
1

      

      NOVEMBER 6-8, 2019  BENTO GONÇALVES - BRAZIL

XIV LASEAC
LATIN AMERICAN SYMPOSIUM ON
ENVIRONMENTAL ANALYTICAL CHEMISTRY

Promoção:

www.ufsm.br/racal



2

Supporting organizations
The Organizing commitee would like to thanks 
the supporting organizations of the XIV Latin 
Amercian Symposium on Envariomental and 
Sanitary Analytical chemistry.

Sponsors

Gold

Silver

Bronze

GRUPO MONTEVIDE O
Asociación de Universidades

Sociedade
Brasileira
de Química

Support



3

Organizing Committee

Cassiana C. Montagner Raimundo (UNICAMP, Brasil)
Clóvia Marozzin Mistura (UPF, Brasil)        
Ednei Gilberto Primel (FURG, Brasil)
Fábio Ferreira Gonçalves (FURG, Brasil)
Filipe Fagan Donato (UFSM, Brasil)
Jean Lucas de Oliveira Arias (FURG, Brasil)
Lenise Guimarães Oliveira (FURG, Brasil)
Manoel Leonardo Martins (FURG, Brasil)
Márcia Helena Scherer Kurz (FURG, Brasil)
Maria Eugênia Costa Queiroz (USP-RP, Brasil)
Martha Bohrer Adaime (UFSM, Brasil)
Osmar Damian Prestes (UFSM, Brasil)
Renato Zanella (UFSM, Brasil)
Sergiane Caldas Barbosa (FURG, Brasil)

Committee

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental                  Bento Gonçalves - Brasil, 2019



4

Scientific Committee

Andreia Neves Fernandes (UFRGS, Brasil)
Antje J. Baeumner (University of Regensburg, 
Alemanha)
Arnaldo Alves Cardoso (UNESP, Brasil)
Ayrton Figueiredo Martins (UFSM, Brasil)
Carla Sirtori (UFRGS, Brasil)
Cassiana C. Montagner Raimundo (UNICAMP, 
Brasil)
Cláudia Carvalhinho Windmoller (UFMG, Bra-
sil)
Clóvia Marozzin Mistura (UPF, Brasil)
Daiane Dias (FURG, Brasil)
Ednei Gilberto Primel (FURG, Brasil)
Eduardo Carasek da Rocha (UFSC, Brasil)
Elena Stashenko (Universidad Industrial de 
Santander, Colombia)
Érico Marlon de Moraes Flores (UFSM, Brasil)
Érika Pereira Felix (UTFPR, Brasil)
Ernani Pinto (USP, Brasil)
Fábio Andrei Duarte (UFSM, Brasil)
Fábio Augusto (UNICAMP, Brasil)
Felippe De Alencastro (École Polytechnique 
Fédérale de Lausanne, Suíça)
Felix Hernandez (Universitat Jaume I of Cas-
tellon, Espanha)
Fernando Fabriz Sodré (UNB, Brasil)
Fernando Mauro Lanças (USP-SC, Brasil)
Isabel Dol (Universidad de La República, Uru-
guai)
João Paulo Machado Torres (UFRJ, Brasil)
Jorge Yáñez Solorza (Universidad de Concepci-
ón, Chile)
José Benito Quintana (University of Santiago 
de Compostela, Espanha)
José Manuel Florêncio Nogueira (Universidade 
de Lisboa, Portugal)

Júlio Cesar Benítez Villalba (Universidad Nacio-
nal de Asunción, Paraguai)
Luiz Augusto dos Santos Madureira (UFSC, 
Brasil)
Márcia Mesko (UFPEL, Brasil)
Marco Aurélio Zezzi Arruda (UNICAMP, Brasil)
Marco Tadeu Grassi (UFPR, Brasil)
Maria Cristina Canela Grazzotti (UENF, Brasil)
Maria Cristina Solci (UEL, Brasil)
Maria Eugênia Queiroz Nassur (USP-RP, Brasil)
Milton Hernando Rosero Moreano (Universi-
dad de Caldas, Colômbia)
Montserrat Filella (University of Geneva, Suíça)
Osmar Damian Prestes (UFSM, Brasil) - Coor-
denador
Pablo Richter (Universidad de Chile, Chile)
Paola Fuentes (University of Costa Rica, Costa 
Rica)
Renato Zanella (UFSM, Brasil)
Roberto Erazo (Escuela Superior Politécnica 
de Chimborazo, Equador)
Roberto Pilloton (National Research Council, 
Itália)
Roberto Romero Gonzalez (Universidad de 
Almeria, Espanha)
Rodolfo Zanella Specia (Universidade Nacional 
Autónoma do México, México)
Silvia Diaz-Cruz (Spanish Nacional Research 
Council, Espanha)
Tânia Mara Pizzolato (UFRGS, Brasil)
Vânia Palmeira Campos (UFBA, Brasil)
Virginia Carolina Aparicio (Instituto Nacional 
de Tecnología Agropecuaria, Argentina)

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental                  Bento Gonçalves - Brasil, 2019



5

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental                  Bento Gonçalves - Brasil, 2019

Nitrosaminas em águas de abastecimento público: devemos nos preocupar 
com a presença destes DBPs?

Cassiana C. Montagner
1 Laboratório de Química Ambiental, Instituto de Química, Universidade Estadual de Campinas, Brasil – ccmonta@unicamp.br 
Palavras-chave: drinking water, disinfection by-products, nitrosamines 

Os desinfetantes químicos (cloro, ozônio, 
dióxido de cloro ou cloraminas) são eficientemente 
usados nos processos de tratamento de águas 
para matar microorganismos nocivos, mas por 
serem oxidantes poderosos, podem reagir com 
a matéria orgânica natural, brometo, iodeto e 
também com alguns contaminantes orgânicos 
antropogênicos presentes nos mananciais e 
gerarem subprodutos na etapa de desinfecção. 
Conhecidos pelo termo em inglês disinfection 
by-products (DBPs), estes produtos secundários 
são encontrados nos efluentes clorados e na 
água tratada destinada ao abastecimento público 
de diversos países. Alguns são regulados nos 
EUA, outros são considerados DBPs emergentes 
devido a seus níveis moderados de ocorrência e/
ou propriedades toxicológicas (como por exemplo, 
halonitrometanos, iodo-ácidos, haloácidos, 
iodo-trihalometanos, outros halometanos, 
halofuranonas, haloamidas, haloacetonitrilos, 
tribromopirrole, N-nitrosodimetilamina (NDMA) e 
outras nitrosaminas). Além desses, outras centenas 
ainda não foram identificados. As nitrosaminas são 
uma classe de compostos orgânicos semi-voláteis 
caracterizadas pela presença de um grupo nitroso 
ligado ao átomo de nitrogênio de uma amina. Estes 
compostos são reconhecidos como importantes 
agentes carcinogênicos, presentes principalmente 
em alimentos, bebidas e cosméticos. Contudo, 
nos últimos anos a detecção de nitrosaminas em 
água tratada como DBPs tem atraído considerável 
atenção da comunidade científica e agencias 
ambientais internacionais devido à sua alta 
carcinogenicidade e frequência de detecção, o que 
tem possibilitado interessantes discussões sobre a 
possível regulamentação na Europa e nos Estados 
Unidos.

O reuso indireto não planejado de água é a 
prática dominante nos grandes centros urbanos 
brasileiros, onde uma cidade capta água de um 
manancial superficial e lança seu efluente à jusante 
do corpo hídrico e, onde mais a diante outra cidade 
utiliza o mesmo corpo receptor para abastecimento 
público e assim sucessivamente, deteriorando a 

qualidade do manancial ao longo do seu curso. 
Tal prática é realizada no Brasil sem qualquer 
planejamento, o que é ainda mais agravado com 
o aporte de grandes quantidades de esgoto bruto 
nos mananciais, dificultando o tratamento da água 
que é distribuída à população. O desafio de prover 
água segura se torna ainda mais complexo quando 
se avalia os efeitos relacionados à presença 
dos DBPs no ciclo urbano da água (esgoto, 
mananciais superficiais e subterrâneos e água de 
abastecimento público). No entanto, sabe-se que 
os níveis de muitos DBPs são aumentados por 
desinfetantes como as cloraminas, por exemplo, 
em comparação com o cloro. Cada oxidante 
produz seu próprio conjunto de DBPs na água 
tratada, com alguns constituintes sobrepostos. A 
maioria dos países desenvolvidos estabelecem 
diretrizes para controlar os DBPs e minimizar a 
exposição dos consumidores a produtos químicos 
potencialmente perigosos mantendo a desinfecção 
adequada e controle de patógenos direcionados.

Um primeiro estudo de caso realizado na 
Região Metropolitana de Campinas determinou a 
ocorrência de 7 nitrosaminas em água tratada de 15 
diferentes Estações de Tratamento de Água. NDMA 
foi a nitrosamina detectada com maior frequência 
(87%) e NMEA foi a nitrosamina detectada com 
menor frequência (20%). As concentrações mínima, 
média e máxima das nitrosaminas encontraram-se 
nas faixas de <LD a 12 ng L-1, 10 a 22 ng L-1 e 14 a 
67 ng L-1, respectivamente. Embora esta tenha sido 
uma amostragem preliminar, as concentrações 
encontradas até o momento apresentaram um 
potencial risco para a população abastecida de 
acordo com limites não-oficiais recomendados por 
entidades internacionais regulatórias.1 

       
1. Beatriz De Caroli Vizioli, 2019. Desenvolvimento e validação de 
método analítico para a determinação de nitrosaminas em água de 
abastecimento público: estudo de caso na Região Metropolitana de 
Campinas; Dissertação de Mestrado IQ-UNICA
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Drogas, metabólitos e adulterantes em águas: Contaminantes de interesse 
forense

Fernando Fabriz Sodré1

1 Universidade de Brasília, Instituto de Química, Brasília, Distrito Federal, CEP 70910-000 – * ffsodre@unb.br

Palavras-chave: Cocaína, benzoilecgonina, epidemiologia do esgoto

Várias pesquisas têm colocado em evidência um 
grupo de contaminantes emergentes constituído 
por drogas de abuso e substâncias psicotrópicas, 
cuja produção, comercialização e consumo são 
proibidos ou, em alguns países, objeto de controle.

Resíduos de drogas, seus adulterantes e 
produtos de metabolização são excretados através 
da urina e das fezes e surgem no esgoto em função 
do estilo de vida das sociedades urbanas.

Mediante o desenvolvimento de métodos 
analíticos, torna-se possível quantificar tais 
substâncias no esgoto e estimar o consumo 
de drogas de abuso de maneira empírica, não 
invasiva e em tempo real. Essa estratégia, 
denominada epidemiologia do esgoto (do inglês, 
wastewater-based epidemiology), tem sido 
empregada em vários países para complementar 
resultados obtidos por entrevistas, pesquisas 
epidemiológicas, censos, dados de internações, 
apreensões e prescrições médicas. 

De uma maneira geral, relatórios sobre o uso 
de drogas demoram a ser publicados, podem estar 
sujeitos ao viés das respostas dos entrevistados, ao 
desconhecimento das drogas de fato consumidas, 
e às limitações quanto ao montante aprendido 
que pode não representar os reais cenários de 
uso e circulação de drogas. Diferentemente dos 
mecanismos usuais de coleta de informações, 
a epidemiologia do esgoto permite investigar 
variações geo-espaciais e temporais relacionadas 
às dinâmicas de consumo de diferentes drogas 
de abuso e substâncias psicoativas, como os 
cocaínicos, canabinóides, anfetamínicos, opioides, 
estimulantes, além do álcool e de novas drogas 
sintéticas.

Uma vez no esgoto, a concentração da 
substância de interesse é obtida via estabelecimento 
de etapas de amostragem, preservação, preparo e 
análise de amostras. Estas etapas representam o 
maior desafio sob o ponto de vista analítico para a 
determinação de traços de drogas de abuso nestas 
matrizes aquosas complexas. 

A estimativa do consumo baseia-se na 
realização de um retro-cálculo que leva em 

consideração a concentração da droga ou do 
metabólito no esgoto, além de uma série de 
informações complementares, tais como a vazão 
volumétrica do esgoto que aflui em uma ETE, um 
fator de correção (f) relativo à proporção da droga 
metabolizada e excretada após o uso e no número 
de habitantes atendidos pela ETE.

No Brasil, informações geradas via análise do 
esgoto ainda estão restritas ao Distrito Federal 
(DF) graças às iniciativas de pesquisadores da 
Universidade de Brasília e da Polícia Federal, com 
apoio da CAESB (Companhia de Saneamento 
Ambiental do Distrito Federal) e do INCTAA 
(Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias 
Analíticas Avançadas).

Os resultados gerados até o momento 
permitiram estimar o consumo per capita de 
cocaína, anfetaminas e canabinoides, mapear o 
consumo em diferentes regiões do DF, acompanhar 
variações temporais, estimar contribuições do 
crack, avaliar o perfil de usuários, investigar o 
co-consumo de cocaína e álcool e acompanhar 
a evolução do consumo em eventos esportivos e 
festivos. 

Mesmo já oferecendo importantes respostas, 
algumas incertezas envolvidas nos retro-cálculos, 
tais como flutuações na população servida pela 
ETE, tempo de residência da droga no sistema 
de esgoto, estabilidade dos analitos, entre outros, 
ainda constituem desafios ao estabelecimento 
de resultados mais precisos através desta 
abordagem. Ainda assim, a participação da 
academia em parceria com instituições públicas 
nacionais e internacionais é essencial para evitar 
que informações tão relevantes fujam pelo ralo
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En Costa Rica dos de los productos más 
importantes de exportación son el café y la piña. 
La producción de café es la actividad agroindustrial 
de mayor tradición, según ICAFE (2017) el 
beneficiado en nuestro país es vía húmeda, lo 
que implica la producción de un gran volumen de 
desechos líquidos, en específico; el agua miel de 
café es un residuo que genera 8 L agua miel/kg 
de café oro con un DBO en un rango de (7000-
75000) mg/L y un pH entre 3-5, clasificándolo 
como altamente contaminante para su vertido en 
cuerpos superficiales y alcantarillados. 

En Costa Rica existen 44 500 hectáreas 
dedicadas al cultivo de la piña, con ciclos de 27 
meses de producción, una vez transcurrido este 
periodo, se debe eliminar los residuos (rastrojo) 
para preparar el suelo para un nuevo ciclo de 
producción, el método convencional para la 
degradación del rastrojo de piña involucra la 
aplicación de herbicidas como desecantes en la 
planta, seguido de su incorporación al campo. Se 
estima que por cada hectárea se produce alrededor 
de 200 y 250 toneladas por hectárea de residuos 
de piña anuales, que se podrían aprovechar en la 
producción de energía renovable, específicamente 
con esta investigación se utilizan esos residuos 
para la elaboración de biodiésel. El tratamiento de 
residuos de las distintas actividades agrícolas es 
de suma importancia para un adecuado manejo de 
los residuos generados por el sector agroindustrial.

Las celdas combustibles microbianas (CCM) son 
una opción para el tratamiento de estos residuos, 
ya que permiten utilizar microorganismos como 
catalizadores biológicos en la auto-depuración 
de aguas residuales; mediante la conversión 
de energía química (almacenada en desechos 
agrícolas y urbanos) en energía eléctrica; lo que 
disminuye el impacto ambiental del agua miel. 
Una baja eficiencia es la principal desventaja de 
las CCM, atribuida generalmente a factores como 
la naturaleza química del electrodo y el diseño 
de la celda, por lo tanto; el objetivo principal de 
esta investigación es diseñar una modificación de 
electrodo que maximice la producción eléctrica 
de la CCM al utilizar como sustrato agua miel de 
la industria del café y microorganismos nativos 
de ésta agua residual, y evaluar a las bacterias 

electroquímicamente activas para maximizar la 
producción de energía en celdas combustibles 
microbianas para aplicaciones prácticas.
     Para desarrollar este trabajo se determinó 
cuantitativamente la demanda química de oxígeno, 
azúcares (únicamente glucosa y fructuosa presente 
en 4 Grados Brix), sólidos totales, volátiles y 
disueltos, fibra, relación C/N, pH. Se aislaron 17 
tipos de microorganismos, se escogieron algunos 
para identificar posible bacterias electrogénicas y 
se estudia el uso de perovskitas como catalizadores 
de la reacción de reducción que se produce en el 
cátodo. En celdas de una cámara.

     El uso de residuos agrícolas para producir 
otros productos de más alto valor agregado 
también ha sido explorado se realizó una hidrólisis 
enzimática a los residuos sólidos cortados, 
utilizando celulasa y xilanasa, posteriormente el 
material hidrolizado se empleó como sustrato en la 
fermentación con el hongo Umbelopsis Isabellina 
con el fin de incrementar el acceso a los compuestos 
fermentables de los compuestos lignocelulósicos y 
acumular lípidos. Los lípidos acumulados fueron 
extraídos utilizando dos sistemas de disolventes, 
metanol: cloroformo: agua (2:2:1) y cloroformo: 
agua (2:1), donde se obtuvo que la segunda 
mezcla fue la mejor al obtenerse un rendimiento de 
(40±1) % mientras que el primer sistema se obtuvo 
un porcentaje del (32±1) %. 

La transesterificación de los triglicéridos 
se efectuó utilizando alcohol metílico y como 
catalizador hidróxido de potasio. Se pudo observar 
que resulta necesario realizar una preesterificación 
utilizando ácido sulfúrico al 0,6% y metanol. 
Se realizó la purificación por cromatografía de 
columna utilizando como fase estacionar gel sílice 
y como fase móvil hexano: acetato de etilo 7:3 para 
eliminar dicha impureza. Con este procedimiento 
se obtuvo un porcentaje de FAMES del (45,8 ±0,1) 
% en masa en el biodiésel.  El rendimiento final 
del proceso de obtención de biodiesel a partir de la 
biomasa seca del hongo Umbelopsis Isabellina fue 
del (14±1) %. 

Bioenergía, haciendo ciencia interdisciplinaria

Fuentes Schweizer, P.1,2, Villegas, R1, Sanabria, J 1,2, Castro, J 1, Marchena, A 1, Uribe, L3

1Universidad de Costa Rica, Costa Rica, paola.fuentes@ucr.ac.cr
2Centro de Electroquímica y Energía Química
3 Centro de Investigaciones Agronómicas, UCR

Palabras clave: residuos agrícolas, celdas combustibles, aguas residuales.
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Enzyme-assisted extraction is an efficient 
procedure gaining more attention as an ecofriendly 
extraction technology to increase the release of 
bioactive compounds from plants (Nadar et al., 
2018). Nonetheless this approach can be also 
assessed to the extraction of contaminants, such 
as mycotoxins and pesticides.

Mycotoxins are toxic low-molecular weight 
molecules naturally produced as secondary 
metabolites by filamentous fungi on crops. 
One emerging issue with this field is that 
mycotoxins may also occur in conjugated 
form, either soluble (masked mycotoxins) or 
incorporated into/associated with/ attached to 
macromolecules (bound mycotoxins). Awarenss 
of such altered forms of mycotoxins is increasing, 
but reliable analytical methods are still lacking. One 
of the approachs to measure them is to transform 
the bound forms into soluble forms, which can be 
assessed by enzymatic or acidic/alkaline treatment 
(Picó et al., 2012). Different enzymatic approaches 
were found on the literature to mycotoxin 
determination.
 Vidal et al. (2018) applied different hydrolysis 
methods to convert modified mycotoxins 
(aflatoxins) into their free aflatoxins in maize. 
Alkaline treatment caused a total reduction of 
aflatoxins, while acidic not lead to an increase in 
free aflatoxins. However, α-amylase and cellulase 
incubation caused significant increases in the total 
free aflatoxin content. These results confirmed the 
hypothesis that a small proportion of aflatoxins 
could be associated to matrix substances in plants. 
 Bound pesticide residues are generally 
considered as those that cannot be extracted with 
aqueous and organic solvents (Van Eerd et al., 
2003). With respect to bound pesticides, only one 
work was found employing enzymatic hydrolysis 
(Løkke, 1975). Besides this, our group employed 
the enzymatic complex obtained by solid state 
fermentation of bran and rice hulls with Rhizopus 
oryzae CCT 7560 on the enzymatic treatment of 
lignocelulosic materials (wheat bran and soybean 
meal) before pesticides extraction by QuEChERS 

method. These approach allows a reduction on 
the costs of the catalyst employed, one of the 
challenges in enzyme assisted extraction.

Wheat bran after hydrolysis showed higher 
levels of imazapyr, atrazine, cipocronazole, 
epoxiconazole and tebuconazole and soybean meal 
after hydrolysis showed higher levels of imazapyr, 
imidacloprid, cypronolazole and tebuconazole. This 
increase, up to 172% for imazapyr (soybean meal) 
and up to 288% for tebuconazole (wheat bran), is 
associated with the fact that the hydrolysis of the 
cellulose present in these lignocellulosic materials 
allows the availability of the compounds that could 
be associated with the cell wall. The preliminary 
results confirm the importance of the search for 
alternative methods for the correct estimation of 
pesticides (free and bound), such as enzymatic 
hydrolysis.

This subject is extremely important since 
in some cases the hydrolysis could occur during 
food processing and during digestion, leading 
to an underestimation of the total contaminants 
content. Thus, knowledge on the occurrence of 
these different forms is imperative to unequivocally 
determine the contaminants load of food products.
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A agricultura desempenha papel de destaque no 
produto interno bruto (PIB) do Brasil. As demandas 
são para produção de alimentos e energia. No 
Estado de São Paulo, o principal produto agrícola 
é a cana de açúcar. Até o ano de 2002, a colheita 
era manual e requeria a queima previa do canavial. 
Como resultado desta pratica  a atmosfera era 
impactada pela emissão de gases e partículas. 
Como resultado ocorria intensa deposição 
macronutrientes sobre diferentes superfícies e a 
modificação da composição de aerossóis afetava 
inclusive a formação de núcleos de condensação 
de nuvens.  A lei estadual de número 11.241, de 
19 de setembro de 2002, estabeleceu metas para 
a eliminação gradativa da queima da palha da 
cana-de-açúcar no estado de São Paulo. Na safra 
2016/17, a produção colhida de forma manual foi de 
43,6 milhões de toneladas (que representam 10% 
do total produzido na safra). Com a substituição 
gradativa da colheita manual pela mecanizada, 
esperava-se melhora significativa da qualidade do 
ar no Estado de São Paulo. Dados da CETESB, 
companhia ambiental do Estado de São Paulo 
CETESB para o período de 2009 e 2018 nas 
áreas de produção de cana não mostram esta 
melhora significativa esperada. As partículas na 
faixa de diâmetro de  MP10 e MP2,5 mantiveram-se 
constantes. Com relação ao gás NO2, ele pode ser 
considerado um traçador de qualquer processo de 
combustão, os dados apresentados no relatório 
sugerem um aumento nos picos de concentrações. 
A não diminuição das partículas e gases como o 
NO2, sugere que as emissões que tinham origem 
na queima dos canaviais foram possivelmente 
substituídas por outras de igual intensidade. Com 
a baixa expansão econômica do país, não houve 
crescimento da produção industrial para justificar 
a não melhora da qualidade da atmosfera. Pode 
se supor que as mudanças no perfil das emissões 
da agricultura foram apenas modificadas quanto 
à fonte, mas não quanto à intensidade.  Por fim, 
pretendemos estimar possíveis novas fontes 
de gases e partículas para explicar os fatos 
observados. 
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The determination of volatile organic compounds 
(VOCs) in indoor air has been more prominent 
in recent years as compounds harmful to health 
and interaction with the materials. Few systematic 
and detailed works have been done in museums, 
where the emission of VOCs can also damage 
artwork in contact with these compounds. The 
most studied are organic acids and formaldehyde, 
but little information is available on all other organic 
compounds that can be emitted by materials, 
especially in new constructions. In 2008, the 
National Archaeological Museum (MAN) of 
Spain located in Madrid’s downtown started the 
renovation from its 19th-century building. During 
the final of the reform and since opening to the 
public in April 2014, was developed Project Air 
Arte, an excellent opportunity to study the evolution 
of these environments due to the extensive use of 
new products and materials that emit VOCs. The 
campaigns were carried out by collecting active 
and passive air samples on sorbent tubes and 
monitoring the levels of forty-four different Volatile 
Organic Compounds (VOCs), inside, outside of 
the showcases and outside of the museum. In the 
active sampling, VOCs were collected for 1 hour 
in stainless steel tubes (Supelco) filled with 250 
mg Tenax® TA (2,6-diphenyl phenol polymer). 
Gilian pumps were used with a flow of 200 mL 
min˗1 forcing the air through the Tenax tubes and 
always placed in the same place. Tenax® TA tubes 
were pre-conditioned for 45 min at 290 ºC under 
a flow of pure helium with a flow rate of 70 mL 
min˗1. Following the EPA Method TO-17, the tubes 
were analyzed within two weeks after sampling (U. 
S. EPA, 1999). In the passive mode, VOCs were 
collected in the same tubes like the ones described 
above for 1 hour. The tubes were placed inside and 
outside the showcases of each room, always in the 
same place, and done in duplicate for seven days. 
Pre-conditioned and conservation of the Tenax® 
TA tubes was taken as was described before. The 
samples were analyzed using thermal desorption 
coupled to a gas chromatograph with mass 

spectrometry detection (TD-GC/MS) according 
Nunes et al. (2019). 

The I/O ratio >1 shows that the indoor VOCs 
concentrations were higher than those at the 
outdoors of the museum from the emission of new 
materials, such as inks, adhesives and sealants 
used for the renovation of the museum. The evolution 
of total VOCs within the museum confirmed the 
initial high emission after opening. The increase 
in visitors also coincides with summer in Spain, 
which justifies an increase in the emission of these 
compounds. However, the following year, although 
there is also a rise in temperature and visitors 
over the same period, there is a decrease in total 
VOCs in the monitored rooms, which is attributed 
to the lower emission of new materials used in the 
museum renovation. In the last year of this study 
(2017), I/O relations decreased, highlighting only 
the aldehydes, terpenes, siloxanes, and some 
aromatic hydrocarbons that can continue to be 
emitted through cleaning and the presence of 
visitors in the museum. The showcases airtight (air 
change rate-limited or next to zero), the pollutants 
are confined, increasing the risk of interaction 
with works of art. The results show a significant 
difference when pollutant levels inside a showcase 
are treated with filtration systems during the time. 
The main compounds were tested under Egyptians 
pigments, and some changes were detected in the 
malachite and white lead.
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Los contaminantes orgánicos persistentes (COPs), como 
los compuestos organoclorados (hidrocarburos clorados), 
son ampliamente utilizados en la industria y la agricultura en 
todo el mundo. Debido a su alta toxicidad y resistencia, los 
pesticidas organoclorados se consideran como los agentes 
peligrosos en términos de distribución propagada y efectos 
sobre el medio ambiente1. Estos son compuestos químicos 
sintéticos de amplio espectro, cuya propiedad más destacada 
es su alta estabilidad química, muy solubles en grasas e 
insolubles en agua2. 

Además, se han informado algunos estudios sobre la 
incidencia de organoclorados con efectos carcinogénicos3.

En una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), 
algunos de estos compuestos de baja polaridad se depositan 
en el lodo debido a su alta porosidad y su conocida capacidad 
de absorción. Estas propiedades se verifican cuando estos 
analitos se liberan al medio ambiente, haciendo necesaria una 
evaluación de su toxicidad en los medios acuosos.

Por este motivo, en este tipo de muestras es un asunto 
pertinente y objeto de investigación, conocer sobre la fracción 
de lixiviación de estos organoclorados hacia los sistemas 
ambientales (agua, suelo y aire).

Algunos trabajos en nuestro grupo han llevado a analizar 
la fracción de lixiviación en los lodos de la PTAR con un interés 
especial en los bifenilos policlorados PCBs4 y triclosan5.

En el primer caso, el método desarrollado ha implicado la 
realización de RDSE en modo inverso y el SPME para lodos 
de la PTAR, y el segundo se modificó para analizar el triclosán 
en lodos de la PTAR de un hospital utilizando el conjunto 
RDSE en modo inverso con SDME.

El método oficial utilizado para el análisis del procedimiento 
de lixiviación con características de toxicidad para los 
microcontaminantes (orgánicos e inorgánicos) en muestras 
de desechos y sólidos requiere más tiempo, más reactivos, 
más pasos y los procesos relacionados con el muestreo y el 
análisis se realizan por separado.

Para desarrollar este estudio, el primer paso fue el 
muestreo de lodos de la PTAR hospitalaria en la etapa de lodos 
de lecho seco, luego la muestra se secó a 100 ºC durante 45 
min. Luego, la muestra de lodo se molió hasta la malla 50 para 
su homogeneización. De la muestra tamizada se pesaron 40 
mg y se empaquetaron en la cavidad del disco giratorio. Antes 
de la micro-extracción en fase sólida SPME, el disco giratorio 

con la muestra de residuos se lixivió durante toda la noche5

Figura 1. Montaje para el análisis de compuestos

organoclorados en lodos de PTAR.

Después de esto y permitiendo la liberación de los diez 
(10) compuestos objetivo, se extrajeron por SPME por 
inmersión directa de la fibra (CAR/PDMS) seguida de análisis 
GC – ECD, Figura 2.

Figura 2. Cromatograma con parámetros de lixiviación 
y extracción óptimos para el análisis de compuestos 
organoclorados en lodos de PTAR, a. BHC (6,7 min), b. 
Lindano (7,3 min), c. Heptacloro (8,6 min), d. Aldrin (9,2 min) 
e. Heptacloro epóxido (9,9 min)  f. Dieldrín (10,9 min) g. Endrin 
(11,4 min), h. B-Endosulfan (11,5 min) i. DDD (11,6 min), j. 
Endrin Aldehído (11,8 min).   
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O uso do plástico vem aumentando 
gradativamente devido a vasta gama de 
aplicações em setores manufatureiros, como 
na indústria cosmética, alimentícia e têxtil. Em 
consequência desta grande demanda, estima-
se que cerca de 320 milhões de lixo plástico 
são produzidos anualmente, sendo 10% deste 
lixo persistente em ambientes aquáticos, 
trazendo impactos negativos a vida marinha. 
Assim, há uma grande preocupação quanto 
aos detritos plásticos de espessuras menores 
que 5 mm, constituídos majoritariamente 
de microplásticos, responsáveis por 60% 
de todos os detritos presentes no oceano. 
Um problema relacionado à presença de 
microplásticos em águas naturais refere-se à 
sua capacidade sortiva frente a contaminantes 
ambientais. Desta forma, uma vez ingerido 
por uma espécie, essa substância pode ser 
transferida a outros níveis tróficos dentro da 
cadeia alimentar. Neste contexto, ressalta-se 
a necessidade de estudos sobre a presença 
de microplásticos no meio ambiente, assim 
como suas fontes, destino e impactos.
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Apresentação do DEAL (Departamento de 
Ensaios e Apoio Laboratorial da CORSAN é 
também conhecido como Laboratório Central de 
Águas. O DEAL é responsável pela realização 
de ensaios físico-químicos e biológicos para 
controle de qualidade analítico das águas 
utilizadas para abastecimento público pela 
CORSAN, com vistas ao atendimento às 
Legislações vigentes. O Laboratório atende 
principalmente as demandas internas, 
assegurando a confiabilidade dos resultados 
analíticos emitidos, estando certificado na 
ABNT NBR ISO 9001 e acreditado segundo 
a ABNT NBR ISO/IEC 17025.  O DEAL 
desempenha atividades de Apoio Laboratorial 
e Suporte Técnico para os Laboratórios 
Operacionais das Estações de Tratamento da 
CORSAN.
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Los oxianiones (p.e. PO4
-3, SeO4

-2, SeO3
-2, AsO4

-

3, NO3
-, TeO3

-2) son contaminantes que podemos 
encontrar en el ambiente tanto por causas 
naturales (como la actividad volcánica) o causas 
antropogénicas (p.e. agricultura, la minería, la 
industria, o las aguas residuales de áreas urbanas) 
(Zhou et al., 2019). Estos contaminates representan 
un riesgo para la salud humana y los ecosistemas 
por lo que el desarrollo de herramientas que 
permitan su eliminación o disminución de su 
toxicidad en el ambiente es un tema relevante.

Los microorganismos ambientales que están 
expuestos a estos contaminantes tienen una 
notable capacidad para luchar contra estas 
especies químicas por diversos mecanismos. 
Estas interacciones químico-microbio tienen 
un papel importante en el medio ambiente y 
en potenciales aplicaciones biotecnológicas 
(Nancharaiah et al., 2015). En este sentido, la 
reducción química mediada por microorganismos 
es un medio eficaz para eliminar los oxianiones 
del agua transformando estas especies en formas 
inmovilizadas y por tanto menos tóxicas.

