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 Resumo 
 
 A química limpa tem como principal objetivo o desenvolvimento e a implementação 

de processos e produtos químicos para reduzir ou eliminar o uso ou a geração de 

substâncias nocivas à saúde humana e ao meio ambiente. Neste trabalho, foram 

desenvolvidos procedimentos analíticos limpos para a determinação de nitrato e nitrito em 

águas naturais e para o tratamento dos resíduos gerados na determinação 

espectrofotométrica de nitrito e fenóis. Para tanto, foram exploradas as principais 

estratégias empregadas em química limpa: substituição dos reagentes tóxicos, minimização 

do consumo dos reagentes e dos resíduos gerados e tratamento desses resíduos. O 

procedimento analítico limpo para a determinação de nitrato em águas naturais foi baseado 

em medidas diretas no ultravioleta, após separação de nitrato dos interferentes utilizando 

um sistema de análises em fluxo com coluna de resina aniônica. O método desenvolvido 

emprega um único reagente (HClO4) em quantidades mínimas (18 µL/determinação) e 

permite a determinação de nitrato entre 0,50 e 25,0 mg L-1, sem interferência de ácido 

húmico, NO2
-, PO4

3-, Cl-, SO4
2- e ferro(III) nas quantidades usuais em águas naturais. A 

freqüência de amostragem e o coeficiente de variação (n = 20) foram estimados em 17 

determinações h-1 e 0,7%, respectivamente. Os resultados obtidos para amostras de águas de 

diferentes procedências foram concordantes com o método de referência (redução a nitrito 

por limalhas de cádmio cobreado seguida por reação de diazo-acoplamento) a nível de 

confiança de 95%. O tratamento do resíduo gerado na determinação de nitrito, empregando 

irradiação (UV) na presença do reagente de Fenton (80 mmol/L H2O2 e 1 mmol/L Fe2+), 

promoveu completa descoloração do resíduo com diminuição de ca. 87% na concentração 

de carbono orgânico total. A fotodegradação também foi aplicada no tratamento do resíduo 
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 gerado na determinação de fenóis totais com 4-aminoantipirina. A degradação ocorreu 

na presença de H2O2 e irradiação (UV). A completa supressão da absorção de radiação pela 

4-aminoantipirina foi observada após 30 min de recirculação da solução no foto-reator, à 

vazão de 4 mL/min. O procedimento analítico para a determinação de nitrito foi baseado 

em sistema de análises em fluxo com multicomutação empregando mini-bombas solenóides 

para o gerenciamento das soluções. O sistema foi acoplado a um foto-reator para a 

degradação em linha dos resíduos gerados. O método desenvolvido minimiza as 

quantidades de reagentes (0,6 mg sulfanilamida e 0,03 mg N-naftil-etilenodiamina por 

determinação) e permite a determinação de nitrito entre 0,10 e 1,00 mg L-1 (r = 0,998) com 

sensibilidade comparável à alcançada no procedimento com adição contínua de reagentes. 

O limite de detecção (99,7% de confiança), coeficiente de variação (n = 20) e freqüência de 

amostragem foram estimados em 17 µg L-1, 2,6% e 80 determinações h-1, respectivamente.  
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 Abstract 
 

 Green chemistry has as principal objective the development and implementation of 

chemical processes and products to minimize or eliminate the use or generation of harmful 

substances to the human health and the environment. In this work, clean analytical 

procedures for determination of nitrate and nitrite in natural waters and for the treatment of 

wastes generated in the spectrophotometric determination of nitrite and phenol were 

developed. The principal strategies employed in green chemistry were explored to achieve 

these goals: replacement of the toxic reagents, minimization of reagent consumption and 

waste generation and waste treatment. The clean analytical procedure for nitrate 

determination in natural waters was based on the direct spectrophotometric measurement in 

the ultraviolet, after separation of nitrate from interfering species in a flow-injection system 

with an anion-exchange resin. The developed method employ only one reagent (HClO4) in 

minimum amount (18 µL/determination) and can be applied for nitrate determination 

within 0.50 and 25.0 mg L-1, without interference of humic acid, NO2
-, PO4

3-, Cl-, SO4
2- and 

iron(III) in concentrations typically found in natural waters. The sampling rate and the 

coefficient of variation (n = 20) were estimated as 17 determinations per hour and 0.7%, 

respectively. Results obtained for natural water samples of different origin were in 

agreement with the reference method (reduction to nitrite by copperized cadmium filings 

followed by a diazo-coupling reaction) at the 95% confidence level. The treatment of the 

waste generated in nitrite determination employing UV irradiation in the presence of 

Fenton reagent (80 mmol/L H2O2 and 1 mmol/L Fe2+) caused the complete discoloration of 

the waste and reduced the total organic carbon concentration in 87%. The photodegradation 

was also applied for the treatment of the waste generated in the determination of total 
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 phenols with 4-aminoantipyrine. The degradation occurred in the presence of H2O2 

and UV irradiation. Radiation absorption by 4-aminoantipyrine was completely suppressed 

after 30 min of treatment of solution in the recirculation mode at 4mL/min. The analytical 

procedure for nitrite determination was based on a flow system with multicommutation 

employing solenoid micro-pumps for the solution handling. The developed method 

minimizes the reagent amounts (0.6 mg sulfanilamide and 0.03 mg N-(1-Naphthyl)-

ethylene-diamine per determination) and can be applied for nitrite determination within 

0.10 and 1.00 mg L-1 (r = 0.998) with sensitivity comparable to the achieved in the 

procedure with continuous reagent addition. The detection limit (99.7% of confidence), 

coefficient of variation (n = 20) and sampling rate were estimated as 17 µg L-1, 2.6% and 

80 determinations per hour, respectively.  
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 1. Introdução 

 A população mundial atingiu 6 bilhões, sem sinais de estabilização, embora o ritmo 

de crescimento tenha diminuído em relação às previsões feitas há alguns anos. O 

crescimento populacional exerce impacto local e global. Ao lado de questões globais tais 

como mudanças climáticas e destruição da camada de ozônio, as atividades da população 

também afetam o meio ambiente e as perspectivas de melhoria da qualidade de vida. A 

humanidade já está sentindo alguns efeitos da sobrecarga populacional. Em várias regiões 

do planeta, a escassez de água, terra e comida afetam cada vez mais gravemente a vida das 

pessoas. Um terço da humanidade já vive em regiões com escassez de água e esse total 

pode chegar a dois terços nos próximos 30 anos. O uso de energia cresceu cerca de 70% 

nos últimos 30 anos e deve continuar aumentando à razão de 2% ao ano pelos próximos 15 

anos1. Isso significa mais conforto, mas também contribuições 50% maiores para o 

aquecimento global da atmosfera1. Além disso, há uma crescente preocupação internacional 

com os quase 25 milhões de “refugiados ambientais”, pessoas obrigadas a fugir de seus 

lares para escapar de desastres naturais ou da degradação ambiental2.  

Em 1989, o pior desastre ecológico constatado nos Estados Unidos foi o 

derramamento de 41 milhões de toneladas de óleo cru no Estreito de Prince Williams no 

Alasca, causado pelo navio Exxon Valdez. A mancha de óleo atingiu toda a região, 

contaminando as águas, a vegetação, a praia e todos os animais que ali habitavam3. No 

Brasil, ocorreu em 2003 o vazamento de 1,2 bilhões de litros de resíduos tóxicos do 

reservatório da fábrica Cataguases Indústria de Papel Reciclado, no município de 

Cataguases, Minas Gerais4. Em apenas 24 horas, a mancha da poluição estendeu-se por
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 mais de 50 quilômetros, causando a morte de animais e plantas, e afetando o 

fornecimento de água de sete municípios do Rio de Janeiro, prejudicando meio milhão de 

moradores5. A empresa foi multada em R$ 74 mil pelo Conselho Estadual de Política 

Ambiental e em R$ 50 milhões pelo batalhão de Polícia Florestal e de Meio Ambiente do 

Estado do Rio de Janeiro6. Além dos problemas causados pelos derramamentos mais 

recentes, existe ainda uma lista brasileira de impunidade histórica das maiores catástrofes 

ambientais, onde se encontra, por exemplo, o ocorrido em 1957 na Cidade dos Meninos no 

Rio de Janeiro. A água subterrânea e o solo foram contaminados pelo inseticida pó-de-

broca (BHC ou Hexaclorocicloexano); a FUNASA foi condenada a remover o lixo tóxico, 

mas deixou 400 toneladas no local7. Apesar de não ser cumprida de maneira adequada, a 

legislação ambiental brasileira é uma das mais completas do mundo, constituída 

principalmente de 17 leis, alguns decretos e portarias de proteção ambiental nacional, além 

das resoluções do CONAMA e da ISO 140008.  

A série ISO 14000 permite às empresas demonstrar o seu comprometimento com o 

desenvolvimento sustentável, por meio de normalização voluntária, procurando atender à 

preocupação mundial quanto ao meio ambiente. A ISO 14000 normalizou o gerenciamento 

ambiental de forma eficaz, estabelecendo e mantendo procedimentos para a identificação, 

exame e avaliação de efeitos ambientais quanto à poluição9.  

Ter uma política ambiental é estar em conformidade com as normas da ISO 14000, 

e, portanto, estabelecer critérios para minimizar o impacto das atividades ao meio ambiente, 

como, por exemplo, redução do uso de matéria prima e do consumo de energia. Assim 

ocorrerá uma melhora na eficiência dos processos e redução da geração de resíduos, que 

também poderá ser alcançada através da reutilização dos mesmos10. A citação de Ricardo 

Rose11, diretor de meio ambiente da câmara Brasil – Alemanha, é o que se espera de 
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 conscientização de um ser humano para a preservação dos recursos naturais: “A 

humanidade como um todo, e cada um individualmente, é responsável pelas conseqüências 

de sua atitude em relação ao meio ambiente. Sua preservação se faz com ações concretas e 

diárias, individuais e coletivas”.  

