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RESUMO 

Este trabalho teve como principal objetivo desenvolver e otimizar um método analítico para 

especiação de crômio na fração dissolvida de amostras de águas naturais. Além disto, foram 

feitas determinações de crômio total presente tanto na fração particulada como também no se-

dimento coletado na região delimitada para o estudo. Determinações dos parâmetros adicio-

nais:  temperatura,  demanda química de oxigênio (DQO), demanda bioquímica de oxigênio 

(DBO), pH, oxigênio dissolvido (OD), sólidos dissolvidos totais (SDT), sólidos suspensos to-

tais  (SST),  cor,  turbidez,  Fe,  Mn, nitrato,  nitrito,  sulfato,  sulfeto,  cloreto,  foram realizadas 

para caracterização do ambiente aquático em estudo. Para especiação do crômio desenvolveu-

se um sistema em fluxos automatizado baseado na complexação e adsorção em fase sólida. 

Este sistema foi capaz de realizar o enriquecimento das espécies em estudo (Cr(III) e Cr(VI)) 

presentes na matriz aquosa original. Como agente complexante utilizou-se o alaranjado de xi-

lenol para Cr(III) e 1,5- difenilcarbazida para o Cr(VI). Para ambas as espécies, empregou-se 

retenção do complexo em minicoluna com C18, eluição com metanol e determinação por es-

pectrometria de absorção atômica em chama. Para o Cr(III) obteve-se resultados na faixa de 

5,2 - 105,2 µgL-1 e para o Cr(VI) todas as determinações ficaram abaixo do limite de detecção; 

2,5 µgL-1. Para determições de crômio total nas fração particulada e no sedimento, empregou-

se digestão ácida e determinação por espectrometria de absorção atômica em chama. Para a 

fração particulada obteve-se resultados na faixa de 449,0 - 9324,0 mgkg-1e para o sedimento 

na faixa de 873,0 - 1691,8 mgkg-1. Dos parâmetros adicionais determinados, o ferro apresen-

tou-se como o mais crítico devido à sua interferência nas determinações do Cr(III) e Cr(VI). 

Para minimizar este efeito, foram realizadas curvas de calibração de ambas a espécies de crô-

mio na presença de concentrações variáveis de ferro. Com isto foi possível corrigir os valores 

obtidos para o crômio nas amostras ambientais e prever uma contaminação. 

Palavras-chave: especiação, crômio, pré-concentração, análise em fluxo. 
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ABSTRACT 

This work aimed to develop and optimize an analytical method for chromium speciation in  the 

dissolved fraction of natural  water  samples.  In addition,  determinations  of  total  chromium 

have been made in the solid particulated fraction as well as in the sediment collected in the 

delimited area of the study.  Determination of additional  parameters:  temperature,  chemical 

oxygen demand (COD), biochemical  oxygen demand (BOD), pH, dissolved oxygen (DO), 

total dissolved solids (TDS), total suspended solids (TSS), color, turbidity,  Fe, Mn, nitrate, 

nitrite,  sulfate,  sulfide,  chloride,   they have all  been carried out for characterization of the 

aquatic  environment  on  study.  An  automatic  flow  system  was  developed  for  chromium 

speciation based on solid phase complexation and sortion. This system was able to enrich the 

species  studied  (Cr(III)  and  Cr(VI)),  present  in  the  original  aquatic  matrix.  The  Xylenol 

orange for Cr(III) and 1,5-diphenylcarbazide for Cr(VI) has been used as a complexing agent. 

For both species, retention of the complex has been applied in minicolumn with C18, elution 

with  methanol  and  flame  atomic  absorption  spectrometric  determination.  For  Cr(III),  the 

results obtained ranged from 5,2 to 105,2 µg/Land for Cr(VI)  all the determinations were 

below the detection limit; 2,5 µg/L.For determination of total chromium in the particulated 

fraction  and  in  the  sediment,  acid  digestion  and  flame  atomic  absorption  spectrometric 

determination  have  been  applied.   For  the  solid  particulated  fraction  the  results  obtained 

ranged from 449,0 to  9324,0 mg/kg and for the sediment it  ranged from 873,0 to 1691,8 

mg/kg.  Of the additional  parameters determined,  iron has been the most  critical  due to its 

interference when determining Cr(III) and Cr(VI). In order to minimize this effect, analytical 

curves  for  both  chromium  species  have  been  carried  out  in  the  presence  of  variable 

concentrations of iron. Thus, it was possible to correct the results obtained for chromium in 

the environmental samples and to previse a contamination. 

Keywords: speciation, chromium, pre-concentration, flow analysis.  
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1. INTRODUÇÃO 

Os elementos-traço são elementos químicos  que ocorrem na natureza em pequenas 

quantidades e estão classificados como um dos maiores poluentes dos ambientes aquáticos 

por não apresentarem degradação biológica. As fontes desses elementos podem ser natural 

como o intemperismo ou antropogênica como atividades industriais,  mineração e poluição 

atmosférica  [1,2].  Atualmente,  as  concentrações  desses  elementos  estão  crescendo  muito 

devido  as  atividades  humanas,  por  isso  estudos  que  quantifiquem e  avaliem as  possíveis 

interações com o ambiente são  de extrema importância. 

Para entender a ciclagem dos elementos-traço em um ecossistema aquático é preciso  

saber as interações  que eles sofrem e a que compartimento  estão associados.  Quando um 

elemento-traço é inserido em um ambiente aquático de água doce seu ciclo biogeoquímico 

depende da fração  dissolvida  (coluna d'água)  e/ou da particulada  (abiótico/biótico)  [3].  A 

afinidade por um compartimento é específico para cada espécie, porém a literatura cita para  a 

maioria das espécies, uma maior afinidade pelo material particulado [4]. 

Este trabalho destaca o elemento Cr, que é um metal grandemente utilizado em  

indústrias  de  curtimento,  tintas,  pigmentos  e  metalúrgicas.  Quando  os  resíduos  dessas 

indústrias  são  descartados  sem  tratamento  no  meio  ambiente,  provocam  um  grande 

desequilíbrio  na  natureza.  Na  cidade  de  Guarapuava-PR,  uma  indústria  de  curtimento  de 

couro   lança   seus   efluentes   diretamente   em   um   córrego   sem   tratamento   prévio. 

Conseqüentemente, uma grande quantidade de Cr pode estar sendo lançada nas águas desse 

córrego. Os estados de oxidação mais estáveis do crômio nos corpos aquáticos são as formas 

Cr (III) e Cr (VI), sendo que estas possuem ações diferentes perante os organismos vivos [5].  

Análises de especiação, ou seja, análises que determinem as quantidades das diferentes 

espécies de Cr são de grande importância,  pois as propriedades toxicológicas e biológicas 

dependem das suas formas químicas. O Cr (III) possui ação importante na nutrição humana e 

animal; atua no metabolismo da glicose como um co-fator nas reações da insulina e também 

nos metabolismos  do colesterol  e  ácidos  graxos.  Em contrapartida,  o  Cr  (VI)  é  um forte 

agente  oxidante  e  devido  ao  seu  pequeno  tamanho  é  capaz  de  penetrar  nas  membranas 

celulares[6]. 



 

Como os elementos-traço são encontrados em pequenas quantidades no ambiente, se 

faz necessário a aplicação de técnicas sensíveis para a determinação dos mesmos. Um grande 

número de técnicas para determinação de Cr podem ser encontradas na literatura,  como a 

espectrofotometria  molecular  (UV-VIS),  a  espectrometria  de  absorção  atômica  (AAS),  a 

espectrometria   de   emissão   ótica   (OES),   a   espectrometria   de   massas   com   plasma 

indutivamente acoplado (ICP- MS) e outras [7]. 

A  AAS apresenta vantagem  como a especificidade, porém quando as concentrações  

do analito forem muito baixas há a necessidade de acoplar técnicas de pré-concentração. A 

pré-concentração e separação utilizando análise por injeção em fluxos (FIA) combinado com 

a  espectrometria  de absorção atômica  em chama (FAAS) têm se mostrado uma poderosa 

técnica para determinação de metais traço em uma variedade de matrizes devido ao aumento 

da sensibilidade, à eficiência na remoção da matriz, ao processamento de amostra e ao baixo 

volume de reagentes utilizados[8]. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia analítica para pré- 

concentração, separação e determinação das espécies de Cr (III) e Cr (VI) em amostras de 

águas de um córrego de Guarapuava/PR. 



 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Realizar a especiação e quantificação das espécies de Cr em um córrego da cidade de  

Guarapuava/PR para avaliar uma possível contaminação do ambiente aquático. 

2.2 Objetivos Específicos 

l Propor uma metodologia analítica para determinação/especiação química de Cr  

(III) e Cr (VI) em amostras de águas naturais utilizando-se sistema de pré-

concentração em fluxos;  

l Otimizar parâmetros relacionados ao sistema, tais como: concentração do agente  

complexante,   tipo   de   eluente,   vazão   de   complexação/adsorção,   estudo   de 

interferências entre as espécies de Cr e outros metais; 

l Realizar a especiação física do Cr (forma dissolvida e particulada); 

l Realizar análises físico-químicas adicionais: DBO, DQO, SST, SDT, pH, cor, Fe,  

Mn, temperatura, OD, a fim de caracterizar o ambiente aquático; 

l Avaliar uma possível contaminação do corpo aquático por atividades antrópicas,  

através dos níveis de concentração de Cr (III) e Cr (VI) . 



 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

A  crosta  terrestre  representa  uma  fonte  primária  de  metais  para  os  diversos 

ecossistemas,  sendo  que   estes   elementos  químicos  são  redistribuídos   por   diferentes 

mecanismos  biogeoquímicos  [9].  Pórem,  a  humanidade  na  busca  de  desenvolvimento 

provocou um desequilíbrio, trouxe junto com seus benefícios materiais, uma degradação do 

ambiente. As substâncias tóxicas são aquelas que mesmo em pequenas quantidades podem 

causar sérios danos aos organismos vivos, incluem em seu gênero: metais pesados, compostos 

orgânicos  naturais  e  sintéticos  e  compostos  inorgânicos.  Geralmente  o  lançamento  desses 

rejeitos ocorre de forma pontual e é concentrada  em locais rasos, onde a diluição infinita não 

ocorre [10]. 

Todo organismo vivo tem sua vida afetada pelos metais, devido ao fato deles não  

serem produzidos naturalmente pelo homem e não serem biodegradáveis. Essas substâncias 

recebem várias  denominações  como  micronutrientes,  metais-traço  e  metais  pesados.  Este 

último  termo  é  amplamente  utilizado  por  profissionais  da  área  de  ambiental,  porém esta 

expressão nunca foi definida por nenhum orgão oficial na área de química como por exemplo 

a IUPAC, sendo então preferido o termo elemento-traço utilizado em diversas publicações 

recentes [2,3]. 

As quantidades naturais desses elementos podem ser desequilibradas por processos  

naturais   ou   antropogênicos.   Os   processos   naturais   correspondem   as   lixiviações   e 

intemperismos  que  podem  arrastar  quantidades  significativas  de  elementos-traço  para 

ambientes terrestres e aquáticos. Enquanto que os antropogênicos (Tabela 1) estão associados 

principalmente  a  atividades  de mineração,  poluição  atmosférica   e  descargas  de efluentes 

domésticos e industrias. 



 

  

Tabela 1. Adições antropogênicas de alguns elementos-traço em ambientes aquáticos [3]. 
Segundo a literatura [11], alguns elementos-traço  podem ser dividos em três classes.  

A  classe (A),  (B) e de transição.  Enquadram-se na classe A, os elementos  que possuem 

configuração eletrônica de um gás inerte, baixa polarizabilidade e esfera “dura”, como por 

exemplo o K+, Mg2+, Ti4+, etc. Já os elementos do tipo B possuem 10 ou 12 elétrons externos, 

baixa eletronegatividade e alta polarizabilidade enquanto que os de transição possuem de 1 a 

9 elétrons externos e não possuem esfera simétrica. Em relação ao ambiente, a classificação se 

dá de acordo com  meio de transporte desses elementos. Os tipo B  refere-se aos elementos 

Hg, As, Se e Sn e estão reunidos pois podem ser metilados e/ou transportados em maior 

quantidade pela atmosfera, enquanto que um segundo grupo (A) é formado por: Al, Ti, Sn, Cr, 

Co, V e Ni  e são transportados em sua grande maioria pelos oceanos e rios do que pela 

atmosfera.  A  atmosfera  têm sido  um transportador  intermediário  de  elementos-traço  para 

ambientes aquáticos. 

Os ambientes aquáticos naturalmente são muito complexos pois possuem uma gama  



 

  

de elementos inorgânicos e orgânicos. As possíveis interações que ocorrem nestes ambientes 

são inúmeras e geram produtos difícies de serem descritos. 

As concentrações de elementos-traço em ambiente aquático são consequências da  

geoquímica   das   rochas   (metais   distribuídos   pela   ação   do   intemperismo),   poluição 

antropogênica  e  reações  químicas  (adsorção  de    íons  metálicos  em  partículas  e  outras 

superfícies  e deposição no sedimentos)  [11].  Quando os elementos-traço são lançados em 

ambientes aquáticos eles sofrem uma partição, podendo ser encontrados dissolvidos na coluna 

d'água, em materiais particulados bióticos e/ou abióticos, em colóides ou sedimentados no 

fundo do ecossistema (Figura 1)[3] . 

O transporte desses elementos também são regulados pelo sedimento e pela coluna 

d'água, pois os materiais particulados que sedimentaram podem ser ressuspendidos. Assim  a 

composição físico-química da coluna d'água  determina não só o transporte, mas também a 

distribuição  dos  elementos  químicos  na  forma  particulada,  coloidal,  iônica  dissolvida   e 

complexada dissolvida [12].  

As principais reações e interações que ocorrem com os elementos-traço em um  

ambiente aquático são de complexação, redução e oxidação, adsorção e dessorção. Quando a 

quantidade de oxigênio presente na interface água-sedimento é diminuída ocorrem reações de 

redução e dissolução de óxidos de ferro(III) e óxido de manganês(IV) liberando para a coluna 

Figura 1. Ciclagem dos elementos-traço em ambientes aquáticos.   



 

  

d'água metais catiônicos e/ou oxoânions que estavam adsorvidos neles. Os íons liberados vão 

para a  coluna d'água em regiões  com mais  oxigênio  (superfície)  e  então podem oxidar  e 

ressedimentar  levando  nos  produtos   formados  elementos-traço  adsorvidos   que  ficam 

suceptíveis  a  novos  ciclos  (Figura  2).  Essas  reações  ocorrem  afim  de  que  se  alcance  o 

equilíbrio entre as formas sólidas e líquida [11]. 
Figura 2. Ciclagem envolvendo Fe e Mn e os elementos-traço. (Adaptado Stumm &          

      Morgan.) 