Uno de los microorganismos más estudiados 
para la bioremediación de contaminantes en el 
ambiente es la bacteria del suelo P. putida. Este 
microorganismo es no patogénico, es fácilmente 
manipulable y posee un metabolismo central y 
secundario que le otorga un alto poder reductor 
para combatir el estrés oxidativo (Chavarría et al., 
2013). Trabajos de investigación sobre la reducción 
de selenito y telurito en P. putida han sido llevados 
a cabo por nuestro grupo de trabajo (Avendaño et 
al., 2016 & Montenegro et al., en preparación). En 
el caso del selenito, nosotros demostramos que en 
condiciones de laboratorio, P. putida es capaz de 
realizar la reducción de selenito a una velocidad de 
0.44 mmol L-1 h-1, con un porcentaje de conversión 
entre 80-90%, y generando nanopartículas de 

selenio con un tamaño entre 70 y 360 nm. Esta 
velocidad de conversión es de las más altas 
obtenidas con otros microorganismos en estudios 
similares (Avendaño et al., 2016).
Con el objetivo de elucidar el mecanismo de 
reducción y obtener cepas de P. putida mejoradas 
genéticamente para la biotransformación de 
selenito a selenio se realizó un proceso de 
mutagénesis con el plásmido pBAM1 (Martínez-
García et al., 2011). Con este procedimiento se 
obtuvieron 12 mutantes que nos permiten elucidar 
los pasos metabólicos involucrados en el proceso. 
Nuestros resultados sugieren que el proceso de 
reducción se lleva a cabo por genes relacionados 
con la síntesis de la forma reducida del glutatión, 
así como por genes del metabolismo del azufre.  
Además, reportamos como la mutación de genes 
de un único operón putativo pueden potenciar aún 
más la capacidad de P. putida para transformar el 
selenito a selenio lo cual es una observación de 
interés biotecnológico para la bioremediación de 
selenito en ambientes contaminados (Avendaño et 
al. En preparación). 
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Caffeine or 1,3,7-trimethylxanthine, with 
molecular formula corresponding to C8H10N4O2, 
is an alkaloid from the xanthine group naturally 
found in the environment. Caffeine is present in 
tea, chocolate, sodas and in a vast variety of 
food consumed worldwide, culminating in its 
occurrence in wastewater. Moreover, it can be 
considered as a marker of anthropogenic 
activity, since its consumption is thoroughly 
related to human habits, and it is also persistent 
in environmental matrices, standing out as one 
of the most ubiquitous wastewater micro-
contaminants1. Therefore, the need of 
technologies to remove caffeine in wastewater 
is essential to be studied. Anaerobic bioreactor 
is a technology widely used in Brazil since 
present advantages such as cheap, simple to 
be implemented compared to aerobic 
bioreactors, and also, it presents high removal 
rate of organic matter and produces methane 
and hydrogen which could be applied as energy 
source. There are many different configurations 
of anaerobic bioreactors such as  up-flow 
anaerobic sludge blanket (UASB), anaerobic 
bioreactor with fixed-structured bed (ABFSB) 
and horizontal-flow anaerobic immobilized 
biomass (HAIB).  The HAIB bioreactor is being 
sucessfully applied to remove emerging 
contaminants such as sulfamethazine, 
sulfamethoxazole and ciprofloxacin present in 
wastewater even at concentration level of  ng L-

1 and µg L-1. 
Thus, the aim of this study is to evaluate the 

caffeine transformation products obtained 
during the wastewater treatment using HAIB 
bioreactors. 

A 2.5 L acrylic bench-scale HAIB bioreactor 
with length of 100 x 5.00 (i.d) cm was used.The 
bioreactor was filled with polyurethane foam (5 
mm cubes, resulting in a working volume of 1.0 
L. The biomass was immobilized in the 
polyurethane cubes. This inoculum was from a 

UASB reactor treating poultry slaughterhouse. 
HAIB bioreactor was operated at 28 oC with 
hydraulic retention time (HRT) of 12 h during 
200 days. A lab-made sewage was used as 
bioreactor substrate with COD of 550 mg O2 L-1. 
The lab-made sewage contained cellulose, 
sucrose, starch, NaHCO3, meat extract, NaCl, 
CaCl2, MgCl2, detergent, K2HPO4 and soybean 
oil. Caffeine was spiked in the bioreactor 
substrate at 300 µg L-1, the bioreactor affluent 
and effluent samples were analyzed by SPE-
online coupled to LC-MS/MS. 

The HAIB bioreactor achieved the steady-
stated regimen after 30 days. The bioreactor 
removed the organic matter (OM) with high 
efficiency 84.6 ± 8.33 %. Moreover, caffeine 
was removed with efficiency of 99.1 ± 1.06 %. 
The OM and caffeine removal followed a first-
order removal with apparent constant of 0.419 
and 0.304, respectively.  

Five transformation products (TP) were 
identified after lab-made sewage treatment by 
HAIB bioreactor. HAIB effluent before caffeine 
addition was used as control sample. The TP1, 
TP2, TP3, TP4 and TP5 with  [M+H]+ presented 
m/z of 243, 227, 213, 211 and 181, 
respectively. 

This study presents for first time the caffeine 
transformation products after wastewater 
treatment in anaerobic bioreactor. HAIB 
bioreactor is suitable technology to remove 
emerging contaminants such as caffeine even 
in µg L-1 concentration level. Further studies are 
necessary to evalute the TPs ecotoxicity. 
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El cocotero Acrocomia aculeata, también 
conocido por su nombre común “mbokajá”, es 
nativo y abundante en varias regiones de 
Suramérica, incluyendo Paraguay. En 
Paraguay, ya se utiliza el aceite de la almendra 
y la pulpa para biodiesel y en la fabricación de 
jabón, cosméticos y otros productos. Además 
de usar el aceite, la pulpa seca se ha mostrado 
propiedades químicas para la retención de 
metales pesados (Cardozo Roman et al. 1996, 
Yubero et al. 2015). Los metales pesados, 
como plomo, afectan a la calidad de agua 
localmente en Paraguay y también en una 
escala mundial (Houben et al. 2012, 
Samaniego et al. 2002).   

Este estudio examina la composición 
química de la pulpa de coco y como optimizar 
la retención de plomo sobre su superficie.  Los 
grupos funcionales de la pulpa sin contacto con 
plomo y con contacto de plomo fueron 
identificados con las técnicas de IR y se 
realizaron estudios preliminares de las 
características por las técnicas de difracción de 
rayos x, EDX y MEB.  

Experimentos en batch fueron realizados y 
los isotermas de adsorción determinados a 5 
minutos, 30 minutos y cinco horas. Ensayos 
preliminares fueron realizados en columna para 
optimizar el sistema. Se probaron los 
parámetros de cantidad de pulpa, velocidad de 
flujo, tratamiento de la pulpa, volumen de 
solución y número de ciclos.  

Los resultados de IR en demuestran que los 
grupos de +N-H, C=N, N=O, C-F, S=O, C=S, S-
C, C-F y C-C presentes en la pulpa son los 
involucrados en la retención de plomo. Los 
resultados preliminares muestran que la 
adsorción en batch sigue el isoterma de 
Freudlich, con un valor de K igual a 1.1 x 10^-4 
y eficacia máxima de 87 % de retención de 
plomo en comparación de los resultados 
preliminares de columna, con 2% eficacia.  La 
pulpa llega al punto de saturación a 
aproximadamente 4 horas en batch.  
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O Black Carbon (BC) é um tipo distinto de 
material carbonáceo, emitido por processos de 
combustão sendo encontrado em todo o sistema 
terrestre. BC é co-emitido com uma variedade de 
outros MP e gases precursores de MP. Distingue-
se de outras formas de carbono e compostos de 
carbono contidos no aerossol atmosférico porque 
apresenta uma combinação única das seguintes 
propriedades físicas: absorve fortemente a luz 
visível (550 nm); é refratário, isto é, conserva a 
sua forma básica em altas temperaturas, com uma 
temperatura de vaporização próxima de 4000K; 
é insolúvel em água e em solventes orgânicos 
comuns; BC existe como um agregado de 
pequenas esferas de carbono sendo que o termo 
BC é limitado a materiais com estas propriedades.

Tem papel único e importante no clima da Terra 
porque absorve a radiação solar, influenciando 
nos processos de formação de nuvens. As 
concentrações atmosféricas de BC são atribuídas 
às atividades antrópicas sendo que concentrações 
de BC respondem rapidamente à redução das 
emissões. Nenhuma outra substância com a 
absorção de luz tão forte por unidade de massa 
está presente na atmosfera em quantidades 
significativas. 

BC é considerado um marcador de tráfego 
veicular. O uso do BC é estimulado como indicador 
adicional em medidas de poluição com objetivo de 
redução da exposição das pessoas ao MP oriundo 
dos processos de combustão, principalmente 
veiculares.

Estudos comparativos sobre BC em ambientes 
interno e externo serão apresentados mostrando 
a variação do BC no MP fino, altamente danoso 
à saúde humana. As medidas de BC foram 
realizadas com equipamento de baixo custo o que 
propiciam seu uso em maior escala para o controle 
da poluição do ar.

Reduções das emissões de BC representam 
uma potencial estratégia que poderão reduzir 
o impacto na saúde humana e das alterações 
climáticas em curto prazo.
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  Sampling an atmospheric constituent is usually a 
difficult task, that requires special care and many 
details, so that the sampling step does not become 
a problem in the determination of the contaminants 
of interest. Sampling artifacts can be included in 
this step.
     There are many active sampling methods for air 
constituents. These require electricity to propel the 
analyte into the sampling device, are often costly 
and can be very labor intensive, either continuous, 
discontinuous, with or without preconcentration.
     Passive sampling of gaseous pollutants began 
to be diffused by Palmes and Gunnison (1973). It 
uses devices capable of fixing gaseous pollutants 
or vapors from the atmosphere at a rate controlled 
by physical processes, not involving the active 
movement of air through the sampler. It was initially 
developed for monitoring personal exposure in 
workplace. From the 80’s began to be used in 
outdoor environments.
     Passive sampling offers significant advantages 
compared to active techniques: simplicity, low cost, 
allows simultaneous sampling over large areas, 
including remote places, where nor electric power 
nor trained human resources are available; combine 
the analyte isolation and preconcentration steps into 
one step and they do not require measurements of 
the sampled air volume, because the results are 
calculated by Fick’s first law for diffusive samplers 
(Santana et al., 2017). 
     Passive sampling has been shown a viable 
alternative. For more than a decade, the IQ / UFBA 
Environmental Analytical Chemistry laboratory has 
been developing this kind of device for different 
trace gases in the atmosphere. More recently, it 
developed a kit containing Passive Samplers for 
different contaminants, in partnership with the EDZA 
Planning, Consulting and Informatics company, 
which included a web-based results dissemination 
system (www.analisear.com). The AnaliseAr 
kit is made of polypropylene and in its current 
configuration (Figure 1) sample simultaneously: 
SO2, NO2, NOx, NH3, O3; inorganic acids: HF, 

HCl, HNO3 and H2S; organic acids: HCOOH and 
CH3COOH; aldehydes: HCHO and CH3CHO and 
BTEX.
The efficiency of each passive sampler included 
in the AnaliseAr kit was tested in laboratory, using 
an exposure chamber and / or in field, using 
simultaneously calibrated active methods, showing 
good performance when exposed to different 
geographic regions under the influence of diverse 
pollutant sources such as traffic, industries and 
biomass burning, during different periods.
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The chemical quality of water resources is 
affected by the release of chemicals from diverse 
anthropogenic activities. If these chemicals are 
poorly degradable (persistent) and polar (i.e., 
mobile in the aquatic environment), or if they 
produce poorly degradable and polar transformation 
products, then these chemicals may specifically be 
of concern with respect to contamination of water, 
eventually including drinking water, since they 
can easily spread through the water cycle. We 
denote such compounds persistent mobile organic 
chemicals (PMOC) [1].

The determination of water pollutants in water 
has been traditionally accomplished by reversed-
phase liquid chromatography (RPLC) coupled to 
mass spectrometry (MS). However, such approach 
is inefficient when determining highly polar 
chemicals. Thus, many PMOCs may have escaped 
from being detected in water samples and therefore, 
studied in detail as regards their occurrence and 
potential environmental and human health effects 
[1].

Such drawback of RPLC has been traditionally 
circumvented by ion-pairing dedicated methods, 
more polar RPLC columns, and more recently 
hydrophilic-interaction chromatography (HILIC).

In this presentation, the newest modes of 
chromatography, including mixed-mode liquid 
chromatography (MMLC), but also HILIC and 
supercritical-fluid chromatography (SFC) will be 
discussed. MMLC combines reversed-phase 
retention with ionic-exchange. In fact, trimodal 
(reversed-phase, cation exchange and anion 
exchange) MMLC columns are commercially 
available and constitute a good choice for the 
simultaneous determination of polar charged 
compounds together with less polar analytes [2,3]. 
On the other hand, both HILIC and SFC behave in 
a way similar to normal-phase LC, but employing 
solvents which are compatible with LC-MS [4]. 

Applications in high-resolution MS (HRMS) 
screening studies as well as quantitative applications 
with triple quadrupole (QQQ) instruments will be 

covered.
On the other hand, sample preparation 

remains a major challenge when analyzing very 
polar chemicals [4]. Different sampling/sample 
preparation strategies (e.g. use of mixed-mode 
solid-phase extraction (SPE), multilayer SPE, 
freeze-drying and evaporation or passive sampling) 
examples will be given and compared.

Acknowledgements

This work has been financially supported by the Spanish Agencia 

Estatal de Investigación through project CTM2017-84763-C3-2-R and 

JPIW2013-117 in the frame of the collaborative international consortium 

(WATERJPI2013-PROMOTE) of the Water Challenges for a Changing 

World Joint Programming Initiative (Water JPI) Pilot Call, the Galician 

Council of Culture, Education and Universities (ED431C2017/36) by 

the project NOR-WATER (0725_NOR_WATER_1_P), financed by 

“Programa de Cooperação Interreg Portugal/Espanha, (POCTEP) 

2014-2020 and by FEDER/ERDF.

References

[1] T. Reemtsma, U. Berger, H.P.H. Arp, H. Gallard, T.P. Knepper, M. 
Neumann, J.B. Quintana, P. de Voogt, 2016. Mind the gap: Persistent 
and mobile organic compounds – water contaminants that slip through 
Environmental Science and Technology, 50, 10308-10315.

[2] R. Montes, J. Aguirre, X. Vidal, R. Rodil, R. Cela, J.B. Quintana, 
2017. Screening for Polar Chemicals in Water by Trifunctional Mixed-
Mode Liquid Chromatography–High Resolution Mass Spectrometry, 
Environmental Science and Technology 51, 6250-6259.

[3] R. Montes, R. Rodil, R. Cela, J.B. Quintana, 2019. Determination 
of persistent and mobile organic contaminants (PMOCs) in water by 
mixed-mode liquid chromatography-tandem mass spectrometry. 
Analytical Chemistry, 91, 5176-5183

[4] S. Schulze, D. Zahn, R. Montes, R. Rodil, J.B. Quintana, T.P. 
Knepper, T. Reemtsma, U. Berger, 2019. Occurrence of emerging 
persistent and mobile organic contaminants in European water 
samples. Water Research, 153, 80-90.

Improving the determination of polar organic contaminants in water by liquid 
chromatography-mass spectrometry

José Benito Quintana1, Rosa Montes, Verónica Castro, Rafael Cela, Rosario Rodil
1 Department of Analytical Chemistry, Nutrition and Food Science, IIAA-Institute for Food Analysis and Research. Universidade de Santiago de 
Compostela, Santiago de Compostela, Spain – jb.quintana@usc.es

Keywords: persistent and mobile organic chemicals (PMOC), chromatography, sample preparation

mailto:makinr%40unizar.esr?subject=


20

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental                  Bento Gonçalves - Brasil, 2019

En Argentina, el actual modelo de producción 
agrícola, ha ampliado su extensión superando las 
20 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura 
extensiva. Estos espacios han presionado en el 
uso de suelos por sobre otras actividades como la 
producción avícola y ganadera. 

El escenario ambiental, consecuencia de esta 
combinación, ha llevado a la existencia de distintos 
conflictos socioambientales a lo largo y ancho del 
país que reclaman marcos regulatorios del uso de 
plaguicidas, siendo escasos tanto en información 
como en demanda, los conflictos derivados de la 
cría de animales.

En el grupo de trabajo se viene trabajando la 
dinámica de plaguicidas desde hace 20 años 
y en los últimos 5 se ha sumado el estudio de 
antibióticos poliéteres ionóforos. 

Estudios sobre la cuenca hídrica del Paraná-
Paraguay mostraron la presencia de insecticidas 
como Endosulfán, Clorpirifós y Cipermetrina en 
más del 80% de las muestras de sedimentos, 
mientras que en la columna de agua la detección 
fue en las 23 muestras analizadas, por encima de 
los niveles guías para protección de la biota. En los 
sedimentos de fondo desde la cuenca media-baja 
se tienen las primeras detecciones de Glifosato y su 
metabolito AMPA, aumentado sus concentraciones 
a medida que se ingresa en la zona agrícola hasta 
valores de 8 mg/Kg.

En referencia a suelos de la región pampeana, 
se pudo demostrar la pseudopersistencia del 
herbicida Glifosato, acumulándose en alrededor 
de 1 mg/Kg cada cinco eventos de aplicación, 
consecuencia del actual sistema de producción de 
base química. 

Sobre más de 50 lagunas de la Argentina, 
separadas en grupos según su ubicación, 
en pertenecientes a la Región Pampeana y 
Patagónica. El herbicida no fue detectado en las 
lagunas del sur y en cambio resultaron positivas 
las de la zona de cultivos extensivos existiendo 
además una correlación inversa entre su superficie 
y la concentración de Glifosato y su metabolito en 

los sedimentos de fondo. 
El uso de este herbicida es tan extendido que 

ha sido detectado, en conjunto a la Atrazina, en 
aguas de lluvia de la región en concentraciones de 
hasta 60 µg/L con medias 5 veces por encima que 
las reportadas para Estados Unidos. La presencia 
del glifosato correlaciono con las isoyetas de las 
zonas de muestreo. Estos valores reflejan, que 
para Argentina, el retorno por vía atmosférica es del 
orden del 8% del mercado anual, en coincidencia a 
lo reportado para algunos países de Europa.

Uno de los puntos de mayor conflicto social son 
las escuelas rurales, inmersas en los campos de 
cultivo. Se detectó Glifosato+AMPA en el 70% de 
las muestras de aire, en dos períodos de muestreo 
y también se detectó Endosulfán y Cipermetrina. 
Estos resultados fueron tomados como insumos 
para distintos amparos judiciales en la provincia de 
Entre Ríos.

Dos publicaciones científicas del grupo, sobre 
aguas superficiales en La Plata (Buenos Aires), 
han mostrado el uso del herbicida glifosato en la 
horticultura, en el cordón hortícola más importante 
del país, en conjunto de insecticidas y fungicidas 
en los cuerpos de aguas como Clorpirifós, 
L-Cialotrina, Tebuconazol y Epoxiconazol, también 
en bioensayos de laboratorio, los sedimentos 
de fondo de estos sitios resultaron tóxicos para 
Hyalella Curvispina.

Como complemento a los plaguicidas, 
recientemente hemos publicado un estudio a 
gran escala de la presencia de los antibióticos 
Monensina, Salinomicina y Lasalocid en aguas 
superficiales. El compuesto más frecuentemente 
detectado y de mayor concentración resulto la 
Monensina con valores de 4670 ng/L en arroyos 
próximos a criaderos y de 4 ng/L en cuerpos 
de aguas principales. Vale destacar que todos 
estos sistemas hídricos drenan al Delta del Río 
Paraná y después del Delta no hubo detecciones 
cuantificables.
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El sedimento puede ser considerado como 
el resultado de la interacción de todos los 
procesos que ocurren en un sistema lacustre, 
siendo de fundamental importancia para el 
estudio de su evolución histórica. Además, la 
afinidad de diversos contaminantes por el 
mismo permite que se acumulen, lo que hace 
del sedimento uno de los compartimentos más 
importantes para evaluación de contaminación 
en ecosistemas acuáticos [1]. Vista la escasa 
bibliografía sobre contaminantes orgánicos en 
compartimentos ambientales existente en el 
Uruguay, y que la misma se basa en datos 
actuales o de los últimos años, resulta de gran 
importancia la realización de estudios de 
reconstrucción histórica ambiental. En el 
presente trabajo se plantea la reconstrucción 
paleoambiental del sistema Laguna de las 
Nutrias, y su correlación con la distribución de 
distintos hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(PAHs) en el sistema y su cuenca. La Laguna 
de las Nutrias es una laguna costera con 
escasa intervención antropogénica, ubicada en 
un área declarada por el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del gobierno uruguayo como 
Paisaje Protegido, y por la UNESCO como 
Reserva de Biósfera. El muestreo fue realizado 
mediante la extracción de un testigo de 
sedimento desde una plataforma flotante. Para 
el submuestreo, el testigo fue cortado 
longitudinalmente, y luego se separaron 
secciones con cortes transversales cada 1 cm 
desde la superficie hasta los 30 cm de 
profundidad, y cada 2 cm hasta los 65 cm. 
Cada muestra fue secada, molida y sellada por 
al menos 4 semanas, para así alcanzar el 
equilibrio secular de la serie natural del 238U. 
Luego, dichas muestras fueron medidas 
mediante un sistema de espectrometría gamma 
por 150.000 segundos, calibrado según el 
patrón IAEA 385. Los resultados fueron 
modelados según el modelo de flujo constante 
(Figura), el que fue corroborado mediante el 
estudio de la distribución temporal de 137Cs [2]. 
Además, fue evaluado el porcentaje de materia 

orgánica y carbonatos para caracterizar las 
matrices para el posterior análisis de una 
mezcla de 22 PAHs. Por último, se realizó la 
extracción de las muestras mediante un 
método QuECHERS modificado, analizando los 
extractos obtenidos mediante cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas 
operado en modo SIM. Las recuperaciones 
para los PAHs analizados se encontraron en el 
rango 70-120% con desviaciones estándar 
relativas menores a 15%. La metodología 
desarrollada permite el estudio de PAHs, así 
como otros diversos contaminantes para los 
últimos 150 años, presentando amplia utilidad 
ambiental.    
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. 
At the global level, sediment in the coastal 

zones has had an increase of pollutants due to 
the anthropic that are developed. The objective 
of this research was to determine the variation 
of TPH, Hg, Pb and Cd concentrations and their 
spatio temporal fluctuations in six sites of two 
locations: St. Elena’s and Portoviejo’s cities 
during two years: 2015 and 2016, including 
protected areas and areas with greater human 
intervention 

The sediments of each site were sampled 
through composite samples obtained on the 
rocky shores of the intertidal zone. The samples 
were analized by spectrophotometry and gas 
chromatography. Kruskal Wallis non parametric 
test was used to determine significant 
differences. The highest concentrations of 
hydrocarbons were registered in Prieta beach 
from Manabi. Regarding heavy metals, these 
presented higher levels in “La Loberìa beach” 
and “La Chocolatera beach” from St. Elena city 
in relation to the other sites. Lead had the 
highest values in relation to metals. We found 
significant differences of the pollutants in order 
to the study months, the protection level of the 
area and climatological times. However, there is 
evidence of contamination by hidrocarbons and 
heavy metals in protected areas such as 
REMACOPSE and “The Frailes beach” and 
Prieta beach (PNM) 

 
The sediments of beaches and rocky 

coastlines are mainly influenced by the 
construction of buildings along the coastline, 
landing areas for fishing boats, tourism, and 
fishing industry. The discharges of wastewater 
from these activities are characterized by the 
presence of high concentrations of heavy 
metals and hydrocarbons that are 
nondegradable toxic pollutants that are present 
in the sediment of the intertidal zone. 

The total petroleum hydrocarbons are 
released to the marine environment such as by 
natural filtration, as well as by anthropogenic 
activities related to the drilling, manufacture, 

storage and transportation of crude oil and 
derived products. The toxicity of hydrocarbons 
is generally associated with their most soluble 
part, which corresponds to the aromatic 
compounds. 

The presence of heavy metals in various 
coastal marine ecosystems such as at coralline 
zone in Golfo Pèrsico, have been determined; 
such as arsenic, cadmium, chrome, mercury, 
nickel and lead, considered suh as indicators of 
the anthropogenic influencing in the marine 
environment and because they are not 
essential, they mean a potential risk to the 
environment. (Khan et al., 2017), and in this 
respect, Mancera and Alvarez (2006) and they 
manifest that cadmium (Cd), lead (Pb), and 
mercury (Hg),  are the most toxic and harmful 
metals that are associated with industrial 
activities and that pose a threat to human 
health and marine biota.  

In Ecuador, the concentrations of heavy 
metals have been evaluated in specific 
estuarine areas such as: the “golfo of 
Guayaquil,  Estero Salado and rivers: Guayas, 
Daule, Babahoyo  and hydrocarbons 
(Càrdenas-Calle, et al. 2016) identifying the 
presence of mercury, lead, cadmium, nickel, 
zinc in the internal branches that enter the city 
of Guayaquil. 
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Em 15 de novembro de 2015, houve o rompimento 
da Barragem de Fundão, localizada no subdistrito 
de Bento Rodrigues, município de Mariana-MG. 
Esta barragem, pertencente à Samarco Mineração 
S.A. era destinada a receber e armazenar o rejeito 
gerado pelas atividades mineradoras de ferro. A 
lama gerada pelo rompimento da barragem fluiu 
para os rios Gualaxo do Norte, Carmo e Doce, e 
chegando por fim, ao oceano Atlântico¹.

O rompimento da barragem causou diversos 
danos socioambientais como morte de 
trabalhadores, isolamento de áreas habitadas, 
destruição de áreas de preservação; mortalidade 
de animais domésticos, silvestres e de produção; 
restrições à pesca; alteração na qualidade e 
quantidade de água; entre outros².

De acordo com o laudo de rejeitos das barragens 
realizado em 2014, a lama é composta basicamente 
por óxido de ferro e sílica. Porém, as associações 
minerais presentes nos locais explorados são ricas 
em metais traço, que apresentam alta toxicidade. 
Sendo assim, com o rompimento da barragem, 
pode haver alteração das concentrações 
destes metais nos cursos d’água afetados pelo 
desastre. Alguns destes metais não se degradam 
e permanecem solubilizados nas águas ou 
precipitados em sedimentos, apresentando alto 
risco de contaminação².

Visando a problemática da qualidade da 
água, este trabalho tem como objetivo estudar 
a distribuição de metais dissolvidos e totais em 
amostras de água do rio Piranga, que é o principal 
formador do rio Doce.  Foram realizadas uma 
amostragem no período de seca (julho/18) e uma 
no período de chuva (março/18), em 13 pontos do 
rio Piranga, e também, em 11 pontos do rio Santo 
Antônio, rio não afetado pelo desastre, utilizado 
como rio de referência. 

Para metais dissolvidos, as amostras de água 
foram coletadas, filtradas e armazenadas em 
tubos falcon com ácido nítrico bidestilado para 
estabilização. Para metais totais, as amostras 
foram coletadas e armazenadas com ácido nítrico 

bidestilado. Em laboratório, 10 mL das amostras 
de metais totais foram digeridas, em triplicata, em 
bloco digestor com 2 mL de ácido nítrico bidestilado, 
por 3h à 110°C. As amostras foram analisadas por 
ICP-MS.

Os resultados obtidos foram comparados com a 
CONAMA 357/05 para águas doces de Classe II, 
que compreendem os metais dissolvidos: Alumínio 
(Al), Cobre (Cu) e Ferro (Fe) ;além dos metais 
totais: Arsênio (As), Bário (Ba), Berílio (Be), Boro 
(B), Cádmio (Cd), Chumbo (Pb), Cobalto (Co), 
Cromo (Cr), Lítio (Li), Manganês (Mn), Mercúrio 
(Hg), Níquel (Ni), Prata (Ag), Selênio (Se), Urânio 
(U), Vanádio (V), e Zinco (Zn).

Foram encontradas amostras com valores 
acima dos limites estabelecidos para os metais Al, 
Fe e Cu dissolvidos e Mn, As e Cd totais.

Comparando-se os períodos de seca e chuva, 
tanto os metais dissolvidos quanto os totais 
apresentaram maiores concentrações no período 
chuvoso.

Também foi realizada uma análise multivariada 
em que permitiu verificar que a bacia do rio Santo 
Antônio foi uma boa escolha para ser utilizada 
como referência, já que suas amostras, em geral, 
formaram um grupo separado das amostras do rio 
Piranga, usando análise de Cluster (HCA)
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Presentes em concentração de µg kg-1 
na crosta terrestre, paládio (Pd) e platina (Pt) 
fazem parte da classe dos elementos do grupo 
da platina (EGP) [1]. O aporte destes 
elementos em compartimentos ambientais está 
principalmente associado a processos 
industriais e atividades antrópicas. O grande 
interesse nesses elementos deve-se à sua 
atuação como catalisadores em automóveis, na 
qual promovem a conversão de poluentes 
como monóxido de carbono (CO) e óxidos de 
nitrogênio (NOx) em dióxido de carbono (CO2) 
e gás nitrogênio (N2) [2].  
 Em soluções contendo íons cloreto 
estes elementos formam complexos estáveis e 
inertes, tais como ([PtCl4]2-; [PtCl6]3-; [PdCl4]2- e 
[PdCl6]3-). Mediante o exposto, neste estudo foi 
investigado espécies químicas que podem 
atuar como agentes labilizantes, diminuindo a 
inércia presente nos clorocomplexos, como 
cloreto de estanho (SnCl2), além da aplicação 
de um método de pré-concentração, 
denominada Extração em Ponto Nuvem (EPN). 
Além disso, utilizou-se um planejamento fatorial 
completo 24 (16 experimentos) em duplicata 
com 3 pontos centrais, com os principais 
parâmetros que compõem a EPN. Nesta 
otimização foi incluída ainda a presença de um 
agente labilizante (SnCl2) a fim de avaliar a 
contribuição destas espécies na pré-
concentração de Pd e Pt, simultaneamente. 
 O planejamento fatorial foi composto 
por 4 variáveis e suas concentrações para o 
menor e o maior nível, sendo eles: (1) 0 a 0,30 
(%) mv-1 SnCl2; (2) 3,0 a 7,0 (%) vv-1 TX-114; 
(3) 0,005 a 0,01 mol L-1 2-MBT; (4) HCl 1,0 a 
3,0 mol L-1. A atuação do SnCl2, mostrou que o 
desvio padrão dos pontos centrais (triplicata) 
com 95% de confiança, indica que os valores 
dos efeitos para os parâmetros avaliados e as 
interações, não devem estar acima de 3,76.                   
Para Pd, todos os efeitos dos 4 parâmetros 
analisados, foram estatisticamente 
significativos, principalmente as variáveis (1) e 
(3), ambas com valores do efeito próximos a 
7,4. Neste estudo foi observada uma interação 
estatisticamente significativa de quarta ordem, 

com valor do efeito de 6,2. Constatou-se ainda 
uma interação entre as variáveis (1) e (4). A 
máxima concentração de HCl e a presença de 
SnCl2 na SPN são responsáveis pela formação 
de espécies como MClk(SnCl3)ln-(k+l) (M= Pd ou 
Pt), que irão interagir com as micelas 
provenientes do TX-114. A variável SnCl2 é 
estatisticamente significativa para a eficiência 
na extração de Pt. Para este analito foi 
constatada a existência de um efeito sinérgico, 
pela presença de íons de Pd, que maximiza os 
valores de recuperação. A máxima 
recuperação para um protocolo analítico com 
determinação simultânea, foi obtida utilizando 
SnCl2 e HCl nos maiores (+) níveis e TX-114 e 
2-MBT em seus menores (-) níveis.    
 O procedimento otimizado foi aplicado 
em amostras de água doce, salina e de 
abastecimento público, utilizando SnCl2 como 
agente labilizante. Apenas na amostra salina foi 
identificada a presença de Pd e Pt, nas 
concentrações 3,11±0,850 e 3,02±1,05, 
respectivamente. 
 Este protocolo analítico, proporcionou 
resultados promissores e confiáveis, além de 
utilizar alguns princípios da química verde. Ao 
aplicar o método em diferentes amostras de 
água fortificadas, obteve-se altas taxas de 
recuperação e ótima seletividade. A otimização 
multivariada, possibilitou ampliar a investigação 
e analisar as contribuições das variáveis do 
método, além das interações entre estes 
parâmetros, e como isto favorece a pré-
concentração de Pd e Pt. 
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O meio ambiente é tudo que nos cerca. “É tudo 
que não sou eu”, como disse Albert Einstein. É 
o ar, a água e principalmente é o alimento que 
nós comemos. Nas cadeias alimentares naturais, 
bem como na produção de alimentos, diversos 
produtos tóxicos podem estar presentes de forma 
natural, mais algumas vezes eles se configuram 
em resíduos derivados das práticas de produção. 
Primeiramente, devemos ter claro que é no 
mercado interno onde esses impactos podem ter 
maior importância, uma vez que a pesquisa de 
resíduos em produtos de exportação é alvo de 
uma atenção e de investigação sistemática mais 
acurada por parte dos países importadores. Em 
nosso país, insumos de origem pouco convencional 
ou pouco controlada pode ser outra face deste 
problema (e.g.: mal uso de resíduos da produção 
mineral em ração animal, cinzas e cal de qualidade 
inapropriada, presença de agrotóxicos proibidos e 
etc...). Esse esforço tem como objetivo ampliar a 
capacidade de previsão e de resposta do País, 
no que tange a avaliação dos diversos impactos 
ambientais que podem resultar na presença 
de resíduos de contaminantes ambientais nos 
alimentos. 
Nosso foco será estudar a presença de metais 
de interesse toxicológico e sanitário, Poluentes 
Orgânicos Persistentes (POPs) (Convenção de 
Estocolmo), HPA´s (Hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos) e alguns princípios ativos ainda em 
uso, como as sulfluramidas, o endosulfan, os 
piretróides, o clorpirifós e retardantes de chama 
contendo bromo em amostras de alimentos 
encontrados em nosso país. 
Objetivo Geral: Identificar em quais cadeias 
produtivas de nosso país o problema pode existir. 
Objetivos Específicos: Caso haja necessidade, 
propor soluções que auxiliem a mitigar o problema.
A contaminação dos alimentos por substâncias 
tóxicas persistentes pode acontecer em todas as 
etapas da produção de um determinado alimento. 
No cultivo agrícola, na produção animal ou mesmo 
na pesca e na maricultura isso também acontece. 