No meio acadêmico, a resposta a esta mentalidade é o surgimento de uma área de 

pesquisa denominada química limpa, química verde, química ambientalmente benigna ou 

química auto-sustentável12. A química limpa pode ser definida como o uso da química para 

prevenção da poluição13. As pesquisas nesta área objetivam o desenvolvimento de 

procedimentos que empreguem mínima quantidade de reagentes e amostra e que não 

produzam resíduos tóxicos. Para tanto, os reagentes empregados devem ser os menos 

tóxicos possíveis e os resíduos devem ser reciclados e se possível reutilizados, o que faz 

com que os procedimentos tenham que incluir uma etapa de tratamento dos resíduos 

gerados14. Apesar de gerados em quantidades consideravelmente menores que em 

processos industriais, os resíduos provenientes de laboratórios não devem ser desprezados 

em vista de sua usualmente alta toxicidade.  

Nas pesquisas em química limpa, têm predominado estudos envolvendo o 

desenvolvimento de novas rotas sintéticas baseadas no conceito de economia atômica e na 

substituição ou minimização do consumo de solventes15-19. Apesar da maior ênfase nessa 

área, o desenvolvimento de métodos analíticos mais limpos é também essencial, visto que 

muitos procedimentos analíticos em uso geram quantidades consideráveis de resíduos 

altamente tóxicos13,14.  

Sistemas de análises em fluxo (FIA) têm sido empregados especialmente para a 

mecanização de procedimentos analíticos, minimizando a intervenção do analista, 

aumentando o número de amostras que podem ser processadas por unidade de tempo e 
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 melhorando a precisão das medidas. Esses sistemas também apresentam grande 

potencialidade para o desenvolvimento de procedimentos analíticos mais limpos, com 

geração de resíduos usualmente menor que em procedimentos em batelada.  

A substituição de reagentes tóxicos é a principal alternativa para o desenvolvimento 

de procedimentos analíticos mais limpos, tendo sido explorada, por exemplo, em 

procedimentos em fluxo para a determinação de amônio20-23. Porém, nem todos os 

reagentes podem ser substituídos e os sistemas de análises em fluxo podem ser empregados 

para a minimização do consumo de reagentes utilizando algumas estratégias como os 

sistemas com multicomutação24,25, sistemas de análise por injeção seqüencial26 e 

imobilização de reagentes27,28; na reciclagem dos resíduos gerados29,30 e no tratamento em 

linha desses resíduos31-34.  

 

1. 1. Métodos espectrofotométricos para determinação de nitrato 

 Nitrato é a forma mais oxidada dos compostos de nitrogênio comumente presente 

em águas naturais, porque é produzido a partir da decomposição aeróbica das substâncias 

orgânicas nitrogenadas. As maiores fontes de nitrato são os fertilizantes químicos, vegetais 

deteriorizados, efluentes domésticos e despejos industriais. Dependendo da situação, essas 

fontes podem contaminar córregos, rios, lagos e águas subterrâneas, especialmente poços. 

Concentrações excessivas de nitrato são perigosas, principalmente para crianças, que 

possuem condições estomacais/intestinais favoráveis para a redução de nitrato a nitrito, 

podendo causar meta-hemoglobinemia35. 

A determinação de nitrato em águas naturais, freqüentemente requerida em estudos 

ambientais, é usualmente realizada com limalhas de cádmio para redução de nitrato a nitrito 

e reagentes carcinogênicos (N-naftil-etilenodiamina e sulfanilamida) para reação de diazo-
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 acoplamento com nitrito (reação de Griess)36. O produto formado é medido por 

espectrofotometria em 540 nm. Giné et al.37 desenvolveram um sistema de análises em 

fluxo com zonas coalescentes para determinação simultânea de nitrato e nitrito baseado na 

redução de nitrato a nitrito em uma coluna preenchida com limalhas de cádmio cobreado 

seguida por reação de diazo-acoplamento com nitrito. É um método que apresenta boa 

reprodutibilidade e freqüência de amostragem, porém, utiliza além do cádmio, reagentes 

carcinogênicos. Outro método espectrofotométrico, recomendado pela AOAC38, é baseado 

na oxidação da brucina (10,11-dimetoxiestricnina) em meio de ácido sulfúrico concentrado 

na temperatura de 100 ºC, formando um composto colorido medido em 410 nm. A brucina 

é uma substância tóxica que pode causar irritação no nariz, na garganta e nos olhos e se 

inalada ou ingerida pode causar náuseas e vômito39. Além disso, são consumidos ca. 8 mL 

H2SO4 concentrado por determinação38. Outros métodos similares são baseados em reações 

de oxidação ou nitração40, também empregando altas quantidades de ácido sulfúrico 

concentrado.   

Métodos analíticos para determinação de nitrato que evitam o uso de reagentes 

tóxicos são encontrados na literatura. Um método com detecção por quimiluminescência é 

baseado na redução de nitrato e nitrito a óxido nítrico. O óxido nítrico reage com ozônio 

formando dióxido de nitrogênio no estado excitado e oxigênio molecular. A espécie no 

estado excitado emite radiação acima de 600 nm41,42. O método é bastante trabalhoso e o 

uso de um forte redutor é indispensável. Vários redutores podem ser utilizados como iodeto 

de sódio43 e ascorbato de sódio/ácido tartárico44. Renmin et al.45 e Mikuska e Vecera46 

propuseram o uso de um reator fotoquímico acoplado a um sistema de análises em fluxo 

para redução de nitrato, com detecção por quimiluminescência. A reação fotoquímica é 

realizada após acidificação da solução de nitrato, gerando espécies de nitrito que oxidam 
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 luminol. O método evita o uso das limalhas de cádmio, porém utiliza reagente tóxico 

na medida do nitrito formado. 

Alguns procedimentos empregam ativadores para a redução fotoquímica de nitrato e 

medidas espectrofotométricas (540 nm) do produto formado em reações de diazo-

acoplamento. Takeda e Fujiwara47 propuseram o uso de um foto-reator de PTFE, 

alcançando eficiência de redução de 50% em meio tamponante de fosfato. Motomizu e 

Sanda48 propuseram o uso de um foto-reator construído com quartzo, alcançando eficiência 

de redução entre 70-84%, usando tampão fosfato na presença de EDTA. 

Outra alternativa para evitar o uso das limalhas de cádmio, proposta por Patton et  

al. 49, foi o emprego de uma coluna de nitrato redutase em um sistema de análises em fluxo 

segmentado por ar. O método proposto apresenta limite de detecção similar ao método com 

emprego da coluna de cádmio, mas também emprega a reação com substâncias 

carcinogênicas para determinação do nitrito formado (reação de Griess).   

Métodos baseados em medidas diretas no UV são empregados na determinação de 

nitrato, porém algumas limitações são destacáveis como, por exemplo, interferências de 

substâncias que absorvem radiação no comprimento de onda de medida. Bastian et al.50 

propuseram a determinação de nitrato em soluções diluídas de ácido perclórico com medida 

direta na região do ultravioleta (λ = 210 nm). O método é sensível, porém diversos cátions 

e ânions interferem, como, por exemplo, ferro(III), cloreto e nitrito. Heanes51 propôs o 

emprego de carvão ativo para separação de interferentes previamente à medida no 

ultravioleta, porém há ainda interferência de matéria orgânica que pode ser estimada por 

medidas em 255 nm, para a correção do sinal obtido no comprimento de onda de medida de 

nitrato. Esta estratégia foi também explorada por diversos autores36,52-54. Entretanto, o fator 
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 de correção, baseado na absortividade molar das espécies interferentes nos dois 

comprimentos de onda, é um parâmetro empírico difícil de ser estimado e que varia para 

diferentes amostras. Outros métodos empregados na determinação de nitrato foram 

descritos por Moorcroft et al. em um artigo de revisão41. 

 

1.2. Sistemas de análises em fluxo para minimização de resíduos 

A estratégia mais direta para o desenvolvimento de procedimentos mais limpos é a 

diminuição das quantidades de resíduos gerados, pois permite que os procedimentos 

existentes sejam adaptados visando minimizar o impacto ao ambiente. Essa característica 

pode ser alcançada, por exemplo, através de automação e/ou miniaturização dos 

procedimentos, permitindo que somente as quantidades de reagentes realmente necessárias 

sejam empregadas. Neste sentido, algumas estratégias foram propostas em sistemas de 

análises em fluxo como os sistemas com zonas coalescentes55 ou fluxos intermitentes56. 

Esse objetivo tem sido também alcançado pelo emprego de reagentes imobilizados e de 

sistemas controlados por microcomputadores como os baseados nos processos de análises 

por injeção seqüencial e multicomutação.  

Os sistemas com zonas coalescentes55 consistem na introdução simultânea das 

alíquotas dos reagentes e das amostras em fluxos de carregador independentes que as 

transportam até um ponto de mistura, na qual iniciam-se as reações químicas. Desse modo, 

apenas uma pequena alíquota dos reagentes é introduzida, resultando na diminuição do 

resíduo gerado. Sistemas com zonas coalescentes foram inicialmente avaliados para 

determinação de fosfato em plantas pelo método do azul de molibdênio55, diminuindo o 

consumo das soluções em 90% em comparação com os sistemas em confluência.  
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 Os sistemas com fluxos intermitentes56 permitem a introdução da solução do 

reagente somente no instante de inserção da amostra. Durante o período de amostragem, o 

reagente é reciclado para o próprio frasco. Com essa estratégia, o consumo de reagente na 

determinação espectrofotométrica de cálcio foi reduzido de 40 para 0,27 µg57.  