3.1. Especiação 

Atualmente a determinação da concentração total dos elementos-traço não avalia a real 

toxicidade que a substância pode causar ao homem e ao meio ambiente, pois um elemento 

pode apresentar característica dual, isto é, ser tanto essencial como nocivo, dependendo da 

forma em que se encontra. Estudos indicam que o grau de toxicidade, a biodisponibilidade, o  
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transporte e propriedades físico-químicas de metais, incluindo o  elemento Cr, dependem da 

forma  em que ele se apresenta [13]. 

A análise de especiação determina  formas ou espécies química e/ou física diferentes  

de um elemento em uma amostra. Com referência aos metais esse termo é frequentemente 

usado  para distinguir   especiação  física   (quantidades   dissolvidas,   coloidais   e formas 

particuladas)  de especiação  química  (distribuição  de várias  espécies  químicas  na amostra, 

estado  de  oxidação  e  formas  complexadas  ou  dissociadas  ).  Assim,   a  especiação  é  um 

processo de identificação e determinação de diferentes espécies químicas e/ou físicas em uma 

amostra [14].  

O grande crescimento de pesquisas científicas, publicações de artigos, livros e  

trabalhos em congressos tem demonstrado a importância da especiação para a química,  as 

ciências ambientais, a medicina, etc. O nível de importância é evidente, por exemplo o Sn 

inorgânico apresenta menor toxicidade do que os seus compostos alquilderivados, sendo que a 

toxicidade aumenta com o aumento do número de grupos alquila ligados ao átomo de Sn. Em 

contra partida, os compostos inorgânicos são muito mais tóxicos que os compostos orgânicos 

dos  elementos  As  e  Sb.  Em relação   à  influência  do  número  de  oxidação,  sabe-se,  por 

exemplo, que o As(III) (arseniato [AsO4
3-] ) é mais tóxico que o As(V)(arsenito [AsO3

3-] ) e 

que o Sb(III) se mostra dez vezes mais tóxico do que Sb(V)[13]. O elemento Hg é altamente 

tóxico em todas suas formas inorgânicas e orgânicas, sendo a  forma metilada (CH3-Hg) a 

mais agressiva [15].  

Um  grande grupo de substâncias químicas exercem função na partição dos metais e  

metalóides  dentro  dos  ambientes  aquáticos.  Este  grupo  é  formado  por  uma  variedade  de 

ligantes orgânicos e inorgânicos que têm como propriedade formar complexos com os metais 

e assim os tornar menos disponíveis para o ambiente [16]. Os  ligantes que compõem a fração 

particulada são os minerais (Al, Si), partículas orgânicas como microorganismos, produtos de 

sua degradação e tecidos biológicos, partículas inorgânicas cobertas por material orgânico, 

argilas (grande capacidade de sorção) e oxihidróxidos. Sendo que  na fração dissolvida os 

principais complexantes são as substâncias húmicas aquáticas [17]. 

A separação da fração dissolvida da fração particulada é questionável e depende  de  

fatores operacionais e das características da amostra [18]. Atualmente a maioria dos trabalhos 



 

que realizam separação e/ou pré-concentração de elementos-traço utilizam a filtração com  
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membranas com porosidade de 0,45µm para separar a fração particulada da fração dissolvida. 

A fração dissolvida pode ser considerada como parte “filtrável” pois pode conter colóides e 

também sólidos orgânicos e inorgânicos, porém somente sólidos com tamanho acima de 0,45 

µm podem ser consideradas partículas. Os principais processos que controlam a partição dos 

metais são a adsorção, a precipitação e a troca iônica, porém esses processos são diretamente 

afetados  pelas  condições  do  ambiente:  o  pH  e  a  matéria  orgânica  agem diretamente  na 

partição dos metais [19]. 

O pH interfere  nas reações de adsorção e dessorção dos metais, pois influencia nas  

cargas das partículas suspensas no ambiente aquático [20]. Dependendo do pH do meio as 

partículas podem ser dispersas, floculadas ou complexadas, por exemplo, a concentração de 

cátions metálicos livres   pode ser reduzida em valores   de pH   elevado.  As partículas 

suspensas que possuem cargas dependentes de pH são dispersas em valores de pH mais altos 

ou  mais  baixos  do  que  em valores  de  pH próximos  ao  seu  ponto  de  carga  zero  (PCZ). 

Próximo a este ponto, as partículas floculam e precipitam. Em condições naturais existem 

partículas de diferentes composições, incluindo orgânicas e inorgânicas, com diferentes PCZs. 

Essas partículas floculam próximo ao seu ponto isoelétrico, isto é, o valor de pH onde a carga 

média das partículas em solução é mínima[3].  

A adsorção e acumulação de elementos-traço na superfície de microorganismos  

também é afetada pelo pH. Geralmente, em concentrações altas de prótons [H+], os metais 

encontram-se  livres e  ionizados podendo ser  adsorvidos e bioacumulados [21]. 

A matéria orgânica presente nos ambientes aquáticos é dividida em matéria orgânica  

natural (MON) e matéria orgânica dentrítica (MOD). A MON corresponde à 20% de toda 

matéria orgânica, sendo constituída por compostos orgânicos de estrutura química definida 

como hidrocarbonetos, aminoácidos e carboidratos. Os 80% restantes correspondem a MOD, 

que possui estruturas químicas indefinidas e que demoram mais tempo para degradarem e são 

denominadas matéria orgânica refratária (MOR) [22]. 

A  MOR é constituída principalmente por substâncias húmicas que possuem elevado  

peso e massa molecular variada [23] e são originadas da degradação de plantas e animais. 

Devido  às  características  físico-químicas  polieletrolíticas,  as  substâncias  húmicas  (SH) 

conseguem interagir com os íons de elementos-traço geralmente por reações de  complexação, 



 

assim como a presença de grupamentos orgânicos também promovem reduções em espécies  
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metálicas [24]. As substâncias húmicas são objetos de estudos de muitos pesquisadores que 

buscam caracterizá-las, separá-las e entender os processos de ligações e estabilidade entre SH-

Metais.  

Vários modelos que simulam a partição e interação entre os constituintes de um  

ambiente  aquático,  estão  sendo  construídos  a  partir  de  resultados  obtidos  por  diversos 

pesquisadores. Alguns modelos  mostram maior afinidade dos metais em ambientes aquáticos 

pelas   substâncias   húmicas   do   que   por   constituíntes   com   grande   poder   de 

adsorção/complexação [25].  

3.2. Crômio  

O  Cr  é  um metal  duro  e  brilhante  e  se  dissolve  rapidamente  em ácidos  minerais 

oxidantes, como por exemplo, ácido clorídrico (HCl) e ácido sulfúrico (H2SO4 ), mas não em 

água régia  fria  ou ácido  nítrico  (HNO3)  diluído ou concentrado.  Devido à  sua resistência 

contra ataques corrosivos, geralmente é utilizado como inibidor de corrosão. Possui vários 

estados de oxidação que variam de –2 à +6, mas as formas mais estáveis encontradas são: III e 

VI.  Crômio  (III)  tem  ocorrência  natural  no  meio  ambiente  enquanto  o  crômio  (IV)  é 

geralmente produzidos por processos industriais [26]. 

Na tabela periódica o Cr é membro do grupo VIB apresentando as seguintes proprie- 

dades físicas [27] conforme apresenta a  Tabela 2. 

Tabela 2. Propriedades físicas do elemento Cr . 

Número atômico 24 

Massa atômica relativa (g/mol) 51,996 

Configuração eletrônica [Ar]3d5 4s1 

Ponto de fusão (_ C) 1857 

Ponto de ebulição (_C) 2672 

Densidade relativa (20_) g/cm3 7,19 
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A forma hexavalente é mais solúvel e tóxica que a forma trivalente e a relação entre as 

espécies pode ser observada no equilíbrio abaixo. 

Cr2O7 
2- + 14 H+ + 6 é      -       2 Cr3+ + 7 H2O ....... E_ = +1,33 V 

Pode-se observar pelo valor positivo de E_, que a oxidação do Cr(III) nas condições  

padrão não é espontânea em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio, o que favorece a forma 

trivalente [28]. 

        3.2.1. Cr na natureza 

O Cr é o sétimo elemento mais abundante na terra e pode ser encontrado no centro e 

manto. Encontra-se em vigésimo primeiro lugar em abundância na crosta terrestre, com uma 

concentração estimada de 100-200 mg/kg. Ocorre na natureza principalmente como cromita 

(FeOCr2O3 ) e possui quatro isótopos estáveis com as seguintes abundâncias:   

Cr (4,31%), 52Cr (83,76%), 53Cr (9,55%) e 55Cr (2,38%) [26]. 

A forma natural de ocorrência é a trivalente que se encontra na crosta terrestre como  

constituinte de rochas basálticas, graníticas ou argilosas, na atmosfera, na água e sedimentos. 

A concentração  deste  elemento  varia  com a natureza  da rocha ou sedimento.  As maiores 

concentrações de Cr  o são encontradas geralmente associadas a grãos bastante pequenos. A 

Tabela 3  apresenta exemplos de sólidos que contém Cr em sua estrutura [26].  

Tabela 3. Exemplo de sólidos que contém Cr.  

Tipo de sólido 
 Concentração típica 

 (µmol/g) 

Faixa encontrada 

(µmol/g) 
 

Litosfera 2,4 1,5-3,8 

Granito 0,4 0,02-0,5 

Carbonato 0,2 0,02-0,3 

1,8 0,02-0,3 

Sedimentos   em   águas  marinhas profundas 



 

Matéria fluvial suspensa 3,6 - 

Argila 2,3 0,6-11,3 

Solo 1,9 0,02-58 
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Na natureza se pode observar a adsorção de Cr (III) por minerais do solo: a mont-

morilonita, por exemplo, consegue adsorver de forma quase irreversível estes íons e a caulini-

ta possui comportamento semelhante. 

No Brasil as regiões que possuem maior ocorrência de Cr devido ao tipo de solo  

são: Bahia, Minas Gerais e Goiás, com algumas ocorrências no interior do estado de São Pau-

lo [29]. No Paraná, especificamente na região de Guarapuava não há ocorrência do mineral 

cromita no solo. O solo de Guarapuava é denominado por latossolo bruno álico que possui na 

sua fração argilada o predomínio de caulinita (Al2O3.2SiO2.H2O) e gipsita (Al(OH)3), em me-

nor quantidade minerais com hidróxi-Al nas entre camadas e hematita (Fe2O3) e goetita (FeO-

OH) [30]. 

3.2.2. O Crômio no homem e nos animais 

O Cr  é  um elemento  traço  essencial  na nutrição  humana  e  animal.  Este  elemento 

químico faz parte do centro de biomoléculas que se encontram em pequenas quantidades em 

nosso organismo. Sua função esta relacionada ao metabolismo da glicose, pois age como um 

co-fator  nas  reações  da  insulina  com  as  membranas  celulares,  também  participa  do 

metabolismo  do  colesterol  e  dos  ácidos  graxos.  Portanto  a  deficiência  de  Cr  (III)  pode 

provocar doenças cardiovasculares e arteriosclerose [31]. 

A ingestão diária do Cr  deve ser feita de maneira cautelosa, deve-se considerar não só 

a  dose como também o estado de oxidação do elemento.  Doses acima das recomendadas 

podem  provocar  intoxicação  e  sérias  doenças.  Diversos  estudos  comprovaram  que  a 

exposição do homem ao Cr (VI) pode provocar diversos tipos de câncer como o de pulmão 

[32]. A Figura 3 apresenta o ciclo do Cr da natureza e nos seres vivos. Este elemento pode 

estar  presente  na  fases  sólida,  líquida  e  gasosa,  naturalmente  ou  através  de  ações 

antropogênicas [33]. 
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3.2.3. Cr nas plantas 

A  absorção  de  micronutrientes  pelas  plantas  é  determinada  por  diversos  fatores 

inerentes às suas características, espécies e estágio de crescimento, relacionados ao meio onde 

se desenvolve  como pH, material de origem, aeração, potencial redox e relativos ao elemento 

(concentração e especiação do metal na solução do solo, formação de complexos, etc.). 

A importância do Cr em tecidos vegetais se deve a novas descobertas que mostram sua 

participação em alguns processos metabólicos importantes, considerando as plantas a 

principal fonte para nutrição animal e humana [31]. 

A concentração de Cr na planta está principalmente associada à presença de formas 

solúveis do elemento no solo. Na  forma hexavalente o Cr  aparece como um ânion solúvel 

que penetra facilmente através da membrana celular, possuindo uma forte ação tóxica já que é 

um poderoso agente oxidante. Por sua vez, o Cr (III) somente se apresenta na forma solúvel a 

valores de pH menores do que aqueles normalmente encontrados em sistemas biológicos ou 

quando complexado  a  moléculas  orgânicas  de  baixo  peso molecular,  que  possuem pouca 

mobilidade  através  da membrana  celular.  A absorção destas  espécies  de  Cr pelas  plantas 

ocorre por diferentes mecanismos.  A absorção de Cr (VI) ocorre de forma ativa já que a 

aplicação  de  inibidores  metabólicos  à  solução  nutritiva  diminui  este  processo.  Porém  a 

absorção  de  Cr  (III)  ocorre  por  osmose  (forma  passiva)  através  das  raízes.  O Cr  (VI)  é 

considerada  a  forma mais  tóxica também para as  plantas,  independente  das  condições  do 

meio. Já o Cr (III), apenas apresenta efeitos tóxicos em meios muito ácidos, pois sua  
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Figura 3. Ciclo do Cr. A: atividade antropogênica; B: nos seres vivos.  



 

biodisponibilidade é muito reduzida a pH superior a 5,0 [3,26]. 

3.2.4. O Cr em sistemas aquáticos 

As quantidades  de  Cr  total  encontradas  naturalmente  em ambientes  aquáticos  não 

poluídos são muito baixas, em torno de alguns  µg/L. Segundo a literatura[4],  análises em 

águas do rio Amazonas, AM, com curso d´água não poluído, acusaram concentração média da 

ordem de   2µg /L  e no córrego Skeleton (Oklahoma-EUA), com curso d´água também não-

poluído, revelaram concentrações de Cr variando de 0,7 a 3,0 µg /L e de 0,3 a 3,5 µg /L para 

estações de inverno e verão, respectivamente. A Organização Mundial da Saúde (OMS) assim 

como  a  legislação  brasileira  representada  pelo  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente 

(CONAMA)  normatiza o valor máximo permitido de 50 µg/L de Cr(VI) [34,4]. 

O Cr presente em águas doces pode estar distribuído em duas formas: a dissolvida e/ou 

particulada. A forma particulada refere-se à distribuição do Cr(III) no material particulado em 

suspensão  através  de  processos  como  reações  de  complexação    [Cr(III)(hidro)óxidos]  e 

adsorção que ocorrem na superfície das partículas sólidas ou na interface destas com a água. 