As formas de contaminação podem acontecer 
antes, depois da colheita e também durante o 
transporte e o armazenamento. Efeitos negativos 
sobre a produção ocorrem apenas em casos 
extremos, porém trazendo prejuízos materiais 
importantes e perda de confiança nos mercados, 
e o fato é que, muitas vezes, não há como saber o 
teor de determinada substância que aparece como 
nível permitido em uma dada lei se traduz em real 
proteção à saúde dos consumidores.
Em que situações ainda encontramos 
organoclorados em alimentos consumidos no 
Brasil? Como determinar todas as substâncias 
listadas pelo Protocolo da Convenção de 
Estocolmo? Quais são esses teores máximos? 
Como esses números são produzidos? Quais 
elementos organometálicos tem a maior toxicidade? 
O Mercúrio e o DDT na questão da qualidade dos 
peixes na bacia amazônica.
Produtos que se comportam como hormônios 
alteram as respostas normais do nosso organismo? 
Estariam os chamados “desreguladores hormonais” 
envolvidos na epidemia de obesidade atual? E nos 
males da glândula tireoide? Existe associação 
entre a Diabetes do tipo II e os teores de POPs? 
Fertilizantes contendo metais podem representar 
risco à saúde humana? Os metais Zn e Mn contidos 
nos fungicidas ditio-carbamatos se dissociam a 
ponto de alterar os teores destes elementos em 
um determinado alimento? Qual é a origem dos 
elementos presentes em ração animal e como 
eles são adicionados ao produto final? Quais são 
os níveis de HPAs em alimentos defumados? E os 
níveis de dioxinas e furanos? Água de irrigação 
pode ser uma fonte de poluentes? Ou é o solo o 
fator primordial? E as Sulfluramidas na Convenção 
de Estocolmo?

Agradecimentos

A UFRJ, FAPERJ e ao CNPq. 



26

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental                  Bento Gonçalves - Brasil, 2019

A contaminação dos ecossistemas aquáticos 
causada por ações antrópicas tem se tornado uma 
grande preocupação. Além de difusa e diversa, a 
contaminação ambiental é cada vez mais frequente 
e complexa. A produção e o descarte de produtos 
químicos e bens de consumo, bem como a 
descarga de contaminantes através de efluentes e 
atividades agrícolas e portuárias são exemplos de 
ações que podem contaminar e/ou poluir as zonas 
costeiras. Dessa forma, é necessário o contínuo 
desenvolvimento e otimização de ferramentas 
capazes de avaliar e monitorar os níveis de uma 
lista cada vez mais diversa de contaminantes 
ambientais.

Dentre os compartimentos do ambiente 
aquático, a fase aquosa se destaca pela 
mobilidade e biodisponibilidade dos contaminantes 
nela presentes. Porém, as técnicas clássicas 
de amostragem de água são caracterizadas 
pela coleta de amostras discretas e pontuais em 
locais pré-definidos. Entretanto, para estudos que 
objetivam uma análise temporal, as amostragens 
convencionais acabam sendo desvantajosas, 
pois representam apenas uma fotografia do 
ambiente no momento da coleta. Em razão das 
variações da concentração do analito no tempo, 
exigem uma grande frequência amostral a fim 
de ser representativa. Outra desvantagem é a 
necessidade de coleta de grandes volumes a fim 
de possibilitar a detecção de analitos apolares que 
estão em concentrações muito baixos na água 
(<ng L-1). 

Uma alternativa às técnicas clássicas é a 
amostragem passiva de água, que vem ganhando 
mais popularidade depois que normativas, como a 
Water Frame Directive (União Europeia)1, indicaram 
a técnica para avaliação de contaminantes na fase 
aquosa. Estes amostradores tem a capacidade 
de amostrar grandes volumes de água e integrar 
a concentração do analito ao longo do tempo de 
amostragem, vantagens que acabam tornando 
a técnica altamente sensível. Além disso, a 
amostragem passiva é menos sensível a variações 

de concentrações dos analitos no meio, minimiza 
os processos de degradação dos analitos e 
tem uma menor interferência da matriz, sendo 
representativa da fase livremente dissolvida, que 
é proporcional a concentração disponível para 
ser assimilada pela biota (biodisponível). Quando 
comparados a técnicas de biomonitoramento, os 
amostradores passivos são vantajosos por não 
metabolizarem os contaminantes, não estarem 
sujeito a variáveis biológicas e poderem ser 
utilizados em águas de quaisquer condições 
ambientais, onde os organismos não sobreviveriam 
ou não estão presentes. 

Dentre os amostradores passivos de água 
existentes para compostos orgânicos apolares, 
os amostradores à base de polidimetilsiloxano 
(PDMS) se destacam. O PDMS é um polímero 
translúcido e não tóxico, e possui as vantagens 
de ser robusto, reutilizável e possuir uma melhor 
concordância entre a teoria hidrodinâmica e as 
taxas de amostragem frente a outros amostradores. 
Este tipo de amostrador já foi empregado 
para diversos grupos de contaminantes, como 
hidrocarbonetos poliaromáticos (HPAs), bifenilas 
policloradas (PCBs) e praguicidas organoclorados 
(OCPs)2, sendo agora otimizados e validados 
para estudos com biocidas anti-incrustantes de 
segunda (compostos butilestânicos) e terceira 
(irgarol, diuron, DCOIT, diclofluanida) geração. 
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A poluição das áreas costeiras desempenha um 
papel importante em questões antropocêntricas. 
Assim, diversas ferramentas analíticas têm sido 
desenvolvidas e otimizadas nos últimos anos, 
com o objetivo de melhorar a aquisição de dados 
químicos de boa qualidade. Apesar desses 
esforços, as avaliações da ocorrência ambiental 
de sustâncias químicas perigosas nas regiões 
costeiras são frequentemente influenciadas por 
campanhas de amostragem mal planejadas. 

Além disso, a seleção incorreta da matriz 
ambiental a ser analisada, especialmente por 
métodos multiresíduo que incluem analitos com 
diferentes propriedades físico-químicas, também 
tem sido uma fonte importante de vieses em muitos 
artigos publicados. Nesse contexto, avaliações da 
contaminação costeira podem ser afetadas pela 
existência e intensidade de fontes que influenciam 
a entrada regular e/ou pontual de contaminantes 
no sistema. 

Adicionalmente, embora o destino e o 
comportamento de substâncias químicas perigosas 
nas zonas costeiras possam ser determinados por 
suas propriedades físico-químicas intrínsecas, 
frequentemente esses parâmetros preditivos 
falham em estimar com precisão a distribuição 
de algumas das moléculas entre diferentes 
compartimentos ambientais (Castro, 2019). Em 
outras palavras, após a liberação em sistemas 
aquáticos, os contaminantes podem particionar 
em diferentes matrizes ambientais de acordo com 
suas propriedades físico-químicas. No entanto, 
essas moléculas estarão simultaneamente sob 
a influência de processos físicos, químicos e 
biológicos que afetam sua distribuição, persistência 
e mobilidade, muitas vezes subvertendo 
expectativas de ocorrência estabelecidas a priori 
(Figura 1).

Portanto, enquanto valores limite estipulados 
pela maioria das agências ambientais forem 
baseados em níveis obtidos por meio de 
ferramentas analíticas, estratégias acuradas de 
monitoramento devem ser pensadas. Isso, inclui 

também o estabelecimento adequado de grades 
amostrais evitando a geração de diagnósticos 
ambientais enganosos.

Figura 1: Processos físicos, químicos e biológicos que afetam 
a distribuição, persistência e mobilidade de contaminantes 
nas zonas costeiras.

  Nas zonas costeiras, a influência concomitante 
de fontes locais de contaminação e parâmetros 
ambientais devem ser cuidadosamente 
consideradas antes de estabelecer uma grade 
de amostragem. Para tanto, é preciso que os 
objetivos dos estudos de monitoramento estejam 
muito claros antes de decidir a estratégia de 
amostragem a ser empregada. Nesse contexto, 
os custos de monitoramentos de grandes grades 
ainda são um problema a ser superado, em países 
em desenvolvimento, onde os recursos disponíveis 
para avaliações ambientais são limitados. 
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The evaluation of contaminants in the 
environment, such as river water, can provide 
information relating to the anthropogenic activities 
of the study area. In this context, monitoring 
studies of the Arroio Dilúvio - Porto Alegre - RS, 
Gravataí River and Rio dos Sinos, were carried out 
to evaluate the presence of the main conventional 
and emerging contaminants and to relate them 
to the activities of the urban population. The data 
obtained were analyzed by the Tucker3 model. 
The data of pesticide and pharmaceuticals 
were compared, respectively, with the lists 
pesticides commercialized in 20181 and the list of 
pharmaceuticals available by REMUME 20182, for 
the metropolitan region of Porto Alegre

The monitoring was conducted in the period of 
two years, with quarterly collections. The samples 
were analyzed by solid phase extraction followed 
by Liquid Chromatography coupled with Mass 
Spectrometry with Time of Flight (SPE-LC-Q-TOF-
MS)3 and Liquid Chromatography coupled with 
Tandem Mass Spectrometry (SPE-LC-MS/MS)4.

To determine de presence of resistant bacteria, 
the complete sequences of sulI, blaTEM, ermB, and 
qnrS genes were obtained using the BLASTn tool 
(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov), and the synthesis 
of these sequences was carried out by Integrated 
DNA Technologies (Coralville, Iowa, USA). The 
pIDT Smart plasmid used as positive control at 
PCR assay was also purchased from the same 
supplier4.

Twenty pharmaceutical compounds were 
present in the river water been eight of them 
antibiotics. From these 20, 12 are on the REMUME 
list. The model obtained shows that point 5 
presents the highest incidence of these compounds 
throughout the monitoring. The seasonal variation 
shows March and September, as the month with 
bigger incidence.

Among the antibiotics, Ciprofloxacin was the 

most indecent in all points except point 1.
For pesticides, 13 active ingredients 

characteristic of pesticides used in the region were 
found.

The data analysis allowed us to infer that the 
main pollutant source of this stream is the domestic 
sewage, the constant presence of antibiotics 
confirms the presence of resistant bacteria, 
mainly to beta-lactams in the whole extension of 
the stream and that the DEET (active principle of 
mosquito repellents) is constantly present which 
may be attributed to the high use by the population 
to prevent Dengue.

The model used allowed to treat data in space 
and time, correlating with the activities in the study 
region.
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Toxicological risk assessment is used to evaluate 
if the quality of waters are adequate for any use 
of water e.g.  aquatic life protection drinking water, 
livestock, irrigation and recreation purposes. For 
that we need hazard and exposure information data.  
There are thousands of compounds that can be 
present in the aquatic environment as well as their 
transformation products that are in concentrations 
that can cause risk to the intended uses. 

For each use of the water we will need to define a 
water quality criteria. But in all cases the first step is 
to perform hazard identification and quantification. 

For aquatic life protection we need to have data 
with representative aquatic species from different 
trophic levels. To define a “safe concentration” 
we usually calculate PNEC values (predicted no 
effect concentrations) using the most restrictive 
chronic value divided by safety factors. If chronic 
test results from fish, microcrustacea and algae 
are available, the safety factor is 10. If less data is 
available higher safety factors are applied. 

For drinking water, it is necessary obtain a 
NOAEL (no observed effect level) derived from 
chronic tests usually with rodents. The NOAEL 
is then divided by a safety factor (e.g. 100) to 
obtain the acceptable daily in take (ADI). A portion 
of this value is then taken for the calculation of 
the drinking water quality criteria (usually 10 to 
20%), considering the body weight and the daily 
water consumption. For example, if an ADI of a 
compound is 1 ug/Kg/day, the water quality criteria 
will be 0.2 ug/L (20% of the TDI) multiplied by 60 Kg 
and divided by 2 liters, resulting in 0.6 ug/L.  

For the other uses, we use a similar process but 
data from different organisms are employed.  

Then we need to evaluate the exposure levels 
using chemical analysis. To make sure we will 
succeed in the risk assessment process we need 
to apply a method with an appropriate limit of 
quantification, taking into account the water quality 
criteria that will be used in the risk evaluation.  

It is recommended that the limit of quantification 
is at least 1/3 of the water quality criteria. 

 This seems simple but there are several 
difficulties to overcome, and sometimes we observe 
that the available technologies for the chemical 
analysis are not sufficiently sensitive. 

Therefore it is important that environmental 
analytical chemists and toxicologists work as a  
team, with the aim to achieve  robust and reliable 
risk evaluations. 

There are several examples to highlight the 
difficulties to overcome, especially for emergent 
contaminants with endocrine disrupting activities, 
because the water quality criteria are at ppt levels.   
In those cases, water quality monitoring can be 
very expensive and only possible to be performed 
in a limited number of labs in the world.

In Brazil, with so many different realities in water 
quality monitoring capabilities, the difficulties are 
even more evident and hard to overcome. 

Scientists, enforcement agencies from health 
and environmental areas and water producers 
should work together to overcome the difficulties 
and start to provide reliable and transparent 
information on water quality to the society.
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Mesa-redonda: Saúde e legislação ambiental: 
Palestra: Portaria de Consolidação No  5 de 28/09/2017 – ANEXO XX – do controle e da 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade – 

Edimilson Rodrigues Viégas1
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Abordagem sobre a evolução da legislação 
brasileira de potabilidade da água, iniciando com 
a portaria BSB nº 56 criada em 1977 chegando-se 
até a legislação vigente. A partir das considerações 
relacionadas no anexo XX da portaria de 
consolidação número 5 do ministério da saúde será 
dada abordagem ao plano de amostragem exigido 
as operadoras dos sistemas de abastecimento. 
Serão considerados os parâmetros requeridos 
bem como a frequência analítica.  Por fim será 
correlacionada a estrutura organizacional da 
CORSAN para atender as exigências da legislação 
pertinente e as dificuldades enfrentadas.
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O padrão nacional de potabilidade vigente data 
de 2011. Apesar de a última publicação ser de 2017, 
ela só teve uma reorganização administrativa, sem 
alterações técnicas. O processo de revisão do 
padrão nacional de potabilidade iniciado em 2016 
foi organizado em duas frentes de trabalho, uma 
que visou discutir definições e competências e 
outra subdividida em dois grupos de trabalho: um 
de químicos e outro de microbiológicos. O presente 
resumo visa apresentar resultados de discussões 
do grupo de químicos, que teve participação do 
autor, como representação de todas as secretarias 
estaduais de saúde via conselho nacional de 
secretários de saúde.

A minuta técnica proposta para o novo padrão 
brasileiro de potabilidade consta de 14 parâmetros 
orgânicos, 14 inorgânicos, 39 agrotóxicos, 8 
desinfetantes e subprodutos de desinfecção e 20 
substâncias para avaliar o padrão organoléptico.

815 agrotóxicos foram candidatos a compor o 
padrão de potabilidade, sendo 545 autorizados pela 
ANVISA, 167 não autorizados e 103 em nenhuma 
lista. 231 substâncias foram pré-selecionadas para 
avaliação utilizando como critérios:

- compor o padrão atual;
- compor padrão de potabilidade do 

Canadá, EUA, Nova Zelância, OMS ou 
Austrália;

- ser apontada como possível candidata 
a regulamentação em outras agências;

- comercialização relevante no país.
Foram elaboradas monografias contendo os 

principais usos e fontes de contaminação da 
água, ocorrência em manancial de abastecimento, 
em água tratada e distribuída para consumo 
humano, método de análise laboratorial, remoção 
no tratamento de água, aspectos toxicológicos 
e VMP na norma brasileira e em legislações 
internacionais. Parâmetros sem autorização de uso 
foram avaliados somente pela toxicidade, e para 
parâmetros autorizados foi utilizado um binômio 
exposição x toxicidade, sendo selecionados os 

que atingiram determinada nota em uma matriz 
semiquantitativa de risco. Ao discutir parâmetro a 
parâmetro, alguns tiveram o aumento do VMP e 
outros a redução, além de exclusões e inclusões. 
Em termos de risco a saúde, destaca-se cinco 
parâmetros orgânicos carcinogênicos: benzeno, 
benzo[a]pireno, cloreto de vinila, pentaclorofenol e 
tricloroeteno.

 O padrão organoléptico possui alguns 
parâmetros que alteram as características de 
gosto e odor na água, mas não implicam em 
risco a saúde. Atualmente é obrigatório que todos 
sejam monitorados. Entretanto, foram propostos 
dois cenários diferentes: manter as substâncias 
do padrão organoléptico como obrigatórias ou 
torna-las recomendáveis, sendo as que impõe 
risco a saúde realocadas nas respectivas classes 
químicas com os VMP’s definidos. Esta decisão 
ficou pendente e vai depender de posicionamento 
do Ministério da Saúde.

Foram discutidos também fármacos e 
desreguladores endócrinos. Resultados de 
pesquisas realizadas sobre encomenda do 
Ministério da Saúde em diferentes regiões do país 
subsidiaram as discussões. Devido a ausência 
de dados toxicológicos conclusivos e incipiência 
de métodos analíticos para serem colocados em 
prática pelos responsáveis pelo abastecimento 
de água no país, foi decidido não incluir nenhum 
parâmetro, entretanto, ficou clara a demanda 
de pesquisas na área para a próxima revisão. 
Destaca-se o 17-alfa-etinilestradiol com sugestão 
de VMP de 3 ng/L.

A minuta técnica será disponibilizada para 
consulta pública e o próximo padrão brasileiro de 
potabilidade está previsto para 2020.
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Introdução: O uso de pesticidas no Brasil tem 
crescido bastante. A exposição ocupacional 
é frequente, multiquímica e sem a proteção 
adequada. Os registros oficiais sobre uso 
e intoxicações por agrotóxicos apresentam 
muitas limitações (1) sendo necessário estudos 
específicos para maiores informações.
Objetivos: Descrever a exposição ocupacional 
aos agrotóxicos a partir de estudos realizados 
entre trabalhadores agrícolas.
Métodos: Foram sintetizados dados de 3 Estudos 
epidemiológicos realizados no Rio Grande do Sul 
em áreas de fruticultura  (Bento Gonçalves)(2), 
fumicultura (São Lourenço do Sul)(3) e Produção 
mista –frutas, grãos e animais (Vacaria). Foram 
obtidos por questionários caraterísticas de 
1567 estabelecimentos (235+904+428) e dados 
ocupacionais, num total de 3743 trabalhadores 
(290+2470+983). Um grupo de aplicadores de 
agrotóxicos foi avaliado na baixa e na alta exposição 
química, com análise de biomarcadores. 
Resultados: Mais de 95% dos estabelecimentos 
usavam regularmente agrotóxicos com uma 
proporção de 68 a 75% de trabalhadores 
expostos. Em média eram usados 7 tipos 
diferentes de pesticidas/ano na fumicultura e 
12 na fruticultura, com variação importante dos 
tipos químicos conforme o lugar. Os principais 
tipos químicos identificados foram glifosato, 
clomazona, organofosforados, piretroides, fipronil, 
neonicotinoides, ditiocarbamato, metalaxyl e 
dicarboximidas entre outros. 
O recolhimento de embalagens para coleta 
seletiva variou de 61 a 98%, sendo maior nas 
embalagens usada na agricultura e bem menor 
naquelas usadas na pecuária. A fumicultura, que 
tinha maior frequência de orientações técnicas, 
apresentou maior proporção de coleta adequada. 
A exposição ambiental destacou-se em Vacaria 
sendo associada a sintomas de intoxicação.
O relato anual de intoxicações variou de 2 a 3,8%, 
podendo aumentar bastante se usar como critério 

sintomas recentes relacionados aos agrotóxicos. 
Verificou-se várias limitações nos biomarcadores 
para avaliar exposição e/ou intoxicação.
Conclusões: O panorama em todos estudos 
revelou intensa exposição química, ocupacional 
e ambiental, para os trabalhadores agrícolas e 
população rural nos diversos tipos de produção. 
A informação referida tem sido a principal 
forma de captar exposição ocupacional e 
ambiental em estudos epidemiológicos e pode 
ser complementada com exames toxicológicos. 
Recomenda-se investir em novos indicadores que 
possam melhorar o diagnóstico, monitorização, 
comparações e propostas de melhorias. 
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A medida da velocidade de consumo de oxigênio 
identifica o estado fisiológico dos microrganismos 
da ETE e de como estes poderão reagir a novos 
efluentes, definindo a toxicidade e, principalmente, 
estratégias de tratamento de novos resíduos.
Com um custo analítico baixo e com resultados 
imediatos, a aplicação da técnica de respirometria 
torna-se a ferramental ideal para o controle de 
estações de ETE e definição de novos cenários 
comerciais aos gestores de ETE, que serão 
capazes de prever os problemas associados ao 
tratamento de novos efluentes. 
Foram construídos 4 protótipos de respirometros 
online, na tentativa de monitorar a Demanda 
Bioquímica de Oxigênio, sendo o terceiro e quarto 
protótipos foram adequados aos todos os requisitos 
industriais e de processo, sendo instalados na 
entrada e saída da bacia de aeração. 
Resultados indicam que é possível a construção 
de um equipamento com valor 6 vezes menor aos 
equipamentos similares do mercado internacional. 
A compatibilidade operacional do resultado gerado 
pelo protótipo e o processo de supervisão / 
controle do processo depende principalmente do 
tempo necessário de análise. Diversas condições 
foram avaliadas até que o tempo analítico se torne 
adequado, entorno de 25 minutos. Neste fato, reside 
o grande avanço tecnológico quando comparamos 
com os métodos tradicionais (DBO5), visto que o 
tempo de 5 dias necessário para determinação da 
DBO5 é muito grande para o controle do processo.

.
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A escassez de novas fontes de recursos hídricos 
e alterações em suas características tornam o 
tratamento de água para abastecimento público 
cada vez mais complexo, visto também o cenário 
econômico e competitivo deste setor. Apesar de 
inovações em tecnologias de tratamento serem 
constantemente apresentadas, estas exigem 
mudanças estruturais significantes nas atuais ETA 
utilizadas. O processo convencional de tratamento 
de água continua sendo economicamente atraente 
e operacionalmente amigável. Contudo, um novo 
nível de controle deve ser estabelecido para ocorra 
a minimização dos custos com produtos químicos, 
além de novas praticas operacionais.

O desenvolvimento de novas metodologias/
tecnologias de tratamento de água potável passa 
por inúmeras etapas tecnológicas, onde diferentes 
desafios devem ser superados, o que garante um 
aumento de maturidade da metodologia/tecnologia 
a ser empregada. 

A indústria de processamento em geral vem em 
uma crescente modernização das metodologias e 
tecnologias empregadas, visando a melhor gestão 
de recursos, redução no consumo de matérias-
primas e de energia. No entanto, houve poucos 
avanços no que tange o desenvolvimento de novas 
tecnologias para a operação de ETAs quando 
comparado com o setor produtivo em geral.

Na última década conceitos como os da 
Indústria 4.0 vem causando mudanças no 
mercado como um todo como: o desenvolvimento 
de novos negócios, maior exigência de qualidade 
dos produtos e maior confiabilidade de processos. 
Segundo relatos da Agenda Brasileira para a 
Indústria 4.0, promovida pelo Governo Federal, os 
impactos da Indústria 4.0 sobre a produtividade, 
a redução de custos, o controle sobre o processo 
produtivo, as customizações da produção, dentre 
outros, apontam para uma transformação profunda 
nas plantas fabris. 

Neste sentido, a parceria público-privada entre 
a Companhia Riograndense De Saneamento 
(CORSAN) e a Startup Augen Engenharia e Inovação 

LTDA tem como objetivo o desenvolvimento de 
novas metodologias e tecnologias para serem 
empregadas na análise e no controle do processo 
de tratamento de água. 

Esse desenvolvimento está norteado pelos 
conceitos da Indústria 4.0: interoperabilidade, 
descentralização, capacidade de operação 
em Tempo Real e modularidade. Foi proposto, 
nesta parceria entre CORSAN e Augen, o 
desenvolvimento de módulos de controle e análise 
de processo:

- Sistema de Controle da Adição de Alcalinizante;

- Módulo de Controle da adição de Coagulante;

- Módulo de Controle da adição de Cloro;

-Módulo de Analise Sequencial Repetida de 
Colorimetria;

- Plataforma de integração de processo (EYES)
Os sistemas encontram-se em fase final de 
desenvolvimento e de testes mostrando resultados 
bastante promissores. Os mesmos ainda irão 
passar pelas etapas de instalação, na ETA da 
CORSAN do município de Tramandaí/RS, posta 
em marcha e validação das tecnologias. Com 
isso espera-se proporcionar ganhos tecnológicos 
CORSAN possibilitando as ETAs dessa companhia 
atingir as metas da 4ª revolução industrial (Indústria 
4.0).
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Os Produtos farmacêuticos e de higiene pessoal, 
também conhecidos como PPCPs, do inglês, 
Pharmaceutical and Personal Care Products, são 
um grupo heterogêneo de compostos químicos 
que constituem fármacos, cosméticos, produtos 
alimentícios e de higiene, que são utilizados pela 
sociedade. Apesar do aporte ambiental histórico, 
estes compostos são considerados como “novos 
contaminantes” ou “contaminantes emergentes”, 
pois são de difícil detecção e seus efeitos tóxicos 
sobre os organismos ainda são pouco conhecidos; 
isto acaba por dificultar a determinação de níveis 
seguros destes contaminantes no ambiente.

 A principal via de contaminação dos ambientes 
aquáticos por PPCPs é o despejo de efluentes 
doméstico nos corpos hídricos. Neste sentido, vale 
ressaltar que os processos adotados na Estações 
de Tratamento de Efluentes (ETEs) não são 
capazes de remover muitas moléculas de PPCPs, 
portanto, mesmo após tratamento, o efluente 
oriundo das ETEs também acaba aportando 
PPCPs para o ambiente natural (Aquino et al., 
2013). 

A avaliação da eficiência de um tratamento 
de água ou efluente deve medida por meio de 
ferramentas químicas e ecotoxicológicas. Estas 
ferramentas são fundamentais para determinar as 
condições dos efluentes, os riscos potenciais que 
eles representam para o ambiente, bem como, 
para o monitoramento de recursos hídricos.

Nesta linha, pesquisadores da Universidade 
Federal do Rio Grande (FURG) e a Companhia 
Riograndense de Saneamento (CORSAN) 
apresentaram interesse em estudar efeitos tóxicos 
de PPCPs frequentemente detectados em efluentes 
domésticos e águas superficiais, bem como, 
avaliar a eficiência ecotoxicológica dos tratamentos 
adotados nas ETEs da CORSAN e a eficiência 
química na remoção de PPCPs. Os compostos 
escolhidos para o estudo foram: o fármaco 
diclofenaco e o conservante metilparabeno. 

Foram realizados ensaios de toxicidade 
normatizados, a partir dos quais pudemos  

determinar níveis letais e subletais das amostras 
de interesse (PPCPS ou efluentes), e foram usados 
biomarcadores, que são respostas biológicas 
sensíveis capazes de indicar a qualidade de 
um ambiente e antecipar condições adversas 
irreversíveis, como efeitos em níveis de populações 
e até comunidades (Oos et al., 2003)

Os biomarcadores analisados demonstram 
diferentes processos como bioacumulação, 
biotranformação e capacidade de depuração 
de um xenobiótico. A integração das respostas 
dos biomarcadores, através da aplicação de 
índices matemáticos e estatísticos, foi outra 
forma inovadora aplicada na interpretação dos 
resultados, proporcionando uma visão integrada e 
mais conclusiva. 

Os dados gerados servirão de base para que 
medidas assertivas sejam tomadas em prol da 
melhoria dos sistemas de tratamento utilizados pela 
CORSAN, para a produção de um efluente limpo e 
pouco poluidor do ponto de vista ecotoxicológico. 
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A escassez de novas fontes de recursos hídricos 
e alterações em suas características tornam o 
tratamento de água para abastecimento público 
cada vez mais complexo, visto também o cenário 
econômico e competitivo deste setor. Apesar de 
inovações em tecnologias de tratamento serem 
constantemente apresentadas, estas exigem 
mudanças estruturais significantes nas atuais ETA 
utilizadas. O processo convencional de tratamento 
de água continua sendo economicamente atraente 
e operacionalmente amigável. Contudo, um novo 
nível de controle deve ser estabelecido para ocorra 
a minimização dos custos com produtos químicos, 
além de novas praticas operacionais.

O desenvolvimento de novas metodologias/
tecnologias de tratamento de água potável passa 
por inúmeras etapas tecnológicas, onde diferentes 
desafios devem ser superados, o que garante um 
aumento de maturidade da metodologia/tecnologia 
a ser empregada. 

A indústria de processamento em geral vem em 
uma crescente modernização das metodologias e 
tecnologias empregadas, visando a melhor gestão 
de recursos, redução no consumo de matérias-
primas e de energia. No entanto, houve poucos 
avanços no que tange o desenvolvimento de novas 
tecnologias para a operação de ETAs quando 
comparado com o setor produtivo em geral.

Na última década conceitos como os da 
Indústria 4.0 vem causando mudanças no 
mercado como um todo como: o desenvolvimento 
de novos negócios, maior exigência de qualidade 
dos produtos e maior confiabilidade de processos. 
Segundo relatos da Agenda Brasileira para a 
Indústria 4.0, promovida pelo Governo Federal, os 
impactos da Indústria 4.0 sobre a produtividade, 
a redução de custos, o controle sobre o processo 
produtivo, as customizações da produção, dentre 
outros, apontam para uma transformação profunda 
nas plantas fabris. 

Neste sentido, a parceria público-privada entre 
a Companhia Riograndense De Saneamento 
(CORSAN) e a Startup Augen Engenharia e Inovação 

LTDA tem como objetivo o desenvolvimento de 
novas metodologias e tecnologias para serem 
empregadas na análise e no controle do processo 
de tratamento de água. 

Esse desenvolvimento está norteado pelos 
conceitos da Indústria 4.0: interoperabilidade, 
descentralização, capacidade de operação 
em Tempo Real e modularidade. Foi proposto, 
nesta parceria entre CORSAN e Augen, o 
desenvolvimento de módulos de controle e análise 
de processo:

- Sistema de Controle da Adição de Alcalinizante;

- Módulo de Controle da adição de Coagulante;

- Módulo de Controle da adição de Cloro;

-Módulo de Analise Sequencial Repetida de 
Colorimetria;

- Plataforma de integração de processo (EYES)
Os sistemas encontram-se em fase final de 
desenvolvimento e de testes mostrando resultados 
bastante promissores. Os mesmos ainda irão 
passar pelas etapas de instalação, na ETA da 
CORSAN do município de Tramandaí/RS, posta 
em marcha e validação das tecnologias. Com 
isso espera-se proporcionar ganhos tecnológicos 
CORSAN possibilitando as ETAs dessa companhia 
atingir as metas da 4ª revolução industrial (Indústria 
4.0).
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A presente palestra apresenta as etapas e 
resultados previstos em projeto desenvolvido 
em parceria FURG com a CORSAN que tem por 
objetivo promover estudos e ações para aumentar 
o conhecimento quanto ao uso e ocorrência de 
agrotóxicos e novos contaminantes em águas 
destinadas ao consumo humano nas regiões Sul, 
Litoral e Serra do estado do RS. Serão apresentadas 
as estratégias e atividades previstas para analisar 
contaminantes emergentes (fármacos, produtos de 
higiene e cuidado pessoal) e de novos agrotóxicos 
em amostras de água nas estações de tratamento 
de água da CORSAN, bem como a implementação 
e modernização de métodos analíticos incluindo 
a capacitação de pessoal técnico do DEAL- 
Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial – 
Laboratório Central de Águas da CORSAN.

Estas etapas consideram o desenvolvimento 
de métodos analíticos para determinação de 
contaminantes emergentes (fármacos, produtos 
de higiene e cuidado pessoal) e de agrotóxicos 
em amostras de água nas estações da CORSAN1 
em atendimento a legislação específica vigente 
(Portaria 320/20142 e Anexo XX da Portaria de 
Consolidação Nº 05/2017 – Ministério da Saúde3), 
como parte do esforço do melhor entendimento 
do reflexo do uso de agrotóxicos na ocorrência 
destes na forma de resíduos no meio ambiente, do 
impacto desta contaminação na saúde humana e 
na operação de estações de tratamento de água 
para consumo humano. 

Adicionalmente serão ministrados cursos 
teóricos e práticos para os técnicos do DEAL- 
Departamento de Ensaios e Apoio Laboratorial – 
Laboratório Central de Águas da CORSAN com a 
finalidade de capacitá-los para realização dessas 
análises e otimização dos métodos de rotina dos 
laboratórios da companhia para esse fim.

O preparo de amostras e métodos de ensaios 
desenvolvidos e validados serão aplicados em 
análise de amostras de águas bruta e tratada 
e serão implementados no DEAL - Laboratório 
Central de Águas da CORSAN.

.
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A escassez de novas fontes de recursos hídricos 
e alterações em suas características tornam o 
tratamento de água para abastecimento público 
cada vez mais complexo, visto também o cenário 
econômico e competitivo deste setor. Apesar de 
inovações em tecnologias de tratamento serem 
constantemente apresentadas, estas exigem 
mudanças estruturais significantes nas atuais ETA 
utilizadas. O processo convencional de tratamento 
de água continua sendo economicamente atraente 
e operacionalmente amigável. Contudo, um novo 
nível de controle deve ser estabelecido para ocorra 
a minimização dos custos com produtos químicos, 
além de novas praticas operacionais.

O desenvolvimento de novas metodologias/
tecnologias de tratamento de água potável passa 
por inúmeras etapas tecnológicas, onde diferentes 
desafios devem ser superados, o que garante um 
aumento de maturidade da metodologia/tecnologia 
a ser empregada. 

A indústria de processamento em geral vem em 
uma crescente modernização das metodologias e 
tecnologias empregadas, visando a melhor gestão 
de recursos, redução no consumo de matérias-
primas e de energia. No entanto, houve poucos 
avanços no que tange o desenvolvimento de novas 
tecnologias para a operação de ETAs quando 
comparado com o setor produtivo em geral.

Na última década conceitos como os da 
Indústria 4.0 vem causando mudanças no 
mercado como um todo como: o desenvolvimento 
de novos negócios, maior exigência de qualidade 
dos produtos e maior confiabilidade de processos. 
Segundo relatos da Agenda Brasileira para a 
Indústria 4.0, promovida pelo Governo Federal, os 
impactos da Indústria 4.0 sobre a produtividade, 
a redução de custos, o controle sobre o processo 
produtivo, as customizações da produção, dentre 
outros, apontam para uma transformação profunda 
nas plantas fabris. 

Neste sentido, a parceria público-privada entre 
a Companhia Riograndense De Saneamento 
(CORSAN) e a Startup Augen Engenharia e Inovação 

LTDA tem como objetivo o desenvolvimento de 
novas metodologias e tecnologias para serem 
empregadas na análise e no controle do processo 
de tratamento de água. 