O uso de reagentes sólidos é uma tendência nos métodos com fluxo contínuo não 

segmentado, devido às vantagens oferecidas em relação aos sistemas homogêneos, tais 

como manuseio simplificado, economia no consumo dos reagentes e, em alguns casos, 

aumento de sensibilidade e de freqüência de amostragem28. O material sólido contido no 

suporte pode ser utilizado várias vezes sem afetar as características analíticas. Como 

exemplo pode ser citada a determinação de dipirona empregando um suporte sólido que 

continha PbO2. A oxidação do fármaco gerava Pb2+ que era medido por espectrofotometria 

de absorção atômica com chama28. O método apresenta freqüência de amostragem de 72 

determinações por hora e o suporte sólido pode ser usado para 2000 determinações sem 

afetar a sensibilidade, o que significa uma alta economia no consumo dos reagentes. 

Reagentes sólidos imobilizados também podem ser empregados em 

espectrofotometria em fase sólida (EFS), que consiste no uso de uma matriz sólida 

depositada na cela de medida para retenção da espécie de interesse, sendo a absorbância 

medida diretamente no suporte sólido58-60. A EFS permite integrar as etapas de reação, 

retenção e detecção do analito requerendo, em geral, pequenas quantidades de amostras e 

reagentes e podendo ser implementada com espectrofotômetros simples59. A EFS tem sido 

convenientemente acoplada a sistemas de análises em fluxo, pois algumas vantagens são 

destacáveis como a automação, aumento de sensibilidade e melhoria de seletividade60. Essa 

associação foi explorada, por exemplo, para a determinação de zinco em preparações 
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 farmacêuticas pela reação com 1-(2-thiazolylazo)-2-naphtol imobilizado em sílica 

funcionalizada C-18. A completa eluição do zinco foi realizada gastando apenas 400 µL de 

HCl 0,5 mol/L, mantendo o reagente imobilizado no suporte sólido. A retenção do analito 

não foi afetada mesmo depois de 200 medidas, correspondendo a um consumo de reagente 

inferior a 1 µg/determinação27.  

A análise por injeção seqüencial (SIA)26 é uma robusta alternativa para medidas em 

fluxo que permite implementar diferentes metodologias sem modificação da estrutura física 

do sistema. Uma válvula de seleção é empregada para gerenciar todas as soluções e definir 

o processamento da amostra. Alíquotas das amostras e reagentes são aspiradas para uma 

bobina de retenção, sendo em geral a direção do fluxo invertida para favorecer a mistura 

entre a amostra e o reagente que são direcionados para o detector. Somente pequenas 

quantidades de cada solução são empregadas (ordem de µL), resultando na drástica redução 

do consumo de reagentes e geração de efluentes. Entretanto, a sensibilidade é usualmente 

inferior a dos sistemas FIA convencionais26 porque a mistura entre amostra e reagente 

ocorre somente por dispersão.  

A multicomutação é um processo que permite aumentar a versatilidade dos sistemas 

de análises em fluxo, com base na utilização de dispositivos discretos de comutação como 

válvulas e bombas solenóides24. Estes dispositivos são controlados por microcomputador e 

permitem a inserção de amostras e reagentes somente nos instantes e nas quantidades 

necessárias para implementar o procedimento analítico, resultando em consumo de 

soluções da ordem de microlitros24,25. O baixo consumo de reagente nos sistemas baseados 

em multicomutação e análise por injeção seqüencial pode ser ilustrado comparando 



Introdução 

10 

 diferentes sistemas para determinação espectrofotométrica de carbaril (pesticida 

carbamato) com ρ-aminofenol25 (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Desempenho analítico e consumo de reagentes em diferentes sistemas para 

determinação espectrofotométrica de carbaril com p-aminofenol (PAP)25. 

Sistema 

Limite de 

Detecção 

(µg/L) 

Resíduo gerado 

(mL/med) 

Freqüência de 

amostragem / 

hora 

Consumo 

de reagente 

(mg/med) 

KIO4         PAP 

FIA 26 4,78 90 2,48     0,135 

SIA 40 1,35 20 0,193   0,011 

Multicomutação 26 1,71 70 0,092   0,005 

 

1.3. Reciclagem e degradação de resíduos em linha 

 Devido à usualmente alta toxicidade, as preocupações com os resíduos gerados nos 

laboratórios de pesquisa vêm aumentando e etapas de reciclagem ou reutilização desses 

resíduos devem ser incluídas nos novos procedimentos visando atingir os requisitos da 

química limpa. Neste contexto, pesquisadores espanhóis da Universidade de Valência 

estudaram a degradação em linha dos resíduos gerados em sistemas de análises em 

fluxo32,33,61 como também a reciclagem dos resíduos tóxicos29,30.  

Um método analítico limpo foi proposto para determinação de propoxur, um 

pesticida carbamato, empregando p-aminofenol como reagente em um sistema de análises 

em fluxo31. Após a cela de medida, o efluente gerado foi diluído com água e irradiado 

(reator de PTFE de 6 m) com radiação ultravioleta (λMAX=254 nm) seguido pela mistura 

com uma suspensão de TiO2 e nova irradiação em um reator de 12 m para a degradação dos 
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 resíduos. Após tratamento, o resíduo era filtrado para separação do TiO2 que podia ser 

reutilizado. Escuriola et al.61 propuseram um método espectrofotométrico para 

determinação de formetanato em águas, empregando p-aminofenol para formação de azul 

de indofenol. A hidrólise do formetanato foi realizada em linha em um reator localizado 

dentro de um forno de microondas. Após a medida, o resíduo gerado foi misturado com 

uma suspensão de TiO2 e irradiado em 254 nm em um reator de 4 m. Peris-Cardells et al.32 

propuseram um método para degradação fotocatalítica de carbaril com suspensão de TiO2 

em sistema de análises em fluxo usando um reator fotoquímico equipado com lâmpada UV. 

Após 1 minuto de irradiação, mais de 99 % do carbaril presente inicialmente (0,2 mg/L) foi 

decomposto. de la Guardia et al.33 propuseram um método para determinação 

espectrofotométrica de resorcinol, baseado na reação com p-aminofenol em um sistema de 

análises em fluxo com degradação em linha do indofenol formado, utilizando radiação 

ultravioleta e catalisador TiO2. Correia et al.34 propuseram um método em fluxo para 

determinação de creatinina em urina empregando picrato em meio alcalino para formação 

de um produto de coloração laranja-avermelhado que absorve radiação eletromagnética em 

520 nm. Após ajuste de acidez, o resíduo gerado foi misturado com TiO2 e H2O2 e 

fotodegradado com radiação ultravioleta por 18 minutos. Nesse período, a eficiência de 

degradação do reagente foi superior a 95%, estimada pela redução da absorção de radiação 

em 354 nm. 

Sánchez-Dasi et al.29 propuseram a determinação de um anti-inflamatório em 

fármacos com medidas no infravermelho com transformada de Fourier incorporando 

também uma unidade de destilação. Esse dispositivo foi utilizado para reciclar o 

tetracloreto de carbono empregado na dissolução de amostras e soluções de referência e 

também como carregador, permitindo a recuperação em linha do solvente. A mesma 
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 estratégia foi explorada em um sistema FIA proposto para determinação simultânea de 

propilfenazona (analgésico) e cafeína, com medidas por infravermelho com transformada 

de Fourier30. O método envolve a dissolução dos princípios ativos em CHCl3, seguido por 

filtração das amostras. A incorporação de uma unidade de destilação em linha para 

reciclagem do CHCl3 usado como carregador e solvente produz um método analítico limpo 

que possibilita uma freqüência de amostragem de 120 determinações por hora e reduz o 

custo e os efeitos da geração de resíduos tóxicos. 
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 1.4. Objetivo 

 Investigar alternativas para o desenvolvimento de métodos analíticos limpos em 

fluxo, como a substituição de reagentes tóxicos (determinação de nitrato em águas 

naturais), a minimização do consumo dos reagentes e dos efluentes (determinação de nitrito 

em sistema de análise em fluxo com multicomutação e mini-bombas solenóides) e o 

tratamento dos resíduos gerados (determinação de nitrito e de fenóis totais).  
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 2. Parte Experimental 

2.1. Método analítico limpo para determinação de nitrato 

2.1.1. Equipamentos e acessórios 

 No sistema de análises em fluxo foram utilizados um injetor proporcional com 

temporização eletrônica (Micronal), tubos de polietileno de 0,7 mm de diâmetro 

confluências de acrílico, uma bomba peristáltica (Ismatec, modelo IPC-8) e tubos de Tygon 

de diferentes diâmetros para propulsão dos fluidos. Um espectrofotômetro HITACHI U-

3000 com cubeta de quartzo Hellma (1 cm, 80 µL de volume) foi empregado para medida 

dos sinais. Para separação de nitrato das espécies interferentes, foi empregada uma mini-

coluna construída em acrílico (3 mm de diâmetro e 15 mm de comprimento) preenchida 

com diferentes materiais (resina AG1-X8, resina XAD–2, carvão ativo ou sílica 

funcionalizada C-18).  

 

2.1.2. Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água destilada e deionizada e reagentes de 

grau analítico. Soluções de referência de 0,50 – 25 mg/L NO3
- foram preparadas por 

diluição de uma solução estoque 1000 mg/L preparada com nitrato de sódio seco em estufa 

a 110 ºC por 2 horas. As soluções testadas como eluente foram acetato de sódio, fosfato de 

sódio, hidróxido de sódio, perclorato de sódio, cloreto de sódio, sulfato de sódio, ácido 

clorídrico e ácido perclórico, inicialmente com concentração 0,6 mol/L. Para avaliar o 

efeito de íons concomitantes, foram utilizadas soluções de NaCl, Na2SO4, NaH2PO4, 

Fe(ClO4)3 e ácido húmico (Aldrich, 50% de carbono).  
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 2.1.3. Diagramas de fluxos e procedimento 

O diagrama de fluxos apresentado na Figura 1 foi empregado para avaliar diferentes 

materiais para a separação de nitrato de substâncias interferentes. Na posição do injetor 

ilustrada na Figura, a amostra é transportada pelo carregador (C), em direção à cela de 

fluxos do espectrofotômetro (D) passando através de uma coluna de acrílico (col) 

preenchida com material (resina XAD–2, carvão ativo ou sílica funcionalizada C-18) para 

separação do nitrato das substâncias interferentes. Na posição alternativa do injetor, a 

amostra preenche a alça de amostragem (L) e a coluna é lavada com água.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Diagrama de fluxos para avaliar a separação de nitrato de substâncias interferentes. 