Porém a forma dissolvida refere-se ao Cr(VI) na forma de íons livres e solúveis geralmente 

presente comoCrO4
2- [11,16]. 

Os íons Cr(III)possuem a característica de  formar complexos geralmente com número 

de coordenação seis. Os complexos mais estáveis  ocorrem quando este íon se liga com o 

nitrogênio,enxofre,carbono e oxigênio. O íon Cr(III) se liga a moléculas de amônia formando 

um complexo bem estável,  o hexaminocromo(III),  [Cr(NH3)6]3+.  Uma grande variedade de 

complexos  podem  ser  formados  a  partir  de  derivados  da  amônia  (aminas  orgânicas, 

hidroxilaminas,  piridinas,  etc).  Também pode ocorrer  troca das moléculas  de amônia por 

moléculas de água formando então o complexo hexaquocromo(III)  ou ainda uma troca de 

moléculas de água por compostos de oxigênio (álcoois,fenóis,éteres)[11,26].  

As concentrações de Cr(III) e Cr(VI) também são reguladas por reações de oxidação e 

redução. Geralmente a transformação de uma espécie em outra depende de um par redox que 

forneça  ou  aceite  três  elétrons.  Os  pares  redox  mais  comuns  são:  H2O/O2,  Fe2+/Fe3+, 

Mn2+/Mn4+,  CH4/CO,etc.  O material  particulado inorgânico e orgânico também apresentam 

sítios ligantes que  podem reduzir o Cr(VI) à (III) [33].  



 

Na oxidação do Cr, o oxigênio dissolvido oxida Cr(III) em Cr(VI). Porém, como a  
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taxa de oxidação à temperatura ambiente é muito baixa, o Cr trivalente pode participar de 

outros processos como a precipitação. No que tange à redução do Cr, os efluentes industriais, 

decomposição de matéria orgânica e redução de sulfatos dissolvidos podem participar deste 

processo, neste caso o par Fe(II)/Fe(III) geralmente é o maior responsável por esta redução. 

Em rios  e lagos poluídos a concentração de oxigênio é geralmente baixa, então a  redução de 

Cr (VI) para Cr(III) é favorecida. A fonte de íons ferro pode ser mineral, como hematita ou 

efluentes contendo Fe(II) dissolvidos[26,33]. 

A distribuição das espécies de Cr no meio aquático está diretamente ligada ao pH do 

meio. A figura 4 mostra as possíveis formas do Cr dependendo da concentração de prótons e 

hidroxilas [26]. 
O Cr está presente como íon trivalente em pH entre 4 e 8 aproximadamente, como  

produto de hidrólises. A elevação do pH diminui a sua solubilidade com a formação de  
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Figura 4. Distribuição do Cr(III) e Cr(VI) segundo  o pH.   



 

  

macromoléculas e consequentemente sua precipitação. A forma complexada deste íon em pH 

acima de 5,5 se mantém solúvel, enquanto que formas não complexadas precipitam.A forma 

hexavalente demonstra-se solúvel em ampla faixa de pH  ( ~1 a 8) que a forma trivalente.  

3.2.5. Coeficiente de partição (Kp ) 

A partição de um elemento químico entre a fase dissolvida e a particulada é um dos 

mais  importantes  mecanismos  no  controle  do  transporte  desse  poluente  em  ambientes 

aquáticos [35].   Muitos   pesquisadores   utilizam   diversos   modelos   matemáticos   e 

computacionais, afim de descobrir a partição dos  elementos-traço em ambientes aquáticos . 

Um modelo  simples  e  muito  utilizado  é   o  coeficiente  de  partição  (Kp)  que  relaciona  a 

concentração do metal  no material particulado com a concentração do metal na coluna d'água 

[36]. 

O coeficiente  de partição é uma expressão matemática que permite  que um estudo 

mais aprofundado seja realizado sobre o transporte  e partição do metal  entre a água e os 

sólidos em suspensão. Os cálculos são realizados através da expressão (1) : 

                           concentração do metal no material particulado (mg Kg-1)  
Kp= 

                             concentração do metal na água (mg L-1)                                                                (1) 

A avaliação da distribuição do Cr no ambiente aquático é realizada levando em conta 

que: quanto maior o valor de Kp  maior tendência de o metal determinado  estar disponível na 

forma particulada, por formar complexos estáveis ou pela adorção.  Assim como um valor de 

Kp pequeno indica maior distribuição do metal na fase dissolvida, ou seja, disponibilidade do 

metal para o ambiente aquático [4]. 

Na  literatura,  encontramos  avaliações  da  distribuição  e  da  biodisponibilidade  de 

elementos-traço  no lago de Balaton na Bélgica [37], no rio de la Plata na Argentina [38] e 

diversos  rios  em  Minas  Gerais  no  Brasil,  que  foram  feitas  utilizando  o  coeficiente  de 

distribuição como ferramenta para análise ambiental. 
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3.3. Técnicas para determinação do Cr 

A  determinação direta de elementos-traço  em águas naturais como do Cr pode ser 

feita por diversas técnicas analíticas, com diferentes limites de detecção, faixa de trabalho e 

campo de aplicação. Fatores como baixa concentração na amostra, efeito da matriz e tipo de 

amostra, podem ser limitantes na escolha do melhor método. A Tabela 4 apresenta alguns 

métodos [27].  

Tabela 4. Métodos analíticos para determinação de Cr. 

XRF 500 ++ + + + ++ ++ ++ − 

FAAS 20-200 − ± ++ + − + ++ − 

Polarogr

a 
-fia,DPP 

Espectro

-fotometri 

10-50 + _ ++ _ _ _ ++ _ 

2-20 _ _ ++ _ _ _ + + 

GC 0,1 + ++ ++ − − − ++ + 

Quimilu- 
0,03-0,3 _ _ ++ _ _ _ ++ _ 

mi- 
nescência 

GC, cromatografia  gasosa;  NAA, análise por ativação neutrônica;  XRF,  espectrometria  por  fluorescência  de 
raios X; DPP, polarografia de pulso diferencial; ICP-AES, espectrometria de emissão atômica com plasma; ET-
AAS, espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica; ICP-MS, espectrometria de massa com 

Solução   S 
-  são  

Forma de introdução Grau de interferência  
Método LD µg/L Micro-

método  
Sólido Física Quími- Espe 

ctral  mentar  ca  

NAA 5000 + − + + ++ + −

a  

ICP  
– 

1-5   ++   _   ++   +   LA, 
ETV, 
Arco  

+   _   ++  

TXRF 0,2-1,0 ++ ++ ++ + − − −

ET-AAS 0,05-0,15 − ++ ++ ++ ++ − ++

ICP-MS 0,02-0,05 ++ _ ++ + +   _   ++  
ETV, 
Arco  

Características favoráveis: ++, alta; +, média; -, baixa  



 

plasma  induzido;  LA,  ablação  com  laser;  ETV,  vaporização  eletrotérmica;  TXRF,  espectrometria  por 
fluorescência de raios X de reflexão total; FAAS, espectrometria de absorção atômica. 
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Para a determinação e/ou especiação de metais, vários métodos são propostos sendo 

alguns deles acoplados a métodos de pré-concentração.  A literatura cita diversos trabalhos 

utilizando UV-VIS, AAS, GC-AAS, OES, ICP-MS, ICP-AES, FIA entre outros [39]. 

A ICP-MS vem recebendo grande atenção dentre a maioria das técnicas no que diz  

respeito  à análise  de traços e especiação,  devido a sua alta  sensibilidade e  capacidade de 

determinar   simultaneamente   diversos   elementos.   Porém,   devido   seu   alto   custo   e 

indisponibilidade em vários laboratórios, a AAS acaba se tornando a técnica mais utilizada 

em análises de rotina, cerca de 25% das publicações de análise de traços envolve a AAS[27]. 

Seu baixo custo comparado às demais técnicas, disponibilidade em vários laboratórios, fácil 

operação,  capacidade  de  acoplamento  com  diversas  técnicas  (que  resultam  em  melhor 

sensibilidade  e  evidencia  sua  especificidade)  são  fatores  que  determinam  sua  elevada 

utilização. 

Dados na literatura revelam que para se determinar o Cr total em distintas matrizes  

ambientais (águas, sedimentos e organismos) ao nível de altas e baixas concentrações um dos 

métodos mais utilizados é a espectroscopia de absorção atômica com chama e forno de grafite 

[40].Quando se trata de análise de traços,  uma pré-concentração é realizada  afim de superar 

algumas desvantagens como baixa sensibilidade e  interferências das matrizes. 

Devido às diferenças na toxicidade das espécies de Cr é fundamental a especiação  

deste  elemento-traço  em  amostras  de  efluentes,  água  potável  e  natural,  ou  seja,  a 

determinação  da concentração  total  de Cr não é  capaz  de avaliar  seu verdadeiro  impacto 

ambiental. Para a determinação e especiação de metais muitos pesquisadores têm utilizado o 

sistema  FIA.  Diversos  métodos  de  detecção  podem ser  acoplados  aos  sistemas  FIA,  tais 

como: potenciometria, amperometria, voltametria, absorção atômica, emissão atômica, entre 

outros, sendo que o acoplamento FIA-FAAS têm se destacado [39,41]. 

A técnica de FIA difundida há cerca de 30 anos, é um processo de análise baseado na  

inserção de uma zona de amostra em fluxo contínuo de solução. Uma vez inserida no sistema 

em fluxos, a amostra pode sofrer vários processos, tais como adição de reagentes, reações 

colorimétricas, diluição, diálise, entre outros. Os sistemas em fluxos podem possuir detecção 

on-line ou  off-line.  A maioria  dos trabalhos  realizados  empregam a determinação  on-line, 



 

onde a etapa de determinação do analito é feita sequencialmente à etapa de eluição com o  
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detector acoplado diretamente ao sistema de fluxos. No segundo caso (off-line), a amostra é 

recolhida na saída do sistema de fluxos e submetida ao detector em separado. Comparando-se 

os métodos de análise em fluxo com os métodos de análise em batelada, tem-se uma série de 

vantagens  do  primeiro  em relação  ao  segundo,  tais  como:  menor  consumo  de  amostra  e 

reagentes, melhor precisão, menor risco de contaminação e elevada frequência analítica [42]. 

No início da utilização dos sistemas FIA, o método de injeção da amostra era realizado 

com seringas hipodérmicas, o que deu o nome ao sistema. Com a evolução do método foram 

propostos  outros  dispositivos  para  a  inserção  da amostra,  tais  como:  injetor  proporcional, 

válvulas rotativas e válvulas com 3, 6 ou 8 vias. 

A adição de reagentes em sistemas FIA pode ser feita por confluência. Quando a  

adição é feita dessa forma, toda zona de amostra recebe a mesma quantidade de reagentes 

evitando que se forme gradientes  de concentração.  Quando a cinética de reação for lenta, 

pode-se interromper o fluxo durante um certo período de tempo.  

Os sistemas FIA podem ser utilizados para diluir amostra como também para  

processos de pré-concentração. No que diz respeito à diluição, geralmente é utilizado quando 

as  soluções  são  muito  concentradas.  Variando-se  o  caminho  percorrido  pela  solução  é 

possivel  efetuar  uma diluição.  A pré-concentração  é  utilizada  em situações  onde  se  quer 

efetuar  a  determinação  de  um  analito  em  baixas  concentrações.  Este  processo  também 

promove a separação do analito de sua matriz original [43]. 

Pré-concentração e separação de elementos-traços, pode ser realizada utilizando  

diversos métodos, tais como: extração no ponto de nuvem, extração líquido-líquido, métodos 

eletroanalíticos, filtração por membrana, co-precipitação, flotação, etc [44].  

O desenvolvimento de novos procedimentos para a determinação e/ou separação de  

espécies tem apontado para o desenvolvimento de sistemas em fluxos devido a suas vantagens 

em relação  a  quantidade  de  amostra,  reagente  e  tempo.  Entre  os  vários  métodos  de  pré-

concentração,  a  extração  de  fase  sólida  (EFS)  é  um dos  mais  atrativos  métodos  de  pré-

concentração superando, por exemplo,  a extração líquido-líquido.  Isto ocorre devido à sua 

simplicidade, rapidez, fácil recuperação da fase sólida, capacidade para obter grandes fatores 

de enriquecimento e pode ser utilizada com vários sistemas de detecção [41]. Nesta técnica, 

os analitos contidos numa matriz aquosa são retidos em uma minicoluna contendo uma fase 



 

sólida. Em uma etapa posterior, são extraídos com um eluente adequado e levados ao sistema  
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de detecção. Um solvente seletivo pode ser utilizado para eluir analitos de interesse. 

Atualmente, um grande número de métodos análiticos que utilizam pré-concentração  

on-line com mini-colunas e detecção por FAAS vem crescendo rapidamente [45]. Através 

desse acoplamento a sensibilidade e a seletividade do FAAS é aumentada. Entre os materiais 

mais  utilizados  nas  mini-colunas  têm-se:  sílica  C18,  Amberlite  XAD,  carvão  ativado, 

politetrafluoretileno, espuma de poliuretano, argilas, sílica-gel e alumina ativada [7]. 

3.3.1. Colunas adsorventes  C18 

Minicolunas adsorventes preenchidas com sólidos possuem a  propriedade de retenção 

de complexos metálicos presentes em amostras sintéticas ou naturais. Este fato ocorre devido 

à adsorção do complexo metálico na superfície do suporte sólido. Os formatos das colunas 

variam  de  acordo  com  o  fabricante  podendo  ser  de  formas  cilíndricas  ou  cônicas 

confeccionadas a partir de micropipetas. Este último formato permite uma menor dispersão da 

zona de amostra durante a eluição. As extremidades das minicolunas devem ser fechadas com 

membrana compacta de celulose ou algodão. 

A sílica C18 é constituída por  partículas de sílica com forma esférica, utilizadas para  

dar sustentação à cadeias carbônicas lineares e saturadas com 18 átomos de carbono. Desta 

forma,  este  adsorvente  possui  caraterísticas  de  solventes  com baixa  polaridade.  A  sílica 

apresenta propriedades interessantes, devido a presença de grupos silanóis bastantes reativos 

em  sua  estrutura,  permitindo   que  sua  superfície  seja  modificada  quimicamente   por 

imobilização  de  grupos  funcionais  orgânicos,  conseguindo-se  assim  aumentar  a  sua 

capacidade de adsorção e/ou troca iônica [46]. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Local de amostragem 

O local de coleta das amostras para a realização deste trabalho foi em um córrego 

pertencente a Bacia do Rio das Pedras localizado na cidade de Guarapuava-PR. As amostras 

foram coletadas nos meses de janeiro, março, junho e outubro de 2007. A Figura 5 apresenta a 

localização geográfica deste córrego. 