Esse desenvolvimento está norteado pelos 
conceitos da Indústria 4.0: interoperabilidade, 
descentralização, capacidade de operação 
em Tempo Real e modularidade. Foi proposto, 
nesta parceria entre CORSAN e Augen, o 
desenvolvimento de módulos de controle e análise 
de processo:

- Sistema de Controle da Adição de Alcalinizante;

- Módulo de Controle da adição de Coagulante;

- Módulo de Controle da adição de Cloro;

-Módulo de Analise Sequencial Repetida de 
Colorimetria;

- Plataforma de integração de processo (EYES)
Os sistemas encontram-se em fase final de 
desenvolvimento e de testes mostrando resultados 
bastante promissores. Os mesmos ainda irão 
passar pelas etapas de instalação, na ETA da 
CORSAN do município de Tramandaí/RS, posta 
em marcha e validação das tecnologias. Com 
isso espera-se proporcionar ganhos tecnológicos 
CORSAN possibilitando as ETAs dessa companhia 
atingir as metas da 4ª revolução industrial (Indústria 
4.0).
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Atualmente as indústrias de bens de consumo 
convivem com a redução dos recursos disponíveis 
para utilização como matéria prima. Um exemplo 
desta restrição são os recursos minerais utilizados 
para a produção dos coagulantes inorgânicos 
como a bauxita. A dificuldade em se encontrar 
matrizes de boa qualidade assim como a elevação 
do preço deste substrato, torna necessário estudos 
que possibilitem o processamento de rochas 
com diferentes características mineralógicas, 
flexibilizando processos e tornando as indústrias 
mais competitivas. Assim, esta pesquisa tem como 
objetivo projetar e construir um reator similar ao 
industrial, em escala piloto, e estudar o processo 
de obtenção de sulfato de alumínio. A utilização 
de um reator em escala piloto possibilita avaliar 
a flexibilização de matéria prima em quantidades 
muito menores do que as utilizadas em escala 
industrial minimizando custos com aquisição, mão 
de obra, transporte, estocagem, entre outros. A 
figura 1 apresenta o desenho do projeto do reator 
construído para mimetizar a planta do processo 
existente na Corsan (Companhia Riograndense de 
Saneamento).

Fig.1: Desenho da unidade experimental
O reator foi construído utilizando materiais similares aos utilizados 

na planta de processo, visando mantes as condições de isolamento 
térmico e resistência ao ataque do ácido sulfúrico, utilizado durante 
a reação com a rocha de bauxita.  Foram instalados sistemas de 
controle de rotação, acionamento da bomba de drenagem bem como 
uma resistência, a fim de se ter uma fonte extra de calor, quando 
necessária. A figura 2 apresenta o reator construído.

Fig.2: Reator, sistemas de controle e tancagem. 
Foram realizadas reações com diferentes relações ácido sulfúrico/

bauxita. Os resultados mostraram que as reações ocorreram de forma 
similar as da planta e que o reator é capaz de reproduzir a reação em 
menor escala.

Fig.3: Mistura reacional (etapa de cozimento).
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O fluoreto (Fˉ) é um elemento presente em 
águas subterrâneas, porém, concentrações 
excessivas podem torná-las impróprias para 
consumo. A contaminação destas águas por 
íons fluoreto pode ocorrer através de processos 
naturais ou devido à atividade antrópica, como 
o lançamento de despejos industriais. Uma 
ingestão excessiva destes íons pode causar a 
chamada fluorose dentária e esquelética. Além 
disso, a ingestão de fluoreto em excesso também 
pode gerar lesões neurológicas (SURIYARAJ; 
SELVAKUMAR, 2016). Por conta do exposto e em 
virtude da necessidade de levar uma distribuição 
de água que atenda aos padrões de potabilidade, 
em termos de concentração de fluoreto, foi firmado 
um convênio entre a Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN) e a Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM).  

O projeto, que se encontra em andamento, 
visa a desenvolver um protótipo que através 
de adsorção remova íons fluoreto da água 
destinada ao abastecimento de uma parcela 
dos habitantes da cidade de Faxinal do Soturno 
(RS). A primeira etapa consistiu em um estudo 
de materiais adsorventes viáveis para serem 
utilizados no projeto. Com isso, inúmeros 
compostos como carvão ativado, óxidos metálicos 
e outros adsorventes alternativos foram testados. 
Contudo, além da eficiência, considerou-se ainda 
a disponibilidade de aquisição dos adsorventes, 
visto que a operação em escala piloto demanda 
uma massa maior já que a operação passa a ser 
desenvolvida com emprego de uma vazão maior de 
água bruta. No entanto, devido às características 
da água subterrânea, outros íons são adsorvidos. 
Este processo de adsorção dos íons interferentes 
resulta em uma menor eficiência do adsorvente 
destinado à desfluoretação, já que ocorre a sua 
saturação em um período mais curto. Por conta 
do exposto e tendo em vista limitar o excesso dos 
resíduos que poderiam ser gerados com o descarte 
dos adsorventes, foi considerado um adsorvente 
que pudesse ser regenerado. A alumina ativada 

foi considerada em testes preliminares em colunas 
de leito fixo em virtude da sua disponibilidade e 
possibilidade de reaproveitamento em inúmeros 
ciclos de adsorção/dessorção. Para o estudo e 
dimensionamento da unidade a ser implantada no 
município de Faxinal do Soturno, foram realizados 
inicialmente testes em escala laboratorial e com 
colunas de leito fixo. O procedimento desenvolvido 
possibilita obter parâmetros importantes do 
comportamento da adsorção, como a curva de 
ruptura. Os dois resultados essenciais gerados pelo 
gráfico, que relaciona a concentração de fluoreto 
após o tratamento no tempo correspondente, 
possibilitam obter o Ponto de Ruptura (no qual a 
concentração de fluoreto efluente à coluna é 5% 
da concentração inicial) e Ponto de Exaustão 
(concentração efluente é 95% da concentração 
inicial).  Em relação ao projeto do sistema piloto 
de desfluoretação, definiu-se um modelo com três 
colunas adsorvedoras, cujo funcionamento se dará 
com duas unidades em série e uma terceira em 
paralelo. Com as duas colunas em série busca-
se atingir a completa saturação do adsorvente, 
maximizando a altura e a vida útil de cada leito. 
Durante seu funcionamento, mesmo que a 
primeira coluna esteja em processo avançado de 
saturação, a concentração de saída é garantida 
a valores mais baixos pela segunda, e é possível 
rastrear o deslocamento da zona de transferência 
de massa (Zm). As características operacionais de 
cada coluna, como taxa de carregamento, tempo 
de retenção e velocidade vertical através do leito, 
devem ser semelhantes às esperadas no sistema 
como um todo (global).
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A crescente degradação das águas superficiais 
e o aumento da demanda por água potável 
leva a uma necessidade imediata de se buscar 
alternativas reais para os sistemas de tratamento de 
água (ETA´s) em funcionamento das companhias 
de saneamento dentre elas a CORSAN, uma vez 
que as mesmas em alguns casos encontram-se 
operando no limiar da sua capacidade máxima, ora 
por qualidade da água bruta, ora por quantidade 
de água demandada. Sistemas de pré-tratamento 
adicionados à ETA´s em funcionamento podem 
fazer com que a qualidade da água bruta chegue 
ao início do tratamento com os mesmos padrões 
(ou melhor) de quando os atuais sistemas de 
tratamento foram concebidos, fazendo com que 
os mesmos possam ter uma vida útil maior ou até 
mesmo receber uma maior vazão. 

Considerando o exposto acima, o 
desenvolvimento desta pesquisa traz a concepção 
de métodos de pré-tratamentos simples, a saber: 
Filtração em Disco (FD) e Filtração em Margem 
(FM). 

A Filtração em Margem é utilizada há mais 
de 150 anos na Europa produzindo água para 
abastecimento. A FM age, no mínimo, como um pré-
tratamento na produção de água de abastecimento 
e, em alguns casos, pode servir como único 
tratamento, antes da desinfecção. De forma geral, 
um poço é escavado próximo a um manancial 
superficial (rio ou lago). Durante o bombeamento, 
um gradiente hidráulico artificial é formado entre o 
manancial e o poço, o que favorece o escoamento 
do primeiro para o segundo. Durante o processo 
de infiltração, material em suspensão, além de 
micropoluentes orgânicos, como pesticidas, 
compostos farmacêuticos, bactérias, vírus e 
algas são removidos. Uma grande vantagem 
desta técnica, é que a movimentação da água 
nas margens do manancial atua como reparadora 
da capacidade hidráulica da margem, podendo o 
sistema operar muitas vezes sem o problema da 

colmatação das margens. 
A Filtração em Disco ou por Discos, que já 

se tornou um produto comercial e é largamente 
utilizada na indústria e especialmente na irrigação, 
ainda não teve sua eficiência avaliada em 
saneamento. Trata-se de uma técnica versátil, 
pois, conhecendo o diâmetro da partícula que se 
quer remover, pode-se selecionar o tamanho de 
ranhuras que se vai utilizar. Quando o sistema 
colmatar, é possível executar sua retrolavagem, 
utilizando-se pelo menos dois sistemas em paralelo 
para não interromper o tratamento. A retrolavagem 
pode ser automatizada a partir de uma certa perda 
de carga no sistema. Nesta técnica, a filtração 
ocorre de fora para dentro; ou seja, a água bruta 
envolve toda a parte externa do cartucho onde se 
encontram os discos e após passar através de 
suas ranhuras, a água filtrada sai pela parte central 
do mesmo e de forma intrínseca, ocorre a filtração 
em profundidade. 

Experimentos de laboratório envolvendo as 
duas técnicas foram conduzidos primeiramente na 
Universidade Federal de Santa Maria – campus 
Frederico Westphalen. Dados preliminares foram 
avaliados, e com base neles experimentos de 
campo na ETA Granja Vargas, situada a 120 km a 
sudeste da cidade de Porto Alegre, serão e estão 
sendo conduzidos (FD e FM, respectivamente).  
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O fluoreto (Fˉ) é um elemento presente em 
águas subterrâneas, porém, concentrações 
excessivas podem torná-las impróprias para 
consumo. A contaminação destas águas por 
íons fluoreto pode ocorrer através de processos 
naturais ou devido à atividade antrópica, como 
o lançamento de despejos industriais. Uma 
ingestão excessiva destes íons pode causar a 
chamada fluorose dentária e esquelética. Além 
disso, a ingestão de fluoreto em excesso também 
pode gerar lesões neurológicas (SURIYARAJ; 
SELVAKUMAR, 2016). Por conta do exposto e em 
virtude da necessidade de levar uma distribuição 
de água que atenda aos padrões de potabilidade, 
em termos de concentração de fluoreto, foi firmado 
um convênio entre a Companhia Riograndense de 
Saneamento (CORSAN) e a Universidade Federal 
de Santa Maria (UFSM).  

O projeto, que se encontra em andamento, 
visa a desenvolver um protótipo que através 
de adsorção remova íons fluoreto da água 
destinada ao abastecimento de uma parcela 
dos habitantes da cidade de Faxinal do Soturno 
(RS). A primeira etapa consistiu em um estudo 
de materiais adsorventes viáveis para serem 
utilizados no projeto. Com isso, inúmeros 
compostos como carvão ativado, óxidos metálicos 
e outros adsorventes alternativos foram testados. 
Contudo, além da eficiência, considerou-se ainda 
a disponibilidade de aquisição dos adsorventes, 
visto que a operação em escala piloto demanda 
uma massa maior já que a operação passa a ser 
desenvolvida com emprego de uma vazão maior de 
água bruta. No entanto, devido às características 
da água subterrânea, outros íons são adsorvidos. 
Este processo de adsorção dos íons interferentes 
resulta em uma menor eficiência do adsorvente 
destinado à desfluoretação, já que ocorre a sua 
saturação em um período mais curto. Por conta 
do exposto e tendo em vista limitar o excesso dos 
resíduos que poderiam ser gerados com o descarte 
dos adsorventes, foi considerado um adsorvente 
que pudesse ser regenerado. A alumina ativada 

foi considerada em testes preliminares em colunas 
de leito fixo em virtude da sua disponibilidade e 
possibilidade de reaproveitamento em inúmeros 
ciclos de adsorção/dessorção. Para o estudo e 
dimensionamento da unidade a ser implantada no 
município de Faxinal do Soturno, foram realizados 
inicialmente testes em escala laboratorial e com 
colunas de leito fixo. O procedimento desenvolvido 
possibilita obter parâmetros importantes do 
comportamento da adsorção, como a curva de 
ruptura. Os dois resultados essenciais gerados pelo 
gráfico, que relaciona a concentração de fluoreto 
após o tratamento no tempo correspondente, 
possibilitam obter o Ponto de Ruptura (no qual a 
concentração de fluoreto efluente à coluna é 5% 
da concentração inicial) e Ponto de Exaustão 
(concentração efluente é 95% da concentração 
inicial).  Em relação ao projeto do sistema piloto 
de desfluoretação, definiu-se um modelo com três 
colunas adsorvedoras, cujo funcionamento se dará 
com duas unidades em série e uma terceira em 
paralelo. Com as duas colunas em série busca-
se atingir a completa saturação do adsorvente, 
maximizando a altura e a vida útil de cada leito. 
Durante seu funcionamento, mesmo que a 
primeira coluna esteja em processo avançado de 
saturação, a concentração de saída é garantida 
a valores mais baixos pela segunda, e é possível 
rastrear o deslocamento da zona de transferência 
de massa (Zm). As características operacionais de 
cada coluna, como taxa de carregamento, tempo 
de retenção e velocidade vertical através do leito, 
devem ser semelhantes às esperadas no sistema 
como um todo (global).
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 O presente trabalho apresenta os resultados do 
diagnóstico e modelos de avaliação do efeito do 
abatimento de cargas orgânicas por tratamento de 
efluentes domésticos na região metropolitana de 
Porto Alegre, na qualidade da água dos rios Gra-
vataí, Sinos e Guaíba, nos municípios de Canoas, 
Esteio, Sapucaia do Sul, Alvorada, Viamão, Cacho-
eirinha, Gravataí, Eldorado do Sul e Guaíba. Para 
tanto, foram realizados estudos socioeconômicos, 
o diagnóstico da qualidade da água e sedimentos 
e modelagem hidrodinâmica e de qualidade para o 
cenário atual e cenários futuros.
Os estudos socioeconômicos trataram do levan-
tamento de dados, produção de diagnósticos e 
prognósticos de aspectos demográficos e econô-
micos dos municípios estudados a partir de dados 
estatísticos gerados pelo IBGE, FEE e outros ór-
gãos oficiais federais, estaduais e municipais. Os 
municípios estudados representam 13,17% do 
PIB do estado com notável diminuição da indús-
tria no valor adicionado bruto e expansão do setor 
de serviços nos últimos anos, o que sugere uma 
desindustrialização mesmo nas áreas de periferia 
da metrópole. As projeções populacionais indicam 
o fim da transição demográfica por volta do ano de 
2035, significando o ponto máximo de incremento 
da população e tendência posterior à lenta e gra-
dual diminuição no número de habitantes da área 
estudada. Outro aspecto importante detectado é o 
crescimento de 65% das habitações em aglomera-
dos subnormais nos últimos 10 anos para um cres-
cimento populacional de 7,13%.
O diagnóstico da qualidade ambiental dos rios es-
tudados foi realizado a partir da coleta de amostras 
de água, sedimentos e biota no inverno e no verão. 
O Rio Guaíba registrou em todas as amostras IQA 
Boa no verão e Regular no inverno, no Rio Gra-
vataí o IQA é Ruim em quatro pontos amostrais 
e regular em apenas um, situado a montante da 
cidade de Gravataí, tanto no inverno quanto no ve-
rão, enquanto no Rio dos Sinos os valores ficaram 
nas faixas Ruim e Regular, com maior incidência 
de Ruim no inverno. Os bioindicadores ambientais 

(zooplâncton e fitoplâncton) apontaram uma piora 
na qualidade ambiental no período de verão nos 
três rios, com a redução da diversidade e aumento 
da densidade de espécies indicadoras de ambien-
tes enriquecidos, perturbados e com eutrofização. 
Ensaios ecotoxicológicos executados em água e 
sedimentos apontaram resultados Sem Efeitos 
para toxidade aguda e toxidade crônica em todas 
as amostras dos rios Guaíba e Gravataí, ao passo 
que o Rio dos Sinos registrou toxidade crônica nas 
amostras de inverno. 
A modelagem hidrodinâmica utilizou como condi-
ções de contorno dados de topografia e batimetria, 
vazão de inverno e verão dos rios Gravataí e Sinos 
e respectivas sub-bacias, vazão das ETEs atuais 
e projetadas, nível do Rio Guaíba e vento. Os re-
sultados apontam tempo de residência da água 
no Rio Guaíba da ordem de 45 dias em épocas 
de cheia e de 60 a 70 dias em épocas de estia-
gem. A modelagem da qualidade da água utilizou 
como condições de contorno dados hidrodinâmi-
cos, população atual e futuras, cargas difusas pro-
venientes das sub-bacias (28 Rio dos Sinos e 37 
Rio Gravataí), cargas das ETEs atuais e futuras 
e cargas associadas à drenagem urbana de Porto 
Alegre. Seis cenários foram modelados: atual, ano 
de 2030 e ano de 2050 (inverno e verão), os dois 
últimos a partir das projeções populacionais feitas 
pela Corsan. Os resultados mostram uma melho-
ra na qualidade da água nos cenários de 2030 e 
2050 em relação ao atual considerando as obras 
de saneamento previstas na PPP da Corsan, sen-
do que nos cenários de inverno praticamente to-
dos os parâmetros se enquadram na classe 2 nos 
três rios. De forma localizada, junto aos pontos de 
lançamento das ETEs, os modelos apontam ligeira 
piora para alguns parâmetros que se recuperam a 
jusante. 
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O futuro que queremos

Rita Adriana da leve (SPLORA) 
Carla de Lima Vasques (CORSAN)

O projeto desenvolve ferramentas com a propos-
ta de metodologia ativa, usando base tecnológica, 
para ser aplicado na educação infantil e ensino fun-
damental auxiliando no desenvolvimento de uma 
nova cultura. Nosso objetivo é trabalhar em prol da 
construção de um movimento sócio cultural com 
raízes na sustentabilidade, especificamente no 
que trata ao cuidado e preservação da água.
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Ultraviolet-filters (UV-filters) have attracted 
increased attention as contaminants of emerging 
concern due to their reported toxicity to corals and 
other organisms. As a class, UV-filters exhibit a 
wide range of hydrophobicity and not only remain 
in the water column, but also partition into sediment 
and accumulate in tissue. This paper will focus on 
the following: (1) development of multi-residue 
analytical methods to quantify the full suite of 
UV-filters approved for use in the United States 
in environmental water, sediment, and tissue 
samples; and, (2) application of these methods 
to determine UV-filter concentrations in coastal 
Hawaiian environments that contain coral reefs 
and the Chesapeake Bay watershed, which is the 
largest estuary in the United States.

Environmental water samples were passed 
through 1.2-μm glass-fiber filters and acidified 
to pH 3. Six 100-mL subsamples, including three 
sample replicates and three sample replicates 
spiked with 10 ng of the UV-filter analytes for 
standard additions analysis, were processed to 
calculate analyte concentration and absolute 
recovery. UV-filter analytes were extracted onto 
hydrophilic-lipophilic balanced (HLB) solid-phase 
extraction (SPE) cartridges within 48 h. Before 
extraction, the HLB cartridges were conditioned 
with 5 mL methanol (MeOH) followed by 5 mL 
deionized (DI) water at pH 3. After loading, the 
cartridge was sequentially washed with 5 mL DI 
water and 2 mL 50% MeOH. Analytes were eluted 
with 7 mL acetonitrile (ACN) under gravity. Nitrogen 
gas was used to evaporate the ACN-based extract 
to dryness at room temperature in the dark. The 
extract was reconstituted in 0.5 mL MeOH, which 
contained 10 μg L-1 of seven isotopically-labeled 
internal standards, and diluted to 1 mL with DI 
water.

Six subsamples were also used for analysis of 
environmental sediment and tissue samples. For 
standard additions analysis, 10 ng of the target 
analytes were spiked into three subsamples 
containing 500 mg sediment or 50 mg lyophilized 

tissue to measure the absolute recovery. After 
overnight equilibration, the analytes were extracted 
with 5 mL DI water and 5 mL ACN and vortexed 
for 30 s. A modified quick, easy, cheap, effective, 
rugged, and safe protocol was conducted with 2.5 
g MgSO4 and 1.0 g NaCl, and the mixture was 
vortexed for another 30 s. The upper ACN layer 
was collected after centrifugation at 6000 g for 10 
min and cleaned via reverse-SPE by processing 
2.5 mL through HLB cartridges. An additional 2 
mL of ACN was used to ensure elution of analytes 
from the cartridge. The final eluent (∼4.5 mL) was 
evaporated and reconstituted using the same 
protocols described above for water samples.

These methods were applied to measure UV-
filters in water, sediment, and coral, crayfish, mussel, 
and oyster tissue. Eight UV-filters were detected in 
seawater, sediment, and coral tissue from Oahu, 
Hawaii and total mass concentrations of all UV-
filters were < 7,500 ng L-1, < 300 ng g-1 dry weight 
(dw), and < 1,300 ng g-1 dw, respectively. Select 
UV-filters, including benzophenone-3, homosalate, 
octisalate, and octocrylene were detected in almost 
every sample. Similar concentrations and detection 
frequencies were observed for UV-filters in water, 
sediment, crayfish, mussels, and oysters from the 
Chesapeake Bay watershed. Measured UV-filter 
concentrations demonstrated trends with land use 
characteristics (e.g., urban vs. agricultural) and 
other contaminants (e.g., antibiotics, sucralose). 
Overall, the presented results will highlight the 
ubiquitous presence of UV-filters in the aquatic 
environment.
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In this work the fundamental aspects of the 
interaction of light (electromagnetic radiation) with 
matter will be presented. Novel applications based 
on this interaction in the field of environmental, 
industrial and analytical chemistry are presented. 
The photochemical energy of light, depending 
on its energy, can be used for achieving different 
effects on matter at different levels, for example, 
producing transitions of valence electrons, bond 
vibrations, molecular rotations, molecular ruptures, 
atomization, ionization, until the generation of 
plasmas. We can choose the desired effect on 
matter by tuning the radiation according to two 
fundamental characteristics; wavelength and 
intensity.   

The sunlight is a natural source of photons 
that can be used to promote useful chemical 
reactions. The sun provides low energy photons 
(approx. 1000 W/m2) in the visible and infrared 
range which can trigger changes in the energy levels 
of electrons in solid semiconductors and dissolved 
molecules. Applications of sunlight in advanced 
oxidation processes for water decontamination 
(emerging contaminants and organometallic 
compounds) will be discussed1. The solar leaching 
of copper sulfide minerals and solar reduction of 
copper will be presented as proof of concept of an 
integrated solar mining process2. 
Laser light (Light Amplification by Stimulated 
Emission of Radiation) is characterized by its 
high intensity (> 1012 W/m2) and discrete spectral 
ranges. Irradiation of matter produces its immediate 
decomposition in a plasma (ablation). When 
the plasma cools down, the ions or atoms emit 
radiation, whose wavelengths are characteristic 
of the qualitative composition and are presented 
as atomic lines. On the other hand, the intensities 
of the lines is related to the concentration of the 
elements. Laser induced breakdown spectrometer 
(LIBS) was developed and applied to copper mining 
products, allowing advances in the analysis of 
mineral products and control of mining processes3.
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Trihalomatanes (THM) and haloacetic acids 
(HAAs) are the main disinfection byproducts (DBPs) 
found in chlorine based potabilized tap water. It is 
well known that DBPs levels may be affected during 
the time elapsed since drinking water treatment 
until its final consumption in houses   (Hong et al., 
2013). In Uruguay, current regulations indicates 
specific and individuals maximum allowed  levels  
for THMs and some HAAs (UNIT 833, 2008). 

Moreover, no studies has been done in our country 
on the evolution of these levels during  potabilization 
and the distribution processes. 

This presentation addresses the advances made 
in Uruguay on the monitoring of DBPs in drinking 
water and their current understanding in production 
and distribution stages at industrial scale. Results 
on THM and HAAs will be presented, at the main 
drinking water plant  and on the main distribution 
network to Montevideo city. 

Historical trends of THMs were studied from 
monthly monitoring from 2011 to 2019 at different 
stages of conventional chlorine based treatment 
before distribution. Levels of THMs in plan were 
correlated to some operational variables (eg. 
chlorine dose) and physicochemical parameters 
(eg. temperature and total organic carbon) of raw 
water. 

On the other hand, advances in the monitoring 
of THMs and HAAs will be presented including 
non-regulated HAAs for Uruguay, both during water 
treatment plant and during the distribution network. 

Drinking water samples were incubated at 
ambient temperature (20°C) to evidence DBPs 
evolution without distribution variables.

Kinetic studies  showed lower levels of HAAs in 
incubated than distributed water.  Our data 
suggest some positive effect of biofilm (supported 
organic matter) on their increased levels. Finally, 

perspectives in our studies will be presented in 
DBPs modelling and management.
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Nas últimas décadas o fenômeno de poluição 
ambiental tem ficado cada vez mais evidente, em 
razão do inadequado gerenciamento de resíduos 
domésticos e industriais, incluindo nesta última 
categoria os resíduos oriundos da atividade 
agrícola. As cidades crescem, contribuindo com 
grandes volumes de resíduos sólidos, líquidos e 
gasosos que impactam todos os compartimentos 
ambientais, enquanto que a atividade industrial, 
pressionada pelo consumo, contribui com resíduos 
de diversa natureza (Figura 1).

Figura 1. Principais causas da poluição ambiental

Em função da estreita relação existente entre 
a poluição dos recursos hídricos e a emissão de 
resíduos industriais, esforços têm sido dedicados 
ao estabelecimento de programas que viabilizem 
a sustentabilidade ambiental. Em alguns casos, 
entretanto, a implementação de boas práticas e 
substituída por recursos de marketing ambiental, 
que pouco contribuem com a minimização do 
impacto ambiental associado à atividade industrial. 
Por outro lado, observa-se que grande parte 
das estações de tratamento se fundamenta em 
processos de natureza biológica, de escassa 
utilidade na remediação de resíduos que contem 
espécies químicas resistentes (Figura 2).

Em função destes argumentos, o presente 
trabalho objetiva discutir a relação existente 
entre a emissão de resíduos e a poluição dos 
recursos hídricos, enfatizando a baixa eficiência 
dos sistemas convencionais de tratamento e 
mostrando algumas novas tendências na área, 
particularmente algumas de elevado potencial de 
aplicação em larga escala.

Figura 2. Esquema representativo da lógica 
utilizada na escolha dos sistemas de tratamento 
de resíduos.
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Solid wastes generated by the petroleum 
industry are often classified as hazardous, 
in part due to the lack of adequate analytical 
methods for their characterization, given their 
gluey and highly viscous nature. Alternative 
approaches to the methods described by ABNT 
NBR 10005, replacing the zero headspace 
extraction procedure with microextraction 
techniques followed by analysis via GC/MS for 
the determination of aromatic chlorinated and 
non-chlorinated volatile organic compounds 
will be the focus of this presentation. Despite 
not being listed in the NBR 10004 normative 
for the classification of solid residues, other 
potential groups of organic compounds from 
petrochemical industry are of great concern, 
including polyaromatic sulfur (PASH) and 
nitrogen (PANH) heterocyclic compounds. 
Thus, simple methods using disposable pipette 
extraction (DPX) techniques with modified 
8-hydroxyquinoline-silica gel are proposed for 
the previous concentration of the polyaromatic 
heterocyclic compounds. Viable alternatives 
for the replacement of exhaustive extractions 
of leached extracts will be discussed.
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The metabolomic approach is undoubtedly a 
powerful tool that provides important information 
in a sample regardless of its origin (environmental, 
forensic, food, clinical, blood, etc). Advances in 
the methods of sample preparation, added to the 
methodologies of detection and management of 
analytical signal provided by chemometrics, it is 
possible to make an analysis of all the analytes 
present in a sample. In addition to the identification 
of the metabolic profile, the metabolomics allows 
the analytes to be linked in metabolic pathways, 
indicating which are their precursors and which are 
their products.

The environmental studies approached from the 
chemical analysis of molecular complexes that 
involve metabolic processes, allow to understand 
behaviors from an urban metabolism perspective.

Environmental metabolomics has many advantages 
for studying organism–environment interactions 
and for assessing organism function and health 
at the molecular level.The use of drugs,  cleaning 
products, food additives, preservatives, hormones, 
among others, are increasing the composition of 
wastewater causing a strong environmental impact.

The contamination of ecosystems by the use of 
pesticides, generates alerts for the transfer of these 
toxic substances in the food chain. Metabolism 
of xenobiotic has been described as a targeted 
analysis that aims to identify biochemical reactions 
and quantify the compound or sub-products 
resulting in the metabolic or catabolic flow of the 
xenobiotics.

Exposure to pesticides by agricultural practices 
produces risks to human health, ranging from 
mild, medium, acute and chronic intoxication. 
Most of the hospital and health centers do not 
have the possibility of performing chromatographic 
analysis immediately, to define the chemical 
nature of the pesticide, if it is organochlorine or 
organophosphorus, to be able to administer an 
effective treatment to the patient. It is in these cases 

that metabolic studies could determine biological 
markers that indicate the presence of pesticides in 
a more selective way, than the current methodology 
of acetylcholinesterase

The main challenge in an environmental 
metabolomic study and especially in pesticide 
exposure studies, is on the one hand, the low 
concentration and on the other hand, the complexity 
of the matrix studied, which provides a high level 
of analytical noise, materialized in Multiple signals, 
including contaminant analytes, and metabolites 
respond to the presence of those, which could 
potentially be candidates for biomarkers. 

Cell cultures are an excellent alternative to establish 
a controlled response metabolites in the presence 
of pesticides. The use of HEPG2 liver cells is a 
good approximation for the metabolic study of 
pesticide exposure.

Due to the large amount of data handled in 
a metabolomic study, it is necessary to use 
chemometrics and with it predictive models 
and data validation that give confidence to the 
information obtained.

finally, the role of bioinformatics is essential for the 
analysis of the data provided by mass spectrometry, 
and allows its comparison with external databases, 
which lead to identify the compounds that are part 
of the chromatographic-metabolic profile, linking it 
with corresponding metabolic pathways
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A Maricultura de Santa Catarina representa 
97,9 % da produção nacional, sendo que no ano 
de 2017 foram produzidas aproximadamente 
13.7 toneladas de moluscos bivalves no estado, 
movimentando cerca de R$ 67 milhões (CEDAP, 
2018). Um dos principais perigos encontrados na 
produção dos moluscos bivalves é a presença de 
biotoxinas marinhas (ficotoxinas).

Existem mais de 200 toxinas, produzidas por 
diversas espécies de cianobactérias e microalgas 
(DAGUER et al., 2018) e os moluscos bivalves, 
por serem filtradores, podem acumular tais toxinas 
causando enfermidades aos humanos que os 
consomem e danos à economia pesqueira. 

Na presença de biotoxinas, são realizadas 
interdições preventivas de áreas de cultivo, com 
proibição de retirada, comercialização e consumo 
dos animais. Dessa forma, o Programa Nacional de 
Controle Higiênico Sanitário de Moluscos Bivalves 
(PNCMB) determina o monitoramento periódico de 
amostras de moluscos bivalves e água de cultivo, 
de modo a detectar antecipadamente a presença 
de toxinas e organismos produtores das mesmas.

De acordo com o PNCMB o monitoramento de 
biotoxinas marinhas se dá pela quantificação por 
LC-MS/MS das toxinas paralisantes (PSP, do inglês 
paralytic shellfish poisoning), toxinas amnésicas 
(ASP, do inglês amnesic shellfish poisoning) e 
toxinas lipofílicas (com os subgrupos do ácido 
okadáico (OA, do inglês okadaic acid) e seus 
ésteres, yessotoxinas (YTX, do inglês yessotoxin) e 
azaspirácidos (AZA, do inglês azaspiracid shellfish 
poisoning)).

O Laboratório Federal de Defesa Agropecuária 
(LFDA/RS), atual responsável pelas análises de 
monitoramento pelo PNCMB, desenvolveu dois 
métodos para determinação de biotoxinas em 
moluscos bivalves. O método consiste na extração 
sólido-líquido com partição à baixa temperatura 
com solução metanólica acidificada, e separação 
por cromatografia líquida de fase reversa 
(cianopropil como fase estacionária) com detecção 
por ESI-MS/MS nos modos positivo e negativo 
(MOLOGNONI, et al, 2019). 

O método desenvolvido é capaz de detectar 
simultaneamente, com precisão, 21 toxinas, não 
sendo necessário o uso de animais como nos 
métodos de bioensaio e com reduzido tempo de 
análise. De fevereiro de 2018 a outubro de 2019, 
um total de 1386 amostras foram analisadas, 
sendo que em 2018 foi detectado ácido domóico (2 
amostras) e em 2019 foi detectado ácido okadáico 
(44 amostras) no litoral de Santa Catarina. 

Em parceria com a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC), um novo método de 
extração para a análise de biotoxinas marinhas 
utilizando extração com líquido pressurizado tem 
sido desenvolvido, assim como um método para 
determinação de hidrocarbonetos aromáticos 
policíclicos em moluscos bivalves.