I=injetor proporcional, A=amostra, L=alça de amostragem (100 cm, 500 µL), C=carregador (H2O), 

col=coluna de separação (3 mm de diâmetro e 30 mm de comprimento), D=espectrofotômetro, 201 

nm e W=descarte. 

 

O diagrama de fluxos do módulo da análise empregado para determinação de nitrato 

é mostrado na Figura 2. Na posição ilustrada, a alíquota da amostra presente na alça de 

amostragem (L) é transportada em direção à coluna (col, 3 mm de diâmetro e 15 mm de 

comprimento) preenchida com a resina AG1-X8, na qual o nitrato e outras substâncias 

aniônicas ficam retidos. As substâncias interferentes catiônicas e neutras são removidas 

I

C D W 
col 

W A 
o 
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 L
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 pelo carregador (C) até o descarte (W). Na posição alternativa do injetor, a coluna é 

inserida no fluxo do eluente (E) e o analito é transportado para cela de medida do 

espectrofotômetro (D). Para a implementação destes processos, o injetor permanece 60 s e 

150 s nas posições de inserção e amostragem (eluição), respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Diagrama de fluxos para determinação de nitrato. I=injetor proporcional, A=amostra, 

C=carregador, E=eluente, L=alça de amostragem (100 cm, 500 µL), col=coluna preenchida com 

resina aniônica (AG1-X8), D=espectrofotômetro, 201 nm, B=bobina (300 cm) e W=descarte. 

 

A mini-coluna de acrílico foi preenchida com ca. 180 mg de resina aniônica (Bio-

Rad, AG1-X8, 100-200 mesh). Antes do preenchimento, a resina foi lavada com            

0,05 mol/L de HClO4 para substituir o cloreto por perclorato. Este procedimento foi 

repetido até que o sobrenadante não apresentasse absorção significativa em 201 nm. 

 O método empregado como referência é baseado na redução de nitrato a nitrito em 

uma coluna (0,4 cm de diâmetro e 9,0 cm de comprimento) preenchida com limalhas de 

cádmio cobreado seguido por reação de diazo-acoplamento com nitrito37. O procedimento é 
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 implementado em um sistema de análises por injeção em fluxo com adição de 

reagentes por confluência. 

 

2.1.4. Análise das amostras 

 Amostras de águas de rios e lagos foram coletadas na região de Piracicaba (SP) e 

Santa Cruz do Rio Pardo (SP) em frascos de polietileno e as amostras de água mineral 

foram adquiridas em supermercados locais. As amostras foram analisadas pelo método 

proposto e pelo método de referência, após filtração através de membrana de acetato de 

celulose de 0,45 µm (Millipore). 

 

2.2. Degradação de resíduos 

2.2.1. Equipamentos e acessórios 

A degradação dos resíduos foi realizada com equipamento previamente proposto 

para o pré-tratamento fotoquímico de amostras para detecção por métodos eletroquímicos62. 

O foto-reator consiste de uma lâmpada de vapor de mercúrio (Philips HPL-N 400, 400 W) 

empregada em iluminação pública. O bulbo de vidro externo foi removido e um tubo de 

Teflon (1 mm d.i., volume de 4 mL) foi enrolado em torno da lâmpada, formando uma 

bobina com diâmetro de aproximadamente 8 cm. O conjunto foi inserido em um tubo de 

PVC (4’’ de diâmetro, 60 cm de comprimento) do tipo empregado para transporte de esgoto 

doméstico. O soquete da lâmpada foi preso em uma das extremidades do tubo e na 

extremidade oposta foi inserida uma ventoinha para refrigeração do foto-reator (Figura 3). 

A lâmpada foi alimentada através de um reator apropriado (Serwal RIM426B, 220 V). A 

fonte de radiação empregada apresenta um espectro de emissão contínuo, 
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 predominantemente na região visível e linhas de emissão típicas de vapor de mercúrio 

em 254, 313 e 366 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Foto-reator empregado na degradação de resíduos, 1=lâmpada de vapor de mercúrio, 2= 

tubo de Teflon (1 mm d.i., volume de 4 mL) e 3= tubo de PVC (4’’ de diâmetro, 60 cm de 

comprimento). Adaptada da referência 62. 

 

Um espectrofotômetro UV-vis (HITACHI U-3000), equipado com cubeta de 

quartzo Hellma (1 cm) foi empregado para as medidas espectrofotométricas. Para propulsão 

dos fluidos utilizou-se uma bomba peristáltica (Ismatec, modelo IPC-8) e tubos de Tygon 

de diferentes diâmetros. Para ajustar o pH dos resíduos gerados na determinação de fenol 

utilizou-se um pHmetro, marca Metrohm. 

 

2.2.2. Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água destilada e deionizada e reagentes de 

grau analítico. Foram degradados os resíduos gerados na determinação de nitrito com 0,1% 

(m/v) N-naftil-etilenodiamina, 2% (m/v) sulfanilamida e 10% (v/v) ácido fosfórico e na 

1 

2 

3 



Parte Experimental 
_________________________________________________________________________ 

19 

 determinação de fenol com 0,1% (m/v) 4-aminoantipirina em tampão contendo 5,2 g/L 

NaHCO3, 5,8 g/L H3BO3 e 6,2 g/L KOH (pH = 10) e solução 0,20% (m/v) 

hexacianoferrato(III) de potássio. Soluções de peróxido de hidrogênio e ferro(II) em 

diferentes concentrações foram utilizadas na fotodegradação. 

 Para a degradação fotocatalítica dos resíduos, foi utilizada suspensão de TiO2 (0,1 g 

em 100 mL) contendo 70% anatase com tamanho de partícula entre 20 e 200 nm. 

 

2.2.3. Procedimento 

Foi avaliado o emprego de H2O2, H2O2 + TiO2, TiO2 e do reagente de Fenton (Fe2+ 

+ H2O2) na fotodegradação dos resíduos gerados na determinação de fenóis totais (4-

aminoantipirina) e nitrito (sulfanilamida e N-naftil-etilenodiamina). O monitoramento foi 

realizado com base em medidas espectrofotométricas em 265 nm (4-aminoantipirina, 4-

AAP), 325 nm (N-naftil-etilenodiamina, NED), 540 nm (produto da reação de nitrito com 

reagente de Griess) e 507 nm (produto da reação entre 4-aminoantipirina e fenol). O 

resíduo gerado da determinação de fenol foi acidificado com ácido acético até pH 4,0 antes 

da degradação. Medidas de carbono orgânico total foram realizadas nos resíduos gerados 

antes e após a degradação. 

 O efeito da vazão sobre a eficiência de decomposição dos resíduos foi avaliado na 

presença de 0,2 mol/L de H2O2 e 3 mL do resíduo gerado com tratamento UV em um reator 

de 4 mL (volume interno) e medida espectrofotométrica em 265 nm para 4-AAP e 325 nm 

para NED. 
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2.3. Método analítico limpo para determinação de nitrito 

2.3.1. Equipamentos e acessórios 

 O módulo de análise foi construído com mini-bombas solenóides (Bio-

Chem), como dispositivos de propulsão e inserção de soluções. Essas bombas dispensam 

com precisão volumes de 6 e 25 µL por pulso e foram controladas por um 

microcomputador através de uma interface comercialmente disponível (Advantech, PCl-

711S). Para a compatibilização da intensidade de corrente e da diferença de potencial 

necessárias para o acionamento das mini-bombas foram empregados circuitos integrados do 

tipo ULN200363. Uma fonte de diferença de potencial constante (12 V) foi construída para 

alimentação dos solenóides63.  

Utilizou-se também tubos de polietileno (0,8 mm d.i.) e confluências de acrílico 

para montagem do sistema. Para a medida dos sinais foi empregado um espectrofotômetro 

visível (Micronal, B342 II), equipado com cela de fluxo de vidro com 10 mm de caminho 

óptico e 50 µL de volume interno. O foto-reator descrito no item 2.2.1. foi empregado para 

degradação dos resíduos em linha. 

O programa para controle e aquisição de dados foi desenvolvido em linguagem 

VISUAL BASIC (Microsoft). O formulário principal, empregado para interface com o 

usuário, entrada de variáveis e saída de dados, está ilustrado na Figura 4. As variáveis que 

definem a rotina de operação (número de pulsos de cada mini-bomba, número de ciclos de 

amostragem, número de leituras na aquisição dos sinais transientes e número de replicatas) 

podem ser definidas pelo usuário. Os sinais de absorbância são apresentados numérica e 

graficamente na tela e salvos em arquivos do tipo ASCII. 
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Figura 4. Formulário principal do programa desenvolvido em linguagem VISUAL BASIC. 

 

2.3.2. Reagentes e soluções 

Todas as soluções foram preparadas com água destilada e deionizada e reagentes de 

grau analítico. As soluções de referência de 0,10 – 1,0 mg/L NO2
- foram preparadas por 

diluição de uma solução estoque 1000 mg/L preparada com nitrito de sódio e padronizada 

por iodometria. O reagente colorimétrico foi preparado com 0,1% (m/v) N-naftil-

etilenodiamina, 2% (m/v) sulfanilamida e 10% (v/v) ácido fosfórico. 
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2.3.3. Diagrama de fluxos 

 O módulo de análise empregado é mostrado na Figura 5 e foi operado de acordo 

com a seqüência de acionamento descrita na Tabela 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Diagrama de fluxos para determinação de nitrito. P1-P5=mini-bombas solenóides, 

A=amostra, C=transportador (H2O), R1=reagente cromogênico, R2=ferro(II) 1 mmol/L, R3=H2O2 

80 mmol/L, B=bobina de 30 cm, D=espectrofotômetro, 540 nm, UV=foto-reator e W=descarte. 