As  coordenadas  geográficas  do  local  de  amostragem    para  o  ponto  de  coleta  a 

montante  foi 25_ 21' 46.28''S e  51_ 25' 51.91''O, para o  ponto 1 foi  25_ 21' 48.08'' S  e 51_ 

25'  50.78''  O,  ponto 2  foi  25_ 21'45.55''  S   e  51_25'53.72 ''O,   para  o  ponto 3 foi  25_ 

21'45.09''  S  e  51_ 25' 53.06'' O [47]. A  Figura 6  mostra uma  foto de satélite do local de 

amostragem. 
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Figura 5.  Representação esquemática da localização geográfica do córrego  



 

  

Figura 6. Imagem de satélite do local de amostragem no córrego [47]. 

As  coletas  das  amostras  sempre  foram realizadas  nos  mesmos  pontos  demarcados 

inicialmente. O curtume que lança seus efluentes é do tipo artesanal, bem rudimentar,porém 

lança  seus  efluentes  nesse  córrego  há  mais  de  30  anos.  As  Figuras  7  e  8  mostram  as 

fotografias do estabelecimento citado. 
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O primeiro ponto de coleta foi demarcado na confluência entre o descarte do efluente  
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Figura 7. Imagem do processo de produção do curtume.  

Figura 8. Ponto de descarte do resíduo do curtume para o córrego.   



 

   

do curtume e o córrego, o segundo em um tanque de peixes próximo ao curtume, o terceiro 

ponto aproximadamente a 200 m da confluência e o ponto a montante foi demarcado em uma 

nascente cerca de 50 m acima do curtume. As Figuras 9, 10 e 11  mostram as fotografias dos 

pontos de coletas. 
Figura 9. Imagem do ponto de confluência entre o descarte de efluente e o córrego (Ponto 1). 
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EFLUENTE  

TANQUE DE PEIXES  

CÓRREGO  

Figura 10.  Imagem do tanque de peixes (Ponto 2).  



 

  

Esse  córrego,  pertencente  à  Bacia  do  Rio  das  Pedras  vem  sofrendo  um processo 

contínuo  de  degradação  ambiental.  Essa  degradação  não  afeta  somente  a  qualidade  do 

ambiente   aquático,   mas   pode   atingir   toda   cadeia   alimentar   que   o   envolve   devido 

principalmente a toxicidade da espécie de Cr (VI). Ele está localizado à 1 Km do centro da 

cidade de Guarapuava. Sua nascente situa-se metros acima do curtume, sendo que seu curso 

percorre bairros carentes desaguando no Rio das Pedras. 

4.2.Local das análises 

Toda metodologia desenvolvida assim como as análises realizadas foram feitas no  

Laboratório do Grupo de  Análise de Traços e Instrumentação(LABGATI). Este Laboratório 

está situado no bloco de laboratórios do departamento de Química que faz parte do Centro 

Politécnico da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (UNICENTRO). 
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CÓRREGO  

Figura 11. Imagem do córrego cerca de 200 m após a confluência (Ponto 3).  



 

4.3. Parte  Experimental 

4.3.1. Equipamentos 

As  análises  de  Cr  foram  realizadas  empregando  um  espectrômetro  de  absorção 

atômica  em  chama  (FAAS)  marca  Varian,  modelo  AA  220,  equipado  com  lâmpada  de 

deutério  para  correção  de  fundo,  lâmpada  de  catodo  oco  para  Cr  operando  a  6  mA, 

comprimento de onda de 357,9 nm e largura de fenda igual a 0,2 nm. Utilizou-se chama ar-

acetileno com propriedade redutora. 

O sistema de injeção em fluxo utilizado para as análises de  pré-concentração e  

especiação do Cr  foi composto por uma  bomba peristáltica com 4 canais marca Ismatec – 

REGLO;   cinco   válvulas   solenóides   de   três   vias   da   Cole-Parmer   –   USA;   um 

microcomputador  PC 486  com teclado  do  Compac  –  Presário  460  e  uma    interface  de 

acionamento  a  partir  da  porta  paralela  LPT1 (laboratory  made).  As  análises  de  oxigênio 

dissolvido e temperatura da água foram realizadas  utilizando um medidor portátil de oxigênio 

dissolvido  da  marca  Lutron  DO-5510,  assim  como  para  as  análises  de  pH  e  sólidos 

dissolvidos totais foi utilizado um multiparâmetro portátil (Consort C535). Todas as soluções 

foram realizadas utilizando água desionizada  a partir de um Purificador de água (HUMAN 

UP 900)®.   

As análises de nitrato, nitrito, sulfato, sulfeto e cor  foram realizadas utilizando um  

espectrofotômetro de absorção molecular Spectroquant Nova60 (Merck) e um turbidímetro 

(Casas Americanas) foi utilizado para a determinação de turbidez. 

4.3.2. Materiais 

No sistema de análise em fluxo foram utilizadas mini-colunas de C18   (Varian) para a 

retenção do metal complexado, tubos de Tygon(R)com  diâmetro interno (di) de 2.06mmpara  o 

carregamento da amostra, com  di = 1.40 mm para o carregamento do eluente, com  di =  



 

1.30 mm para o carregamento da solução complexante e tubos de polietileno com  di =0,5 

mm. Uma bobina com 1,0 m de comprimento foi utilizada para misturar a amostra e o  
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complexante (laboratory made). Membranas de acetato de celulose 0,45 µm e um suporte 

Holder foram utilizadas para a filtração das amostras (Schleicher&Schuell). 

4.3.3. Reagentes 

Água ultrapura  foi utilizada no preparo de todas as soluções. Soluções padrão estoque 

de  1000  mg/L  de  Cr  (VI)  e  1000  mg/L  de  Cr  (III)  (J.T.Baker  Instra-Analysed(R))  foram 

utilizadas para o preparo de todas as soluções diluídas. 1,5- Difenilcarbazida (DFC) da Merck 

e Alaranjado de Xilenol (AX) da Nuclear foram utilizados como agentes complexantes para 

Cr  (VI)  e  (III),  respectivamente.  Etanol  hidratado  (CRS  –  96%),  metanol  (CRQ  -99%), 

acetona  (CRS –  96%)  e  ácido  nítrico  P.A  (Vetec)  foram utilizados  como  eluentes.  Para 

diluição do 1,5-difenilcarbazida foram utilizados etanol e  ácido nítrico P.A (Vetec). 

             Nas análises de especiação física e na digestão dos sedimentos foram utilizados  ácido 

nítrico P.A (Vetec) e ácido clorídrico P.A (Vetec). 

4.4. Metodologia analítica  

           4.4.1. Volumes de carregamento de amostra e complexante 

Um estudo da variação das rotações da bomba peristáltica foi realizado a fim de obter 

os melhores  volumes  de amostra/complexante  para o  sistema de pré-concentração.  Para a 

determinação do volume, a água foi circulada  pelo sistema enquanto a rotação da bomba foi 

regulada,  pesando-se  a  quantidade  de  água  que  passou pelos  tubos  em cada  alteração.  A 

velocidade de rotação foi otimizada para obtenção do  menor tempo possível de análise sem 

comprometer as conexões do sistema FIA. 

            4.4.2. Concentração dos agentes complexantes 

Para a avaliação da melhor concentração dos agentes complexantes foram preparadas 

soluções de 0,5%, 0,1% , 0,01% e 0,005% (m/v) de DFC em mistura de etanol e  HNO3 0,1 



 

mol/L  na proporção volumétrica 2 + 98 % (v/v). Soluções de AX de concentrações  0,1% ,  
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0,01% e 0,0005% (m/v) foram preparadas em água ultrapura. As medidas foram realizadas 

utilizando-se uma solução padrão das duas espécies de Cr na concentração de 0,05 mg/L. 

            4.4.3. Estudo do solvente para  eluição 

Diferentes  solventes foram utilizados para efetuar a eluição dos complexos de Cr(VI)-

DFC e Cr(III)-AX na mini-coluna de C18. Os solventes utilizados foram o metanol, o etanol, a 

acetona e o ácido nítrico 0,1 mol/L. 

            4.4.4. Estudo de interferentes  

Os estudos de interferência foram realizados em relação às espécies Cr(III) e Cr(VI) e 

também em relação  à  outros  elementos  possivelmente  presentes  em amostras  ambientais: 

Fe(II), Cu(II), Zn(II), Mn(II) e  Al(III). 

Para o estudo de interfência entre as espécies de Cr foram adicionadas quantidades  

conhecidas de Cr (III) (50 µg/L; 100 µg/L  e 150 µg/L) em uma solução contendo 50 µg/L de 

Cr(VI) para verificar uma possível interferência no sinal de absorvância da forma (VI). O 

mesmo  procedimento  foi  realizado  para  uma  solução    50   µg/L  de  Cr(III)  contendo 

concentrações conhecidas (50 µg/L; 100 µg/L  e 150 µg/L)  de Cr (VI). 

Com relação a outros elementos, foram adicionados teores de 50 µg/L e  2000 µg/L de 

cada elemento, individualmente, em soluções contendo 50 µg/L  de cada espécie de Cr. 

4.4.5. Curvas de ajuste para a  correção da interferência de Ferro 

 Através de análises adicionais  de Fe, Mn, Zn, Al e Cu  em amostras de águas naturais 

do córrego e do tanque de peixes, foi verificado que a matriz em estudo continha uma grande 

quantidade de ferro enquanto que os demais elementos avaliados não foram detectados nas 

amostras. Devido a elevada interferência que este elemento causou no sinal de absorvância 

das espécies de  Cr, foram realizadas curvas de ajuste para correção da interferência durante o 

procedimento de pré-concentração. 



 

O estudo foi realizado fixando-se a concentração de Cr(VI) (10 µg/L) e adicionando- 
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se teores conhecidos de Fe (200 µg/L, 400 µg/L, 600 µg/L, 800 µg/L e 1000 µg/L). O mesmo 

procedimento foi realizado para o Cr (III), porém para esta espécie a concentração do Cr  foi 

de 50 µg/L. 

Através das curvas obtidas, foi realizado uma regressão linear para o Cr (VI) e uma  

regressão  exponencial  para  o  Cr  (III)  dentro  da  respectiva  faixa  de  concentração  de  Fe 

estudada. Para ambas as curvas calculou-se a % de redução do sinal de absorvância em função 

da  concentração  de  Fe.  A  partir  das  curvas  de  porcentagem  de  redução  do  sinal  vs 

concentração  de  Fe,  foram  determinadas  as  respectivas  equações:  linear  para  Cr6+e 

exponencial para Cr3+ . Uma vez conhecida a concentração de Fe na amostra analisada foram 

obtidas as porcentagens de redução do sinal em relação às espécies Cr6+  e Cr3+ . 

A porcentagem de sinal de absorvância relacionada com a leitura da amostra foi obtida 

pela diferença: 

% relativa à amostra = 100 - % redução do sinal Finalmente foram determinadas as 

concentrações reais de Cr6+   e Cr3+   na amostra a  

partir de uma regra de três simples: 

% relativa à amostra   ------------------------------ Absorvância medida 

100                  ------------------------------ Absorvância corrigida 

Absorvância =   100 x Absorvância medida 

[ 1]                                  % relativa à amostra 
4.4.6. Estudo do Fator de Enriquecimento 

O fator de enriquecimento (FE) é um parâmetro utilizado para avaliação de sistemas 

para pré-concentração. Este parâmetro indica o número de vezes que foi possível aumentar a 

concentração original  da amostra.  Para obter este  parâmetro,  duas curvas analíticas  foram 

confeccionadas. Em uma delas foi utilizado o sistema proposto, ou seja, submetendo-se os 



 

padrões ao processo completo de enriquecimento.  Uma segunda curva analítica  foi  obtida 

utilizando-se padrões que produziam sinais mensuráveis pelo respectivo sistema de detecção 

utilizado.     Em   seguida   foram   determinados   os   respectivos   coeficientes   angulares  
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(sensibilidade de calibração) das curvas obtidas. A razão entre as sensibilidades da calibração 

obtida com pré-concentração e a sensibilidade de calibração obtida sem pré-concentração foi 

definida como fator de enriquecimento. 

           4.4.7. Limite de detecção 

Os cálculos do limite de detecção para  cada técnica utilizada na especiação do Cr 

foram realizados através do desvio de  dez medidas consecutivas do branco em cada meio de 

complexação. 

4.4.8. Amostragem 

Como  este trabalho trata sobre a  determinação de quantidades traço do elemento Cr, 

uma série de precauções foram tomadas durante o emprego dos procedimentos experimentais. 

Tais  procedimentos  foram  adotados  afim  de  reduzir  possíveis  contaminações  durante  a 

amostragem, armazenagem e procedimentos analíticos. 

Todas as vidrarias utilizadas nas etapas analíticas foram deixadas totalmente imersas  

em banho de HNO3 10% (v/v) dentro de um recipiente de plástico com tampa, sendo retiradas 

com luvas de polietileno limpas e  enxaguadas inúmeras vezes com  água desionizada. 

As amostras de águas foram coletadas seguindo os  protocolos de técnicas limpas  

validados  internacionalmente pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.S. 

E.P.A, 1996) [48]. Foram utilizados frascos de polietileno previamente descontaminados em 

banho de ácido nítrico 10% (v/v) por 24 horas e armazenados em sacos plásticos.  

As amostras foram coletadas primeiramente utilizando um balde de polietileno  

ambientalizado com a água do córrego ou do tanque de  peixes  dependendo do ponto de 

amostragem. Depois as amostras foram transferidas cuidadosamente para os frascos. No local 

de amostragem os frascos foram lavados previamente por três vezes consecutivas com a água 

do próprio córrego afim de ambientalizar os recipientes. O manuseio dos frascos e coleta das 

amostras sempre foram realizados por duas pessoas de acordo com o princípio “mãos sujas” e 

“mãos limpas”. Uma pessoa (mãos limpas) com a utilização de luvas de polietileno cuidava 



 

das amostras e dos frascos descontaminados, enquanto que a outra pessoa (mãos sujas) era  
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respónsável pelos materiais como  balde, sacos pláticos e pelas amostras coletadas [48]. Para 

cada  coleta  foram  utilizados  dois  frascos  novos  de  polietileno  com  capacidade  de 

armazenamento de 1 L. Os valores de pH e oxigênio dissolvido das águas foram medidos in  
loco  no momento das coletas com um pHmetro e um medidor de oxigênio dissolvido de 

campo. 

Depois de realizadas as coletas, as amostras  foram ensacadas e acondicionadas sob  

resfriamento em caixas de isopor e, logo em seguida, levadas ao laboratório de pesquisa 

LABGATI do departamento de Química da Unicentro. 