Devido a ação antropogênica, ocorre a liberação 
intensa e contínua de produtos farmacêuticos, 
pesticidas e produtos de cuidados pessoais no 
ambiente, que passa então a apresentar resíduos 
de tais compostos, principalmente em águas 
residuais não tratadas. Os moluscos bivalves 
apresentam potencial como biomarcadores de 
contaminação ambiental, assim, outros estudos 
para análise de contaminantes emergentes 
presentes em moluscos bivalves têm sido 
desenvolvidos no LFDA/RS e UFSC.
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Introdução e objetivo 
A poluição atmosférica é o principal risco 

ambiental.1 Estima-se que o aerossol ou 
material particulado atmosférico (MP) cause a 
morte prematura de 4 milhões de pessoas no 
mundo anualmente.1 Vários estudos também 
têm relacionado a poluição atmosférica a danos 
em células humanas e a outros organismos.2 

Bioensaios utilizando Artêmia spp tem sido 
realizados a fim de estudar a toxicidade de 
diversas matrizes. O ensaio é simples, barato, 
requer quantidades reduzidas de amostras, e é 
considerado uma ferramenta útil para a 
avaliação preliminar da toxicidade.3 

O objetivo deste estudo foi avaliar a 
toxicidade do MP atmosférico coletado na 
cidade de Goiânia nos períodos seco e 
chuvoso, utilizando bioensaios com Artemia 
spp.  

Materiais e métodos 
As amostras de MP foram coletadas em 

Goiânia (GO). As amostras foram submetidas a 
extração aquosa e posteriormente, o bioensaio 
foi realizado. Para tal, nauplios de Artemia spp 
foram selecionados e submetidos ao extrato 
aquoso de MP (0; 12,5; 25,0; 50,0; 75,0 e 
100,0%) filtrado em membranas com diferentes 
tamanhos de poros. Após 48 horas foi realizada 
a contagem dos nauplios sobreviventes. 

Resultados e discussões 
Os extratos da amostra de MP coletada em 

setembro, na qual a concentração de MP foi a 
maior no ano (158 µg m-3), foram filtrados em 
membranas com poros de 0,8 e 0,22 µm. Para 
o extrato filtrado na primeira membrana a 
concentração letal para a metade da população 
de Artemia spp (CL50) foi de 47 ± 10% (Figura 
1A). Já para o extrato aquoso filtrado na 
membrana com poros de 0,22 µm não foi 
possível calcular a CL50, pois a taxa de 
mortalidade foi menor que 50% (Figura 1B). 

As toxicidades das amostras coletadas no 
período chuvoso, em março (concentração de 
MP = 55 µg m-3) e dezembro (concentração de 
MP = 39 µg m-3), também foram avaliadas. 
Para estas amostras as taxas de mortalidade 

foram menores que a determinada na amostra 
coletada no período seco (Figura 1B). Neste 
caso ambos os extratos foram filtrados em 
membranas com poros de 0,22 µm. Estes 
resultados demonstram que o MP atmosférico 
causa danos ao organismo teste. 
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Figura 1. Ecotoxicidade do extrato aquoso do MP: A) 
coletado em setembro, e filtrado em membrana com poros 
de 0,8 µm e B) coletado em diferentes meses, e filtrados 
em membranas com poros de 0,22 µm. Os experimentos 
foram realizados em triplicata.  

 

Imagens do organismo após o bioensaio 
também foram coletadas. Análises da 
composição iônica e da concentração de 
carbono orgânico solúvel em água, além da 
análise da concentração de partículas no 
extrato aquoso da amostra de MP coletada em 
setembro também estão sendo realizadas.   

Conclusões 
A amostra de MP coletada no período seco 

foi a que apresentou maior toxicidade, embora 
não tenha sido possível calcular a CL50. 
Ademais, os bioensaios com Artemia spp se 
mostraram uma ferramenta de baixo custo para 
análises da toxicidade do MP.  
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O município de Uruguaiana, localizado no 
extremo oeste do RS, é conhecido como um 
dos maiores produtores de arroz no Brasil, 
crescimento que se deu pela presença do Rio 
Uruguai irrigando a região, no entanto, a 
qualidade da água tem sofrido devido ao abuso 
de pesticidas nas lavouras. Por essa razão a 
pratica continua de monitoramento é uma das 
formas mais confiáveis para obter informações 
sobre a qualidade dos recursos hídricos. Nos 
últimos anos, juntamente com as análises 
limnológicas, tem sido adicionado o 
biomonitoramento como forma de 
complementar as pesquisas sobre os impactos 
causados ao ambiente. 

O objetivo deste projeto foi avaliar as 
variações mensais das amostras coletadas no 
rio Uruguai e correlacionar seus efeitos no 
nematoide C. elegans, assim podemos 
averiguar uma possível contaminação 
ambiental. 

Para este estudo as amostras foram 
coletadas no 10º dia de cada mês e 
armazenadas em tubos estéreis de 50 ml. A 
maior parte das analises limnológicas foram 
feitas no local de coleta. Foi levado em 
consideração dados pluviométricos.Para a 
exposição é utilizado como grupo controle o 
Meio K, composto por NaCl 3 mg/ml e KCl 2,4 
mg/ml em água autoclavada.  

Para a exposição adicionamos 1.000 
vermes para 5 ml da amostra para os tratados 
e 5 ml do meio K para o grupo controle, ambos 
com 50 µl de E. coli OP50 em Erlenmeyer no 
agitador orbital por 24h a 21 ºC. 

De acordo com os resultados já obtidos, é 
possível observar uma diminuição acentuada 
na sobrevivência (Fig. A) comparada ao grupo 
controle, principalmente nas amostras de 
fevereiro e abril. Quanto ao comprimento do 
corpo (Fig.B), somente em abril os animais 
tratados tiveram o desenvolvimento 
comprometido com relação ao grupo controle. 
Já nos dados obtidos até o momento a respeito 

da viabilidade da progênie (Fig. C) observamos 
que em Abril ouve uma queda significativa. Os 
dados limnologicos não estão alterados com 
base em valores padrões. Os níveis de metais 
e pesticidas estão em analise. 
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Podemos observar que as amostras de 

fevereiro e abril causaram alterações 
significativas em C. elegans, o que pode estar 
relacionado aos níveis de pesticidas e metais 
no Rio Uruguai, uma vez em que em um estudo 
ainda não publicado encontramos correlação 
entre toxicidade e os níveis arsênio, mercúrio, 
alumínio, clomazone, imazetapir e tebuconazol. 
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Pharmaceuticals’ consumption around the world is 
increasing significantly. As conventional wastewater 
treatments are not able to remove completely 
this kind of substances, new alternatives such as 
advanced oxidation processes (AOPs) are used 
to degrade pharmaceuticals. AOPs use hydroxyl 
radicals, which are not selective and can generate 
lots of transformation products (TPs) during the 
process. These TPs need to be monitored after the 
process to guarantee that hazardous substances 
are properly disposed of in the environment. In 
the vast majority of cases, TPs standards are 
not available. In this context, this presentation 
proposes an approach to identify pharmaceuticals’ 
TPs in environmental relevance matrices using 
an extended purpose-built database, based on 
UHPLC-HRMS analysis.  
The use of HRMS to identify substances is 
consolidated and with this, UHPLC-QTOF 
MS analysis can provide high mass accuracy, 
bringing numerous advantages to the screening 
of pharmaceuticals TPs. The biggest advantage 
of this technique is the potential identification of 
analytes without standard, based on the accurate 
mass (elemental compositions with error < 5 ppm), 
double-bond equivalency (DBE) and isotopic fit 
(mSigma) with high confidence in the proposal 
identification [1]. 
Another advantage of UHPLC-QTOF MS 
instrumentation is the possibility of high-resolution 
MS (full scan) but also MS/MS fragmentation 
(broadband collision-induced dissociation - bbCID). 
This possibility gives more information, which implies 
more confidence in the identification of suspected 
compounds since they have the molecular ion and 
characteristic fragments available. Moreover, data 
analysis can be stored and reprocessed whenever 
needed. 
In order to construct a database that is as complete 
as possible, an extensive literature and available 
databases review was performed. Currently, more 
than 200 TP were included in our compound 
database. All these compounds represent different 
classes of pharmaceuticals extensively used by 

humans. 
Traditionally, TPs identification can be performed 
by a method where, after LC-HRMS analysis TPs 
are searched manually to the appearance of new 
chromatographic peaks. After founded, MS and MS/
MS spectrum of the new chromatographic peak are 
carefully evaluated for the identification of possible 
molecular ions of the TP and its fragments. It is an 
approach that requires lot of processing time and 
can only be performed with the study of isolated 
initial compound. Associated with this, it is essential 
to have knowledge of the technician who performs 
the analysis in relation to the process or reaction 
that takes place in order to assess the viability of 
these potential TPs.
In the other hand, if a database was created and 
used to identify TPs, there is a huge gain of time 
because it is possible to process data analysis 
using the compound database and in few minutes 
the software can give the results. It is a rapid 
method of identifying TPs and could be used in real 
samples as hospital wastewater. It is important to 
note that the use of database to identify TPs during 
AOPs is only possible because the evolution of 
analytical techniques as UHPLC-QTOF MS, that 
provide accurate mass of the compounds and its 
fragments and also, because the development of 
modern software capable of processing data in a 
very quickly and efficient way. 
It is important to observe that, after described for 
the first time in the lab analysis, information about 
each compound found are inserted in the database. 
In this sense, the database constructed can be 
specific for each research group when different 
chromatography methods are used, but also, very 
universal, since TPs generation can follow the 
same path during AOPs.
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La actividad agroproductiva en Latinoamérica 
se ha expandido acompañada del paquete 
tecnológico basado en semillas transgénicas y 
el uso de agroquímicos. Los suelos agrícolas 
son un importante reservorio de estos 
compuestos y presenta una estructura y 
composición compleja y variable. Es importante 
por tanto, contar con un método robusto de 
análisis de multiresiduos para evaluar la co-
ocurrencia de dichos contaminantes en el 
suelo. El objetivo de este trabajo fue optimizar 
un método para análisis de multiresiduo de 
plaguicidas en suelos QuECHERs-
UPLC/MS/MS, y evaluar la respuesta 
cromatográfica de los analitos en distintos  
entornos iónicos y su estabilidad de 
almacenamiento. La metodología analítica  
optimizada se basó en la extracción 
QuEChERS propuesta para sedimentos por 
Mac Loughlin et al 2017. Se estudiaron 24 
plaguicidas sobreagregados en dos suelos con 
distinto porcentaje de materia orgánica (MO) 
(alta 10% y baja 4%), en los cuales se 
evaluaron dos relaciones suelos:agua  (1:1 y 
1:2). Por último se ensayaron dos tipos de 
carbones (grafitado y comercial) para la fase de 
clean up del extracto resultante. Para estudiar 
la estabilidad de los analitos, se prepararon 
estándares de concentración conocida en ACN 
puro y ACN resultante del blanco de extracción 
(ACN-QChS). Se almacenó una submuestra a  
-4°C y otra a -80 °C durante 20 días, de 
manera de evaluar la degradación de la primer 
condición respecto a la segunda. A su vez se 
realizaron curvas de calibración para cada 
analito en estos dos entornos iónicos. Para el 
análisis instrumental se utilizó  un cromatógrafo 
líquido de ultrapresión (UPLC) marca Waters®, 
modelo Acquity, con fuente de ionización ESI 
acoplado a un espectrómetro de masas de 
cuadrupolos tándem Waters, modelo Quattro 
Premier. Para la separación cromatográfica de 
los analitos se usó una columna C18 (1,7 µm, 
100 x 2,1 mm), a un flujo de 0,3 ml/min con 
gradiente. Los límites de detección se 
calcularon utilizando la relación señal/ruido. Se 
utilizaron pruebas no paramétricas para evaluar 
diferencia entre dos muestras (Wilcoxon) o más 
de dos muestras (Kruskal-Wallis) 

independientes (α=0.05). Se aplicó un modelo 
lineal general para verificar la diferencia entre 
pendientes y ordenadas evaluadas en la curva 
de calibración con distinto entorno iónico. 
Para la totalidad de las muestras de suelo 
extraídas los promedios de  recuperaciones 
(%R) y su respectiva desviación estándar (DE) 
fue de 95,2 ± 28,8% para la relación 1:1, y de 
96,9 ± 20,4% para la relación 1:2. Además se 
observó que para esta última relación hubo una 
mayor proporción de plaguicidas que superaron 
el 90% de recuperación en comparación con la 
primera. Al incorporar el factor contenido de 
MO en el análisis, se observó que el 
tratamiento 1:1 experimenta diferencias 
significativas para los distintos suelos. Por el 
contrario, el porcentaje de MO no influye en el 
valor de las recuperaciones obtenidas en los 
suelos extraídos con el tratamiento 1:2. Por 
otro lado, con respecto al ensayo de clean up, 
se puede distinguir que el %R con el carbón 
grafitado (82,0 ± 8,9%) fue estadísticamente 
mayor que la media para el carbón comercial 
(42,1 ± 25,2%). En cuanto a la estabilidad de 
los plaguicidas, se observa que del total de 
compuestos analizados, 10 de ellos sufrieron 
una degradación entre 10 a 20 %  cuando se 
encontraban en un medio de ACN puro y tan 
solo 2 de los plaguicidas se degradaron en la 
misma proporción cuando su medio era ACN-
Qchs. Además, cuando se comparan las 
regresiones de las curvas de calibración, se 
observó que al menos 5 de los plaguicidas 
exhibieron diferencias significativas entre los 
distintos entornos iónicos. Se concluye que el 
método de extracción 1:2 con carbón grafitado 
fue más robusto ya que arroja mejores %R y 
menor variabilidad, siendo menos sensible al 
contenido de MO. Por último se recomienda 
que la curva de calibración se realice en ACN-
QChS y se almacene junto con los extractos de 
las muestras hasta el momento de análisis, no 
siendo este mayor a los 20 días.   
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
Regiões metropolitanas e cidades de porte 
médio convivem com um problema ambiental 
bastante preocupante, relativo à destinação 
ambientalmente adequada dos lodos 
produzidos em suas Estações de Tratamento 
de Esgotos - ETEs. A utilização agrícola é uma 
das alternativas possíveis para a destinação 
final do lodo, entretanto, conforme a legislação 
ambiental vigente, essa utilização só é 
permitida para os lodos Classe A, que 
apresenta requisitos de qualidade mais 
elevados. Outro aspecto ainda pouco estudado, 
refere-se à identificação de poluentes 
emergentes, substâncias presentes no 
ambiente e que usualmente não são 
monitoradas, especialmente pela ausência de 
regulamentação legal, contudo, apresentam 
risco potencial à saúde humana e ao meio 
ambiente.  
Dentre os contaminantes emergentes, existem 
alguns grupos específicos que merecem 
atenção por apresentarem potencial de 
interação com os organismos, e que mesmo 
em baixíssimas concentrações podem provocar 
efeitos nos seres vivos. Figuram nestes 
segmentos, os fármacos, defensivos agrícolas, 
hormônios e produtos de higiene pessoal.  
Considerando a necessidade de encontrar 
alternativas para a utilização benéfica do lodo 
gerado em estações de tratamento de esgotos 
(ETEs), principalmente o uso agrícola, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
estrutura e o comportamento de alguns  
fármacos em lodos provenientes de ETE, 
submetidos ao processo de compostagem.  

METODOLOGIA 
Levantamento das propriedades físico-
químicas de fármacos selecionados, de acordo 
com dados dos compostos mais consumidos 
no Brasil ANVISA(2018) e seu comportamento 
em ETE’s, considerando: - tendência de sorção 
ao lodo e potencial de bioacumulação, 
utilizando modelo ECOSAR ,EPA (2017). 

 
- Instalação de leira de compostagem de lodo:  
a) Caracterização do lodo bruto e compostado;  
b) Quantificação de fármacos por HPLC e 
antes e após compostagem. 

RESULTADOS PRELIMINARES E 
CONCLUSÕES  
Quanto à tendência de sorção ao lodo, o 
coeficiente de partição octanol/água, tem-se:  
- log Kow < 2,5: alta hidrofibicidade e baixa 
tendência de absorção na biomassa e nas 
frações lipídicas dos sólidos suspensos.  
- 2,5 ≤ log Kow ≤ 4,0: tendência moderada de 
absorção nessas matrizes. 
- log Kow > 4,0: altamente hidrofóbicos e 
grande potencial de sorção nos sólidos 
presentes nos esgotos 
Os resultados preliminares mostram que o 
atenolol, carbamazepina, paracetamol e 
clonazepan apresentam baixa tendência de 
sorção, e não apresentam potencial de 
bioacumulação (Log Kow de 0,16; 2,30; 0,46 e 
2,53, respectivamente) O ibuprofeno (3,79) tem 
tendência moderada e a sinvastatina, alta 
tendência de sorção (4,68), ambos 
potencialmente bioacumulativos.  
O uso agrícola de biossólidos é assunto 
polêmico devido aos potenciais impactos 
adversos à saúde humana. Em nome da 
segurança são impostas normas rigorosas, 
elevados critérios de qualidade e restrições de 
uso, sendo que as normas deveriam ser 
baseadas em avaliação de risco, mas faltam 
dados sobre o tema, e ainda não há clareza 
quanto ao que constitui risco tolerável no 
contexto brasileiro para composição de um 
padrão. 
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La técnica de extracción por sorción con disco 
rotatorio (RDSE) involucra el uso de un dispositivo 
magnético de teflón en forma de disco con un 
diámetro de 1,5 cm. 

El eje de rotación del dispositivo de disco puede 
ser perpendicular o paralelo a su radio, dando 
lugar a dos patrones de transferencia de masa 
diferentes. En este contexto, el disco puede rotar 
tanto en forma vertical como horizontal. Si bien el 
giro vertical provee de una transferencia de masa 
mas eficiente, la mayor parte de las aplicaciones 
en RDSE se han descrito en la configuración 
horizontal, dada la facilidad de procesar un mayor 
número de muestras simultáneamente

La fase de sorción puede inmovilizarse en el 
dispositivo utilizando dos alternativas: (a) en el 
dispositivo estándar, la fase de sorción es una 
película polimérica adherida por un lado del disco 
de teflón, y (b) en la segunda configuración, el 
disco de teflón contiene una cavidad que se puede 
cargar con una fase de sorción en polvo; para 
evitar fugas del sorbente desde la cavidad, ésta se 
cubre con un filtro de fibra de vidrio y se sella con 
un anillo de teflón.

En el caso de fases laminares, se favorece la 
transferencia de masa de analito, porque la fase 
de sorción está directamente en contacto con la 
muestra, mientras que en el segundo caso, la 
muestra debe pasar a través del filtro para alcanzar 
la fase. El disco con cavidad, sin embargo, introdujo 
en RDSE la posibilidad de utilizar una serie de 
fases en polvo, que han estado disponibles para 
su uso en extracción en fase sólida (SPE).

Además de ser un enfoque muy simple, rápido 
y económico para la preparación de muestras 
líquidas, se pueden mencionar una serie de 
ventajas de RDSE: (1) la arquitectura del dispositivo 
permite una conveniente relación área superficial/
volumen de la fase sorbente, (2) las extracciones 
se realizan sobre pequeños volúmenes de muestra, 
(3) el régimen de recirculación evita el colapso de 
la fase en muestras complejas, (4) el hecho de que 
la fase de extracción solo está en contacto con la 

muestra líquida, permite agitar a altas velocidades 
y (5) la fase de sorción es fácilmente reemplazable, 
permitiendo el uso de sorbentes comerciales, 
naturales o sintetizados en laboratorio. 

En esta presentación se ilustrarán aplicaciones 
de RDSE en la extracción de contaminantes 
emergentes y disruptores endocrinos desde 
muestras líquidas, utilizando diferentes dispositivos.

 Se describirán aplicaciones utilizando las 
siguientes fases sorbentes laminares o en polvo, 
en configuraciones horizontales y verticales del 
dispositivo de extracción:
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Sample preparation is a critical step in 
analytical methodologies. In this regard, the analysis 
of environmental samples generally requires the 
application of sample preparation techniques prior 
to instrumental analysis. 

 Microextraction techniques can be applied 
as efficient and environmentally-friendly sample 
preparation tools in analytical procedures. These 
techniques offer remarkable advantages over 
classical approaches such as liquid-liquid extraction 
(LLE) and solid phase extraction (SPE). A number 
of microextraction-based configurations have been 
proposed including solid-phase microextraction 
(SPME) and liquid-phase microextraction (LPME). 
These approaches exhibit high extraction capacity, 
versatility, low organic solvent consumption with 
possibility of analyzing complex samples, and 
also enabling trace determination due to the 
preconcentration of analytes. 

 One of main variables that can influence on 
the extraction efficiency in liquid-phase extraction/
microextraction techniques is the extraction 
solvent. Chlorinated solvents, including chloroform, 
chlorobenzene and carbon tetrachloride, are often 
used as classical extraction phases in LPME 
approaches. Besides the satisfactory analytical 
performance achieved when these solvents are 
employed, important drawbacks with regard the 
high toxicity and high volatilities of these chemicals 
represent a risk to the analyst and, eventually, also 
lead to reproducibility issues. 

 Ionic liquids (ILs) have recently been 
evaluated as extraction solvents in microextraction 
techniques, since they exhibit some advantageous 
physicochemical properties such as low or negligible 
vapor pressure at room temperature, high viscosity 
and chemical stability. An interesting subclass of 
ILs, called magnetic ionic liquids (MILs), has been 
exploited in a number of analytical applications. 
MILs are produced by incorporating a paramagnetic 
component in the IL structure (in general, transition 
or rare-earth metal anions or metal complexes) and 
exhibit a strong response to an external magnetic 

field.
 The use of magnetic ionic liquids provides 

an efficient and simple solvent recovery with aid of a 
magnet. Also, the possibility of tuning the chemical 
structure of the MIL is a formidable aspect to be 
exploited for the determination of analytes with 
different physicochemical properties.

 Therefore, MIL-based LPME approaches 
consist of an interesting subject to be highly 
exploited in analytical chemistry since these 
materials can provide satisfactory results using 
different sample preparation configurations. In 
addition, the possibility of automation of these 
extraction procedures can significantly enhance 
the analysis throughput of these methodologies.

 This presentation emphasizes some basic 
principles, recent trends and future directions 
of MIL-based microextraction methodologies in 
environmental analysis with focus on recent studies 
reported in the literature.
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Uma das diferentes classes de compostos 
que têm despertado o interesse da comunidade 
científica nos últimos anos são os Fármacos 
e Produtos de Cuidado Pessoal (PPCPs, do 
inglês Pharmaceutical and Personal Care 
Products). Os PPCPs compreendem um conjunto 
diversificado de substâncias químicas como 
drogas terapêuticas, medicamentos veterinários, 
fragrâncias e cosméticos. Essas substâncias 
apresentam potencial de causar efeitos adversos 
ao meio ambiente e aos seres humanos, sendo 
classificadas como contaminantes emergentes. 

Uma vez que os PPCPs são utilizados 
diariamente por grande parte da sociedade e os 
sistemas convencionais empregados nas estações 
de tratamento de água e esgoto não causam a 
completa remoção destes compostos, tem sido 
cada vez mais comum a detecção desta classe 
de contaminantes em amostras ambientais, como 
água, sedimentos e biota.

No Brasil, a legislação vigente estabelece 
concentrações máximas permitidas apenas para 
agrotóxicos e alguns contaminantes orgânicos, 
não contemplando os PPCPs. Embora a detecção 
destes compostos seja uma realidade, ainda se 
tem pouca informação a respeito da toxicidade 
nas concentrações que eles estão presentes nas 
amostras, o que ressalta a necessidade de geração 
de dados para dar subsídio a tomada de decisão.

Devido aos baixos níveis e a complexidade das 
matrizes ambientais, são necessárias técnicas de 
preparo de amostra eficientes, capazes de detectar 
concentrações na ordem de ng L-1, fornecendo 
exatidão e precisão satisfatórias. 

Recentemente tem se dado atenção as 
técnicas que vão de encontro aos princípios da 
Química Analítica Verde, com o objetivo de tornar 
as práticas de laboratório menos impactantes ao 
meio ambiente. Esforços estão sendo realizados a 
fim de reduzir os impactos negativos das análises 
químicas sobre o meio ambiente e permitir a 
implementação de princípios de desenvolvimento 
sustentável para laboratórios analíticos. Desta 

forma, busca-se no desenvolvimento de um método 
para a determinação de PPCPs em amostras 
ambientais atender alguns princípios, como 
minimizar, miniaturizar e automatizar o preparo 
de amostras, redução de consumo de energia e 
reagentes, evitar derivatização, uso de métodos 
multi-analitos e multiparâmetros, uso de reagentes 
de fontes renováveis, eliminação de reagentes 
tóxicos e aumentar a segurança do analista.

Neste sentido, o Laboratório de Análise de 
Compostos Orgânicos e Metais (LACOM), atua 
no desenvolvimento de métodos de preparo de 
amostras que atendam os princípios da Química 
Analítica Verde seguindo os critérios acima 
mencionados.  Embora na prática seja muito 
difícil seguir todos os princípios, busca-se atingir 
o máximo de requisitos possíveis. São diversos 
trabalhos publicados pelo grupo empregando 
técnicas de preparo de amostra como a 
Microextração Líquido-líquido Dispersiva (DLLME, 
do inglês Dispersive Liquid-liquid Microextraction), 
Dispersão da Matriz em Fase Sólida (MSPD, do 
inglês Matrix Solid-Phase Dispersion) e o método 
QuEChERS de preparo de amostras para a 
determinação multiclasse de PPCPs em amostras 
ambientais, empregando solventes menos tóxicos 
e reagentes de fontes renováveis, que serão 
abordados neste trabalho.
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The determination of elements at trace levels has 
been performed in order to provide information 
about the influence in several fields such as nutrition, 
health, toxicology, technology and, especially, 
in the environment. In spite of the advances in 
instrumentation for determination techniques, in 
routine analysis samples are generally introduced 
in the equipment as a solution. In this way, the 
sample preparation methods are essential to 
obtain a suitable solution for analysis. Classical 
methods are generally used for sample digestion 
and involve the use of a relatively high volume 
of concentrated reagents and take a long time 
for digestion. The use of concentrated reagents 
may requires a dilution step of digests before the 
analyte determination, which could compromise the 
limits of detection. In addition, even using systems 
assisted by microwaves with closed vessels, some 
drawbacks can occur and incomplete digestions 
are frequently reported. Moreover, usually these 
methods generate a huge amount of residues. 
Nowadays, there is a trend for the development 
of green analytical methods, which requires lower 
reagent consumption and waste generation, less 
analytical steps combined with high-efficiency 
digestion. It is important also take into account the 
compatibility of the digests with the determination 
techniques. On this aspect, the main trends for 
sample preparation for a variety of matrices will 
be presented in this lecture for further metals 
and also non-metals determination, especially, by 
mass spectrometric techniques. The use of diluted 
solutions, using systems assisted by microwaves 
and UV radiations or using combustion systems, 
will be covered. Therefore, recent applications will 
be presented showing the advantages of methods 
using diluted reagents for the determination of 
metals and non-metals in environmental samples 
using mass spectrometric techniques.
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Abstract 

“The best sample treatment is no sample 
treatment” as saying goes. Although it is true, 
this adage is little applicable to real analysis, 
due to a diversity of problems to be overcome, 
such as sample representativeness, its nature, 
concentration and matrix, its compatibility with the 
measurement technique, interferences effects, 
among others. Then, sample treatment continues 
to be essential for achieving reliable results, 
and can be considered as any manipulation that 
modifies the matrix of the sample, focusing on its 
adequacy to a method and/or technique. Although 
considered as old as the own samples, the 
sample treatment never been so in evidence than 
nowadays [1-4]. And why? Because the diversity 
of strategies (extraction, ashing, decomposition, 
leaching, combustion, etc.), the complexity of 
the applications (interdisciplinary approaches), 
new scientific areas (omics, nanoscience, 
bioanalytical), the necessity for searching new 
challenges (diseases, food, environment), and the 
imperative necessity, independent of how complex 
the analysis is, in attaining the accuracy. In this 
way, this work puts in evidence some strategies 
regarding sample preparation focusing on Trace 
elements, organometallic compounds, metabolites 
and metalloproteins, in a diversity of matrices such 
as crude oil, blood serum, Brazil nut, soybean, and 
humor vitreous.
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Produtos farmacêuticos e de cuidados 
pessoais (PPCPs) e desreguladores 
endócrinos (EDs) são grupos de 
micropoluentes presentes em níveis de 
concentração que variam de ng L-1 a µg L-1, 
que se apresentam perigosos para o meio 
ambiente e humanos mesmo em baixas 
concentrações. Devido aos baixos níveis de 
concentração desses micropoluentes, o 
desenvolvimento de metodologias analíticas 
com limites de detecção e quantificação 
capazes de determinar tais micropoluentes vem 
se tornando essencial para o controle de 
qualidade da água potável1.  

O presente trabalho teve como objetivo 
desenvolver e validar uma metodologia 
analítica por SPE-UPLC-MS/MS, para a 
determinação de trimetoprim (TMP), 
bromazepam (BZP), clonazepam (CZP), 
diazepam (DZP), ibuprofeno (IBP), 4-nonilfenol 
(4NP), bisfenol A (BPA), benzofenona (BEN) e 
dietilftalato (DEP) em águas superficiais de 
uma bacia do rio Guandu – RJ. A bacia do rio 
Guandu abastece, de maneira parcial ou total a 
população, de 15 municípios, servindo como 
fonte de água para mais de 9 milhões de 
habitantes e diversos setores econômicos. 
Amostras de águas superficiais foram 
coletadas entre os meses de abril de 2018 e 
março de 2019 nas cidades de Paracambi, 
Seropédica, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. 

Para o preparo de amostra, utilizou-se a o 
cartucho de extração em fase sólida de caráter 
apolar (C18) com 500 mg de fase sólida, 
utilizando metanol como solvente de eluição 
em duas etapas. Foi utilizado também, o 
UPLC-MS/MS (triplo quadrupolo), com coluna 
analítica BEH C18 (2,1 mm ID x 50 mm, 1,7 
µm), com metanol e água ultrapura ambos com 
0,01% NH4OH como fase móvel, numa eluição 
em gradiente com vazão de 0,4 mL min-1 O 
método analítico foi validado em função dos 
ensaios de exatidão, precisão (DPR), 
linearidade, efeito de matriz, limite de detecção 
(LD), limite de quantificação (LQ), seletividade 

e robustez utilizando-se o guia de validação 
8000D USEPA2. 

Para todos os compostos, a exatidão ficou 
entre 56 – 116%, DPR < 10%, R2 > 0,99, erro 
padrão < 5,6%. Os valores do LD variaram 
entre 2,70 e 17,4 ng L-1. Já os valores do LQ 
variaram entre 1,00 e 50,0 ng L-1. Com relação 
ao efeito de matriz, observou-se o efeito de 
matriz para todos os compostos, exceto o DZP 
e o BZP. Além desses ensaios, o método 
apresentou-se robusto e seletivo para todos os 
compostos. Após a validação, houve a coleta 
das amostras de águas superficiais e 
procedeu-se para a determinação. A tabela 1 
ilustra as concentrações médias de cada 
compostos nos pontos amostrais durante todo 
o tempo de coleta. 

 
Tabela 1. Concentração média dos compostos 

Concentração dos compostos (ng L-1) 
Composto Conc Média Composto Conc Média 

BEN 231,24 CZP 251,3 
DEP 3024,42 IBP 93,82 
DZP 15,40 4NP 9,69 
TMP 11,40 BPA 257,73 
BZP 138,03   

O método foi validado, fornecendo 
confiabilidade para as determinações. Como 
pode ser visto pela tabela 1, o método 
apresenta sensibilidade adequada para a 
determinação desses compostos em amostras 
de águas superficiais. 
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Na química analítica ambiental, é bastante 
difundido o uso de técnicas de preparação de 
amostras baseadas em extração por líquido 
pressurizado (PLE, do inglês pressurized liquid 
extraction). Entretanto, diferente de outras técnicas 
como dispersão de matriz em fase sólida (MSPD) 
ou extração em fase sólida dispersiva (d-SPE), a 
utilização de PLE em geral requer a aquisição de 
equipamentos comerciais, sendo muito escasso 
o relato de sistemas de PLE desenvolvidos pelo 
próprio laboratório.

Com o propósito de buscar formas mais 
econômicas e simples de preparação de amostras, 
algumas técnicas têm sido retomadas com relativa 
força, dado o seu custo relativamente baixo e seus 
resultados satisfatórios, tais como as já citadas 
MSPD e d-SPE.

Recentemente, resultados promissores têm 
sido obtidos com o uso de máquinas de café 
expresso de uso doméstico. O trabalho pioneiro 
em utilizar um destes equipamentos foi publicado 
em 2016, por Armenta et al, para a análise de 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) em 
amostras de solo.

Desde então este grupo de autores publicaram 
diversos trabalhos utilizando a extração por líquido 
pressurizado por meio de uma máquina doméstica 
de café expresso.

Em nosso laboratório, testes preliminares com 
este tipo de abordagem foram realizados ainda 
em abril de 2016, para a extração de resíduos de 
medicamentos em ovos. 

Recentemente, desenvolvemos um método de 
preparo de amostras que mescla a MSPD com 
PLE. Brevemente, a amostra é dispersa em uma 
fase sólida e a mistura é transferida para uma 
cápsula reutilizável para preparo de café expresso. 

O equipamento realiza o procedimento de 
extração com o solvente escolhido e o eluato é 
recolhido em tubo de polipropileno. A partir deste 
momento, o extrato pode ser diretamente analisado 
ou encaminhado para etapas complementares de 
extração e/ou purificação. 

O primeiro método que foi desenvolvido e 
validado foi a determinação de 70 medicamentos 
veterinários em produtos destinados à alimentação 
animal. Neste método, a terra diatomácea é usada 
como sorbente e as cápsulas são extraídas com 
água:acetonitrila (80:20, v/v) com 0,1% de ácido 
fórmico. O extrato resultante é colocado por 30 
minutos em freezer para promover a precipitação 
de proteínas. Após esta etapa, uma alíquota do 
sobrenadante é injetada em sistema de LC-MS/
MS.

A partir do desenvolvimento e validação deste 
primeiro método, diversas outras técnicas foram 
ou estão sendo avaliadas e validadas, tais como:

·	 Medicamentos em sedimento de rio;
·	 Biotoxinas marinhas em mexilhões e 

ostras;
·	 HPAs em bacon e produtos cárneos;
·	 HPAs em mexilhões e ostras;
·	 HPAs em café e erva-mate;
·	 Nitrosaminas em produtos cárneos.