 

Tabela 2. Etapas de funcionamento do sistema com mini-bombas solenóides para 

determinação de nitrito.  

Etapa Descrição P1 P2 P3 P4 P5 Pulsos 

1 Inserção da amostra 1/0 0 0 0 0 9* 

2 Inserção do reagente cromogênico 0 0 1/0 0 0 1* 

3 Remoção da zona de amostra e medida 0 1/0 0 0 0 40 

0 0 0 1/0 1/0 1** 
4 Inserção de H2O2 e Fe2+ 

0 1/0 0 0 0 1** 

*5 ciclos de amostragem; **10 ciclos de amostragem 

  
P 4 
 

P 5 
 

y  

D 
 

R 3 
 

R 2 
 

UV 
  

W 
 

A 
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 A amostra e o reagente foram introduzidos no percurso analítico pelas mini-

bombas P1 e P3 com volume de aproximadamente 6 µL por pulso. Foram empregados 9 

pulsos de amostra, 1 pulso de reagente e 5 ciclos de amostragem (etapas 1 e 2). A mistura é 

transportada pelo carregador até a cela de fluxo, passando por uma bobina de 30 cm (etapa 

3). O carregador é inserido por uma mini-bomba solenóide que dispensa aproximadamente 

25 µL/pulso. Após a medida espectrofotométrica em 540 nm (etapa 3), o resíduo gerado 

recebe as soluções de Fe2+ e peróxido de hidrogênio. Estas soluções são introduzidas pelas 

bombas solenóides P4 e P5 (volume de aproximadamente 6 µL por pulso) que pulsam 

alternadamente com a mini-bomba P2 (etapa 4). A mistura passa pelo reator-fotoquímico (4 

mL), onde o resíduo é fotodegradado e descartado no final. 
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 3. Resultados e discussão 

3.1. Método analítico limpo para determinação de nitrato 

3.1.1. Separação de nitrato de espécies interferentes 

Nitrato é um dos poucos íons inorgânicos que absorvem radiação eletromagnética 

na região ultravioleta. Medidas de absorção de radiação ultravioleta por nitrato foram 

exploradas para desenvolver um procedimento analítico limpo, substituindo reagentes e 

minimizando a geração de resíduos tóxicos.  

 Espectros de absorção de soluções de referência de nitrato foram obtidos e foi 

possível identificar o comprimento de onda de máxima absorção de radiação. O valor 

obtido (201 nm) está de acordo com os encontrados na literatura64, porém o máximo de 

absorção pode ser deslocado para valores maiores se forem utilizadas soluções ácidas. A 

partir dos espectros de absorção, foi estimada a absortividade molar de nitrato como 9,3 x 

103 L mol-1 cm-1. Foram também obtidos espectros de uma amostra de água natural 

contendo 0,5 mg/L de nitrato, determinada pelo método de referência37 e de uma solução 

contendo a mesma concentração de nitrato (Figura 6). Estes espectros demonstram que no 

comprimento de onda de medida ocorre intensa absorção de radiação por outras substâncias 

presentes na amostra como, por exemplo, matéria orgânica. Desta forma, para a 

determinação seletiva de nitrato com base em medidas no ultravioleta é necessária a 

separação do analito das espécies interferentes. 
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Figura 6. Espectros de absorção de uma amostra de água natural (a) e de uma solução de nitrato 

(b), ambas contendo 0,5 mg/L NO3
-.  

 

Foi proposto um sistema de análises em fluxo (Figura 1) ao qual foi acoplada uma 

coluna de acrílico preenchida com um material para a separação do nitrato de outras 

substâncias que absorvem radiação no mesmo comprimento de onda. Para retenção de 

matéria orgânica, o principal grupo de espécies interferentes, foram avaliados carvão ativo, 

resina XAD-2 e sílica funcionalizada com C-18. Experimentos com amostras de água 

natural mostraram que tanto substâncias orgânicas quanto nitrato foram retidos em carvão 

ativo, enquanto utilizando a resina XAD-2 ou sílica funcionalizada C-18 a retenção da 

matéria orgânica não foi quantitativa. Então, optou-se por avaliar uma resina de troca 
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 aniônica para retenção de nitrato. A resina Bio-Rad AG1-X8 (100-200 mesh) foi 

utilizada e o sistema de injeção em fluxo foi alterado para esse estudo (Figura 2). 

Um primeiro estudo foi realizado para avaliar a eficiência de retenção da resina 

aniônica AG1-X8. A Figura 7 mostra espectros de absorção de uma solução de ácido 

húmico com concentração usual em águas naturais (4,0 mg/L) contendo uma concentração 

conhecida de nitrato (5,0 mg/L) e de uma solução contendo a mesma concentração de 

nitrato, na ausência de ácido húmico. A solução de ácido húmico foi utilizada para simular 

uma amostra contendo matéria orgânica e os espectros foram obtidos antes e após 

separação de nitrato na coluna aniônica. 
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Figura 7. Espectros de absorção de soluções de ácido húmico e de nitrato. Solução de ácido húmico 

na presença de 5,0 mg/L de NO3
-, antes (a) e após (c) passagem pela coluna; solução 5,0 mg/L de 

NO3
-, antes (b) e após (d) passagem pela coluna. Utilizou-se como eluente ácido perclórico. 
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   Com os resultados apresentados, foi possível verificar a separação de nitrato de 

ácido húmico, comparando com os resultados obtidos para a solução que continha a mesma 

quantidade de nitrato que a solução inicial de ácido húmico. A partir desses resultados, 

diversas soluções foram avaliadas como eluente. Com base na Tabela 3, na qual encontram-

se os valores de seletividade relativa de algumas espécies pela resina, foram selecionadas 

soluções de espécies com menor (acetato, fosfato e hidróxido) ou maior (sulfato) 

seletividade pela resina em comparação a nitrato. Também foram avaliadas soluções de 

cloreto e perclorato e dos ácidos clorídrico e perclórico.  

 

Tabela 3. Coeficientes de seletividade relativa de algumas espécies pela resina AG1-X865. 

Os números referem-se a valores estimados em experimentos em batelada em condição de 

equilíbrio químico. 

Espécie Seletividade 
relativa 

OH- 1,0 

Benzeno sulfonato 500 

Salicilato 450 

Citrato 220 

I- 175 

HSO4
- 85 

ClO3
- 74 

NO3
- 65 

Br - 50 

CN- 28 

NO2
- 24 

HPO4
- 5,0 

Acetato 3,2 

F- 1,6 
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 Foram obtidos espectros das soluções dos potenciais eluentes (0,6 mol/L) na 

faixa de 190 – 300 nm, para verificar se haveria absorção de radiação no comprimento de 

onda de medida de nitrato (201 nm). Foi verificado que apenas o ácido perclórico, 

perclorato de sódio e fosfato de sódio não apresentam absorção significativa em 201 nm. 

Soluções de hidróxido de sódio e acetato de sódio apresentaram alta absorção entre 200 - 

220 nm. Soluções de sulfato de sódio, ácido clorídrico e cloreto de sódio poderiam ser 

empregados para medidas em comprimento de onda maior (210 nm), porém com redução 

de sensibilidade de ca. 20%. A partir destas informações, foram feitas medidas com uma 

amostra de água natural e de um padrão contendo aproximadamente a mesma concentração 

de nitrato (a amostra foi analisada anteriormente pelo método de referência37), empregando 

diferentes eluentes. A Figura 8 apresenta os resultados desse estudo. Apesar da maior 

eficiência de retenção/eluição na presença de fosfato, os resultados foram mais 

concordantes quando perclorato de sódio ou ácido perclórico foram empregados como 

eluente. De acordo com os dados da Tabela 3 e considerando que o coeficiente de 

seletividade para o íon perclorato é próximo ao do íon clorato, a retenção de nitrato é 

favorecida quando fosfato é o contra-íon na resina. Isso justifica a maior sensibilidade 

quando soluções de fosfato são empregadas como eluente. Por outro lado, a retenção de 

espécies aniônicas interferentes é também facilitada com a resina na forma de fosfato, 

levando à menor eficiência de separação. 
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Figura 8. Comparação de resultados obtidos com diferentes eluentes empregando o diagrama de 

fluxos da Figura 2. Ai = amostra de água natural e Si = solução de NO3
-; ambas contendo ca. 5,0 

mg/L NO3
- (1) soluções sem passar pela coluna aniônica; (2) eluente: fosfato de sódio; (3) eluente: 

perclorato de sódio; (4) eluente: ácido perclórico.  

 

Estudo complementar foi realizado com os eluentes que apresentaram uma melhor 

eficiência de separação (ácido perclórico e fosfato de sódio). Foram analisadas 8 amostras 

de águas naturais empregando os dois eluentes em concentração de 0,6 mol/L e os 

resultados foram comparados com os obtidos pelo método de referência37 (Figura 9). Os 

parâmetros da correlação entre os resultados obtidos com os diferentes eluentes e pelo 

método de referência é apresentada na Tabela 4. Estes resultados indicam melhor eficiência 

de separação empregando ácido perclórico como eluente. 
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Figura 9. Resultados da análise das amostras de águas naturais empregando o procedimento 

proposto com (a) HClO4 e (b) Na3PO4 como eluentes, em comparação com o método de 

referência37. A reta pontilhada representa a correlação ideal. 

 

Tabela 4. Parâmetros da regressão linear da correlação método proposto x método de 

referência para análise de amostras de águas naturais empregando HClO4 e Na3PO4 como 

eluentes. a - coeficiente linear; b - coeficiente angular; r - coeficiente de correlação. 