4.4.9. Especiação física 

Todas as amostras de água foram filtradas com auxílio de uma bomba de vácuo em 

membrana de acetato de celulose com porosidade de 0,45 µm, previamente secas a 60_ C em 

estufa e  pesadas. Este procedimento permitiu a separação metálica “filtrável” do material em 

suspensão na água. Durante a filtração foram descartados os primeiros 50 mL de cada amostra 

para retirar possíveis contaminantes presentes no Holder. Em seguida foram filtrados 100 mL 

de  cada  amostra  e  armazenados  em béquer.  Este  procedimento  foi  utilizado  para  reter  o 

particulado na membrana visando uma maior pré-concentração do Cr  presente na amostra. 

O material obtido após a filtração (resíduo com membrana) foi seco em estufa a 60_C  

por aproximadamente 1 hora e resfriado em dessecador até  o peso permanecer  constante. 

Então,  foi  pesada  a  membrana  juntamente  com o  resíduo  e  por  gravimetria  foi  obtida  a 

quantidade de material particulado por amostra. 

Após a determinação da massa do material particulado, o conjunto (membrana com  

particulado) foi digerido com uma mistura contendo  HNO3 e HCl (3+1)[4], utilizando banho-

maria em chapa de aquecimento. As misturas resultantes da digestão  foram avolumadas com 

água desionizada em balões volumétricos de 25 mL.  Foram utilizadas soluções padrão de 

concentrações conhecidas (0,5 a 3 mg/L) para a construção da curva de calibração. Todas as 

medidas  foram  realizadas  diretamente  no  FAAS  sem  a  necessidade  da  etapa  de  pré-

concentração. 
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4.4.10. Especiação química 

Neste  trabalho  foi  utilizada  uma  metodologia  de  análise  em  fluxo  para  pré-

concentração e especiação das espécies de Cr(III) e Cr(IV) dissolvidas na coluna d'água. O 

sistema  proposto  foi  controlado  via  microcomputador  por  meio  de  um  software  em 

QuickBasic  4.5  da  Microsoft.  O  sistema  foi  composto  basicamente  pelos  seguintes 

equipamentos:  bomba peristáltica  de quatro canais,  cinco válvulas  solenóides de três vias, 

tubos de Tygon(R), tubos de polietileno, duas confluências de Teflon(R), uma bobina de mistura 

e detecção por absorção atômica em chama. A detecção on-line foi empregada simultânea ao 

processo  de  eluição.  A  Figura    12  apresentada  a  seguir,  ilustra  o  sistema  de  fluxos 

automatizado  para  as  etapas  de  complexação/adsorção  (A)  e  eluição/detecção  (B).  Nesta 

figura, as linhas tracejadas representam a solução em repouso e as linhas contínuas, solução 

em movimento. As válvulas no estado “ligado” são representadas com o círculo sombreado e 

válvulas “desligadas” com círculo branco. 
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       e (B) eluição/detecção. 

O processo completo  de pré-concentração  e determinação foi  constituído  de várias 

etapas realizadas automaticamente por um microcomputador a partir do programa de controle. 

Cada etapa possuía um padrão de acionamento das 5 válvulas solenóides em uma combinação 

ligada/desligada. Este padrão define a direção dos respectivos fluxos de soluções envolvidas 

no   processo.   A   primeira   etapa,   complexação/adsorção,   foi   realizada   acionando-se 

simultaneamente as válvulas V1 e V2 conforme ilustra a Figura 12A. Este padrão de  
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Figura 12. Sistema de pré-concentração em fluxo nas etapas de : (A) complexação/adsorção   



 

  

acionamento permitiu a confluência das soluções de amostra e complexante na junção J1, com 

posterior  passagem  da  mistura  pela  bobina,  mini-coluna  e  descarte.  Durante  essa  etapa, 

ocorreu a adsorção do complexo sobre o suporte sólido contido na minicoluna. A segunda 

etapa, eluição primária, foi realizada acionando-se simultaneamente as válvulas V3, V4 e V5 

durante 5 segundos. Esse padrão de acionamento permitiu a realização do processo de eluição 

no  sentido  inverso  ao  de  adsorção,  conforme  ilustrado  na  Figura  12B.  O  período  de  5 

segundos  foi  necessário  e  suficiente  para  posicionar  a  parte  frontal  do  eluente  sobre  a 

minicoluna. Na etapa três o fluxo do eluente foi mantido estático para permitir a dessorção do 

complexo  metálico  retido  na  minicoluna.  Esta  etapa,  denominada   stoped-flow  durou  20 

segundos. Na quarta etapa,  obteve-se a eluição seguida da detecção on-line no espectrômetro. 

Este procedimento permitiu a remoção mais completa e compacta da zona de amostra retida 

na minicoluna em relação à eluição em fluxo contínuo. As Figuras 13A e 13B apresentam as 

imagens do sistema proposto neste trabalho. 
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Figura 13A. Imagem do sistema FIA acoplado com FAAS.  



 

      

A Tabela 5 apresenta os tempos utilizados para cada etapa do sistema de pré- 

concentração e eluição. 

Tabela 5. Padrão de acionamento das válvulas para cada etapa de processo. 

N_ Nome da etapa Tempo da etapa (s) Configuração 

V5 V4 V3 V2 V1 

0 0 0 1 1 
1 Complexação/adsorção 240 – Cr (III) 

       360 – Cr (VI)  

2 Eluição primária 5 1 1 1 0 0 

3 Período stop-flow 20 0 0 0 0 0 

4 Eluição/ detecção 20 1 1 1 0 0 

5 Limpeza 10 1 1 1 0 0 
1 = Válvula ligada     0 = Válvula desligada  

Figura 13B. Imagem do sistema FIA.  
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4.4.11.  Simulação do ambiente aquático 

Análises físico-químicas foram realizadas em todas as amostras coletadas segundo os 

métodos contidos no Standard of Methods [49]. Conhecendo-se os teores de algumas espécies 

presentes no ambiente aquático em estudo, foi possível realizar a simulação de qual espécie de 

Cr estava presente no mesmo. 

O software MEDUSA é um programa que através das concentrações dos componentes 

de  um  sistema  aquático,  constrói  diagramas  de  especiação.  Esse  software  utiliza    um 

programa  de  entrada  de  dados  chamado  HYDRA.  Esse  programa  permite  incluir  os 

componentes  do sistema (cátions  e ligantes)  e verificar  as espécies formadas.  Através das 

concentrações obtidas foram realizados diagramas de especiação para as espécies de Cr (III) e 

Cr (VI). 

4.4.12. Determinação de Cr total em sedimentos do córrego 

Foram coletados sedimentos superficiais nos sítios de amostragem 1, 2 e 3 seguindo as 

técnicas  da  EPA.  As amostras  de  sedimentos  foram coletadas  a  20  cm de  profundidade, 

utilizando-se tubos de policloreto de vinila (PVC) de 30 cm comprimento.  Após, os tubos 

contendo as amostras de sedimentos foram acondicionados em sacos plásticos individuais, 

armazenados  em  caixas  de  isopor  preenchidas  com  gelo,  transportados  ao  laboratório  e 

conservados a 4_ C até o momento da realização das análises.  

Secou-se os sedimentos em temperatura de 60_ C por cerca de 1 hora, depois pesou-se 

cerca de 1,0 g de cada ponto. 

Os sedimentos  foram digeridos com uma mistura contendo HNO3  e HCl (3+1),  

utilizando banho-maria em chapa de aquecimento. As misturas resultantes da digestão foram 

avolumadas  com  água  deionizada  em  balões  volumétricos  de  25  mL.  Foram  utilizados 

soluções padrão de concentrações conhecidas (0,5 a 8mg/L) para a construção da curva de 

calibração e as medidas efetuadas por FAAS sem pré-concentração. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diante da necessidade da implantação de metodologias analíticas sensíveis  para  a 

especiação de  elementos-traço em diversos tipos de matrizes, o Grupo de Análises de Traços 

e Instrumentação  desenvolveu e otimizou um sistema em fluxos para a  pré-concentração e 

determinação de espécies, assim como mostra este trabalho. 

5.1. Volumes de carregamento de amostra e complexantes  

O somatório das vazões da linha do complexante com a linha da amostra foi de 5,0 

mL/min; esse volume foi determinado em estudos  anteriores através de um planejamento 

fatorial [50]. A partir desse  volume fixo, foi otimizado o número de rotações ideais para a 

bomba peristáltica. A Tabela 6 apresenta os sinais analíticos para as diversas rotações. Baixas 

rotações  resultaram em um bom sinal de absorvância,  porém o tempo utilizado foi muito 

elevado. Já os valores de 30,3 e 40,4 RPM por serem elevados geraram pressões nos tubos do 

sistema FIA rompendo-os. O valor de 20,2 RPM apresentou um resultado satisfatório em um 

tempo relativamente curto. Nesta rotação, o sistema não apresentou pressão elevada. Após a 

determinação  da  velocidade  ideal  do  sistema  em  fluxos,  determinou-se  os  volumes  da 

amostra e da solução de complexante que passam pelo sistema. Foi determinada uma vazão de 

3,35 mL/min para a  amostra  e 1,65 mL/min para o complexante.  Essas diferentes  vazões 

ocorrem devido a diferença no diâmetro interno de cada tubo de Tygon empregado. Por se 

tratar de uma determinação em nível traço, se faz necessário uma maior vazão de amostra no 

sistema  durante  a  etapa  de  complexação/adsorção.  A  vazão  do  complexante  não  tem  a 

necessidade  de  ser  elevada  porque este  reagente  já  encontra-se  em excesso  em relação  à 

concentração de Cr presente nas amostras. 
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Tabela 6.  Estudo das rotações para carregamento dos volumes de amostra e agente  

 
complexante. 

Rotações (RPM) Tempo (s) Absorvância  
5,05 240 0,0145 

10,1 120 0,0153 

20,2 60 0,0120 

30,3 45 0,0123 

40,4 30 0,0129 
A vazão de eluição para detecção foi ajustada de acordo com a vazão de aspiração  

natural do próprio espectrômetro de absorção atômica, sendo esta de 5,0 mL/min. 

5.2. Concentração dos agentes complexantes 

Foi  utilizado  o  reagente  1,5-difenilcarbazida(DFC)  para  complexação  de  Cr  (VI) 

devido a elevada seletividade deste composto por essa espécie, como também a facilidade em 

adquirir este reagente. A maioria dos trabalhos realizados utilizam este agente complexante 

para a forma hexavalente em análises espectrofotométricas (UV-VIS), pois há formação de 

um complexo de coloração violeta muito sensível [51,52]. Além da convencional utilização 

da DFC/UV-Vis, trabalhos como de Sikovec  propõem a determinação de Cr (VI) utilizando 

Espectrometria  de  Lente  Térmica  (ELT)  com  este  agente  complexante  [53].  Para  as 

determinações espectrofotométricas  citadas na literatura, as concentrações  utilizadas de DFC 

variam entre 0,05 e 0,1 % (m/v) [51].  

Conhecido como um indicador metalocrômico, o alaranjado de xilenol(AX) (3,3-bis- 

N,N,bis   (carboximetil)aminometil,o-cresol-sulfonaftaleína)   é   amplamente   utilizado   em 

reações  de  complexação.  Forma  complexos  estáveis  por  possuir  em sua  estrutura  muitos 

grupos de coordenação,  como carboxilatos e fenolatos [54]. J.Fan utilizou o alaranjado de 

xilenol  para  modificar  a  silíca  gel  e  obter  um  seletivo  extrator  de  fase  sólida  para 

determinação de Hg em amostras  de águas [55].   Além da sílica,  o alaranjado de xilenol 

também foi utilizado em parceria com a quitosana; Vitalli et.al, demonstrou a  eficiência da 



 

impregnação de AX na quitosana para a  determinação da espécie Cu(II)[56]. 
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Dentre os mais importantes métodos de pré-concentração tem-se a extração por fase 

sólida. Vários tipos de resinas e agente complexantes são empregados neste método de pré-

concentração.  Ensafi  et.al.  cita  a  ampla  utilização  do  alaranjado  de  xilenol  para  pré-

concentração e separação de Cr, Ni, Cu e Zn [57]. 

Partindo de soluções de DFC e de AX de concentrações conhecidas, foram realizados  

estudos para avaliar a melhor concentração dos agentes complexantes usados no sistema de 

pré-complexação proposto. 

As Figuras 14 e 15 apresentam os sinais analíticos obtidos na complexação das  

espécies de Cr na presença de diferentes concentrações dos complexantes.  A melhor resposta 

analítica  obtida  para  o  DFC foi  de  0,01% (m/v)  e   para  o  AX de  0,0005% (m/v).  Uma 

concentração maior para o DFC não aumentou a sensibilidade analítica para a determinação 

do Cr (VI) a partir  do segundo ponto avaliado (Figura 14), enquanto para o AX a menor 

concentração apresentou um elevado sinal de absorvância. Teores elevados de AX inibem a 

complexação  etenção  do  Cr(III)-AX.  Tal  fato  pode  ser  explicado  devido  uma  possível 

saturação da minicoluna com o agente complexante, pois o AX apresenta elevado tamanho 

molecular  quando comparado ao DFC, o que provoca alta interação com a matrix adsorvente 

[56].    
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Figura 14. Estudo da concentração do agente  complexante  DFC para Cr(VI). 

Concentração Alaranjado de Xilenol (%m/v) 

Figura 15. Estudo da concentração do agente complexante AX para Cr(III).    
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As figuras 16A e 16B demonstram as estruturas dos agentes complexantes alaranjado  

de xilenol e 1,5-difenilcarbazida, respectivamente. 
( 

A ) 
( 

B ) 

Figura 16. Fórmula estrutural do alaranjado de xilenol (A) [58] e do 1,5-difenilcarbazida (B) 

[59]. 

5.3. Solvente para eluição dos complexos formados 

No sistema proposto a etapa de pré-concentração/adsorção utilizou uma minicoluna 

preenchida com C18 (octadesil-sílica)  como suporte para o complexo metálico formado.  A 

técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com separação em  fase reversa utiliza este 

tipo de resina como fase estacionária e eluentes polares para suas determinações. Padarauskas 

et.al   desenvolveram   um   sistema  on-line  para   determinação   de   Cr   (VI)   utilizando 

cromatografia de alta eficiência, sendo a  fase estacionária C18   e acetonitrila como eluente 

[60].  Já Girotto et.al  realizou um estudo  do melhor solvente para cromatografia em fase 

reversa,  obtendo  a  acetona como melhor  resposta  para a determinação de contaminantes 

orgânicos em água [61]. Dados na literatura  também demonstram a utilização de etanol e 

metanol para eluição de complexos que contenham Cr adsorvidos em C18  [62].   