O uso de máquinas de café expresso apresenta 
diversas vantagens para o preparo de amostras 
em química analítica ambiental, tais como a 
praticidade, baixo custo e rapidez de extração. 
Entretanto, uma série de cuidados deve ser 
tomada para evitar danos ao equipamento e para 
a obtenção de resultados reprodutíveis. Como 
desvantagens principais, temos o desgaste do 
sistema e a limitação de uso de solventes, os quais 
devem ser majoritariamente aquosos.

Em síntese, trata-se de uma alternativa de baixo 
custo que permite ao laboratório familiarizar-se com 
a técnica de PLE e explorar novas possibilidades 
no preparo de amostras. 
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O crescimento populacional e urbano, a 
pressão nos ecossistemas, a expansão das 
áreas com escassez e os impactos causados 
pelas mudanças climáticas na disponibilidade 
de água, criam um cenário onde a demanda 
deste recurso só deve aumentar, tanto em 
quantidade quanto em qualidade (WHO, 2017). 
Dentre as alternativas existentes capazes de 
amenizar este problema, é possível destacar o 
reúso potável de água (European Commition, 
2019). Diversos são os desafios a serem 
superados para garantir que a água fornecida 
seja segura para a população, podendo-se 
destacar os disinfection by-products (DBP), 
classe de compostos associados a diversos 
efeitos adversos (Pal et al., 2014). 

O objetivo deste trabalho foi otimizar uma 
extração líquido-líquido para 23 DBP e aplicar o 
método em amostras reais de uma estação em 
escala real de reúso potável de água do 
Canadá (Advancing Canadian Wastewater 
Assets, ACWA), utilizando Cromatografia 
Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas 
sequencial (GC-MS/MS). 

O método de extração líquido-líquido foi 
otimizado ao adicionar os analitos em 10 e 
100 mL de água ultrapura e extraindo com 3 e 
5 mL de éter metil-terc-butílico (MTBE). Limites 
de detecção foram obtidos utilizando o método 
sinal-ruído na proporção 3:1 com 8 réplicas de 
extração e % de recuperação foram 
determinadas para a maioria dos analitos. O 
método foi validado para efluente, 
microfiltração, ozonização, microfiltração, 
osmose reversa. A identificação e quantificação 
dos compostos foi realizada utilizando um 
cromatógrafo gasoso Agilent 7890B acoplado a 
um espectrômetro de massas triplo quadrupolo 
Agilent 7000C (Agilent Technologies, Santa 
Clara, CA). Coluna cromatográfica Restek 
RTX-200 foi utilizada na separação dos 
compostos. O monitoramento dos analitos foi 
realizado pelo modo MRM (Multiple Reaction 
Monitoring). 

A comparação de recuperação entre o 
método de extração original (100 mL de 
amostra e 5 mL de MTBE) com o otimizado 
(10 mL de amostra e 3 mL de MTBE) é 
indicado na Figura 1 e é possível observar que, 
de maneira geral, os dois métodos apresentam 
as mesmas recuperações para a maioria dos 
compostos e, em alguns casos, a recuperação 
para o método de 10 mL é melhor do que em 
relação ao método original. 

 
Figura 1. Porcentagem de recuperação dos DBPs 
utilizando o método original e otimizado de extração 
 

A aplicação do método desenvolvido em 
amostras reais possibilitou a detecção de 12 
DBPs, entre 0,6 e 628 ng L-1 nas amostras de 
efluente bruto, microfiltração-ozonização e 
microfiltração-osmose reversa.  
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Solventes eutéticos profundos (do inglês 
deep eutectic solventes, DES) vem recebendo 
grande atenção por serem considerados 
solventes mais limpos que os solventes 
orgânicos usualmente utilizados em técnicas de 
extração. Também quando comparados com 
líquidos iônicos, possuem uma síntese muito 
mais simples e sem o consumo e geração de 
resíduos tóxicos(1). 

O solvente surge da mistura de dois 
componentes denominados doadores de 
ligações de hidrogênio (HBD) e aceptores de 
ligações de hidrogênio (HBA). Essas misturas 
formam um composto com ponto de fusão 
menor que de seus componentes iniciais 
isolados fazendo com que grande parte deles 
sejam líquidos a temperatura ambiente(2). 

Diversos reagentes de partida podem ser 
utilizados: carboidratos, aminoácidos, álcool e 
ácidos carboxílicos, tornando o uso desses 
solventes alternativa menos tóxica e mais 
verde(3). 

Alguns usos em técnicas e microextração 
são descritos e geralmente envolvem o uso da 
microextração líquido-líquido dispersiva(4). 
Nesse trabalho os DES foram aplicados a 
técnica de extração líquido-líquido em mebrana 
microporosa de fibra oca (HF-LLMME) 
acoplado ao sistema 96-well plate para a 
determinação de compostos multiclasse em 
amostras ambientais aquática. 

Diferentes proporções de reagentes foram 
utilizadas na síntese e foram escolhidos os que 
resultaram em líquidos a temperatura ambiente 
para a aplicação na membrana. Como HBA foi 
escolhido o cloreto de colina (Ch:Cl) e como 
HBD diferentes compostos foram testados: 
ureia, d-glicose, d-sorbitol, glicerol e 
propilenoglicol. As sínteses foram feitas nas 
proporções HBA:HBD respectivamente 1:2, 
2:1,1:1,1:2 e 1:5. Também foram testados DES 
com três componentes: ChCl:d-glicose:glicerol 
(1:0,5:0,5). Dentre os sintetizados os que 
mostraram possível aplicação na membrana 

foram os DES de uréia, sorbitol, glicose, 
propileno e o de glicose e glicerol. 

Foi realizado uma comparação entre os 
DES selecionados na membrana e na Figura 1 
estão os resultados obtidos. 

Figura 1: Gráfico de barras comparativo 
entre os DES selecionados na HF-MMLLE. 

 
 
Observou-se que o DES que continha 

glicose, obtive melhores resultados de extração 
para a maioria dos analitos e menores desvios 
padrão relativos, sendo assim foi selecionado 
para desenvolvimento do projeto.  
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The presence of hundreds of saline lakes 
with arsenic concentrations in water up to 3 mg 
L-1 characterizes the region of Nhecolâdia at the 
Brazilian Pantanal, the biggest wetland in the 
word. The huge biodiversity of this area 
contrasts with this local As contamination, of 
natural origin. 

The As organic matter complexes in water 
have been reported in several regions of the 
world. They have an important role in As 
transport, fate and bioaccessability in the 
environment. This work aimed to verify the 
presence of this kind of compounds in these 
saline lakes and to determine the factors that 
govern their occurrence.  

Twelve samples of water from saline lakes 
(green, black, crystalline), six surface water and 
six groundwater from the surrounding soil, were 
collected in October 2018 at the São Roque 
farm, Nhecolândia. After filtration (0,22 µm), the 
arsenic was determined qualitatively using size 
exclusion chromatography and atomic 
fluorescence spectroscopy (SEC-UV-HG-AFS) 
with a column SuperdexTM 75 10/300 GL. Also, 
the samples were ultra-filtered through 100, 30, 
10 and 3 kDa ultra-filters quantifying the As and 
Fe in the fractions using ICP-MS. The organic 
matter (OM) in the fractions was monitored 
measuring the absorbance at 254 nm (A254). 
The molecular fluorescence excitation-emission 
matrix was obtained for each fraction to 
characterize the type of organic matter. 
Dissolved organic carbon (DOC) was 
determined in each sample. 

DOC concentrations ranged 3-303 mg L-1 
also Fe and As ranged 0.16-18 mg L-1 and 1-
103 µg L-1, respectively. These ranges of 
concentration are very wide, rising values 
considered extreme for natural waters. The first 
peak in As chromatograms, at 13 minutes, 
evidences As compound(s) of high molecular 
weight (Fig 1). There is a positive correlation of 
As and Fe concentrations in fractions 0,22 µm-
100 kDa (R2=0,948), indicating that Fe is 
related to As (Fig 2) forming a ternary complex, 
as described in literature1. 

The molecular fluorescence analysis 
showed that the OM forming the As complexes 
is mainly “humic like” type. The As complexes 
were present only in groundwater samples, 
where Fe concentration was higher than in 
surface water samples, showing it dependence 
with the Fe concentration.  

These results evidence the existence of 
ternary As complexes, with Fe as a bridge, in 
groundwater of the saline lakes. They could 
help to understand the role of this compounds 
in As transport mechanisms and 
bioaccessability in this environment. 

 
Fig 1 Chromatogram SEC-UV-HG-AFS of groundwater 

sample SR07L1C2. 

 
 Fig 2 As, Fe and OM in fractions of groundwater 

sample SR07L1C2 
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Nowadays, the number of emerging and priority 
contaminants is increasing because anthropogenic 
activities, and pesticides, antibiotics and personal 
care products, among others, can be detected in 
environmental samples (Chau et al., 2018). 

Currently, national and international legislation 
is stricter regarding the presence of contaminants 
in environmental matrices (water, soil, sediment, 
sewage sludge and in the aquatic biota) so the 
development of sensitive, robust, reliable and wide 
scope analytical methods is demanding. 

The determination of contaminants in 
environmental samples is still a challenging task, 
and it requires sampling, extraction and enrichment 
before the analysis of these compounds. Regarding 
analytical determination, hyphenated techniques 
based on liquid (LC) and gas chromatography 
(GC) coupled to mass spectrometry are the most 
commonly used, and LC and GC are considered 
as complementary tools for comprehensive 
pollutant analysis. Nowadays, high resolution 
mass spectrometry analyzers, as time of flight 
(TOF) or Orbitrap, are replacing well-known 
triple quadrupole analyzers (QqQ), because their 
high selectivity (mass accuracy measurements), 
improved sensitivity and simultaneous targeted as 
well as non-targeted analyses can be performed, 
increasing the scope of the analysis (Hernández 
et al., 2015). Because these analyzers work in full 
scan mode, in addition to targeted compounds, 
potentially harmful non-targeted contaminants 
could be identified, allowing a comprehensive 
monitoring of these type of compounds in 
environmental samples, bearing in mind that 
transformation products can also be monitored. 
Therefore, and theoretically, an unlimited number 
of compounds can be determined in only single 
chromatographic run, so generic chromatographic 
methods for the simultaneous determination of a 
wide range of compounds are achievable. 

Despite the advances in the analytical 
determination, sample preparation step still plays 
and important role in modern analytical chemistry, 

because the environmental samples are complex 
matrices, the low concentration of the compounds 
(µg/L or ng/L) and the different physico-chemical 
properties of the compounds when wide-scope 
analytical methods are being used. For that purpose, 
non-automated and automated methodologies 
have been developed in the last few years focused 
on minimizing sample handling, less solvent-
consumption, better precision and detection limits 
as well as increasing the number of compounds 
extracted simultaneously. 

Herein wide-scope extraction procedures 
based on solid phase extraction, solid-liquid 
extraction, miniaturized techniques (i. e. solid 
phase microextraction), and automated methods 
will be discussed. Additionally, current situation 
regarding the development of a generic method in 
environmental field, which seems to be unfeasible 
considering the different characteristics of 
pollutants and transformation products in relation 
to food safety, where several strategies based on 
QuEChERS-based methods and “dilute and shoot” 
are considered universal or generic extraction 
methods, will be discussed. 
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Ácidos fenólicos fazem parte dos compostos 
fenólicos, provêm do metabolismo secundário 
das plantas e apresentam atividades 
farmacológicas. Os ácidos gálico, 
protocatecuico, vanílico, p-cumárico, cafeico e 
ferúico são os mais encontrados nas plantas. 
As técnicas descritas para separação destes 
são Eletroforese Capilar, Cromatografia 
Gasosa, etc. A Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE), se torna adequada para este 
tipo de análise, pois possui capacidade de 
realizar separações e análises quantitativas 
com alta resolução, eficiência e sensibilidade. 
Dentre os detectores que podem ser acoplados 
a CLAE, arranjo de diodos e ultravioleta/visível, 
o detector eletroquímico (ECD), é altamente 
seletivo (detecta apenas compostos que se 
oxidam ou reduzem) e muito sensível. Assim, o 
objetivo foi desenvolver e validar método de 
separação e detecção simultânea de seis 
ácidos fenólicos: gálico, protocatecuico, 
vanílico, p-cumárico, cafeico e ferúlico por 
CLAE-ECD. 

Fase móvel CLAE-ECD: água 
ultrapura:ácido acético 96:4 (v/v) e metanol 
grau HPLC (LIANG, 2009). O equipamento de 
CLAE utilizado foi Young Lin YL9100, equipado 
com: desgaseificador a vácuo YL9100, bomba 
quaternária YL9110, injetor automático YL9150 
e detector eletroquímico Decade II, utilizando 
frequência 10 Hz, voltagem 1.0 V. Coluna 
cromatográfica fase reversa HPLC Nucleosil 
100-5 (C18, 250 mm x 4,6 mm, partícula de 5 
µm; Macherey-Nagel, Alemanha). Preparou-se 
soluções-mãe [ ] 1000 mg/L de cada ácido 
fenólico e feitas diluições necessárias para 
curva analítica. Critérios de validação: 
linearidade e faixa linear, limite de detecção 
(LOD) e limite de quantificação (LOQ).  

Resultados: A separação simultânea dos 
seis ácidos fenólicos foi obtida através do 
gradiente de eluição (Tabela 1), com tempos de 
retenção bem definidos (Figura 1). 

 
Tabela 1. Especificações do gradiente de eluição e 

fluxo de solvente para CLAE-ECD. 

Tempo 
(min) 

Ácido Acético 
4% (%) 

Metanol (%) Fluxo 
(mL/min) 

Início 95 5 0.9 
10 80 20 0.9 
15 70 30 0.9 
35 40 60 0.9 
40 40 60 1.0 
41 95 5 1.0 
45 95 5 0.9 

 
Figura 1. Cromatograma de separação simultânea dos 

ácidos gálico, protocatecuico, vanílico, p-cumárico, cafeico, 
ferúlico através de CLAE-ECD. 

 
 
Ordem de eluição dos ácidos fenólicos: 

1.gálico, 2.protocatecuico, 3.vanílico, 4.p-
cumárico, 5.cafeico, 6.ferúlico. 

Pontos da faixa linear: 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 
1; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0 mg/L. Linearidade R² > ou 
= 0,99, LOD < ou = 0,0,0276 mg/L e LOQ < ou 
= 0,1010 mg/L, coeficiente de variação < ou = 
5% para todos ácidos fenólicos. 

O método atendeu aos critérios de 
validação. O LOQ e LOD mostram 
detectibilidade elevada, faixa linear 
proporcionou quantificar seguramente os 
analitos e linearidade próxima de 1 indicou 
qualidade da curva analítica, sendo possível 
separar e quantificar simultaneamente os seis 
ácidos fenólicos. 

 
Referência 

 
Liang, Y. 2009. Simultaneous Determination of four 

plhenolic components in citrus honey by high 
performance liquid chromatography using 
eletrochemical detection. Food Chem, v. 114; p. 
2537-2541. 

andressarossinigoulart@gmail.com



70

XIV Latin American Symposium on Environmental Analítical Chemistry Bento Gonçalves - Brazil, 2019

Development a High Performance Liquid Chromatography-UV 
method for determination of aging markers in rum 

Moncayo, L.1,2, Recalde, V.2, Arango, A.2, Rosero-Moreano, M.1, Taborda-Ocampo, G.1
1Universidad de Caldas, calle 65 # 26-10 Manizales-Caldas, Colombia – email: lilianamoncayomartinez@ucaldas.edu.co 
2Industria Licorera de Caldas, Km 10 Vía al Magdalena, Zona Industrial Juanchito Manizales-Caldas, Colombia 

Keywords: Rum, Aging, HPLC, Phenols 

The identification and quantification of phenols 
in aged beverage such as the rum is crucial due 
to their influence on their chemical composition 
and sensory characteristics. The occurrence of 
these compounds in alcoholic beverages is the 
result of oak lignin degradation and oxidation 
processes. By identifying of this compounds, it 
may be possible to authenticate this production 
stage, and to elucidate sensory characteristics. 

In this work, a High Performance Liquid 
Chromatography-UV method was optimized to 
analyze a group of aging markers such as: 
Vanillic acid, Cafeic acid, Vanillin, 
Syringaldehyde, p-Coumaric acid and 
Scopoletin. These compounds have been 
evaluated previously by other authors (1 – 3) in 
different aging alcoholic beverages. 

An Ultimate 3000 UHPLC with UV detector was 
used. The wavelength that showed the greater 
absorption was 290 nm. The best results were 
obtained by using a Knahuer column with C18 
stationary phase, 150 mm × 4 mm ID and 5 µm 
of particle size. 

It was used a ternary mobile phase (0.8 mLmin-
1) formed by: A=Water acidified with formic acid 
(0.1%), B=Methanol and C=Acetonitrile in 
gradient mode according to the following 
program: 

Time   %A %B %C 
1.00  94.0 3.0 3.0 
5.00  84.0 8.0 8.0 
30.0  84.0 8.0 8.0 

With the optimized conditions it was possible to 
separate the compounds as shown in the 
chromatogram of the figure 1. 
  
To quantify, a standard mix solution of 100 
mgL-1 from individual solutions of each standard 
in ethanol was prepared. Then it was diluted in 
a hydroalcoholic solution (Ethanol 40%) in order 
to prepare the calibration curve with 7 points 

(0.1, 0.5, 1.0, 2.5, 5.0, 10.0 and 15.0 mgL-1) 
and to report it on absolute alcohol A.A. basis. 

The R2 values were above 0.999 and the % 
RDS were less than 1.0%. 

Fig.1 Chromatogram of a standard mix of 5 
mgL-1

This method was applied to analyze Alcohol 
Tafia samples of different origins and age of 
aging. Cafeic acid, p-coumaric acid and 
scopoletin were not detected in the analized 
samples. Vanillic acid and syringaldehyde were 
the most abundant compounds (between 0.3 – 
7.2 and 0.1 to 6.5 mgL-1 A.A. respectively), the 
vanillin compound was between 0.1 to 2.1 mgL-
1 A.A. The levels of these compounds depend 
mainly of the barrel use. The Tafias aged in 
repowered barrel and first use showed higher 
concentrations, while those aged in third, fourth 
and fifth use barrels showed the lowest levels. 
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A vinhaça é um efluente gerado em larga 
escala durante o processo de produção do 
etanol (7 a 18 litros de vinhaça para 1 litro de 
álcool produzido) (DA SILVA et al. 2007). Esse 
resíduo, rico em matéria orgânica, contém uma 
elevada concentração e variedade de 
metabólitos secundários, tais como terpenos e 
fitoesteróis, que podem ser aproveitados nos 
diversos setores industriais (LIMA et al., 2016). 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
metodologias cromatográficas para 
investigação de triterpenos e fitoesteróis na 
vinhaça. Nesta etapa foi utilizada a 
Cromatografia em Camada Delgada (CCD), 
visando o desenvolvimento de um método 
rápido, simples e barato de triagem destes 
compostos em amostras complexas, como 
esse efluente. 

Para o estudo foram utilizadas 
cromatofolhas de sílica gel, diferentes fases 
móveis e reveladores, e quatro vinhaças de 
diferentes usinas e estados (Usina Cerradão – 
Frutal, MG; Usina Frutal - Frutal, MG, Usina 
Raízen – Araraquara, SP; Usina São João-
Araras, SP). Um produto comercial à base de 
fitoesteróis também foi utilizado para aplicação 
do método (Collestra®). As amostras de 
vinhaça foram submetidas a um fracionamento 
líquido-líquido para obtenção de frações ricas 
em fitoesteróis/triterpenos e eliminação de 
interferentes. As frações de hexano, n-butanol 
e vinhaça resultantes do fracionamento foram 
analisadas por CCD. 

A melhor condição cromatográfica para a 
separação e detecção dos fitoesteróis e 
triterpenos apolares foi obtida com a fase 
móvel hexano/acetato de etila na proporção 9:2 
(v/v) e os reveladores vanilina sulfúrica e 
cloreto de ferro III. Sob estas condições foi 
possível obter a separação do estigmasterol 
(1), β-sitosterol (2), betulina (3), ácido ursólico 
(4), α-amirina (5), ácido betulínico (6), ácido 
oleanóico (7), lupeol (8), β-amirina (9) e 
campesterol (10). Destes, 1-5 foram detectados 
nas amostras de vinhaça. Esta metodologia foi 
eficiente também na triagem do produto 
comercial Collestra®, sendo possível a 

detecção de 1 e 2, substâncias majoritárias, de 
acordo com a bula do produto. 

Para os terpenos polares a melhor condição 
de separação e detecção foi obtida utilizando n-
butanol/ acetato de etila/ água na proporção 
8:3:9 (v/v/v) e os reveladores anisaldeído e 
vanilina sulfúrica. Sob estas condições foi 
possível identificar diversas manchas com 
coloração indicativa de triterpenos. 

A Cromatografia em Camada Delgada 
(CCD), de forma simples, rápida e com menor 
custo (em relação às cromatografias de alto 
desempenho), se demonstrou promissora para 
a investigação preliminar destas substâncias 
em amostras complexas. 

Utilizando o revelador vanilina sulfúrica foi 
possível a identificação dos isômeros α-amirina 
e β-amirina, sendo que o primeiro se apresenta 
sob a forma de mancha rosa e o segundo azul. 
Utilizando o revelador cloreto de ferro III 
também foi possível a identificação dos 
isômeros α e β-amirina. Informações a respeito 
da identificação de terpenos e fitoesteróis, 
utilizando este revelador, não estão 
apresentadas de forma detalhada na literatura. 
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A energia gerada através de fontes 
renováveis é uma opção para substituição dos 
combustíveis fósseis, provocam menor impacto 
ambiental e reduzem a utilização de produtos 
derivados do petróleo. Aproximadamente 150 
países já promulgaram políticas para acelerar e 
promover investimentos em tecnologias 
inovadoras para o uso de renováveis nas suas 
matrizes energéticas (IRENA, 2017). 

A pirolise é uma técnica de conversão 
térmica que consiste em um processo isento de 
agente oxidante (O2), promovendo a “quebra” 
de moléculas complexas, gerando biocarvão 
vegetal, bio-óleo e biogás.   

O objetivo desse trabalho foi 
caracterizar e comparar a casca de arroz e o 
biocarvão formado através de um processo de 
pirólise rápida. 

 
Metodologia 

As cascas de arroz foram moídas e 
classificadas com uma peneira de abertura da 
malha de 0,8 mm, a pirólise ocorreu em um 
Reator de Pirolise localizado no ISI – 
Biomassa, sob temperatura de 430ºC, gerando 
o biocarvão utilizado nas análises. 

Foram realizadas diferentes análises 
instrumentais que caracterizam a composição e 
as características moleculares da casca de 
arroz e do biocarvão. As técnicas utilizadas 
para esse trabalho foram de analise elementar 
CHNS/O, termogravimetria (TG) e 
espectroscopia no infravermelho (FTIR). 

 
Resultados 

Os resultados obtidos estão presentes 
na Tab 1 (análise elementar), Fig 1 (TG) e na 
Fig 2 (FTIR). 

Tab 1. Resultados de CHNS. 
 C H N S O C/O 

Casca de Arroz 37,2 5,09 0,38 0 35,6 1,04 
Biocarvão 14,3 0,29 0,21 0 6,92 2,06 

Após o processo de pirólise, parte dos 
elementos orgânicos foram convertidos 
também em bio-óleo e o biogás. No entanto a 
relação C/O, parâmetro importante para o PCS 
e menor degradação térmica, no carvão, indica 

maior energia liberada e maior estabilidade 
durante a queima desse material quando 
comparada com a casca de arroz in natura. 
 
Fig 1. TG da casca de arroz e do biocarvão. 

 
 
Fig 2. FTIR da casca de arroz e do biocarvão. 

 
O FTIR indicou a diminuição dos 

grupos OH durante a pirolise da casca de 
arroz, apresentada também na análise 
elementar, no entanto, a composição geral não 
foi alterada pelo processo térmico. 

Portanto é possível indicar a casca de 
arroz para a pirólise gerando um biocarvão com 
boas propriedades térmicas, além de bio-óleos 
e biogás que possuem ampla aplicabilidade. 
  

Agradecimentos 
Os autores agradecem ao INCT-Midas e a 
organização do XIV LASEAC. 

 
Referências 

IRENA. Rethinking Energy 2017: Accelerating the global 
energy transformation. 2017. Disponível em: 
https://www.irena.org/publications/2017/Jan/REthinking-
Energy-2017-Accelerating-the-global-energy-transformation. 
Acesso em: 18 mar 2019. 

willian.gomes@ms.senai.br



73

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Desenvolvimento e validação de método para a determinação de 
gás de síntese de resíduos sólidos urbanos por GC-TCD/FID 

 
Valdislaine M. Silva, Solidônio R. Carvalho, Valério L. Borges, Raquel M.F. Sousa, Alam G. Trovó 

 
Universidade Federal de Uberlândia, Av. João Naves de Ávila 2121, Brasil – mariavaldislainesilva@gmail.com 
 
Palavras-chave: cromatografia gasosa, quantificação, gaseificação. 
 
 

Introdução 
A escala global de geração de resíduos é 
consequência do crescimento populacional, da 
urbanização e do desenvolvimento econômico. 
O processo de gaseificação vem sendo visto 
como uma das alternativas viáveis para a 
redução de resíduos sólidos urbanos (RSU). 
Nesse processo, ocorre a formação de gases 
que podem ser utilizados para a produção de 
energia (Kumar e Samadder, 2017). Assim, o 
desenvolvimento e validação de um método 
para identificação e quantificação dos gases 
gerados durante o processo de gaseificação de 
RSU por GC-TCD/FID se torna essencial. 
Neste trabalho foi desenvolvido um método 
para a determinação de N2, O2, H2, CH4, CO e 
CO2 por GC-TCD/FID (Shimadzu GC2014) 
utilizando uma coluna cromatográfica tipo 
Carboxen 1010 PLOT (Supelco) e injeção 
manual.  
 

Resultados e Discussões 
O método foi validado em relação à linearidade, 
limite de detecção (LD), limite de quantificação 
(LQ) e coeficiente de variação (CV), utilizando-
se amostras padrão desses gases. A Tabela 1 
apresenta os intervalos obtidos para os 
parâmetros de validação avaliados. 
 
Tabela 1. Valores médios obtidos para os 
parâmetros de validação. 

Gás R2 CV 
(%) 

LD 
(mmol) 

LQ 
(mmol) 

N2 0,99798 1,10 3,0×104 8,9×104 
O2 0,99681 0,68 3,7×104 1,1×103 
H2 0,99691 0,48 4,5×104 1,3×103 
CO 0,99930 0,44 1,7×104 5,0×104 
CO2 0,99818 0,31 3,4×104 1,0×103 
CH4 0,99714 0,16 3,9×104 1,2×103 
 
O método mostrou boa linearidade no intervalo 
investigado, visto que os valores de R2 ficaram 
muito próximos de 1. Os valores de LD e LQ 
são satisfatórios para determinar baixas 
concentrações dos compostos analisados.  
Em seguida, o método foi aplicado para a 
caracterização de uma amostra de RSU após o 
processo de gaseificação em escala de 

bancada. Houve uma boa resolução entre os 
picos dos compostos gerados com um tempo 
de corrida relativamente curto (17 min). O gás 
de síntese gerado possui a seguinte 
composição (v/v): 4,8% de CO, 3,1% de CO2, 
1,8% de CH4, 0,9% de O2, enquanto N2 e H2 
ficaram abaixo do LD (Tabela 1). Com os 
dados de caracterização do gás de síntese, o 
poder calorífico foi calculado, sendo de 989,3 
kJ kg1. 
 
Figura 1. Cromatogramas (GC-TCD/FID) de 
uma amostra de RSU obtidos durante processo 
de gaseificação. Condições cromatográficas; 
Tinj = 200 ºC; Tdet = 250 ºC; Tforno = 35230 ºC 
(48 ºC min1); gás de arraste: hélio. 
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Conclusão 

Até o momento, o método desenvolvido 
permitiu identificar e quantificar CO, CO2, H2, 
N2, O2 e CH4 com eficiência, sensibilidade e 
repetibilidade adequada, os quais 
correspondem a cerca de 10,6% (v/v) da 
composição do gás de síntese gerado durante 
o processo de gaseificação de RSU. Contudo, 
o estudo continua em andamento visando o 
conhecimento da completa caracterização em 
termos dos compostos gerados. 
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Many of the Biogenic Volatile Organic 
Compounds (BVOCs) are chiral, meaning that they 
exist in two non-overlapping inverted image forms 
called enantiomers. Enantiomers have identical 
physical properties such as boiling point, density and 
reactivity to atmospheric oxidants such as hydroxyl 
and ozone radicals; However, they differ in their 
specific biological activity. Previous studies have 
reported patterns in tropical and boreal ecosystems 
for α-pinene [1] and use them as secondary process 
trackers in air and soil [2,3], highlighting the potential 
use of chiral compounds in air to decipher processes 
that link the biosphere to the atmosphere. To better 
understand the sources, dynamics and sinks of the 
BVOC in the forest environment, we investigated the 
chiral BVOC in the untouched environment of the 
Amazon rainforest and in the São Paulo Atlantic 
Forest, anthropic environment, during the dry 
season, as a function of time of day and from height 
above the canopy. 

This work presents a method for the 
determination of BVOCs and their chiral by thermal 
desorption (TD) of the cartridges filled with sorbents: 
TENAX® and Carbograph®. The TD is connected to 
a two-column Gas Chromatograph from Markes 
International, UK (GCxGC), MEGA from Italy, 
Dimethyl TBS Cyclodextrin based L30m (0.15 µm, 
0.15 mm, ID 0,25 µm). The carrier gas used was 
helium in a flow of 0.7ml / min. 

Through this GCxGC, it is possible to quantify 
and identify the isomers of the compounds analyzed 
by the Time of Flight (TOF) benchtop (14 and 70eV 
ionization). This analyzer has high resolution and 
sensitivity, which ensures high specificity in the 
identification of compounds by exact mass and 
allows the simultaneous determination of BVOCs 
and their chiral of different classes and 
physicochemical properties. 

The acceptable standard deviation of masses 
was up to 1.5 ppb. The method was developed to 
better identify monoterpenes, of which: -Pinene, 
Limonene, -Pinene, Camphene, had the highest 
concentrations. 

The mass range was between 40 and 500 m/z, 
with analysis time of 100 minutes. The validation of 
the method for VOCs was performed by testing with 
gas standards under study, evaluating accuracy, 
precision, linearity. Analytical curves for all 
compounds were obtained from 10 repetitions of 
cartridge analysis filled with known volumes of 
standard gas cylinders of the compounds of interest. 

Under repeatability conditions (N = 6), the mean 
concentrations of the samples in the Amazon and 
Atlantic Forest are shown in Table 1. The blank 
samples showed no interferences of the studied 
compounds (matrix effect). 

 
Table 1. Chiral BVOCs concentrations in ppb. 

 
BVOCs 

Amazônia Mata Atlântica 
(-)  (+)  (-)  (+)  

-pinene 0.699388 0.230178 0.160015 0.145085 

-pinene 0.438490 0.085499 0.185522 0.032107 

camphene 0.058964 0.093165 0.057676 0.054009 

limonene 0.502050 0.436800 0.347280 0.573517 
 
      The method of analysis of chiral BVOCs by 
thermal desorption in cartridges coupled to GCxGC - 
TOF - MS proved to be efficient, innovative, sensitive 
and reliable for the analysis of biogenic atmospheric 
samples. 
      The implementation of the methodology will have 
significant repercussions for understanding the 
mechanism of biosphere - atmosphere interaction 
and the development of new research in the area of 
climate change, besides contributing to an 
ecosystem in which trees, water and life still existed. 
The results obtained may support the environmental 
inspection actions, as well as provide data that 
contribute and encourage the preservation of tropical 
forests. 
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A poeira urbana e a sua consequente 
ressuspensão para a atmosfera é uma fonte 
significativa para a poluição atmosférica em 
centros urbanos, e por isso, a poeira urbana 
representa uma importante matriz de avaliação 
ambiental, onde ela pode conter espécies 
química danosas, como a prata (Ag).  

A Ag é um metal amplamente utilizado, com 
aplicações que vão desde joias, catalisadores, 
eletrônicos, a aditivos em produtos de higiene 
[1]. Entretanto, estudos tem demonstrado que a 
Ag é um elemento potencialmente tóxico, 
podendo se acumular em organismos vivos e 
impactar o meio ambiente [2]. Devido a sua 
larga utilização, a Ag pode estar presente no 
meio ambiente em diferentes níveis, mesmo 
em grandes centros urbanos como a cidade de 
Salvador, Bahia. Contudo, este metal pode se 
apresentar em concentrações muito baixas, 
sendo necessário a disponibilidade de 
procedimentos de análise sensíveis capazes de 
promover sua determinação. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi otimizar um procedimento 
para a determinação de Ag em amostras de 
poeira urbana empregando a espectrometria de 
absorção atômica de alta resolução com fonte 
contínua com atomização em forno de grafite 
(HR-CS GFAAS) e introdução da amostra na 
forma de suspensão. 

Inicialmente, as temperaturas de pirólise e 
atomização aplicadas no HR-CS GFAAS foram 
otimizadas. As condições ótimas foram 800 e 
1900 °C, de pirólise e atomização, 
respectivamente, com uso de Pd como 
modificador. Em seguida, foram realizados 
estudos da massa da amostra, da 
concentração de HNO3, e do tempo de 
sonicação, empregados no preparo das 
suspensões, onde o estudo dos dois últimos foi 
feito de forma multivariada. 

O estudo da massa revelou que massas 
entre 50 e 75 mg se mostraram adequadas, 
onde foi adotada a massa de 50 mg para os 
experimentos. As outras condições ideais 

obtidas foram, HNO3 0,6 mol L-1 e 30 minutos 
de tempo de sonicação. 