Eluente a b r 

HClO4 0,410±0,457 1,01±0,10 0,971 

Na3PO4 1,73±0,56 0,650±0,123 0,907 

 

3.1.2. Otimização do sistema de análises em fluxo 

Foi verificado que empregando o diagrama de fluxos da Figura 2 e ácido perclórico 

como eluente, a repetibilidade dos resultados era afetada por efeitos de memória. A partir 

de experimentos com corantes, verificou-se a ocorrência de interpenetração entre a zona de 
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 amostra e a alíquota de eluente que permanecia na coluna após a etapa de eluição. O 

uso de um reator (B, Figura 2) entre a coluna e a alça de amostragem foi proposto para 

minimizar este efeito. Um reator de 300 cm foi adequado para evitar a interpenetração de 

zonas. Foi também avaliado o efeito de diferentes concentrações de ácido perclórico (0,01; 

0,05; 0,1; 0,4; 0,6 e 1,0 mol/L) como eluente, com e sem a utilização do reator de 300 cm 

(Figura 10). Maiores sinais de absorbância foram obtidos utilizando o reator entre o ponto 

de inserção de amostras e a coluna aniônica, devido à menor interpenetração entre as zonas 

de amostra e de eluente, resultando também em melhor repetibilidade. Com o emprego do 

reator, a melhor concentração do eluente foi de 0,05 mol/L, maximizando a sensibilidade e 

minimizando o consumo de reagente. A presença do reator não comprometeu severamente 

a freqüência de amostragem que é somente 20% inferior à obtida sem emprego do reator. 
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Figura 10. Efeito da concentração do eluente com (a) e sem (b) reator B = 300 cm (Figura 2). 

Resultados obtidos com solução 5 mg/L de NO3
-. 



Resultados e discussão 
_________________________________________________________________________ 

32 

 Foram avaliados os efeitos da vazão do eluente (ácido perclórico) e do 

carregador (água) sobre o sinal analítico e a freqüência de amostragem. Os resultados estão 

apresentados nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11. Efeito da vazão do eluente sobre a freqüência de amostragem (a) e sinal analítico (b). 

Resultados obtidos com solução 5 mg/L de NO3
-. 

 

 Foi verificado que menores vazões do eluente geram maiores sinais de absorbância, 

sem prejudicar criticamente a freqüência de amostragem. Desta forma, vazão de 1,7 

mL/min foi selecionada, que também minimiza a quantidade de resíduo gerado. Estes 

resultados indicam que a cinética de troca de nitrato por perclorato na resina aniônica é 

lenta. 
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Figura 12. Efeito da vazão do carregador sobre a freqüência de amostragem (a) e sinal analítico (b). 

Resultados obtidos com solução 5 mg/L de NO3
-. 

 

 O maior sinal de absorbância foi obtido com vazão de carregador de 3,5 mL/min, 

com aumento pouco significativo da freqüência de amostragem para vazões superiores. 

Desta forma, optou-se por utilizar a vazão de 3,5 mL/min para o transportador. 

 

3.1.3. Características analíticas 

 Nas condições otimizadas, foi avaliado o efeito do volume da amostra (V) sobre o 

sinal analítico (A). A resposta foi linear entre 125 e 1500 µL (maior volume avaliado), 

descrita pela equação A = 0,0610 + 4,93.10-4 V, r = 0,999. Medidas posteriores foram 

efetuadas com volume de amostra de 1000 µL. 

O sistema proposto apresenta resposta linear entre 0,50 e 25,0 mg L-1 NO3
-, descrita 

pela equação A = -0,049 + 0,078 C (mg/L), r = 0,999. O limite de detecção (99,7% de 
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 confiança) e o coeficiente de variação (n = 20) foram estimados em 0,1 mg L-1 e 0,7%, 

respectivamente. A freqüência de amostragem foi estimada em 17 determinações por hora e 

o único produto químico empregado (HClO4) é consumido em pequena quantidade (300 

mmol, equivalente a 18 µL HClO4 concentrado, por determinação). 

Empregando a coluna aniônica, a sensibilidade foi 40% menor que a obtida sem a 

presença da coluna (Figura 13), devido aos processos de retenção e eluição de nitrato não 

serem quantitativos. Entretanto, de acordo com o descrito anteriormente, a sensibilidade 

pode ser aumentada empregando-se maiores volumes de amostra. 
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Figura 13. Curvas analíticas obtidas sem (a) e com (b) a coluna aniônica.  

 

3.1.4. Efeito de concomitantes 

 Foi avaliado o efeito de algumas espécies presentes em águas naturais que absorvem 

radiação no mesmo comprimento de onda que nitrato e/ou que podem competir com nitrato 
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 pelos sítios de adsorção da resina. As espécies avaliadas foram: NaCl, Na2SO4, 

NaH2PO4, Fe(ClO4)3 e ácido húmico (empregado para simular a matéria orgânica). As 

soluções foram preparadas em concentração conhecida de nitrato (5,0 mg/L) e os resultados 

foram comparados com os obtidos com uma solução na ausência dos concomitantes. 

Medidas foram feitas diretamente no ultravioleta e utilizando o método proposto. 

Concentrações de ácido húmico de até 200 mg/L (máxima concentração avaliada) 

não apresentaram interferência no método proposto, enquanto mesmo concentrações 

inferiores a 10 mg/L interferiram severamente quando as medidas foram feitas diretamente 

sem separação (Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Efeito da presença de ácido húmico na determinação de nitrato por medidas no UV sem 

(a) e com (b) separação. Resultados obtidos com solução 5 mg/L de NO3
-. 

 

 Para as demais espécies avaliadas, a concentração máxima tolerada (interferência < 

5%) é apresentada na Tabela 5, mostrando que as quantidades usuais dos concomitantes em 

águas naturais66-68 não interferem na determinação de nitrato pelo procedimento proposto. 
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 Mesmo a espécie mais crítica (nitrito) é tolerável em concentrações superiores às 

tipicamente encontradas em águas naturais. 

 

Tabela 5. Concentrações máximas toleradas (interferência inferior a 5%) de espécies 

concomitantes na determinação de nitrato. 

Espécie 
Concentração 

(mg/L) 

Cl- 

SO4
2- 

PO4
3- 

NO2
- 

Fe3+ 

75,0 

50,0 

200,0 

1,0 

15,0 

 

3.1.5. Análise das amostras 

As amostras foram analisadas pelo método proposto, pelo método de referência e 

com medidas diretas no ultravioleta, sendo os resultados apresentados na Tabela 6. As 

concentrações determinadas por medidas diretas no UV foram de 14 a 60% maiores em 

comparação ao método de referência37, devido à absorção de radiação por espécies 

concomitantes. Comparando o método proposto com o de referência, os resultados foram 

concordantes a nível de confiança de 95%, sendo a correlação descrita pela equação: 

Cproposto = 0,282 + 0,896 Creferência, r = 0,997. Sinais transientes obtidos para amostras e 

soluções de referência são mostrados na Figura 15. 
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 Tabela 6. Concentração de nitrato em amostras de águas naturais determinadas por 

diferentes procedimentos. 

 Concentração de NO3
- (mg/L) 

Amostra 
 

Método 
Proposto* 

Método de 
Referência37,* 

Medidas diretas 
no UV 

1 1,24±0,01 1,07±0,01 2,76 

2 2,32±0,01 2,06±0,01 3,60 

3 1,56±0,01 1,52±0,01 2,91 

4 4,55±0,01 4,98±0,01 6,00 

5 5,37±0,01 5,51±0,01 6,42 

6 4,41±0,01 4,46±0,04 7,16 

7 7,27±0,03 7,87±0,04 11,0 

8 6,32±0,01 6,62±0,12 9,25 

9 3,83±0,05 4,23±0,03 5,48 

* Médias e desvios estimados com medidas em triplicata 

 

 

Figura 15. Sinais transientes para soluções de referência de NO3
- e amostras de águas naturais (A1-

A9) em triplicata . Os números indicam a concentração de nitrato em mg/L. 
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  O procedimento proposto apresenta sensibilidade ca. 2,5 vezes superior à do 

procedimento de referência37, porém apresenta freqüência de amostragem ca. 5 vezes 

inferior, em função da etapa de separação de nitrato. A principal diferença, entretanto, 

deve-se ao não emprego de reagentes tóxicos. No método de referência, para se efetuar 100 

medidas, são gerados ca. 500 mL de resíduo, contendo 4,5 mg Cd2+; 1,3 g sulfanilamida e 

65 mg NED. 

 

3.2. Degradação de resíduos 

Em um procedimento analítico, nem sempre os reagentes utilizados podem ser 

substituídos. Uma alternativa é a minimização do consumo dos reagentes, porém ocorre 

ainda, em menor escala, a geração de resíduos tóxicos. Então, existe a necessidade de se 

desenvolver processos para o tratamento desses resíduos. 

A oxidação química é uma forma de transformar moléculas ambientalmente 

indesejáveis em espécies menos tóxicas69. A oxidação pode ser completa ou parcial. A 

oxidação completa (também chamada de mineralização) de um composto orgânico gera 

como produto final CO2, H2O e ácidos minerais, como HCl69. Com este objetivo, os 

processos oxidativos avançados (POA), são caracterizados pela geração de espécies 

fortemente oxidantes, principalmente radicais hidroxila (•OH), capazes de promover 

rapidamente a degradação de vários compostos poluentes70. Diferentes maneiras podem ser 

empregadas para a produção dos radicais hidroxila, permitindo adaptação para tratamentos 

específicos. A principal desvantagem dos POAs é o alto custo dos processos. A aplicação 

de tecnologias com luz solar pode diminuir o custo, eliminando a necessidade de emprego 

de radiação UV71. Dentre os POAs, destacam-se a fotocatálise heterogênea e a reação de 

foto-Fenton.  
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 O processo de fotocatálise heterogênea é baseado na irradiação de um 

fotocalisador, geralmente um semi-condutor inorgânico como TiO2, ZnO ou CdS, sendo 

que a energia do fóton deve ser maior ou igual a energia do “band gap” do semicondutor 

para provocar uma transição eletrônica. Assim, sob irradiação, um elétron é promovido da 

banda de valência para a banda de condução formando sítios oxidantes e redutores capazes 

de catalisar reações químicas, oxidando os compostos orgânicos à CO2 e H2O e reduzindo 

metais dissolvidos ou outras espécies presentes72.  