O solvente utilizado para a eluição do complexo da minicoluna é uma variável muito  

importante em um sistema de fluxos. Neste trabalho foram realizadas eluições dos complexos 

formados  com solventes  diferentes,  a fim de se verificar  a maior  eficiência.  A Tabela   7 

apresenta os sinais analíticos obtidos para cada teste realizado.  
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Tabela 7. Sinal de 
absorvância para Cr(VI)-DFC e Cr(III)-AX em solventes distintos. 

Solvente Absorvância - Cr(VI) Absorvância - Cr(III) 
Metanol 0,0352 0,0478 

Etanol 0,0239 ND 

Acetona ND 0,0276 

HNO3 

0,1mol/
L 

ND 0,0054 

[Cr(III)] = 50 µg/L; [Cr(VI)] = 100 µg/L 

O metanol apresentou a melhor resposta tanto para eluição do Cr (VI)-DFC como para 

eluição  do  Cr  (III)-AX.  O  resultado  obtido  mostra  uma  boa  afinidade  dos  complexos 

formados pelo solvente metanol,  possibilitando assim suas respectivas  eluições.  Durante a 

etapa de adsorção, os complexos apresentam maior afinidade pela coluna C18 em relação ao 

solvente aquoso presente na matriz da amostra. 

5.4. Estudo de interferentes 

As  respostas  das  espécies  de  Cr  em  função  do  meio  de  complexação  foram 

investigadas pela análise de soluções contendo uma concentração constante de cada espécie, 

individualmente,  mas  variando-se  a  concentração  da  outra  espécie.  As  Tabelas  8  e  9 

apresentam os resultados obtidos com este  estudo. 

Tabela 8. Efeito da presença de Cr(VI) na determinação de 

Cr(III)                  (50 µg/L). 

Concentração 
adicionada de  Cr(VI) 

Absorvância Recuperação (%) 

(µg/L) 
0,00 0,1045 100 ± 4,1 



 

50 0,0965 92,3 ± 4,9 

100 0,0907 86,8 ± 1,2 

150 0,0844 80,7 ± 1,0 
A Tabela 8 demonstra que em elevadas concentrações de Cr(VI), ocorreram  

interferências significativas no sinal analítico do Cr(III), porém que estes níveis de Cr(VI)  
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geralmente não são encontrados nas matrizes analisadas. Como pode ser observado na Tabela 

9, não ocorreu interferências significativas na determinação do Cr(VI).  

Tabela 9. Efeito da presença de Cr(III) na determinação de  Cr(VI)  

     (50 µg/L) 

Concentração 
adicionada de Cr(III) 

Absorvância Recuperação % 

(µg/L) 
0,00 0,0733 100 ± 5 

50 0,0800 109 ± 6 

100 0,0719 103 ± 5 

150 0,0707 97  ± 1 

Muitos pesquisadores já tentaram descrever as reações que ocorrem entre a espécie 

Cr(VI) e a 1,5-difenilcarbazida. O  estudo mais citado na literatura explica  que  uma reação 

de  oxidação  ocorre  entre  o  DFC e  o  Cr  (VI),  resultando  em um complexo  de  Cr  (III)-

Difenilcarbazona (complexo de coloração violeta).  

Essa reação é demonstrada abaixo, onde H4L representa a difenilcarbazida e  H2L a  

difenilcarbazona. 

         2 CrO2-
4  + 3H4L + 8 H+  - [ Cr(III) (HL)2]+  + Cr3+ + H2O + H2L                         

Como pode ser observado, essa reação só ocorre sob condições ácidas, limitando a  

reação   com   muitos   outros   elementos.   Além   disso,   por   se   tratar   de   uma   reação 

complexométrica,  cada  espécie  tem sua colaração  específica.  Dados  na literatura  também 

revelam que devido a inércia da forma trivalente, essa reação não ocorre em meio aquoso e 

também não forma nenhum outro composto que pudesse causar interferência [59] . 

Considerando o objetivo do trabalho, procurou-se avaliar a presença de efeitos de  

interferência  na  determinação  das  espécies  de  Cr  nos  meios  de  complexação  otimizados. 

Dentre as espécies metálicas possivelmente presentes em águas naturais, foi desenvolvido um 



 

estudo visando identificar a existência de interferências causadas pelos íons Fe, Al, Cu, Zn e 

Mn  em  cada  meio  reacional.  A  Tabela  10  mostra  o  efeito  de  várias  concentrações  dos 

elementos na recuperação das espécies de Cr nos diferentes meios de complexação. Os efeitos 

são expressos como percentuais da recuperação da forma de oxidação considerada, em  
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comparação à resposta na ausência do interferente; diferenças acima de 10 % na recuperação 

foram consideradas resultantes de interferências. 

Tabela 10. Efeito da presença de íons metálicos na determinação de Cr. 

Espécie Cr (III) Cr (VI) 
Fe 50 0,0109 32 0,0442           61 

Fe 200 0,0070 20 0,0360 49 

Cu 50 0,0035 10 0,0298 41 

Cu 200 0,0030 8,8 0,0150 21 

Zn 50 0,0123 36 0,0525 72 

Zn 200 0,0190 56 0,0565 77 

Mn 50 0,0100 30 0,0650 89 

Mn 200 0,0086 25 0,0589 82 

Al 50 0,0085 25 0,0681 93 

Al 200 0,0081 18 0,0644 88 

Considerando que as absorvâncias para a concentração fixa de 50 µg/L de Cr (III) e Cr 

(VI) foram de 0,0339 e 0,0648 respectivamente, foi verificado que em alguns casos houve 

preferência  dos  agentes  complexantes  pelos  íons  estudados  principalmente  pelo  íon  Cu2+. 

Portanto,  determinações  de  Cr  em  matrizes  que  possuírem  elevadas  quantidades  desses 

elementos  serão prejudicadas  devido  a  baixa  formação  do complexo  contendo Cr.   Após 

realizar um estudo de interferência de cada íon metálico (em solução aquosa simples), que 

demonstrou graves problemas de interferências, procurou-se avaliar os efeitos causados por 

estas  espécies  nas  amostras  reais.  Deste  modo,  foi  quantificado  o  teor  de  cada  metal 

interferente,   por espectrometria de absorção atômica,  nas amostras coletadas em todos os 

 interferente Absorvância 
  

Recuperação 
  

Absorvância 
  

Recuperação 
  (  µ  g/L)  



 

pontos. As concentrações dos elementos Al, Zn, Cu e Mn ficaram abaixo do limite de  
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detecção da  técnica, excluindo  portanto,  a  possibilidade  de inteferências  durante  a 

determinação do Cr. Porém, quantidades significativas de Fe foram encontradas (Tabela 11). 

Tabela11. 
Valores de Fe quantificados nas amostras de águas naturais. 

Ferro 1ºColeta 2ºColeta 3ºColeta 4ºColeta 

Pto 1 308  µg/L 369  µg/L 450 µg/L 460 µg/L  

Pto 2 172  µg/L 139  µg/L 9  µg/L 1  µg/L 

Pto 3 1097  µg/L 358  µg/L 867  µg/L 862 µg/L  

5.5.  Curvas de ajuste de correção da interferência de Ferro 

Concentrações  de  Fe são naturalmente  encontrados  em rios,  oceanos,  sistemas  de 

distribuição de água, processos de tratamento de indústrias e geralmente são encontrados na 

maior parte como Fe (III), devido a oxidação espontânea da forma Fe (II) na presença de 

oxigênio [63]. Este elemento, mesmo que em pequenas quantidades tem grande importância 

para os organismos vivos de ambientes aquáticos, pois atua em diversos metabolismos. As 

concentrações elevadas de Fe encontradas, principalmente no córrego, podem ser oriundas da 

decomposição  do  solo  e  de  macrófitas  e  até  mesmo  de  organismos  vivos  presente  neste 

ambiente. 

As curvas para o ajuste da concentração de Cr em relação à concentração de Fe  

presente nas amostrasapresentaram as características mostradas nas Tabelas 12 e 13. 
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Tabela 12. Sinal absorvância para adições de Fe em solução de Cr(VI) 50 µg/L. 

Concentração de Fe 
adicionada ( µg/L)

Absorvância 

Recuperação  
do sinal de Cr (%) 

0,0 0,0516 100 ± 2,5 

200 0,0478 92,6 ± 9,6 

400 0,0454 88,0 ±2,1 

600 0,0392 76,0 ±9.0 

800 0,0278 53,9 ±10,3 

1000 0,0260 50,4 ±3,0 

A Tabela 12 demonstra que o sinal de absorvância de Cr (VI) chega a cair pela metade 

quando a concentração de Fe chega a 1000 µg/L.  

Tabela 13. Sinal de absorvância para adições de Fe em solução de Cr(III) 50 µg/L. 

Concentração de Fe 
adicionada (µg/L)

Absorbância 

Recuperação  
do sinal de Cr (%) 

0,0 0,1748 100 ± 2,0 

200 0,0558 33,64 ±1,0 

400 0,0479 27,40 ±0,8 

600 0,0367 20,99 ±0,7 

800 0,0273 15,62 ±1,1 

1000 0,0120 6,86  ±0,2 

Observando a  Tabela  13,  pode  ser  observado que a  afinidade  do  Fe pelo  agente 



 

complexante Alarajado de Xilenol foi muito elevada, sendo que em elevadas concentrações de 

Fe o sinal de absorvância do Cr(III) foi quase que totalmente mascarado. 

Diante da clara inferência causada pelo Fe no sinal de absorvância das espécies de Cr,  

foi utilizada a equação descrita no item 4.4.6 para corrigir os valores de absorvância das  
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espécies Cr(III) e Cr(VI). 

5.6. Determinação do fator de enriquecimento 

Para obter o fator de enriquecimento das espécies de Cr durante o processo de pré-

concentração, foram constuídas as curvas analíticas para ambas espécies de Cr. As Figuras 17 

e 18  apresentam as curvas analíticas para o Cr(VI) e Cr(III) respectivamente. 
Figura 17. Curvas analíticas para Cr (VI) com e sem pré-concentração. 

As curvas de calibração para Cr (VI) sem e com pré-concentração apresentraram as  

características apresentadas na Tabela 14. 

Tabela 14. Parâmetros das curvas analíticas para Cr(VI). 

Curvas analíticas Sensibilidade Coeficiente de 
correlação 

Limite de detecção 
(mg/L) 

sem pré-concentração 0,0073 0,99987 0,3134  

com pré-concentração 1,3504 0,99958 0,0017  
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Figura 18. Curvas analíticas para Cr(III) com e sem pré-concentração. 

As curvas de calibração para Cr(III) sem e com pré-concentração apresentraram as  

características mostradas na Tabela 15. 

Tabela 15. Parâmetros das curvas de analíticas para Cr(III). 

Curvas analíticas Sensibilidade de 

calibração 
Coeficiente  de correlação 

Limite de 

detecção  

(µg/L) 

sem pré-concentração 0,0068 1,0000 336,4   

com pré-concentração     2,7500 0,9844 2,5 

Após   todas   as   otimizações   o   método   analítico   apresentou   as   características  
apresentadas na Tabela 16. 

Tabela 16. Parâmetros analíticos obtidos com o método proposto.  
A CPX % (m/v) CA (µg/L) T (s) r LD (µg/L) FE 

Cr(VI) DFC, 0,01 5 a 20 600 0,9977 0,3 104,11 

Cr(VI) DFC, 0,01 25 a 100 360 0,9996 1,7 184,98 



 

Cr(III) AX, 0,0005 5 a 20 240 0,9844 2,5 404,41 
A= analito, CPX = complexante, CA = curva analítica, T = tempo, LD = limite detecção, FE = fator 
enriquecimento, r = coeficiente correlação linear. 

48 



 

    

Geralmente toda metodologia desenvolvida para pré-concentração e determinação de 

elementos-traço,  utilizam os fatores de enriquecimento para demonstrarem sua eficácia.  A 

Tabela 17 apresenta estudos de pré-concentração e seus respectivos fatores de enriquecimento 

para Cr total, Cr(III) e Cr(VI). 

   Tabela 17. Dados comparativos dos resultados de alguns estudos de pré-concentração. 

Técnica  Analito Fator de enriquecimento L.D (µg/L) Referência 
FAAS           Cra            23-61     2-6 [64] 

FAAS         Cr(VI) 94 0,4 [65] 

FAAS         Cr(III) 150 13,3 [66] 

FAAS         Cr(VI) 75 7,7 [67] 

FAAS         Cr(VI) 200 10 [66] 
     a = crômio total; L.D = limite de detcção 

As curvas de calibração provenientes do sistema proposto, apresentaram uma  

correlação linear boa, seguida de um fator de enriquecimento ótimo que variou entre 104,11 e 

404,41. A afirmação de que o fator de enriquecimento foi ótimo é claramente evidenciada 

quando comparados  aos  dados  da Tabela  17.  Comparando os  limites  de detecção  entre  o 

método proposto e os citados, podemos verificar que além de ter fatores de enriquecimento 

maiores, o LD está dentro ou abaixo dos citados. Também pode ser considerado bom o LD do 

método, pois está abaixo do limite máximo permitido pelos orgão de fiscalização do meio 

ambiente, CONAMA, sendo o limite máximo para o Cr(VI) 50 µg/Le para Cr(III) 500 µg/L. 

Como  o  complexo  Cr(VI)-DFC apresentou  um nível  de  retenção  inferior  ao    complexo 

Cr(III)-AX, houve a  necessidade  de se  utilizar  um tempo maior  (600 s  e  360 s)  de  pré-

concentração para a primeira espécie. O menor nível de retenção do complexo  Cr(VI)-DFC 

no  suporte  pode  ser  explicado  devido  ao  pequeno  tamanho  do  agente  complexante  DFC 

quando comparado ao AX. 