A calibração contra padrões aquosos foi 
comparada com uma calibração por adição de 
analito, não sendo verificada diferenças 
significativas entre as sensibilidades. Com isso, 
limites de detecção e de quantificação foram 
calculados, na ordem de 7 e 25 ng g-1, 
respectivamente. 

Para avaliar a exatidão do procedimento, 
foram utilizadas duas amostras de referência 
certificadas, BCR 176R e NIST 1648a, 
obtendo-se concordâncias de 100 ± 2 e 87 ± 4 
%, respectivamente, entre a concentrações de 
Ag obtidas e as concentrações certificadas. 
Além disso, 4 amostras foram preparadas por 
extração ácida assistida por microondas e 
analisadas por HR-CS GFAAS, e os resultados 
comparados com as concentrações obtidas 
pelo método proposto, sendo que não foram 
observadas diferenças significativas entre os 
dois métodos. 

O procedimento foi empregado para a 
determinação de Ag em amostras de poeira 
urbana coletadas na cidade de Salvador, 
Bahia. As concentrações de Ag determinadas 
variaram entre >25 a 1550 ± 143 ng g-1. A 
presença deste metal pode estar associada a 
atividades industriais, sendo que na região 
próxima a Salvador, há um polo petroquímico e 
presença de diversas indústrias.  
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Para se obter informações sobre a 
qualidade do ar de uma região, é necessário 
determinar as concentrações das substâncias 
ao longo de um período de tempo, o que 
normalmente é feito de forma indireta, ou seja, 
é feita a coleta e posterior análise em 
laboratório. 

O uso de amostradores passivos em 
ambientes externos vem aumentando nos 
últimos anos, devido ao fato de serem simples, 
de fácil manuseio e baixo custo (Felix et al. 
2019). A difusão molecular é o principal 
mecanismo de coleta, de modo que eles não 
demandam energia elétrica para o seu 
funcionamento, o que possibilita a amostragem 
simultânea de gases em diferentes locais. 

Este trabalho teve como objetivo 
desenvolver um método analítico para 
determinar ozônio (O3) na atmosfera de 
Curitiba, usando amostradores Ogawa e filtros 
de celulose de 0,45 µm (Whatman ME25/21ST) 
impregnados com o corante índigo carmim 
(Bergshoeff et al. 1984). A Figura 1 ilustra as 
etapas envolvidas no preparo dos filtros antes 
das coletas. 

Figura 1: Fluxograma da descontaminação 
e impregnação dos filtros para a coleta de O3. 

 
Após a coleta, o material retido foi extraído, 

sob agitação por 5 min, com 5 mL de água 
ultrapura e as medidas foram feitas em um 
espectrofotômetro de absorção molecular 
(Varian Cary 50 conc) em 610 nm. A curva, 
construída com concentrações de índigo 
variando de 2x10-6 a 5 x 10 - 5 mol L-1, pode ser 
expressa através da equação: 
A = 1,13 x 10-2 + 1,19 x 104 [O3], R = 0,99841, 
demonstrando uma relação linear entre 
concentração e absorbância. 

A confiabilidade do método foi avaliada 
comparando os resultados obtidos com aqueles 
disponibilizados pelo Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP), que utiliza o método oficial de 
medida. Coletas simultâneas foram realizadas 
em janeiro de 2019 na estação de 
monitoramento localizada na Praça Ouvidor 
Pardinho, na região central de Curitiba. A 
concentração média de O3 (n=6) em ppb (v/v), 
para um tempo de amostragem de 7 dias, foi 
19,66 + 2,74, concordante com a média do IAP. 

A aplicação do método foi feita em 4 pontos 
distintos da cidade (2 industrial, 1 central e 1 
remoto), de janeiro a junho de 2019. As 
concentrações de O3 variaram de 3,39 ppbv 
(janeiro, área industrial, com pouco tráfego 
veicular) a 36,34 ppbv (fevereiro, região 
remota). Em geral, as maiores concentrações 
foram obtidas no ponto remoto, o que pode ser 
explicado pela liberação de compostos 
orgânicos voláteis provenientes da vegetação. 
Essas substâncias favorecem a formação de 
dióxido de nitrogênio, precursor de O3, e 
impedem sua principal via de remoção, que é 
através da reação com óxido nítrico. 
Considerando as concentrações médias dos 
meses avaliados, houve pouca variação entre 
os pontos (de 17,33 a 25,06 ppbv). A 
correlação com temperatura mostrou uma 
tendência direta, em que maiores temperaturas 
favoreceram a formação do O3. 
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O ozônio troposférico é um poluente 
secundário, pois não é emitido diretamente 
para a atmosfera. É produzido mediante 
reações químicas entre NOx e COV em dias 
ensolarados com altos índices de radiação 
solar, principalmente em áreas urbanas, 
industriais e em regiões propensas à 
estagnação de massas de ar. 
    Os veículos automotores são grandes 
responsáveis pela emissão de compostos 
orgânicos voláteis, óxidos de nitrogênio e, 
consequentemente, pela formação do ozônio 
em áreas urbanas. Também ocorre pelas 
perdas de combustíveis durante 
reabastecimento dos veículos, bem como as 
emissões específicas de alguns 
empreendimentos como refinaria de petróleo, 
envasadoras de gás e outras. 

O gás ozônio é altamente oxidante, por isso 
seu monitoramento troposférico é importante 
em centros urbanos, pois reflete o grau de 
contaminação atmosférica; porém o 
monitoramento de ar através de O3 é exíguo 
por ser um método de alto custo. 

Ozônio em altas concentrações é um 
problema de saúde pública. O O3 é um gás 
tóxico que provoca efeitos negativos na saúde 
humana, como tosse, dor de cabeça, náuseas, 
dores peitorais e falta de ar. Para 
concentrações superiores a 360 µg/m3, durante 
uma hora, verifica-se danos na função 
pulmonar. A resolução 491 do CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) de 19 
de novembro de 2018 designa metas 
gradativas para atingir o limite de 100µg/m³ no 
ar em 8 horas de amostragem, que é o limite 
recomendado pelo órgão. 

O desenvolvimento de técnicas de menor 
custo para a determinação de ozônio no ar se 
faz necessária para o avanço científico nessa 
área, principalmente em países em 
desenvolvimento. 

Existem vários métodos descritos na 
literatura pelos quais o ozônio pode ser 
determinado sendo que o emprego do corante 
índigo carmim (índigo-5,5-dissulfonato) ou IDS, 

mostrou-se eficaz para a determinação de 
ozônio em áreas urbanas. 

Para a coleta de ozônio foram utilizados 
tubos de vidro de borosilicato de 0,6 de 
diâmetro e 5 cm de comprimento. Os tubos 
foram revestidos internamente com papel filtro 
de celulose impregnado com o corante IDS, de 
forma a substituir a técnica tradicional de 
impregnação do vidro com reagente específico 
para o analito. 

Para verificar a estabilidade do meio coletor, 
o papel com IDS foi submetido à várias 
temperaturas e tempos de secagem, sendo o 
tempo de 30 minutos à 100° C a condição que 
apresentou os melhores resultados. Os papéis 
foram submetidos a teste de adição e 
recuperação sendo obtido 92% de 
recuperação, valor dentro da faixa admitida 
para esta concentração. Os denuders PIDS 
(Paper IDS) foram comparados com denuders 
tradicionais calibrados e apresentaram 100% 
de precisão. 

A técnica de difusão controlada com 
denuders PIDS revestidos com papel 
impregnado mostrou-se eficiente e de baixo 
custo para determinação de ozônio 
troposférico. 
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The VOCs that are of specific interest for 
indoor and outdoor air qualities are Benzene, 
Toluene, Ethyl-benzene and the Xylene 
isomers, all of them known as BTEX (GODOI et 
al., 2010). BTEX for example, are found in 
petroleum and petroleum products such as 
gasoline and diesel. Once the BTEX are 
present in the air, they can cause health risks 
when the individual is exposed for an extended 
period, which makes it necessary to perform 
periodic evaluations of BTEX. This is especially 
evident with compounds such as Benzene, 
which is easily assimilated by the human body, 
even at low concentrations. Benzene is 
carcinogenic to humans and is probably 
responsible for innumerable cases of leukemia 
in the world (BUCZYNSKA et al., 2009). The 
goal our study was, therefore, to validate the 
methodology for the evaluation of the thermal 
desorption of Benzene, Toluene, Ethylbenzene 
o, m, p-Xylene (BTEX) by Gas Chromatography 
(GC) coupled with mass detector (MS). For this 
purpose, we used the Turbomatriz ATD 300 
Perkin Elmer thermal desorption coupled to a 
gas chromatograph-mass spectrometer (GC-
MS) system (Clarus 680 Perkin Elmer). 

 
The determination of the linearity, the range 

of work and the sensitivity involve, specifically 
the construction of analytical curves. These 
curves were obtained by injecting methanol 
solutions of the target compounds into 
preconditioned empty cartridges, cleaned with 
the tube conditioner. We slowly injected 1 µl of 
the standards solutions in each calibration 
solution under a nitrogen flow of 50 ml·min-1 
and the system was allowed to purge for 2 min. 
Subsequent dilutions were prepared to 
complete the set of calibration solutions from 
0,1 to 70 µg·l-1 and a mass range from 0 to 80 
ng. A second analytical curve was made from 
90 to 300 μg·l-1 with a mass range from 80 to 
400 ng. The injection was made with an 
automatic sampler, which increased the 
repeatability of the analysis. We verified that 
each analytical curve had linear correlation 
coefficients greater than 0.99. The compound 
that presented the highest sensitivity was 

ethylbenzene for the ranges from 0 to 80 ng 
and 80 to 400 ng. 

The sensitivity obtained in the present study 
was higher than that obtained in similar studies 
for thermal desorption. The LOD and the LOQ 
obtained were greater than 0.5 and 1.9 µg·l-1, 
respectively, for all the BTEX analyzed. 
Regarding the accuracy of the method (Figure 
1), toluene was outstanding for both the curve 
from 0 to 80 ng and for the curve from 80 to 400 
ng. Therefore, considering that the 
methodology implemented is robust, it is 
possible to carry out studies that include 
passive sampling in different areas for the 
determination of BTEX. 

 

 
Fig. 1: Box Plot Stock 9.85 µg·l-1 
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Ecossistemas como os manguezais podem 

constituir verdadeiras barreiras biogeoquímicas 
na interface continente-oceano, retendo 
contaminantes metálicos em seus sedimentos. 

Elementos Terras Raras (REE) são 
depositados nos sedimentos e, a dinâmica 
deles é amplamente controlada por processos 
físicos e químicos (Hannigan, R. et al., 2010). 

O objetivo do presente trabalho é avaliar a 
dinâmica dos REE em sedimentos de 
manguezal do estuário do rio Jaguaripe, na 
Baía de Todos os Santos, Bahia, Brasil.  

Perfis sedimentares foram coletados em 
diferentes pontos do estuário, e foram fatiados 
para obter uma visualização de alta resolução, 
com porções variando entre 1 cm até 3 cm, 
para amostras superficiais e profundas, 
respectivamente. Após o fatiamento, as 
amostras foram liofilizadas, moídas e 
posteriormente digeridas em forno micro-ondas 
(Anton Paar). O método da digestão foi feito 
seguindo o protocolo, primeiramente foi 
adicionado 1 mL de HF (Merck Suprapur), 5 mL 
de HNO3 (Merck Suprapur) e 2 mL de HCl (PA 
Merck, Bidestilado). Após essa primeira etapa, 
foram adicionados 6 mL de H3BO3 (solução 
saturada) aos frascos das digestões, para que 
ocorresse a complexação do HF.  

As amostras foram analisadas no ICP-MS 
(Thermo Fisher Scientific), gerando os 
resultados mostrados na figura 1.  

A figura 1 apresenta dados de concentração  
versus profundidade dos testemunhos (T1 – 
T6) coletados. T1 e T2 foram coletados a 
jusante, T3 e T4 foram coletados no meio e T5 
e T6 foram coletados a montante do rio 

Jaguaripe.  
Nos gráficos (La, Eu, Gd) nota-se que nos 

primeiros centímetros dos testemunhos as 
concentrações dos REE mostraram um 
crescimento com o aumento da distância do rio. 

De maneira geral, percebe-se que as 
concentrações dos REE aumentaram nos 
primeiros centímetros, com picos entre 15 – 35 
cm e ao longo da profundidade variaram.  

A concentração do La variou de 22,86 ng L-1 

(T3) a 52,00 ng L-1 (T6). Concentrações de Eu 
foram encontradas na faixa de 0,71 ng L-1 (T3) 
a 1,55 ng L-1 (T4). Já o Gd variou de 2,79 ng L-1 

(T3) a 5,67 ng L-1. Por fim, concentrações de 
Lu foram encontradas na faixa de 0,17 ng L-1 

(T3) a 0,30 ng L-1 (T2). 
Como conclusões preliminares, os 

testemunhos 1 – 4 mostraram um 
enriquecimento dos Elementos Terras Raras 
leves (LREE) em relação aos Terras Raras 
pesados (HREE), adicionado ao fato que 
anomalia positiva do Eu foi identificada em 
todos os testemunhos. 

Futuramente, análises de elementos 
majoritários serão realizadas no ICP-OES. 
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Os piretróides são amplamente usados em 
diversas culturas agrícolas e na aquicultura 
como inseticida e antiparasitário, 
respectivamente. Devido ao uso extensivo, 
resíduos desses compostos estão sendo 
encontrados em amostras ambientais de água 
e sedimento (ALONSO, 2012; CORCELLAS et 
al., 2015; FEO et al., 2010). Depois da 
aplicação, pode haver o transporte para 
mananciais de águas superficiais por irrigação, 
chuvas ou se pulverizado, pelo vento 
(SPADOTTO, 2016). Os sedimentos possuem 
composições diversificadas e podem fornecer 
informações importantes sobre a qualidade da 
água (TUNDISI, 2003), visto isso, percebe-se a 
necessidade da criação de métodos analíticos 
para identificar e quantificar esses resíduos em 
sedimento. 

O presente trabalho aborda o 
desenvolvimento de um método analítico para 
determinação de 17 piretróides (bioaletrin, 
bifentrina, ciflutrina, cipermetrina, deltametrina, 
esfenvalerato, etofenproxi, fempropatrina, 
fenvalerato, tau-fluvalinato, ʎ-cialotrina, 
permetrina cis-trans, fenotrina, fentoato, 
teflutrina, tetrametrina, transflutrina) em 
sedimento de rios e lagoas utilizando GC-MS. 

O método de extração foi desenvolvido 
utilizando o método QuEChERS como base, 
seguido do processo de clean-up por dispersão 
em fase sólida (d-SPE). Testaram-se os 
adsorventes terra diatomácea, celite, C18, fibra 
de coco calcinada e PSA. 

O procedimento desenvolvido consiste na 
pesagem de 5 g de amostra, adição de 5 mL de 
água, seguido da adição de 10 mL de 
acetonitrila e agitação em vórtex por 1 min. Na 
etapa de salting out, foram utilizadas 4 g de 
MgSO4 e 1 g de NaCl submetendo a amostra a 
30 s de vórtex e 5 min de centrifugação a 5.000 
rpm. A seguir, transferiu-se todo o 
sobrenadante para tubo contendo 1 g do 
adsorvente terra diatomácea e 1,2 g de MgSO4, 
seguido de 30 s de vórtex e 15 min de 
centrifugação a 5.000 rpm. Transferiu-se 2 mL 
do sobrenadante para tubo de 50 mL e 
evaporou-se sob fluxo de ar a 45 ºC. 

Reconstituiu-se a amostra com 290 μL de ACN, 
10 μL de trifenilfosfato (padrão interno) e 
injetou-se no GC-MS. 

Os melhores resultados foram obtidos com 
o adsorvente terra diatomácea, onde foi 
possível analisar 14 dos 17 compostos 
inicialmente propostos, atingindo as faixas 
aceitáveis de RSD (≤ 20%) e recuperação (70 – 
120%).  

O método proposto foi validado para os 14 
compostos, exceto para tau-fluvalinato, 
fentoato e teflutrina.  

Na validação do método, obtiveram-se 
curvas analíticas com R2 variando entre 0,98 e 
0,99, RSD variando entre 3,9 a 20,8%, e 
recuperações entre 65 e 107%. O limite de 
quantificação do método foi de 10 µg Kg-1. 

Este método está sendo aplicado para 
análise das amostras reais da Bacia do Rio 
Tramandaí para determinar a presença destes 
compostos. 
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La actividad agroproductiva en Latinoamérica 
se ha expandido acompañada del paquete 
tecnológico basado en semillas transgénicas y 
el uso de agroquímicos. Los suelos agrícolas 
son un importante reservorio de estos 
compuestos y presenta una estructura y 
composición compleja y variable. Es importante 
por tanto, contar con un método robusto de 
análisis de multiresiduos para evaluar la co-
ocurrencia de dichos contaminantes en el 
suelo. El objetivo de este trabajo fue optimizar 
un método para análisis de multiresiduo de 
plaguicidas en suelos QuECHERs-
UPLC/MS/MS, y evaluar la respuesta 
cromatográfica de los analitos en distintos  
entornos iónicos y su estabilidad de 
almacenamiento. La metodología analítica  
optimizada se basó en la extracción 
QuEChERS propuesta para sedimentos por 
Mac Loughlin et al 2017. Se estudiaron 24 
plaguicidas sobreagregados en dos suelos con 
distinto porcentaje de materia orgánica (MO) 
(alta 10% y baja 4%), en los cuales se 
evaluaron dos relaciones suelos:agua  (1:1 y 
1:2). Por último se ensayaron dos tipos de 
carbones (grafitado y comercial) para la fase de 
clean up del extracto resultante. Para estudiar 
la estabilidad de los analitos, se prepararon 
estándares de concentración conocida en ACN 
puro y ACN resultante del blanco de extracción 
(ACN-QChS). Se almacenó una submuestra a  
-4°C y otra a -80 °C durante 20 días, de 
manera de evaluar la degradación de la primer 
condición respecto a la segunda. A su vez se 
realizaron curvas de calibración para cada 
analito en estos dos entornos iónicos. Para el 
análisis instrumental se utilizó  un cromatógrafo 
líquido de ultrapresión (UPLC) marca Waters®, 
modelo Acquity, con fuente de ionización ESI 
acoplado a un espectrómetro de masas de 
cuadrupolos tándem Waters, modelo Quattro 
Premier. Para la separación cromatográfica de 
los analitos se usó una columna C18 (1,7 µm, 
100 x 2,1 mm), a un flujo de 0,3 ml/min con 
gradiente. Los límites de detección se 
calcularon utilizando la relación señal/ruido. Se 
utilizaron pruebas no paramétricas para evaluar 
diferencia entre dos muestras (Wilcoxon) o más 
de dos muestras (Kruskal-Wallis) 

independientes (α=0.05). Se aplicó un modelo 
lineal general para verificar la diferencia entre 
pendientes y ordenadas evaluadas en la curva 
de calibración con distinto entorno iónico. 
Para la totalidad de las muestras de suelo 
extraídas los promedios de  recuperaciones 
(%R) y su respectiva desviación estándar (DE) 
fue de 95,2 ± 28,8% para la relación 1:1, y de 
96,9 ± 20,4% para la relación 1:2. Además se 
observó que para esta última relación hubo una 
mayor proporción de plaguicidas que superaron 
el 90% de recuperación en comparación con la 
primera. Al incorporar el factor contenido de 
MO en el análisis, se observó que el 
tratamiento 1:1 experimenta diferencias 
significativas para los distintos suelos. Por el 
contrario, el porcentaje de MO no influye en el 
valor de las recuperaciones obtenidas en los 
suelos extraídos con el tratamiento 1:2. Por 
otro lado, con respecto al ensayo de clean up, 
se puede distinguir que el %R con el carbón 
grafitado (82,0 ± 8,9%) fue estadísticamente 
mayor que la media para el carbón comercial 
(42,1 ± 25,2%). En cuanto a la estabilidad de 
los plaguicidas, se observa que del total de 
compuestos analizados, 10 de ellos sufrieron 
una degradación entre 10 a 20 %  cuando se 
encontraban en un medio de ACN puro y tan 
solo 2 de los plaguicidas se degradaron en la 
misma proporción cuando su medio era ACN-
Qchs. Además, cuando se comparan las 
regresiones de las curvas de calibración, se 
observó que al menos 5 de los plaguicidas 
exhibieron diferencias significativas entre los 
distintos entornos iónicos. Se concluye que el 
método de extracción 1:2 con carbón grafitado 
fue más robusto ya que arroja mejores %R y 
menor variabilidad, siendo menos sensible al 
contenido de MO. Por último se recomienda 
que la curva de calibración se realice en ACN-
QChS y se almacene junto con los extractos de 
las muestras hasta el momento de análisis, no 
siendo este mayor a los 20 días.   
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Los compuestos organofosforados por su 
uso actual en el campo agrario y su 
repercusión en la salud humana[1][2], hacen 
que sea de gran importancia el análisis de esta 
familia para su respectiva identificación y 
cuantificación; la presencia de los 
organofosforados promueven la expresión de 
metabolitos de bajo peso molecular que tienen 
una gran importancia en el organismo, ya que 
permiten el monitoreo en tiempo real de un 
organismo, tejido o sistema, estos revelan el 
momento fisiológico actual[3], ya que son los 
primeros en dar respuesta cuando el cuerpo 
sufre algún tipo de alteración, se le conoce a 
esta parte de la ciencia como metabolómica[4]. 
El problema de investigación, está centrado en 
la identificación de un perfil metabolómico en 
sangre de pacientes con exposición a 
plaguicidas organofosforados mediante 
cromatografía de gases acoplada a 
espectrometría de masas (GC-MS), mediante 
el uso de plataformas bioinformáticas. 

 
En este sentido la investigación pretende 

realizar hacer el estudio en sangre de personas 
expuestas por este tipo de compuestos, todo 
esto se sustenta con un análisis estadístico 
riguroso, y como parte fundamental hacer uso 
de las herramientas bioinformáticas para 
encontrar los metabolitos  y el flujo metabólico,  
con el uso de la plataforma MZmine y KEGG, y 
determinar aquellos metabolitos que se 
expresan, aportando a la ciencia una base más 
sólida para los tratamientos que se pueden 
realizar cuando existe presencia de este tipo de 
moléculas altamente toxicas. 

   
Como resultados de la investigación se 

determinó el método cromatográfico para la 
determinación de los compuestos 
organofosforados por GC-NPD y GC-MS; 
seguido se están analizando las primeras 
muestras reales de sangre con personas 
intoxicadas por diferentes plaguicidas 
organofosforados. 

Con ellos se está avanzando en la 
construcción de un esquema muy detallado que 
conduce al perfil metabolómico en sangre de 
pacientes con exposición a plaguicidas 
organofosforados para la búsqueda de los   
potenciales biomarcadores de intoxicación por 
GC-MS, que permitan detectar los más 
temprano posibles casos de intoxicación y por 
lo tanto su método para contrarrestar el efecto 
del plaguicida. 
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El rol que cumplen los suelos en los 
ecosistemas es clave para mitigar el cambio 
climático y adaptarse a sus efectos, reducir la 
migración forzada de personas, preservar la 
biodiversidad, mejorar la nutrición de la 
población, proporcionar agua limpia y lograr la 
seguridad alimentaria (FAO, 2017). La rápida 
industrialización y las prácticas agrícolas 
modernas han ido disminuyendo gradualmente 
la calidad del suelo (Liu et al., 2018). En ese 
sentido, el uso extenso e ineficiente de 
plaguicidas durante las últimas décadas llevó a 
que su acumulación exceda la capacidad de 
auto-purificación del suelo con la consecuencia 
inevitable de una grave degradación de su 
calidad y problemas de lixiviación que 
comprometen la calidad del agua subterránea.  

Nuestro trabajo consistió en monitorear 10 
subcuencas agrícolas ubicadas en diferentes 
zonas productivas de la Argentina (árboles 
frutales, arroz, ganadería extensiva y 
agricultura de granos como soja, maíz, trigo y 
girasol bajo siembra directa). Se analizaron 
muestras de suelo (n = 419), agua superficial (n 
= 359), sedimentos (n = 162) y agua 
subterránea (n = 250).  

Para la determinación analítica de residuos 
de agroquímicos en las distintas matrices se 
emplearon métodos basados en cromatografía 
líquida de ultra-alta performance y 
espectrometría de masas (UPLC-MS/MS) 
desarrollados en nuestro laboratorio en 
colaboración con el  Instituto Universitario de 
Plaguicidas y Aguas (IUPA) de la Universidad 
Jaume I (Catellón, España), bajo la dirección 
del Dr. Félix Hernández (De Gerónimo et al., 
2014; De Gerónimo et al., 2015). El método fue 
validado para 54 principios activos.  

Los resultados obtenidos muestran que hay 
compuestos que aparecen en todas las 
subcuencas estudiadas (por ej., Imidacloprid, 
imidazolinonas, atrazina, metalaxil, 2,4-D, 
acetoclor, metolaclor, tebuconazol, metabolitos 
de la atrazina y glifosato), mientras que otros 

compuestos son específicos de la zona 
productiva (por ej., metomilo, carbofuran, 
MCPA, ametrina, metribuzin, flurocloridona, 
fipronil, etc.).  

Respecto a las muestras de suelo, hay 
casos donde se llegó a detectar un total de 
9815 µg kg-1, lo que implica una amenaza 
significativa para el medio ambiente del suelo, 
la cadena alimentaria y, en consecuencia, la 
salud humana. Finalmente, el 47.1 y el 46.4% 
de las muestras de agua superficial y 
subterránea tienen respectivamente una suma 
de moléculas igual o mayor a 0.5 μg L-1.  

Estos resultados demuestran que la 
cantidad de productos químicos volcados al 
ambiente en el ámbito agropecuario excede la 
capacidad del ecosistema para degradarlos y, 
consecuentemente, son acumulados en suelo o 
dispersados a distintos compartimentos 
ambientales. 
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A poluição por microplásticos (μPs) tem sido 
amplamente difundida no tocante a sua 
presença em praias e oceanos, entretanto, 
trabalhos envolvendo sua ocorrência em águas 
superficiais doces são menos frequentes[1]. 

Um screening da ocorrência de μPs na 
bacia PCJ (Piracicaba-Capivari-Jundiaí), no 
estado de São Paulo, foi realizado por meio de 
uma amostragem composta de 4 rios: Rio 
Atibaia, Rio Piracicaba, Rio Corumbataí e Rio 
Mogi-Guaçu. 

Além do screening de ocorrência, outro 
objetivo desta coleta foi avaliar uma 
amostragem alternativa à rede de plâncton de 
350 μm, comumente utilizada para coleta de 
microplásticos. Esta rede tem a vantagem de 
amostrar um grande volume de água, 
entretanto, necessita embarcação para arraste 
o que se torna inviável quando o volume de 
água do rio é baixo, além disso, o volume de 
água filtrada não é medido diretamente e a 
recuperação do material coletado pode ser 
dificultada dependendo do estágio de 
degradação do rio.  

Neste trabalho, como alternativa à rede de 
plâncton, foi utilizado um sistema com 5 
peneiras granulométricas, de aberturas 
250 μm, 350 μm, 600 μm, 840 μm e 1 mm. 
Iniciou-se pela coleta de água na superfície e 
leito de cada rio utilizando um balde de aço 
inoxidável. Usou-se uma balança portátil para 
obter a massa de água coletada no balde 
(convertida para volume por densidade) e, em 
seguida, a água coletada foi percolada pelo 
sistema de peneiras, no local da coleta 
(Fig. 1a). O mesmo sistema de peneiras foi 
utilizado ao longo do percurso, obtendo-se ao 
final um material retido separado em cinco 
frações de tamanho, oriundos de um total de 
~200 L de amostra composta dos 4 rios. 

O material retido em cada peneira foi 
submetido à inspeção visual e, em caso de 
suspeita de μPs, a partícula foi caracterizada 
por espectroscopia de reflexão total atenuada 
no infravermelho médio por transformada de 
Fourier (ATR-FTIR, Agilent Cary 630) para a 
confirmação. Do material retido na peneira de 
840 μm, foi confirmada pelo espectro de ATR-

FT-IR a ocorrência de uma partícula de 
polipropileno (PP) (Fig. 1b). Na peneira de 
1 mm, foi confirmada a ocorrência de uma 
partícula de polietileno (PE), Fig. 1c, e uma 
partícula de PP (Fig. 1d). 

 

  

  
Fig. 1. (a) Sistema de peneiras para separação de μPs no 
local de coleta. Espectro de ATR-FTIR da partícula (b) de 
tamanho entre 0,84 e 1 mm e (c)(d) das partículas maiores 
que 1 mm. 
 

Como conclusão, foi confirmada a presença 
de μPs água superficial em rios do estado de 
São Paulo neste screening. O método de coleta 
proposto por sistema de peneiras foi 
considerado de fácil exequibilidade para 
extração de μPs de rios, minimizando perdas.  

Apesar da facilidade da extração de μPs 
separadas por tamanho, houve uma limitação 
instrumental para a caracterização de 
partículas menores que 840 μm, não sendo 
possível obter seus espectros ATR-FTIR para 
confirmação. Para superar essa limitação, 
outras técnicas instrumentais podem ser 
empregadas em etapas futuras, como o uso de 
imagem hiperespectral na região do 
infravermelho próximo e microscopia acoplada 
à FTIR. 
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As microalgas são microrganismos 
unicelulares, fotossintetizantes, que crescem 
rapidamente em diferentes condições 
ambientais. Podem ser cultivadas em áreas 
abertas ou fechadas, com luz artificial ou 
natural e são capazes de se adaptar em 
diferentes condições de cultivo. Contribuem 
com a redução do dióxido de carbono na 
atmosfera e a remoção de nutrientes, como N e 
P, de ambientes aquáticos. Muitas microalgas 
são capazes de armazenar grandes 
quantidades de compostos ricos em energia, 
como lipídios e amido. Além disso, pode-se 
extrair de determinadas espécies vários 
compostos de interesse como lipídios, 
vitaminas, pigmentos, e antioxidantes, para as 
indústrias farmacêutica, cosmética, alimentícia 
e de biocombustíveis. Um dos produtos mais 
importantes obtidos das microalgas são os 
lipídios e podem ser obtidos de células 
produzidas em vários meios, inclusive de 
efluentes. Com base nisso, o objetivo do 
trabalho foi avaliar a composição de ácidos 
graxos (AGs) obtidos na biomassa de 
diferentes períodos de produção em efluentes, 
considerando as microalgas que crescem 
naturalmente no efluente e a produção 
realizada durante 2016 a 2018, junto ao 
efluente secundário da Estação de tratamento 
de efluente da UNISC. 

Para proceder a análise de lipídios das 
amostras de biomassa microalgal por GC/MS, 
foi necessário previamente realizar a 
derivatização dos extratos lipídicos das 
amostras de biomassa de microalgas para 
converter os ácidos graxos de cadeia longa 
presentes nos triacilgliceróis, em ésteres 
metílicos. Para tanto, a 0,100 g do lipídio 
extraído, foi adicionado 6,0 mL de solução 
metanólica de NaOH 2%, seguida de 
aquecimento e refluxo por 20 min. Após, foram 
gotejados 7,0 mL de solução BF3/metanol 
através do condensador. Refluxou-se por mais 
4 min e, também através do condensador, foi 
acrescentado 5,0 mL de heptano, seguido de 

mais 2 min de refluxo e subsequente repouso 
para esfriamento. Acrescentou-se solução 
saturada de NaCl e agitou-se delicadamente 
até formação de duas fases. O conteúdo foi 
transferido para tubo de ensaio e recuperou-se 
a fase superior orgânica. Nesta fase foi 
adicionado Na2SO4 anidro e transferiu-se parte 
do extrato para um balão volumétrico visando a 
diluição. A análise foi realizada em um 
cromatógrafo à gás com detector de 
espectrometria de massas (Shimadzu, QP2010 
Plus). As condições de análise foram: 100°C 
(10 min) 3,2°C/min até 180°C (0 min) – 8°C/min 
até 260°C (20 min), coluna DB5 – 30 m x 0,25 
mm x 0,25 µm, temp. do injetor 220°C, temp. 
da interface e detector de 270°C e 280°C, 
modo de injeção Split 1:5. 

Como resultado obteve-se a presença dos 
AGs C14:0, C15:0, C16:0, C16:1, C16:2, 
C16:3, C17:0, C18:0, C18:1, C18:2 e C18:3. 
Embora as microalgas que crescem 
naturalmente no efluente urbano em estudo 
apresentem os mesmos ácidos graxos, as 
proporções entre eles variam. Neste estudo 
encontrou-se C16:0 e C18:1 como ácidos 
graxos majoritários. Concluiu-se que no meio 
efluente tem-se potencial para produção de 
biomassa com aproveitamento da fração 
lipídica devido ao perfil de AGs. 