A reação de foto-Fenton (Fe2+/UV/H2O2) tem atraído grande interesse no tratamento 

de efluentes devido ao seu alto poder oxidante que, gerando radicais hidroxila, é capaz de 

degradar uma grande variedade de compostos orgânicos73. A geração de radicais hidroxila 

ocorre por decomposição de H2O2 catalisada por Fe2+ em meio ácido: 

 

Fe2+ + H2O2   Fe3+ + •OH + OH-                          (1) 

 

 Na ausência de substrato, o radical hidroxila vai oxidar uma segunda molécula de 

íon ferroso (eq. 2). 

 

Fe2+ + •OH   Fe3+ +  OH-                                      (2) 

 

 A equação 1 indica que a reação de Fenton é fortemente dependente do pH da 

solução. De fato, somente em condições ácidas o oxidante reativo predominante é o •OH74. 
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 3.2.1. Degradação do resíduo gerado na determinação de fenóis  

O emprego de radiação UV associada a H2O2 e H2O2 + TiO2 foi investigado para a 

degradação do resíduo gerado na determinação de fenóis totais, empregando o aparato 

descrito no item 2.2.1. De acordo com a discussão anterior, foi necessária a acidificação 

prévia do resíduo alcalino, o que foi feito empregando ácido acético. Os estudos descritos 

nesta dissertação referem-se à degradação de uma solução de 4-aminoantipirina, 

componente mais tóxico do resíduo gerado. 

Estudos preliminares com 4-aminoantipirina na presença de TiO2 + 0,2 mol/L H2O2; 

TiO2 + 0,02 mol/L H2O2 e 0,2 mol/L H2O2, mostraram que a presença de TiO2 não foi 

importante, pois a degradação somente com H2O2 apresentou resultados similares aos 

obtidos na presença do semi-condutor. Esta observação foi confirmada quando foi avaliado 

o efeito do tempo de irradiação (mantendo o resíduo recirculando pelo reator à vazão de 4 

mL/min) em diferentes condições. De acordo com os resultados apresentados na Figura 16, 

a completa supressão de absorção de radiação pela 4-aminoantipirina foi observada após 30 

min de recirculação da solução no foto-reator. 
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Figura 16. Efeito do tempo de irradiação na degradação da 4-aminoantipirina, na presença de  

(a) TiO2 + 0,2 mol/L H2O2; (b) TiO2 + 0,02 mol/L H2O2; (c) 0,2 mol/L H2O2. Medidas de 

absorbância em 265 nm. 

 

Estudos com o reagente de Fenton não foram realizados com o resíduo gerado na 

determinação de fenóis, pois o ferro(II) forma um precipitado de coloração azul 

(Fe4[Fe(CN)6]3, Ks = 3,0x10-41)75 com o hexacianoferrato(III) que é um dos reagentes 

utilizados na determinação de fenóis totais (equações 3 e 4). 

 

Fe2+ + [Fe(CN)6]
3-                Fe3+ + [Fe(CN)6]

4-      (3) 

  4 Fe3+ + 3 [Fe(CN)6]
4-        Fe4[Fe(CN)6]3    (4) 

 

A eficiência de degradação do resíduo é ca. 40% maior na presença de H2O2. 

Porém, não foram observadas alterações significativas com o aumento da concentração 
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 deste reagente a partir de 350 mmol/L (Figura 17), sendo essa a concentração 

selecionada para estudos posteriores. 
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Figura 17. Efeito da concentração de H2O2 na degradação do resíduo gerado na determinação de 

fenóis totais. Valores estimados a partir de medidas de absorbância em 265 nm. 

 

O efeito da vazão sobre a eficiência de decomposição dos resíduos foi também 

avaliado (Figura 18) conforme o procedimento descrito no item 2.2.3. Para vazão de  

0,3 mL/min (reator de 4 mL), a eficiência de degradação corresponde a ca. 97%. 

Experimentos preliminares indicaram a completa descoloração do resíduo gerado na 

determinação de fenóis totais (4-AAP, [Fe(CN)6]
3- e produto da reação), em vazão de  

1,0 mL/min e 0,02 mol/L H2O2 (medidas espectrofotométricas em 507 nm). A confirmação 

da mineralização do resíduo, entretanto, requer medidas de concentração de carbono 

orgânico total.  



Resultados e discussão 
_________________________________________________________________________ 

43 

 

0 2 4

60

80

100

%
 d

e
g

ra
d
a

ç
ã
o

Vazão (mL)
 

Figura 18. Eficiência de degradação de 4-aminoantipirina em diferentes vazões, empregando um 

foto-reator com 4 mL de volume interno. Valores estimados a partir de medidas de absorbância em 

265 nm. 

 

3.2.2. Degradação do resíduo gerado na determinação de nitrito 

Nos estudos iniciais referentes à degradação dos reagentes empregados na 

determinação espectrofotométrica de nitrito - sulfanilamida (2,0% m/v) e N-naftil-

etilenodiamina (0,1% m/v) na presença de TiO2 e H2O2, observou-se a formação de uma 

solução marrom escuro, que persistia mesmo após longos tempos de irradiação e na 

presença de maiores quantidades de H2O2. A formação deste intermediário foi minimizada 

com a diluição do resíduo (1:100), o que reproduz aproximadamente as condições a serem 

encontradas no processo analítico descrito no item 4, no qual a determinação de nitrito foi 

implementada com quantidades de reagentes da ordem de microlitros. Os resultados 

descritos a seguir referem-se à degradação do resíduo após diluição. Os estudos iniciais 
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 referem-se à degradação da N-naftil-etilenodiamina, espécie mais tóxica no reagente 

de Griess. 

A completa supressão de absorção de radiação pelo reagente (NED) foi observada 

após 30 min de recirculação da solução no foto-reator, à vazão de 4 mL/min. O efeito da 

vazão sobre a eficiência de decomposição dos resíduos foi também avaliado (Figura 19) 

conforme procedimento descrito no item 2.2.3., demonstrando que para vazão de             

0,3 mL/min, a eficiência de degradação corresponde a ca. 78%. 
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Figura 19. Eficiência da degradação de N-naftil-etilenodiamina em diferentes vazões, empregando 

um foto-reator com 4 mL de volume interno. Valores estimados a partir de medidas de absorbância 

em 325 nm. 

 

Resultados promissores foram obtidos para a degradação do resíduo gerado na 

determinação de nitrito, empregando irradiação na presença do reagente de Fenton (15 

mmol/L H2O2 e 0,1 mmol/L Fe2+), Figura 20. Utilizando vazão de 0,5 mL/min, houve 

considerável degradação do resíduo, indicada pela supressão de absorção de radiação 
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 visível. A mineralização do resíduo foi confirmada pela redução de ca. 87% da 

concentração de carbono orgânico total em comparação ao resíduo inicial (Tabela 7), 

mesmo em condições de degradação não otimizadas.  

Figura 20. Espectros de absorção do resíduo gerado na determinação de nitrito, antes (a) e após (b) 

foto-tratamento na presença do reagente de Fenton (0,1 mmol/L Fe2+ e 15 mmol/L H2O2). Resíduo 

bombeado a 1 mL/min em reator de 4 mL. 

 

Tabela 7. Concentrações de carbono orgânico total no resíduo gerado na determinação de 

nitrito, antes e após foto-tratamento na presença do reagente de Fenton. 

 

Solução 
Carbono Orgânico 

Total (mg/L) 

Resíduo antes do foto-tratamento 81,9 

Resíduo após foto-tratamento 10,3 
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 Foi avaliado o efeito da concentração de Fe(II) na degradação do resíduo 

gerado na determinação de nitrito, com vazão de 3 mL/min e na presença de 200 mmol/L 

H2O2 (Figura 21). Em concentrações maiores que 1,0 mmol/L Fe(II) observou-se a 

formação de precipitado, sendo necessária a centrifugação das soluções antes das medidas 

espectrofotométricas. O efeito da presença de 1,0 mmol/L Fe(II) sobre a eficiência de 

degradação do resíduo gerado na determinação de nitrito foi avaliado em diferentes vazões 

(Figura 22). Os resultados indicam que Fe(II) desempenha importante papel na cinética de 

degradação, visto que com o mesmo tempo de irradiação, a eficiência de degradação foi até 

79% maior na presença de ferro. 
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Figura 21. Efeito da concentração de Fe2+
 na degradação do resíduo gerado na determinação de 

nitrito, na presença de 200 mmol/L H2O2 e vazão de 3 mL/min.  

 

Verificou-se que a eficiência de degradação é 97% maior na presença de H2O2. 

Porém, não foram observadas alterações significativas com o aumento da concentração 

deste reagente a partir de 80 mmol/L (Figura 23). 
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Figura 22. Efeito da vazão na degradação do resíduo gerado na determinação de nitrito na ausência 

(a) e na presença (b) de 1 mmol/L ferro(II). Concentração de H2O2 = 200 mmol/L. 

 

Figura 23. Efeito da concentração de H2O2 na degradação do resíduo gerado na determinação de 

nitrito. Resíduo bombeado a 1mL/min. 
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  Os resultados obtidos nas condições otimizadas (80 mmol H2O2 e 1 mmol/L 

Fe2+) são um indício de que a mineralização do resíduo gerado pode ser maior do que a 

apresentada nas condições sem otimização (15 mmol H2O2 e 0,1 mmol/L Fe2+), ou seja, 

superior a 87%. Porém, medidas de carbono orgânico total são necessárias para comprovar 

a mineralização do resíduo. 

 

3.3. Método analítico limpo para determinação de nitrito 

 Em situações em que não é possível evitar o uso de reagentes tóxicos, uma 

alternativa para desenvolver procedimentos analíticos limpos é a drástica redução das 

quantidades de reagentes. Um sistema de análises em fluxo com multicomutação24 foi 

proposto para esta finalidade. Mini-bombas solenóides foram empregadas para gerenciar as 

diferentes soluções, conferindo ao módulo de análise outras características desejáveis, 

como baixo custo, baixo consumo de energia e portabilidade76. Devido ao fluxo pulsado e à 

pressão com que as soluções são dispensadas, as condições de mistura são melhoradas76. 