5.7. Análises físico-químicas das amostras coletadas nos pontos de amostragem 

A primeira coleta foi realizada no dia 17/02/2007; o tempo apresentava-se nublado  
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com temperatura ambiente de 27 _C, a água do córrego apresentava turvação e  leve odor. A 

Tabela 18 apresenta os parâmetros físico-químicos medidos nos três pontos de amostragem 

Tabela 18. Parâmetros físico-químicos medidos nas amostras da 1º Coleta. 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Demanda Bioquímica de oxigênio - DBO (mg/L) 7,4 6,2 7,1  

Demanda Química de oxigênio - DQO (mg/L) 76 24 32  

Oxigênio Dissolvido - OD (mg/L) 3,1 6,6 4,9 

pH 6,3 6,8 7,0 

Temperatura da água  (_C) 21 25,7 21 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mg/L) 108 80 93 

Sólidos Dissolvidos Totais - SDT (mg/L) 45,1 12,9 46,9 

Cor (Hz) 52 45 28 

Turbidez (NTU) 8,74 10,5 5,78 

Mn (mg/L) 0,009 0,003 0,006 

A segunda coleta  foi  realizada  no dia 05/05/2007 após 3 dias de chuvas;  o tempo 

apresentava-se  ensolarado com temperatura ambiente de 23 _C e a  água apresentava-se com 

leve turvação nos pontos 1 e 3, estando mais límpida no ponto 2. A Tabela 19 apresenta os 

parâmetros físicos-químicos medidos nos pontos de amostragem. 
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Tabela 19. Parâmetros físico-químicos obtidos nas amostras da 2º Coleta. 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Demanda Bioquímica de oxigênio - DBO (mg/L) 10,8 8,4 19,9 

Demanda Química de oxigênio - DQO (mg/L) 40,8 18,1 37,4 

Oxigênio Dissolvido - OD (mg/L) 4,3 6,4 5,8 

pH 6,8 5,8 6,9 

Temperatura da água  (_C) 14,9 17,4 15,8 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mgL) 10,6 15,6 13,1 

Sólidos Dissolvidos Totais - SDT (mg/L) 20,5 12,7 28,5 

Cor (Hz) 14 <1 13 

Turbidez (NTU) 2,3 1,27 3,8 

Mn (µg/) 9 2 9 

A  terceira  coleta  foi  realizada  no  dia  10/07/2007  sendo  que  neste  o  dia  o  tempo 

apresentava-se nublado com bastante umidade e temperatura de 13_C. A água apresentava-se 

com leve turvação nos pontos 1 e 3, estando mais límpida no ponto 2 . A Tabela 20 apresenta 

os resultados dos parâmetros analisados. 

51 



 

        

Tabela 20. Parâmetros físico-químicos obtidos nas amostras da 3º Coleta. 

Parâmetros Ponto 1 Ponto 2 Ponto 3 

Demanda Bioquímica de oxigênio - DBO (mg/L) 19,2 10,5 14,5 

Demanda Química de oxigênio - DQO (mg/L) 47,6 13,6 23,6 

Oxigênio Dissolvido - OD (mg/L) 5,7 6,4 7,0 

pH 6,5 6,2 7,0 

Temperatura da água  (_C) 15,9 17,7 15,7 

Sólidos Suspensos Totais - SST (mgL) 28 3 48 

Sólidos Dissolvidos Totais - SDT (mg/L) 45,8 12,7 62 

Cor (Hz) 22 11 45 

Turbidez (NTU) 4,5 6,5 4,7 

Mn (µg/L) 7 3 9 

As amostras de água coletadas enquadram-se segundo o orgão do CONAMA como 

águas doce de classe 2. Enquadra-se nessa classe águas que são destinadas ao abastecimento 

para consumo humano (após tratamento simplificado), à proteção de comunidades aquáticas, 

à recreação de contato primário, à aqüicultura e atividades de pesca, à irrigação de hortaliças , 

plantas frutíferas e de parques, jardins, campos de esporte e lazer, com os quais o público 

possa  vir  a  ter  contato  direto.  Segundo  essa  classificação,  estas  águas  devem manter  as 

condições  e padrões da Tabela 21.  

Tabela 21. Alguns padrões para águas de classe 2 [34]. 

Parâmetros Valores padrões 
DBO  = 5 mg/L  O2  

Resíduos sólidos
ausentes 

 6 - 9  pH  
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OD =  5 mg/L  O2 

Cor =  75 Pt 

Turbidez 100 NTU 



 

O oxigênio molecular  dissolvido na água é sem dúvida um dos principais gases e 

agente  oxidante  do  meio  por  determinar  a  dinâmica  e  a  caracterização  dos  ecossistemas 

aquáticos. A presença do oxigênio é essencial para vários organismos aquáticos, pois participa 

de processos metabólicos  de bactérias e microorganismos responsáveis principalmente pela 

degradação de matéria orgânica, os quais utilizam o oxigênio como aceptor de elétrons [68]. 

Fluxos  de cursos d'águas e rios pouco profundos são continuamente reabastecidos de  

oxigênio. Porém, águas estagnadas e as que estão próximas do fundo, sempre estão com falta 

de oxigênio.  Águas de classe 2, 3 e 4 devem possuir no mínimo 5, 4 e 2 mg/L, sendo que a 

concentração  do  oxigênio  está  diretamente  ligado  a  fatores  como  temperatura,  pressão  e 

altitude [34]. 

Dos pontos de amostragem, somente o ponto 1 apresentou, em duas coletas, um  nível  

de oxigênio menor que o permitido pela legislação (5mg/L). O fato pode ser explicado  pelo 

pouco fluxo existente nesse local, a água apresenta-se quase que estagnada o que dificulta a 

reposição de oxigênio favorecendo reações de redução.  

Parâmetros de DBO e DQO são empregados para avaliar as cargas orgânicas  

biologicamente degradáveis e também cargas orgânicas e inorgânicas degradáveis apenas por 

agentes oxidantes químicos. Altos valores de DBO e DQO são prejudiciais, pois quanto mais 

matéria orgânica presente em um ambiente aquático, maior será o consumo de oxigênio para 

sua  degradação  [69].   Foram  realizadas  análises  de  DBO  e  DQO  a  fim  de  estimar  a 

concentração de matéria orgânica e inorgânica presente no ambiente estudado.  Em todas as 

coletas foram encontrados valores acima do permitido, sendo o ponto 1  o mais contaminado. 

Altos valores de DBO e DQO se devem ao despejo direto de efluente sem tratamento neste 

ponto. Esses valores elevados se justificam devido aos restos de couro (proteínas e gorduras), 

produtos químicos utilizados no processo de curtimento, restos de plantas e animais mortos. O 

ponto 2, apresentou os menores  valores para DBO e DQO por se tratar  de um tanque de 

criação de peixes e não ter  contato direto com o córrego.  Vale ressaltar  que não existem 

valores tabelados de DQO para corpos d'água, somente para efluentes. 

Um dado importante avaliado em relação às medidas de DQO e DBO foi a razão  

obtida entre os dois parâmetros. A DBO mede apenas a matéria orgânica biodegradável e 

quando esse valor se aproxima da DQO, significa que mais facilmente biodegradável será o 



 

efluente. Mas, quando a diferença desses dois parâmetros for muito elevada, significa que a  
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fração da matéria não biodegradável será muito maior do que da matéria biodegradável.  Para 

efluentes, uma relação DQO/DBO é considerada biodegradável quando a razão for menor que 

5 [70]. As razões entre a DQO e DBO para cada amostra nos diferentes meses avaliados 

variaram de 2,4 a 10,3 para o ponto 1; 1,3 a 3,8 para o ponto 2 e 1,6 a 4,5 para o ponto 3. 

Portanto,  os pontos  2 e 3 foram os que apresentaram maior  facilidade de degradação da 

matéria orgânica. 

Quando efluentes sem tratamento são lançados em corpos aquáticos com  temperaturas 

acima  de  40_C ,  os  mesmos  podem gerar  a  poluição  térmica,  sendo  que  a  variação  da 

temperatura do corpo receptor e do efluente não pode ser maior que 3_C. A temperatura é de 

extrema importância para corpos d'água e está diretamente relacionada com a concentração de 

oxigênio  dissolvido  devido  à  diminuição  na  solubilidade  dos  gases  com  o  aumento  da 

temperatura  [68].  Como não foi  possível  realizar  medidas  de  temperatura  diretamente  no 

efluente da empresa, o gradiente de temperatura existente entre o efluente e o córrego não 

pode  ser  calculado,  portanto,  nenhuma  afirmação  pode  ser  feita  com relação  as  medidas 

realizadas  diretamente  nos  pontos  de  amostragem.  No  entanto,  todas  as  temperaturas  do 

córrego apresentaram-se abaixo de 26 _C .   

O pH é um parâmetro que indica se a água tem caráter básico ou ácido. Mudanças  

bruscas no pH de ambientes aquáticos podem provocar grandes alterações na fauna e flora, 

um pH neutro não indica a pureza de uma água e sim um equilíbrio entre as substâncias ácidas 

e básicas [68]. Embora o pH seja de estrema importância para os ambientes aquáticos, não 

foram  encontradas  variações  bruscas  que  merecessem  argumentação.  Os  maiores  valores 

observados ocorreram  nos pontos 1 e 3. Esses valores são facilmente justificados  por se 

tratarem dos  pontos  que  recebem o  efluente  do  curtume.  O efluente  possui  característica 

alcalina devido aos produtos utilizados na etapa do caleiro do couro, como sulfetos, aminas e 

a cal. O pH também regula a  forma em que as espécies podem ser encontradas no meio. Os 

valores de pH encontrados neste trabalho sugerem, que a  espécie Cr (III) está disponível na 

forma de complexos solúveis ou hidróxidos coloidais [Cr(OH)2]+e CrOH2
+. Enquanto que a 

espécie Cr (VI) apresenta-se como CrO4
2- [71].  

Todos os materiais presentes na água, com exceção dos gases,  contribuem para a  

presença de sólidos na coluna d'água. Os sólidos são classificados em sedimentáveis, 

suspensos e dissolvidos. Os sólidos sedimentáveis são aqueles que  se  depositam após a  
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estagnação de 1 hora da água. Os sólidos dissolvidos geralmente compreendem as partículas 

que  passam  por  uma  membrana  de  porosidade  de  0,45  µm.  Esse  tipo  de  sólido  indica 

desgastes de rochas por intemperismo, altos índices pluviométricos, concentração de íons,etc 

[72].  Partículas suspensas são provenientes de partículas  atmosféricas  trazidas pela  chuva, 

partículas ressuspendidas, vegetais em decomposição, algas, plâncton, etc. Uma quantidade 

elevada  de sólidos suspensos aumentam a turbidez da água,  reduzem a penetração  da luz 

alterando   a   temperatura   da     água   e   a   concentração   de   oxigênio   prejudicando   o  

desenvolvimento  da fauna  e  flora  [73].  Porém,  os  materiais  particulados  podem adsorver 

elementos-traço tornando-os menos disponíveis para os organismos vivos presentes [36]. 

A turbidez é o termo aplicado a matéria suspensa presente na água, portanto está  

diretamente  ligada  a  quantidade  de  sólidos  suspensos.  Já  a  cor,  representa  geralmente  a 

matéria  orgânica  dissolvida.  As  análises  de  SST,  SDT,  cor  e  turbidez  foram feitas  para 

verificar  as  quantidades  de  sólidos  dissolvidos  e  suspensos,  pois  eles  são  de  grande 

importância já que “abrigam” várias espécies contaminantes que entram em contato com o 

ambiente aquático.  As análises de cor e turbidez apresentaram valores dentro do permitido 

por lei. 

Por serem naturalmente abundantes em solos, os elementos Fe e Mn geralmente são  

encontrados nos corpos aquáticos. Sua presença é de grande importância, pela participação no 

metabolismos  de  microorganismos,  assim  como  estão  diretamente  ligados  a  ciclagem  de 

outros elementos. Geralmente são encontrados na forma de óxidos ( Fe(OH)3  e Mn(OH)2  ) 

precipitados  ou  como  colóides  suspensos,  porém  nas  regiões  anóxicas  sofrem  redução 

passando a íons livres, como Fe(II)e Mn(II). Trabalhos como de  Covelo et. al, citam o papel 

e competição desses óxidos pela adorção e dessorção de vários elementos [74]. Loftd et.al 

desenvolveu  modelos  de  adsorção  de  elementos-traço,  onde  fala  da  afinidade  desses 

elementos por óxidos de Mn e Fe. A afinidade do elemento-traço Cr pelo óxido de Fe também 

é citada neste trabalho [34]. Como já visto anteriormente,  as amostras  de águas coletadas 

apresentaram grandes quantidades de Fe, levando a suposição de que este elemento controla a 

quantidade de Cr presente. Em relação ao Mn, concentrações baixas foram determinadas, não 

podendo assegurar uma grande participação deste elemento na ciclagem do Cr. 

Na quarta coleta, realizada em outubro de  2007, foi efetuado apenas a especiação  

física e química do Cr, pois ao longo do ano foi observado que o corpo aquático recebia  
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interferências antrópicas regulares, pois o processo de produção do curtume era estável.  

Portanto, as características gerais do ambiente já tinham sido estabelecidas.  

5.8. Simulação do ambiente aquático 

Análises adicionais  de nitrato,  nitrito,  sulfato e cloreto  foram realizadas na última 

coleta  a fim de realizar  a simulação do ambiente  aquático e a distribuição do Cr (III)  no 

mesmo. A Tabela 22 apresenta os resultados obtidos com as análises realizadas. 

Tabela 22. Parâmetros adicionais medidos para a simulação de ambiente aquático. 

Nitrato 9,2 5,6 

Nitrito 0,04 0,02 

Sulfato 0,01 0,01 

Cloreto ausente ausente 

Utilizando  os  parâmetros  apresentados  na  Tabela  22,  os  valores  de  Mn  e  Fe  e 

estipulando uma faixa de  pH entre 1 e 8, foram construídos  diagramas que expressam a 

distribuição do Cr (III) (Figura 19) e do Cr (VI) (Figura 20) no ambiente aquático através do 

software MEDUSA/HYDRA. 

Parâmetro Tanque de peixes  
(mg/L)  (mg/ 
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O diagrama da Figura 19 mostra que na faixa de pH na qual se encontra  as águas do 

córrego  (5,8  a  7),  todo  o  Cr  (III)  está  na  forma  de  óxidos  de  Cr  e  Fe,  o  que  indica  a 

preferência  do  mesmo  pelo  material  particulado  em  suspensão.  Em  relação  ao  Cr(III) 

dissolvido, encontrado na coluna d'água em baixíssimas concentrações (5 – 100 µg/L), este 

não  aparece    no diagrama,  pois  neste    trabalho  não  foi    realizado  a  quantificação  de 

substâncias orgânicas dissolvidas como por exemplo as substâncias húmicas. O diagrama 20  
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 Figura 19. Diagrama de distribuição do Cr(III) segundo características do ambiente.  

Figura 20. Diagrama de distribuição do Cr(VI) segundo características do ambiente.  



 

     

mostra para o Cr (VI), que a forma mais encontrada dentro da faixa de pH estipulada é a 

forma solúvel CrO2-
4   .  Os diagramas serviram para reafirmar  que pH do meio controla a 

distribuição das espécies presentes. 

5.9. Especiação física do Cr  

Foi realizada a especiação física do Cr para determinar a quantidade do mesmo na 

forma particulada. A Tabela 23 apresenta as concentrações de Cr no material particulado em 

suspensão nos três pontos de coleta. 