Alíquotas de amostras e reagentes foram alternadamente inseridas no módulo de 

análise, empregando o processo de amostragem binária24. Esta estratégia facilita a 

otimização das condições experimentais. O efeito da proporção amostra/reagente foi 

avaliado com a variação do número de pulsos das mini-bombas solenóides. Na Figura 24 

são apresentados os valores médios dos sinais analíticos em função da proporção entre 

amostra e reagente.  
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Figura 24. Efeito da proporção amostra/reagente sobre a sensibilidade, utilizando uma solução 2 

mg/L NO2
- e reagente cromogênico concentrado. 

 

 Com os dados da Figura 24, foi possível concluir que na proporção 

amostra/reagente 54/6 µL a sensibilidade é 90% maior em relação à proporção 6/6 µL. 

Então, essa proporção (54/6 µL) foi selecionada para os estudos seguintes. 

 O efeito do número de ciclos de amostragem sobre a sensibilidade para 

determinação de nitrito foi avaliado. Um ciclo de amostragem é definido como o número de 

vezes que se repete a seqüência de alíquotas amostra/reagente. O ciclo de amostragem foi 

variado entre 1 e 7, utilizando como amostra uma solução 2 mg/L NO2
- e reagente de 

Griess concentrado, sendo os resultados mostrados na Figura 25. Verificou-se que não 

houve alteração significativa na sensibilidade a partir de 6 ciclos de amostragem, devido ao 

volume total da zona de amostra (360 µL) ser maior do que o percurso analítico (225 µL) e 

sendo a dispersão da amostra limitada. A sensibilidade aumenta apenas 16% comparando 

os resultados obtidos com 5 e 6 ciclos de amostragem. Então, optou-se por utilizar 5 ciclos 
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 de amostragem com proporção amostra/reagente de 54/6 µL, visando minimizar o 

volume de efluente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Efeito do número de ciclos de amostragem sobre a sensibilidade, utilizando uma solução 

2 mg/L NO2
- e reagente cromogênico concentrado na proporção 54/6 µL. 

 

A reação entre nitrito e o reagente de Griess apresenta uma cinética relativamente 

lenta na formação do diazo composto, conforme ilustra a Figura 26, obtida com uma 

solução padrão de nitrito e o reagente cromogênico concentrado. Pelo gráfico, o tempo para 

que a reação se complete é de aproximadamente 2 minutos. Então, fez-se necessário estudar 

o efeito do aumento de tempo de residência, através do tempo de parada do fluxo antes da 

cela de medida. Os tempos estudados foram 0; 20; 50 e 100 segundos, utilizando proporção 

amostra/reagente 54/6 µL e 5 ciclos de amostragem. Os resultados são apresentados na 

Figura 27. 
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Figura 26. Desenvolvimento da reação de nitrito com reagente de Griess. Monitoramento em 540 

nm. 
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Figura 27. Efeito do tempo de parada do fluxo sobre o sinal analítico. 
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 Os resultados obtidos na variação do tempo de parada de fluxo (Figura 27) 

apresentaram uma tendência diferente da esperada, observando a Figura 26. Não houve 

alteração significativa no sinal analítico aumentando o tempo de parada do fluxo antes da 

cela de medida, indicando que a reação praticamente se completa previamente à medida. 

Buscando reduzir o consumo de reagente, foi avaliado o efeito de utilizar reagente 

diluído em substituição ao concentrado. O efeito da diluição do reagente sobre o sinal 

analítico foi avaliado com solução 1 mg/L de NO2
- e diluição de 1:2 e 1:5 do reagente 

concentrado (Figura 28). Verificou-se que a diluição do reagente diminui o sinal analítico 

em ca. 48% comparado com o sinal gerado utilizando reagente concentrado, o que é crítico 

para a determinação de nitrito que é usualmente presente em baixas concentrações em 

águas naturais. 
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Figura 28. Efeito da diluição do reagente sobre o sinal analítico, 1,0 mg/L NO2
-. 
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Nas condições otimizadas, empregando o diagrama de fluxos apresentado na Figura 

5, foi observada resposta linear entre 0,10 e 1,0 mg L-1
, descrita pela equação A = -0,020 + 

0,384 C (mg/L), r = 0,998. O limite de detecção (99,7% de confiança) e o coeficiente de 

variação (n = 20) foram estimados em 17 µg/L e 2,6%, respectivamente. A freqüência de 

amostragem foi estimada em 80 determinações h-1. 

A Tabela 8 permite a comparação do consumo de reagentes em alguns métodos para 

determinação de nitrito com base no emprego do reagente de Griess77. O consumo dos 

reagentes diminui em ca. 98% em relação ao procedimento em batelada e em 95% em 

relação ao observado no sistema FIA com adição contínua de reagentes. O consumo é 40% 

menor em relação ao observado no sistema de análises em fluxo com multicomutação e 

válvulas solenóides. 

Conforme apresentado na Tabela 9, as características analíticas do método proposto 

são comparáveis com as de outros métodos para determinação de nitrito77. A freqüência de 

amostragem é comparável à observada no sistema FIA em confluência e 60% superior à 

observada no sistema com multicomutação com válvulas solenóides. Limites de detecção, 

faixas de resposta e coeficientes de variação são também comparáveis às observadas nos 

demais sistemas de análises em fluxo. Devido ao emprego das mini-bombas solenóides o 

volume de efluente gerado é mais baixo, com redução de 98,5% em relação aos 

procedimentos em batelada, 86% em relação ao observado em sistemas FIA com 

introdução contínua de soluções e 75% em comparação ao sistema com válvulas 

solenóides. Portanto, os resultados mostrados nas Tabelas 8 e 9 indicam que o sistema 
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 proposto minimiza o consumo de reagentes e as quantidades de resíduos sem 

prejudicar (e melhorando em alguns casos) as demais características analíticas. 

 

Tabela 8. Consumo de reagentes em diferentes procedimentos em fluxo para determinação 

de nitrito empregando reagente de Griess77. 

 
                   Quantidade de reagente (mg/determinação) 

Reagente 
Método  

Proposto 
Batelada 

Multi- 

comutação 

FIA 

confluência 

Sulfanilamida 0,6 20 1,0 13 

NED 0,03 2,0 0,05 0,67 

 

Tabela 9. Características analíticas de diferentes procedimentos em fluxo para 

determinação de nitrito77. 

Parâmetro Analítico 
Método 

Proposto 
Batelada 

Multi- 

Comutação 

FIA 

confluência 

Freqüência de amostragem (h-1) 80 ___ 50 75 

Limite de detecção (µg L-1) 17 ___ 20 ___ 

Faixa de resposta (µg L-1) 100-1000 5 – 80 100 – 1000 300 – 1600 

Coeficiente de variação (%) 2,6 1,0 – 12 1,6 0,5 

Volume de efluente por determinação (mL) 0,75 50 3,0 5,3 
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 4. Conclusões 

 A presente dissertação enfoca o desenvolvimento de procedimentos analíticos 

limpos, explorando: (i) substituição de reagentes, (ii) minimização de consumo e  

(iii) tratamento de efluentes. Apesar disso, os procedimentos desenvolvidos apresentam 

características analíticas comparáveis às dos procedimentos em fluxo para determinação 

das espécies em questão por espectrofotometria.  

A separação de nitrato de espécies interferentes em sistema de análises em fluxo 

permitiu a substituição do reagente carcinogênico (reagente de Griess) e do cádmio, ambos 

utilizados no método de referência para determinação de nitrato em águas naturais. Além 

disto, também pode ser destacado o baixo consumo do ácido perclórico empregado para 

cada determinação, 300 mmol, equivalente a 18 µL HClO4 concentrado. O método 

proposto tolera substâncias que absorvem radiação no comprimento de onda de medida, 

principalmente matéria orgânica, em concentrações superiores às usualmente presentes em 

águas naturais. Devido aos processos de retenção e eluição do nitrato na coluna aniônica, o 

método apresenta freqüência de amostragem inferior (17 determinações por hora) às dos 

procedimentos existentes na literatura, porém pode ser classificado como um método 

limpo, devido à substituição dos reagentes e a minimização dos resíduos gerados. 

O reagente de Fenton associado à radiação UV mostrou-se adequado para a 

degradação dos resíduos gerados em procedimentos analíticos em tempos de residência 

compatíveis com os observados em sistemas de análises em fluxo. O baixo custo do foto-

reator, que pode ser construído no próprio laboratório, é outra característica destacável. O 

acoplamento de uma etapa de tratamento em linha de resíduos é, portanto, uma alternativa 
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 para os métodos que exploram reações químicas com emprego de reagentes tóxicos 

que não podem ser facilmente substituídos. O tratamento dos resíduos gerados da 

determinação de nitrito e fenol com o reagente de Fenton e irradiação UV na presença de 

H2O2, respectivamente, representa uma perspectiva para o contínuo uso desses reagentes 

sem afetar o meio ambiente. Medidas de carbono orgânico total são essenciais para a 

comprovação da mineralização dos resíduos gerados.    

 A automação através do processo de multicomutação possibilitou o 

desenvolvimento de um procedimento mais limpo para a determinação de nitrito, reduzindo 

drasticamente o consumo dos reagentes tóxicos empregados. Características típicas dos 

sistemas empregando mini-bombas solenóides, como portabilidade, baixo consumo de 

energia, melhoria das condições de mistura e reprodutibilidade no gerenciamento de micro-

volumes de soluções foram também agregadas. O custo do conjunto de mini-bombas 

solenóides é aproximadamente a metade do custo de uma bomba peristáltica com 4 canais. 

O acoplamento deste sistema ao foto-reator para o tratamento em linha do resíduo gerado 

garantiu a redução brusca das quantidades dos resíduos tóxicos gerados. 
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