Tabela 23. Concentração de Cr  total na forma particulada da coluna d'água. 
1 1120±25 1168±5 1992±281 1025±34 

2 4300 ±31 590 ±43 650± 22 780±6 

3           9324 ±196 449 ±62 980±85 756±45 

A  literatura  descreve  uma  grande  afinidade  da  espécie  Cr(III)  por  materiais 

particulados suspensos de origem mista (inorgânica e/ou orgânicas)[16]. As possíveis reações 

que podem explicar a grande quantidade de Cr total  no particulado são de caráter adsortivo 

ou de complexação. Geralmente o material particulado suspenso possui sítios ativos para a 

ligação da espécie metálica, sugerindo que a espécie adsorvida/complexada  seja o  Cr(III) 

devido a facilidade em formar complexos/colóides estáveis.  

O ponto 1 (confluência) apresentou grandes quantidades de Cr em todas as coletas,  

este fato pode ser explicado devido a localização do sítio de amostragem, pois ele se encontra 

logo após o despejo do efluente no córrego. Neste ponto foi observado visualmente  elevadas 

quantidades de sólidos suspensos, o que pode ser verificado na Figura 21. 

Pontos de  
coleta  

1º Coleta   2º Coleta  3º Coleta  4º Coleta  
(  µ  g/g   )  (  µ  g/g   )  (  µ  g/g   )  (  µ  g/g   )  
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O ponto 2 (tanque de peixes) apresentou grandes quantidades de Cr apesar de não 

pertencer  ao córrego.  Essa contaminação pode ter  ocorrido devido a migração de íons Cr 

presentes na fase líquida do solo (solução do solo) nas camadas subterrâneas, pois o despejo 

de Cr é efetuado há anos podendo ter chegado a esse nível de transporte. Outra possível forma 

de contaminação é a chuva, pois segundo relatos da população que habita no local, no período 

de chuvas ocorre um contato direto entre o córrego e o tanque por meio do alagamento devido 

a proximidade existente entre eles. Este ponto apresentou uma grande concentração na 1_ 

coleta, esse fato pode ser explicado por fatores climáticos. A 1º coleta ocorreu na estação do 

verão com um longo período de estiagem podendo ter ocasionado uma pré-concentração do 

Cr. As coletas posteriores foram realizadas após períodos de elevada precipitação o que pode 

ter diluído a concentração do metal no tanque. 

O ponto 3 (~ 200 m da confluência) apresentou comportamento similar ao ponto 2,  

podendo também ser explicado por fatores climáticos. 

Em todos os pontos ficou evidente a afinidade do crômio pelo material particulado,  

essa afinidade também foi observada no estudo desenvolvido por Jordão et.al, onde foram 

encontrados valores altos para o Cr no particulado[4]. 

Figura 21.  Presença de material particulado no ponto 1.  
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           5.9. Especiação química do Cr 

Foi realizado uma especiação química do Cr para determinar as quantidades de Cr (III) 

e Cr (VI) na coluna d'água. A Tabela 24 apresenta os valores encontrados para Cr (III).  

Tabela 24. Determinação de Cr (III)  na coluna d’água. 

Pontos de 
coleta 1ºColet

a 
(µg/L) 

2ºColeta (mg/L) 
3ºColeta (mg/L) 

1 15,5±0,2 12,3±0,3 12,6±0,2 105,2±0,2 

 2 15,7±0,2 8,9±0,3 5,2±0,2 11,7±0,2 

 3 15,6±0,2 10,8±0,3 <L.D 5,4±0,2 

L.D = 2,5µg/L 

Os teores de Cr (III) não apresentaram uma variação significativa entre os pontos e as 

quatro coletas efetuadas. Segundo o CONAMA, Portaria 307 /2005, o Cr é o único elemento 

que tem valores máximos permitidos para suas espécies III e VI. Segundo a legislação, os 

valores permitidos de Cr (III) para águas de Classe II,  a qual se enquadra o ambiente em 

estudo, é de 500 µg/L. Portanto,  todos os pontos apresentaram  concentrações  abaixo da 

permitida. O 1_ ponto da 4º Coleta apresentou a maior concentração, isto pode ser explicado 

devido a coleta  ter sido realizada logo após um despejo de efluente.  Os despejos não são 

realizados em datas fixas, portanto há a dificuldade em saber se a coleta foi realizada no dia 

ou após alguns dias do despejo. 

A concentração para Cr (VI) segundo a legislação do CONAMA deve estar abaixo de  

50  µg/L.  Todos  os  valores  encontrados  para  está  espécie  apresentaram-se  abaixo  do  LD 

obtido  para  o  método  proposto,  e  este  LD  (0,3   µg/L)  se  encontra  abaixo  do    limite 

estabelecido pelo orgão competente. A baixa concentração dessa espécie nas amostras pode se 

dar ao fato de que este estado de oxidação é menos estável que o Cr (III). As características do 

ambiente também favorecem a redução do Cr (VI) para Cr (III), devido a concentração de 

oxigênio ser baixa.  Essa característica  acaba favorecendo a não disponibilidade do Cr(VI) 

para o ambiente, porém é prejudicial para os organismo vivos ali presentes. A presença de 

matéria orgânica também favorece esta reação conforme já citado neste trabalho. 
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5.10. Análise do sedimento 

Foram analisadas amostras de sedimentos coletadas nos mesmos pontos de coleta de 

água. A importância dessa análise se dá ao fato de que nos sistemas aquáticos a maioria das 

substâncias  antropogênicas  e  resíduos  inorgânicos  e  orgânicos  podem  se  acumular  nos 

sedimentos[75]. Os sedimentos são reservatórios para muitas das substâncias tóxicas que são 

levadas para as águas superficiais. Sedimentos contaminados representam um grande perigo 

através da toxicidade direta para a vida aquática, selvagem e humana e portanto um indicativo 

permanente de contaminação e/ou poluição [76]. O teor de Cr total avaliado no sedimento foi 

de 1691 ± 5 mg/kg para o ponto1; 873 ± 13 mg/kg para o ponto 2 e 1473 ± 88 mg/kg para o 

ponto do tanque de peixes.  

O solo de Guarapuava sendo derivado do basalto é do tipo Latossolo bruno de textura  

argilosa, não tendo em sua composição o elemento Cr. Portanto, todo Cr detectado no 

sedimento não é de origem natural e sim antropogênica. 

No Brasil ainda não existe nenhum órgão ambiental que regulamenta valores máximos 

permitidos  de  certas  substâncias  para  sedimento,  dificultando  uma  possível  afirmação  de 

contaminação. Porém o grau de contaminação dos sedimentos são classificados segundo os 

valores guias estabelecidos pelo Conselho Canadense do Ministério do Ambiente (CCME) 

[77]. Segundo este órgão internacional,  existem os valores de menores limites  TEL (Nível 

Limiar de Efeito) que representam a concentração abaixo da qual raramente são esperados 

efeitos adversos para os organismos, e os maiores limites PEL (Nível Provável de Efeito) que 

representam a concentração acima da qual são freqüentemente esperados efeitos adversos para 

os organismos. Para o elemento Cr os valores de TEL e PEL são respectivamente 37,3 mg/kg 

e 90 mg/kg. 

Avaliando as concentrações das amostras coletadas  verificou-se que os sedimentos  

apresentam-se  contaminados.  Essas  concentrações  podem  ser  explicadas  pelo  fato  do 

sedimento receber durante mais de 30 anos o efluente do curtume. Outro fator considerável é 

que o sedimento é proveniente de um solo argiloso que tem como característica reter grandes 

quantidades de íons por troca iônica, sendo essas interações muito estáveis [26].  
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5.11. Comparação e avaliação geral dos resultados obtidos 

Após  todas  as  determinações  nos  compartimentos  estudados,  foi  realizada  uma 

comparação  dos  resultados  obtidos  com  os  demonstrados  pela  literatura.  A  Tabela  25 

apresenta os valores para comparação. 

Tabela 25. Comparação dos resultados obtido neste trabalho com informações citadas em   

         literatura específica. 

Amostras    Fração 
 dissolvida 

Cr(III) 
( µg/L) 

Fração 
particulada 

Cr total 
(mg/Kg) 

Sedimento
s 

Cr total 
(mg/Kg) 

Log KpReferên- 
cia 

Ponto 1- 2º 
Coleta 

12,3 ± 0,3 1168 ± 5   1691 ± 5 5 Este  
trabalho 

Rio Boiro 2,3 ± 0,6 N.D N.D N.D [8] 

Rio Búfalo N.D N.D 148,0 ± 0,4 N.D [78] 

Rio La Plata N.D N.D 16 – 27 ± 0 N.D [38] 

Rio Mississipi N.D N.D 80 ± 10 N.D [38]  

N.D 65 – 1815 N.D N.D [4] 

Ubáa 32826x103 ±  
668 N.D 1,5 [4] 

15198x103 

6,0±3,0 293 N.D 4,7 [4] 

a = concentração de Cr total; N.D = não detectado;  L.D = 2,5µg/L 
A Tabela 25 apresenta os valores obtidos das amostras do ponto 1 da 2º Coleta. Este  

Montante < L.D < L.D N.D N.D
trabalho 

 [4]  Rio 2,0   N.D   N    N.D      
Amazonasa  



 

ponto foi selecionado por apresentar-se mais estável em todas a coletas. Assim como somente 

na  2º  Coleta  que  todos  os  parâmetros  foram  determinados  (fração  dissolvida,  fração 

particulada e sedimento). 

Apesar da concentração apresentada pelo ponto 1, na fração dissolvida, estar abaixo do 

limite (500 µg/L) permitido para o Cr (III), comparada com os valores de ambientes aquáticos 

62 



 

não poluídos como o Rio Amazonas, Rio Boiro e  a demarcação da montante, pode-se sugerir 

uma contaminação deste local.  O ponto de amostragem denominado montante,  localiza-se 

cerca de 50 metros acima do curtume, portanto não possui contato com o despejo de efluentes. 

Uma  contaminação  sempre  é  sugerida  quando concentrações  acima  dos  níveis    naturais 

existem [10].  Porém as concentrações  de Cr do ponto 1 em relação  as amostras  de Ubá, 

podem ser considerados insignificantes. 

Para o Cr encontrado no  material particulado em suspensão, foi verificado um valor  

elevado em relação aos estudos demonstrados, como também quando foi comparado à média 

mundial  de  Cr  encontrada  no  material  particulado  (100 mg/kg).  A avaliação  do  material 

particulado e do coeficiente de distribuição, fornece informações sobre a partição (dissolvido 

ou particulado) e transporte do Cr rio abaixo, indicando que uma possível contaminação e/ou 

poluição pode ocorrer por longa extensão.  Elevados valores para a fração dissolvida e Kp 

demonstram uma maior afinidade pelo material particulado suspenso. 

Os valores de Cr em sedimentos mostram que o ambiente em estudo recebeu elevadas  

descargas  do  elemento,  pois  este  compartimento  indica  uma  contaminação  permanente. 

Dentre todos valores apresentados para Cr nos sedimentos, apenas o coletado no Rio La Plata 

está abaixo do limite TEL. Com exceção do Rio La Plata e Rio Mississipi, os demais locais de 

amostragem, mostrados na Tabela 25, estão acima do limite PEL representado uma possível 

ameaça  para  os  organismos  ali  presentes.  Uma  ameça  para  as  condições  normais  de 

desenvolvimento dos organismos vivos dos ambientes aquáticos pode ser considerada devido 

a possibilidade de ressuspensão do Cr e consequente liberação do elemento. 

Diante da análise dos compartimentos diretamente ligados à ciclagem de elementos- 

traço  em  ambientes  aquáticos,  de  comparações  com  limites  existentes  e  concentrações 

naturais, é possível denominar o local em estudo como contaminado. Para uma afirmação de 

uma possível poluição, não basta as concentrações encontradas estarem acima da legislação. 

Se faz necessário estudos com organismos naturais do ambiente e com a  vegetação ribeirinha, 

para  a  verificação  de  quais  espécies  estão  causando  efeitos  nocivos  nos  organismos  ali 

presentes. 
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6. CONCLUSÕES 

O  Cr  desempenha  papel  importante  devido  ao  seu  caráter  essencial  e  tóxico  ao 

metabolismo   humano.   Como   as   concentrações   das   espécies   de   Cr   encontradas  

sistematicamente são baixas, faz-se necessário dispor de procedimentos analíticos sensíveis 

para análise de diferentes amostras. Neste trabalho foram estabelecidas bases analíticas para a 

especiação física e química do Cr em águas naturais. O método desenvolvido à determinação 

das espécies de Cr em águas naturais foi apropriado pois dispensou qualquer procedimento 

prévio  de  preparo  da  amostra,  impedindo  desta  forma,  a  ocorrência  de  perdas  do  Cr. O 

sistema  de  complexação  e  pré-concentração,  seguido  pela  medida  do  sinal  gerado  pela 

espectrometria de absorção atômica em chama mostrou-se excelente aos objetivos pretendidos 

no  trabalho  por  sua  simplicidade,  sensibilidade  e  rapidez,  além de  permitir  o  estudo  da 

especiação.  O  método  também  foi  bastante  seletivo  para  as  espécies  de  Cr,  pois  ambas 

espécies  de  Cr(III)  e  (VI),  não interferiram no meio  de complexação  para  o  processo de 

especiação.  

O valores dos limites de detecção obtidos com o método proposto foram muito  

baixos (2,5 µg/L para Cr III e 0,3 µg/L para Cr VI) e estão concordantes com os citados em 

literatura.   

Elevados fatores de enriquecimento foram obtidos após a otimização de todos os  

parâmetros  analíticos.  Os  tempos  utilizados  em  todo  o  sistema  de  complexação/pré-

concentração  foram  pequenos  mesmo  quando  níveis  muito  baixos  de  Cr(VI)  estavam 

presentes na amostra. Alguns metais podem interferir na complexação do Cr com os agentes 

complexantes  utilizados;  mas  como  esses  metais  são  encontrados  em  quantidades  muito 

baixas em águas naturais, não impedem que o método seja aplicado sem separações prévias.  

Através da metodologia proposta foi possível estimar a contaminação do ambiente  

aquático.   A   realização   de   análises   dos   parâmetros   adicionais   proporcionaram   uma 

caracterização do meio e auxiliaram no entendimento dos resultados obtidos com a especiação 

do Cr . Apesar dos teores encontrados para o Cr (III) dissolvido na coluna de água, na grande 

maioria  das  vezes,  serem  inferiores  ao  estabelecido  pelo  CONAMA,  verificou-se  que  o 

material  particulado  em suspensão  e  os  sedimentos  avaliados  apresentaram concentrações 

elevadíssimas do metal, comprovando a maior afinidade do Cr pelo material particulado. O Cr 
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(VI) não foi detectado nas amostras analisadas o que prova que o meio aquático estudado é 

mais redutor.  

O sedimento pode ser uma via de contaminação importante para a biota aquática, pois  

o mesmo material que decantou pode ser redissolvido para a coluna d'água através de 

processos climáticos ou por alterações redox do meio. 
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