 
Fig.1. Perfil de ácidos graxos nos lipídios.  
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O monitoramento da Demanda Química de 
Oxigênio (DQO) é um parâmetro legislado no 
Brasil e em diferentes países. Esse parâmetro 
permite mensurar a quantidade de matéria 
orgânica em uma amostra líquida que é 
passível de sofrer oxidação por agentes 
químicos oxidantes fortes, como o dicromato de 
potássio em meio fortemente ácido. 
Convencionalmente, o método de DQO mais 
empregado, pelos laboratórios de pesquisa e 
análises, é o 5220 B do Standard Methods [1]. 
Esse método é colorimétrico e, assim, as 
determinações são realizadas em um 
espectrofotômetro. As leituras são realizadas 
em um comprimento de onda de 600nm.  Neste 
contexto, este trabalho tem por objetivo 
principal adaptar uma metodologia alternativa 
com o uso de dispositivos móveis (celulares), 
mediante o uso do aplicativo PhotometrixPRO 
para monitorar e determinar a DQO. O método 
PhotometrixPRO baseia-se na teoria de que as 
células fotossensíveis da retina humana são 
subdivididas em três grupos que apresentam 
diferentes picos de sensibilidade situados em 
torno do vermelho (R), verde (G) e azul (B). 
Desse modo, todas as cores percebidas pelo 
olho humano são combinações de cada grupo. 
Com isso, o software empregado disponibiliza a 
calibração e análise de dados multivariados 
com a decomposição de imagens obtidas 
através da câmera digital de um smartphone 
que tenha o aplicativo instalado. Tal aplicativo é 
livre e pode ser instalado facilmente pelos 
usuários. 
Logo, nesse trabalho, o método colorimétrico 
tradicional, onde as leituras de absorbância são 
realizadas em um UV-Vis, e o método 
PhotometrixPRO foram avaliados 
comparativamente em relação à algumas 
figuras de mérito: faixa linear, LOD, LOQ [2] e 
efeito de matriz [3]. 
As amostras foram preparadas de acordo com 
o método colorimétrico [1]. Para a construção 
da curva de calibração foram preparadas 
soluções de diferentes concentrações de 
Biftalato de Potássio, que corresponde a nossa 
amostra, após isso, nos tubos de ensaio de 
vidro com tampa foram adicionados 2,5 mL da 

solução de Biftalato de potássio, 1,5 mL da 
solução digestora e 3,5 mL da solução de ácido 
sulfúrico. A mistura foi homogenizada e 
colocada no bloco digestor por 2 horas a 
150ºC. A leitura das amostras eram realizadas 
após o resfriamento à temperatura ambiente. 
Para tanto um espectrofotômetro UV-VIS Cary 
50 foi utilizado para fazer as análises no 
método colorimétrico tradicional. Para o 
PhotometrixPRO foi utilizado um Smartphone 
marca Motorola, modelo G1 com câmera de 5 
Mp e resolução de 2592 x 1944 pixel. 
Como principais resultados, pode-se destacar 
que uma curva de calibração (com faixa linear 
de 5-450 mg L–1) foi confeccionada para o 
método tradicional (UV-Vis). Nesse caso, o 
LOD e LOQ foram de 6,53 mg L-1 e 21,78 mg L-

1, respectivamente, com r²= 0,997. Por sua vez, 
para o método PhotometrixPRO foi a mesma 
faixa linear de trabalho (compreendida entre 5-
450 mg L-1) e r²= 0,998. Nesse caso, os limites 
de detecção e quantificação foram de 5,61 mg 
L-1 e 18,71 mg L-1, respectivamente. 
Com vista a esses resultados, pode-se 
considerar que o método PhotometrixPRO é 
muito mais rápido dado que com o aplicativo 
não é necessário realizar os cálculos, com os 
dados extraídos a partir da curva de calibração, 
pois o mesmo realiza o cálculo imediatamente 
após o registro da foto. Assim, pode-se 
considerar que os resultados preliminares aqui 
descritos permitem considerar o método 
PhotometrixPRO igualmente apropriado para 
monitoramento da DQO nas soluções testadas. 
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The Federal University of Santa Maria (UFSM) 

is located in the city of Santa Maria, in the Rio 
Grande do Sul State, in the south of Brazil. The 
region is situated in the intermediate portion of a 
watershed that constitutes one of the sources of 
the Vacacaí-Mirim River. The basin area is 
comprised by approximately ten square 
kilometers, 65% of which is occupied by the 
university campus. The waters of the watershed 
are part of the University's natural environment   
and just like any other element of nature, impact 
the space in which they are inserted and are also 
impacted by this environment. Initiatives are 
needed to understand the impact that the UFSM 
structure may bring to these waters. Based on 
these aspects, this study aimed to determine the 
quality of such water in terms of the 
concentrations of halogen and sulfur species.  

In this work, samples were collected at 5 
strategic points, the first being the stream when it 
reaches the university and the last point when the 
stream is no longer part of the university area. The 
sampling was composed with collections that 
comprised 12 h during a day, in January 2019. 
The samples were filtered and in order to verify 
the influence of filtration on the retention of the 
species, filter membranes containing different 
composition and porosity were used. 

Bromine, chlorine and iodine were determined 
by inductively coupled plasma mass spectrometry 
(ICP-MS, model Elan DRC II, Perkin Elmer, 
Canada). Fluoride and other anions determination 
was performed in an ion chromatography system 
(model 850 Professional IC, Metrohm, 
Switzerland) with conductivity detection. Sulfur 
was determined by inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry (ICP-OES, Ciros 
CCD,Spectro Analytical Instruments, Germany). 

Regarding to the evaluation of the influence of 
a filtration step, a common approach before 
chromatographic analysis, the different membrane 
types investigated showed no difference when 
compared to the results obtained for samples that 
did not undergo this procedure. 

With respect to the fluorine content, the total 
content by ICP-MS was not feasible to be 
determined due to the poor sensitivity of this 
technique for this analyte. Then, fluoride was 
determined by IC at concentrations of 320 µg L-1 
to 362 µg L-1, except at the collection point after 

the University Hospital (HUSM), where the content 
was highest (634 µg L-1). This can be  a 
consequence of the use of fluorine-based 
substances, as radiopharmaceutical sodium 
fluoride in some cases.  

The total content of chlorine was determined 
by ICP-MS from 23.0 mg L-1 to 35.5 mg L-1.  The 
chloride concentrations measured by IC presented 
no statistical difference to those of total chlorine, 
indicating that the largest contribution for Cl 
content is in the form of salts instead of organic 
forms. Those high concentrations in surface water 
have been reported and are commonly related to 
sewage discharge.  

Relatively low Br concentrations were 
measured and in some samples were close to the 
limit of quantification by IC (50 µg L-1). In general, 
Br- and total Br showed reasonable agreement 
considering the uncertainty of the IC data at low 
concentrations. Therefore, the dominant chemical 
form of Br in samples was Br-. 

Results for total iodine concentrations were 
46.6 µg L-1 in the first collection point and 
increased in the others, with the highest 
concentrations determined near the HUSM (271 
µg L-1). At the exit point, despite the reduction, the 
concentrations were still higher than the initial 
concentration (153 µg L-1). It is possible to see 
that the activities at the hospital should influence 
significantly in the content of iodine. However, 
ionic species were not detected and further 
studies must be developed. 

Sulfur concentrations were also investigated, 
with values ranging from 3.04 mg L-1 to 4.86 mg L-

1. It can be observed that the concentrations of S 
are higher at the point of entry of the university 
stream, when compared to the last point, having a 
dilution effect. Comparing with the data obtained 
by ion chromatography, it can be inferred that the 
predominant S form is sulphate.  

From these results it is possible to notice that 
among the activities developed in the university 
city, those developed in the HUSM present 
greater impact on the concentrations of the non-
metal species. On the other hand, when 
comparing the concentration of analytes at inlet 
and outlet streams, they are generally similar or 
lower than other streams. 
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1. Introdução  
 

O glifosato é o herbicida mais utilizado no 
Brasil e apesar da ANVISA (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) estabelecer em 2019, 
após sua reavaliação toxicológica, que o 
produto não oferece riscos à saúde [1], a 
comunidade científica e muitas agências de 
proteção ambiental e de saúde tem 
considerado importante o monitoramento e 
controle do glifosato e seu produto de 
degradação (acido aminometilfosfônico, AMPA) 
em diferentes matrizes [2].    

Desde que os compostos de interesse não 
apresentam cromóforos em suas estruturas, e 
a maioria dos detectores utilizados em CE são 
de detecção UV-Vis, este trabalho deve como 
objetivo apresentar um método simples e 
promissor para a determinação de glifosato e 
AMPA por eletroforese capilar (CE) utilizando a 
detecção indireta.  

 
2. Metodologia  

 
  Como eletrólito de corrida foi utilizado:                         

10 mmol L-1 3,5 ácido dinitrobenzóico (DNB, 
espécie cromófora) contendo 0,2 mmol L-1 de 
brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB), pH 
8,35. As amostras de água foram pré-
concentradas em um fator de 10 vezes por 
evaporação. Antes das análises o pH foi 
ajustado para 3,0 com HCl 1 mol L-1. 
  

3. Resultados e discussão  
 

A partir dos resultados preliminares, 
apresentados na 38ª SBQ [3], o método foi 
validade e aplicado em amostras reais. O 
método apresentou linearidade no intervalo de 
0,5 – 6,0 mgL-1 com limites de detecção e 
quantificação de 0,41/1,25 e 0,39 e 1,07 mgL-1  
para glifosato (Gli) e AMPA, respectivamente.  
As Tabelas 1 e 2 apresentam os parâmetros de 
validação para o método proposto. O método 
foi aplicado a amostras reais como mostra a 
Figura 1. 

 

Tabela 1. Precisão interdia.  
Analito Concentração (mg L-1) RSDa (%) 

Gli 2,0 2,75 
 6,0 1,69 
 10,0 1,11 

AMPA 2,0 2,80 
 6,0 2,65 
 10,0 1,54 

a n= 9 
Tabela 2. Testes de recuperação.  

Analito Concentração (mg L-1) Recuperação (%) 
Gli 1,0 81,0  2,3 

 2,5 92,5  1,6 
 5,0 96,0  1,1 

AMPA 1,0 90,0  2,5 
 2,5 97,0  2,6 
 5,0 104,0  1,6 
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Figura 1. Eletroferograma da amostra de água de um  lago 
fortificada com 0,075 mgL-1 de  AMPA e glifosato. 
Condições: 29ºC; 50 mbar x 6s; -15 kV; eletrólito                   
10 mmol L-1 3,5-DNB e 0,2 mmol L-1 CTAB ,pH 8,35.  
Detecção: sinal 400/60nm; referência 254/10nm. 
Identificação: (1) AMPA, (2) glifosato e # não identificado.  
 

4. Conclusões  
O método desenvolvido apresentou resultados 
satisfatórios para os parâmetros de validação.  
Em nenhuma das amostras avaliadas foi 
encontrado AMPA e glifosato.  
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A presença de contaminantes emergentes 
em águas naturais tem sido atribuída ao uso de 
bens consumo, seguido da eliminação ou 
excreção.1 No caso de fármacos, tanto o 
consumo quanto o descarte inadequado têm 
sido as principais fontes de aporte. Entretanto o 
descarte de resíduos de fármacos a partir de 
produtores primários, como industriais 
farmoquímicas, ainda é pouco explorado. 

Neste escopo encontra-se o Distrito 
Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o segundo 
maior polo farmoquímico da América Latina 
que possui mais de 150 industrias, sendo 22 
produtoras de medicamentos.  

Os rejeitos industriais são lançados na rede 
de esgotamento sanitário e canalizados até a 
estação de tratamento de esgoto ETE-DAIA. O 
efluente tratado é então lançado próximo à 
nascente do Córrego Abraão, afluente do Rio 
Extrema, o qual é tributário do Rio Corumbá.  

Assim, buscamos identificar contaminantes, 
incluindo fármacos, em águas receptoras de 
efluentes da ETE DAIA. Para tanto, uma 
amostra do Córrego Abraão foi coletada, 
filtrada (0,45 µm) e separada em três alíquotas 
(300 mL) que tiveram pH ajustado (2, 6 e 10) 
de modo a favorecer a extração de 
contaminantes com diferentes características 
ácido-base. As substâncias foram extraídas em 
fase sólida (Oasis HLB, 500 mg, Waters) e 
eluídas com 6 mL de MeOH. Cada eluato foi 
reduzido a 1,0 mL em sistema de evaporação 
paralela (Syncore Analyst, Buchi).  

As substâncias foram analisadas por injeção 
sem coluna cromatográfica em equipamento 
UltraLC 100-XL (Eksigent) acoplado a 
espectrômetro de massas híbrido (QTOF) de 
alta resolução (TripleToF 5600+, Sciex) com 
fonte de ionização por electrospray (ESI) em 
meio isocráticao com água:acetonitrila em 
HCOOH 0,1% no modo positivo (ESI+) e em 
NH4OH 0,1% no modo negativo (ESI-).  

Foi realizada a identificação de substâncias 
não-alvo na busca por potenciais candidatos a 
monitoramento, estratégia denominada “non-
target screening”2. Assim, no QTOF, as 
substâncias foram identificadas no modo 

Information Dependent Acquisition (IDA), que 
consiste em varredura no modo MS, 
fragmentação sob energia de colisão fixa (20 
eV) e produção de espectros MS/MS de alta 
resolução (erro < 2,0 ppm) via calibração 
rotineira de massas (APCI Negative/Positive 
Calibration Solutions PN 4460134/4460131, 
Sciex). Para cada extrato, produzido sob 
diferentes pH, a identificação das substâncias 
foi feita mediante o uso da plataforma Global 
Natural Products Social Molecular Networking 
(GNPS) que agrega diversas bases de dados 
para espectros de massas produzidos em 
diferentes equipamentos e resoluções. A 
identificação foi realizada via comparação com 
espectros de referência e índices de correlação 
(cosine), nos quais valores acima de 0,7 
determinam correlação positiva. 

Nos extratos foram encontradas mais de 20 
biomoléculas e seus produtos de degradação, 
três pesticidas, dois emulsificantes, um 
surfactante, um agente plastificante e 10 
fármacos, sendo eles: ácido cólico, 
sulfapiridina, carbamazepina, ranitidina, 
docosanol, dihidrocodeina, fosinopril, erlotinib, 
episilon e tropisetron. Dentre os fármacos 
identificados, no melhor de nosso 
conhecimento, não existem dados ambientais 
sobre a presença dos quatro últimos, 
evidenciando uma relação direta com as 
características do local amostrado. 

A partir da identificação dos contaminantes 
de interesse, as próximas etapas, já em 
andamento, envolverão a aquisição de padrões 
e o desenvolvimento de métodos para a 
quantificação de substâncias-alvo em análises 
periódicas de monitoramento.  
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O amianto crisotila é uma fibra mineral 
amplamente utilizada na indústria. No Brasil, o 
amianto é encontrado em telhas e caixas 
d’água de fibrocimento que são utilizados há 
vários anos pela população. A degradação das 
telhas, aliada ao tempo e ao clima do local 
onde esses materiais estão presentes, pode 
liberar fibras de amianto colocando em risco o 
ser humano. Hoje em dia a comercialização de 
produtos contendo amianto é proibida, mas 
devido à sua durabilidade, muitos produtos 
ainda são encontrados.  

Nesse trabalho, foram analisadas telhas de 
diferentes ambientes e caixas d’água 
verificando a influência da idade, pH e 
localização destes materiais. As amostras de 
telha foram coletadas em: (i) Itapoá-SC; (ii) 
Assentamento Agrícola, Lapa-PR; (iii) um ponto 
residencial, Piraquara-PR; (iv) UTFPR, Curitiba 
(v) um ponto comercial em Curitiba. Para as 
amostras das caixas d’água de fibrocimento 
foram realizadas coletas de 500 mL da água de 
consumo de: (i) uma residência na cidade de 
Piraquara; (ii) um ponto comercial no bairro 
Boqueirão em Curitiba e (iii) na UTFPR-, 
Curitiba, totalizando cinco amostras.  
As telhas foram divididas em 0,46 m². A 
metade foi lavada com água ultrapura e a outra 
lavada com 500 mL de chuva sintética,pH 5,5. 
A água de lavagem foi filtrada através de uma 
membrana de 0,45 μm, totalizando 20 
amostras. Para a água coletada das caixas 
d’água foi realizada a filtração em membrana 
de acetado de celulose 0,45 μm que foram 
levadas para análise. 

As amostras foram analisadas em MEV-
EDS (JEOL / JSM 6360 LV) e Espectroscopia  
Infravermelho Varian / 640-IR). 

Para as medidas de MEV-EDS, as amostras 
foram suportadas e metalizadas com ouro. Um 
padrão de crisotila foi utilizado apresentando as 
seguintes características: Fibras sedosas, 
compridas e curvas, de fácil separação. Após 
análise, foram encontradas inúmeras fontes de 
fibras sedosas e curvas com um diâmetro 
variando entre 30 e 70 nm da funcionalidade da 
Crisotila.  

  Uma análise pontual (ESD) foi realizada em 

amostras com fibras de aparência similar como 
as descritas anteriormente. Devido a sua 
composição, foi possível observar a presença 
de picos de alta intensidade para Mg e Si. A 
proporção desses picos foi compatível com a 
encontrada no padrão de crisotila, sendo assim 
um indício da presença da fibra na amostra. 

  Para análise por IV, as amostras foram 
maceradas com KBr (16 acumulações), onde 
foram encontradas bandas usuais do mineral 
3691 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 3650 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 1079 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 1020 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 
960 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 615 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, 433 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 e 401 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, onde 
bandas entre: 1200-900 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, são comuns 
devido ao estiramento da ligação Si-O; entre 
600-900 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, devido à vibração da cadeia de 
silicato, além de curvaturas da ligação O-H na 
região entre 3600–3700 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, já para bandas 
encontradas entre  434 e 300 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, essas 
podem ser atribuídas ao dobramento na ligação 
entre de Mg-OH. 

  Para as caixas d’água nenhum dos 
equipamentos registrou qualquer sinal que 
pudesse ser atribuído à fibra de crisotila. 

A partir desses resultados pode-se afirmar 
que as fibras encontradas são de amianto do 
tipo crisotila, é possível observar que apesar de 
não terem sido encontradas nas caixas d’água, 
nas telhas, as fibras se desprenderam do 
material com facilidade, sendo encontrada em 
grande número o que pode indicar um perigo 
para a população exposta. 
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The study of emerging contaminants (ECs) 
has received special attention due to its high 
consumption, frequent detection in the aquatic 
environment and reported ecotoxicological 
effects (Sousa et al., 2018).  

Various techniques have been reported to 
report reliable information on the occurrence of 
ECs. Liquid chromatography coupled to high 
resolution mass spectrometry (LC-HRMS) 
allows simultaneous monitoring of a large 
number of trace organic compounds including 
the detection of known substances (target), as 
well as of compounds that are not routinely 
monitored (non-target) and that can also be 
systematically evaluated (Hug et al., 2014). 

In this work, we show a workflow that 
combines the exhaustive target analysis of 376 
ECs (including pharmaceuticals, hormones, 
nitrosamines, pesticides, drugs of abuse) with a 
non-target approach using nanoflow liquid 
chromatography coupled to high resolution 
mass spectrometry (nanoLC-HRMS) with 
Q/Orbitrap analyzer. In this way, experiments 
were performed alternating the acquisition 
mode in full scan (target analysis) followed by 
fragmentation without isolation of the precursor 
ion (AIF mode). The acquisition method 
consisted of two parallel experiments: (1) full 
scan at a resolution of 70,000 and (2) collision-
induced dissociation without precursor ion 
isolation (AIF mode). 

 Surface water samples were collected at 
different sampling points in streams of Rocha, 
Uruguay. Samples were concentrated using 
solid phase extraction (SPE) with HLB 
cartridges. Linearity and sensitivity was 
addressed for target compounds. The 
quantification limits (LOQ) varied from 0.1 ng / L 
to 10 µg / L. The use of nanoLC-HRMS allowed 
negligible (<10%) matrix effect (ME) for surface 
water for 81% of target compounds while 99% 
showed < 20% ME. This feature of nanoLC-
HRMS is particularly highlighted for 
environmental studies were the water quality 
usually changes at basin scale. Selected cases 

of target and non-target identification are 
discussed. Retrospective elucidation of 
azithromycin transformation products found in 
environmental samples trough AIF workflow is 
shown.  
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A detecção e quantificação dos princípios 
ativos dos pesticidas são imprescindíveis, e as 
concentrações extremamente baixas com que 
é preciso lidar (muitas vezes abaixo de µg L-1) 
constituem entraves importantes. A 
necessidade de equipamentos e métodos 
eficientes é evidente e, para tanto, a 
cromatografia líquida de alta eficiência 
acoplada à espectrometria de massa 
sequencial juntamente com eficiente preparo 
das amostras, tem se mostrado uma 
ferramenta valiosa (Chiarello1 et al., 2017). Em 
particular, um método prático para o preparo de 
amostras é aquele denominado QuEChERS 
(Quick, Easy, Cheap, Effective, Ruged and 
Safe) desenvolvido inicialmente para análise de 
pesticidas em alimentos (Dionisio2 et al., 2010).  

O objetivo deste trabalho foi desenvolver 
uma metodologia analítica para a determinação 
de pesticidas a ser aplicado nas águas da 
represa de Biritiba Mirim (SP), o que incluiu a 
identificação de protocolo QuEChERS para a 
preparação de amostras. 

Foi utilizado o cromatógrafo líquido Agilent 
1290 Infinty II acoplado a um espectrômetro de 
massas tipo triplo quadrupolo (Agilent 6470 
QqQ). A separação de 13 pesticidas alvo foi 
alcançada em menos de 7 minutos utilizando 
uma coluna C18 modelo Agilent ZORBAX 
Eclipse Plus Rapid Resolution HD 
2.1x100mm 1.8-Micron (fase móvel: ácido 
fórmico 0,1% (A) e acetonitrila (B)). Dois 
diferentes protocolos de extração foram 
utilizados: (i) QuEChERS original (2mL de 
amostra+2mL de acetonitrila contendo 0,8g de 
MgSO4 e 0,2g de NaCl) e (ii) QuEChERS 
tamponado (AOAC, 2mL de amostra+2mL de 
acetonitrila contendo AcH 1%+MgSO4 0,8g e 
AcNa 0,2g). As amostras foram centrifugadas a 
5000rpm por 3min e submetidas a clean up 
utilizando d-SPE. 

Um screening preliminar havia mostrado 
que os pesticidas Propamocarb, Carbendazin e 
Fenamidone são os mais frequentes nas 
amostras de água e, em função disso, essas 
substâncias foram escolhidas para testar os 
dois métodos de extração. Conforme mostra a 

Figura 1, o método QuEChERS-AOAC é mais 
eficiente, chegando a valores de recuperação 
nitidamente mais próximos a 100%, se 
comparado à versão convencional.  

Figura 1. Recuperação dos pesticidas utilizando 
método QuEChERS original e tamponado (AOAC).  
 

A partir desse resultado, quantificou-se o 
carbendazin em 5 amostras de água e, com 
base em curvas de calibração, obteve-se 
concentrações no intervalo 4,70 - 6,52 µg/L. 
Esse fungicida sistêmico tem classificação 
toxicológica II (altamente tóxico) e classe 
ambiental III (perigoso). 

O método tem potencialidade para 
mensurar a presença de compostos químicos 
usados no manejo das lavouras em águas de 
abastecimento público. Uma das possíveis 
aplicações é o rastreamento do uso de 
pesticidas já que a ação dos órgãos de controle 
encontra diversos entraves e constitui uma 
tarefa particularmente desafiadora.  
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Introdução e Objetivo 
As microcistinas são heptapetídeos 

hepatotóxicos produzidos por cianobactérias e 
constituem uma família de toxinas com mais de 
200 variantes já identificadas (Spoof e Codd, 
2017). São produzidas principalmente pela 
espécie Microcystis aeruginosa, mas também 
por outras espécies dos gêneros Microcystis, 
Anabaena, Oscillatoria e Nostoc (Dawson, 
1998). As microcistinas são reportadas como 
as toxinas mais comumente encontrados em 
episódios de floração no Brasil, especialmente 
a microcistina-LR. Frequentemente, toxinas de 
cianobactérias estão associadas a episódios de 
intoxicação de pássaros, peixes, animais 
selvagens, e, com menor frequência, de seres 
humanos (Kamogae e Hirooka, 2000). 

Em março deste ano, moradores da região 
de Lins (estado de São Paulo) protestaram 
contra a qualidade da água do rio Tietê e 
Dourados (braço do rio Tietê), cujas 
concentrações de microalgas e cianobactérias 
estavam visivelmente elevadas. Mais de uma 
tonelada de peixes mortos foi retirada do rio na 
região (Portal G1, 2019). Considerando este 
cenário, o objetivo do presente estudo foi 
analisar uma amostra do rio Dourados, na 
região de Lins (SP), quanto à presença de 
quatro variantes de microcistinas (MC-LR, MC-
YR, MC-RR e MC-LA)  

Materiais e Métodos  
Os padrões analíticos das toxinas foram 

adquiridos do NRC-CRM, Institute of Marine 
Biosciences, Canadá. As análises foram 
realizadas por LC-MS (1260 Infinity 6460 Triple 
Quad LC/MS, Agilent Technologies, EUA), com 
ionização por eletrospray (ESI) em modo 
positivo. A separação foi promovida por uma 
coluna LunaC18 (150x2,0 mm, 100 Å – 
Phenomenex, CA, USA). A fase móvel 
consistiu em ácido fórmico 0,1% (A) e 
acetonitrila (B). As razões m/z monitoradas 
para detecção dos compostos foram 910, 1045, 
e 995, correspondentes aos íons precursores 
de MC-LA, MC-YR e MC-LR, respectivamente; 
e 519, correspondente à MC-RR. A amostra foi 
coletada de forma simples, nas coordenadas 

21°31'16.1"S 49°40'26.9"W, no dia 05 de maio 
de 2019, sendo refrigerada para transporte. No 
laboratório, seguiu-se com a homogeneização, 
visualização da amostra em microscópio ótico e 
liofilização. Posteriormente, extraiu-se 10mg de 
amostra com solução de MeOH:H2O (50:50) e 
probe de ultrassom (37kHz) por 5 minutos. 
Após extração, a amostra foi filtrada em 
membrana de PVDF 0,22 µm (Millipore), para 
injeção em LC-MS (5µL). 

Resultados  
Das quatro variantes de microcistinas 

analisadas, foram detectadas MC-RR, MC-YR 
e MC-LR, nas concentrações 0.33, 0.75 e 4.58 
µg/L. Não foi detectada a variante MC-LA. É 
importante observar que as concentrações de 
microcistinas se encontram acima do valor 
máximo estabelecido pela portaria 2914/11 do 
Ministério da Saúde, que preconiza o valor 
máximo de 1 µg/L de MCs totais (somatório de 
todas as variantes). A visualização da amostra 
em microscópio ótico (400x aumento) apontou 
a predominância de organismos do gênero 
Microcystis na amostra, corroborando com os 
resultados de MCs encontradas. 

Estes resultados apontam fortes indícios de 
que a floração existente no ponto analisado é 
tóxica. Todavia, estes resultados não 
dispensam a necessidade da realização de um 
monitoramento integrado do rio Dourados, com 
análises de fitoplâncton e outros parâmetros 
físico-químicos (realizado pela CETESB).  
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O Sulfentrazone [N-{2,4-dicloro-5-{4-
(difluorometil)-4,5-di-hidro-3-metil-5-oxo-1H,2,4-
triazol-1-il} fenil} metanossulfonamida] é um
herbicida registrado para uso em diversas
culturas agrícolas, como soja e tabaco (Ohmes
e Mueller, 1999). Possui baixa degradação no
ambiente aquoso, portanto, o objetivo deste
estudo foi o desenvolvimento e validação de
método de análise por Cromatografia Líquida
de Alta Eficiência (CLAE) de sulfentrazone em
água.
As análises cromatográficas foram realizadas
utilizando Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) com Detecção por Arranjo de
Diodos (DAD). A coluna cromatográfica
utilizada foi a Inertsil ODS-3 (C18, RP, 250 mm
X 4,3 mm) e as condições do método
cromatográfico foram: fase móvel de
acetonitrila (ACN) e água ultrapura pH 3
(90:10), vazão de 1 mL/min em sistema
isocrático com tempo de corrida de 10 min,
injeção de 20 μL de amostra, comprimento de
onda de detecção de 210 nm e a temperatura
do forno à 35°C.
Os pontos utilizados na curva de calibração em
ACN foram: 1, 2, 4, 6 e 8 mg/mL. Além disso,
foi preparada uma curva em água de amostra
real, retirada de um arroio localizado na
Universidade Federal do Pampa, nas mesmas
concentrações descritas, para teste de
seletividade e efeito da matriz.
Também, foi desenvolvido um método de
Extração em Fase Sólida (EFS) utilizando
cartuchos Strata - X (Phenomenex). Os
cartuchos foram condicionados com 3 mL de
ACN, 3 mL de água ultrapura e 3 mL de água
ultrapura pH 3. As amostras de 100 mL água
fortificadas com sulfentrazone em
concentrações de 20 µg/L, 40 µg/L e 80 µg/L
foram acidificadas a pH 3 e depois percoladas.
Os cartuchos foram lavados com 3 mL de água
ultrapura pH 3 e água ultrapura e secos por 10
min de vácuo. Para a eluição do sulfentrazone
foram utilizados 10 mL de ACN. Após, a
amostra foi evaporada em rotaevaporador (40°
C) e resuspensa com 1 mL de ACN. Este
processo de EFS foi realizado em triplicata

para todas as concentrações utilizadas. Todas
as acidificações descritas foram realizadas com
ácido fosfórico (1:1, v/ v).
Os parâmetros de validação utilizados para a
validação do método foram: linearidade,
seletividade e efeito matriz, repetibilidade,
recuperação, exatidão, precisão, limite de
quantificação (LOQ) e limite de detecção (LOD).
As diferentes combinações de fases móveis
testadas foram: ACN e água ultrapura nas
proporções de 50:50, 60:40, 65:35 e 90:10 de
modo isocrático e as vazões: 0,8, 0,9 e 1
mL/min. A fase móvel de ACN e água ultrapura
pH3 (90:10) e fluxo de 1 mL/min foram
consideradas ideais por ter proporcionado um
menor tempo de retenção do analito, reduzindo
o tempo total da corrida cromatográfica para 10
min.
A linearidade em ACN foi satisfatória pois foi
obtido a equação de regressão linear de y =
219x + 15,31e r2 = 0,9999. Os resultados para
seletividade e efeito matriz foram obtidos
comparando a linearidade da curva em ACN e
na matriz, sendo observado menos de 20% de
efeito sobre as análises, o que mostra que o
método foi seletivo e não apresentou efeito
matriz.
A repetibilidade foi verificada analisando uma
solução padrão de sulfentrazone de 1 mg/L
sete vezes, para a avaliação do desvio padrão
relativo (DPR) do método, obtendo 1,303%
para curva em ACN. A recuperação do
sulfentrazone na amostra de água limpa foi de
105,44% e na matriz de 94,89%. Estes valores
de repetibilidade e linearidade estão de acordo
com o guia de controle de qualidade Europeu.
Os valores de LOD e LOQ foram 0,2987 mg/L e
0,8961 mg/L, respectivamente, na curva de
solventes; para a curva na amostral real, os
resultados foram 0,3333 mg/L e 1 mg/L para
LOD e LOQ, respectivamente.
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Introduction: Chlorinated pesticides 
account for approximately 40% of all pesticides 
used worldwide. They are found in low amounts  
in food and water, which presence can lead to 
intoxication, what makes their detection 
necessary. Techniques such as HPLC allow the 
identification and quantification of compounds at 
trace levels, making it possible to quantify these 
pesticides. 

In this perspective, the aim of this study is to 
develop and validate a HPLC-DAD 
chromatographic method for the quantification of 
9 pesticides simultaneously.  

Materials and methods: It was used a 
Young Lin (YL) 9100 (Anyang, Korea) device 
coupled to a YL9160 diode array detector 
(HPLC-DAD) and an Inertsil ODS-3 column (4.6 
× 250 mm). Acetonitrile (A) and water acidified 
to pH 3 with H3PO4 (B) were used as the mobile 
phase, with a flow rate of 1 mL/min up to 50 
minutes. The chromatographic conditions were: 
30:70 (A: B) from 0 minutes to 86:14 (A: B) within 
42 minutes, then it was returned to the initial 
conditions until 44 minutes and remained this 
way up to 50 minutes with column temperature 
at 35º C. The calibration curve was made with a 
mixture of Imazetapyr, sulfentrazone, diuron, 
3,4-dichloroaniline (3,4-DCA), propanyl (220 
nm), 3,5-dichloroaniline (3,5-DCA) (230 nm ), 
tebuconazole, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 
(2,4-D) (202 nm) and quinchlorac (254 nm) with 
6 points from 0.5 and 10.0 mg/L (by linear 
regression). 

A sample at the lowest concentration of the 
curve was used to evaluate the validation 
parameters described by Ribani et al. (2004): 
selectivity, linearity, precision (repeatability), LD, 
LQ, matrix effect and robustness by varying 
column temperature (± 2º C). 

Finally, we analyzed of the pre-concentrated 
(100 ×) real sample collected in Uruguay river 
with Strata-X 500 mg/6 mL Reverse Phase 
Cartridge.  

Results: The method selectivity was 
measured by assessing the DAD spectrum of 
pesticides individually. All compounds except 
Imazetapir had a linear range from 0.5 to 10 mg 
/ L (Table 1). The linearity ranged from R² = 
0.9932 to 0.9996 (Table 1), these values are 

within the limits defined by ANVISA (R² = 0.99) 
and INMETRO (R² = 0.9) (Ribani, et al., 2004). 

Table 1. Calibration curve parameters. 

    
      Except by Imazetapir, all LOD are below 
44.5 µg/L and LOQ re below 135 µg/L. Accuracy 
was measured by relative standard deviation 
(RSD%), and all pesticides have values below 
3.6%. These results are also within the 
acceptable parameters for trace compound 
analysis.   
      Evaluation of the matrix effect by fortification 
with the mixture standard resulted in the 
recovery of all pesticides within acceptable 
parameters (70% - 120%), with purity of all 
peaks above 784 (ideal 1000). In the analysis of 
a real sample we found 3,4-DCA (5.5 µg/L) and 
Propanil (4.9 µg/L). 
      The evaluation Robustness was below 
4,05% (RSD%) for temperature at 33º C and 
1,99% (RSD%) for temperature at 37º C for all 
pesticides.  
      From the results we can say that the method 
met all the defined parameters and proved 
reliable to be used. However others validation 
parameters still will be tested. 
      Acknowledgments:  We thank CNPq, 
PROPPI, CAPES, Unipampa and PPG 
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Introduction 
The use of several pesticides in crops is a 
common practice, which may lead to their 
coexistence in the same environment, 
especially water reservoirs. 
In this perspective this work aims to develop an 
SPE method for the extraction of nine 
pesticides simultaneously. 

Materials and methods 
4 cartridges were tested for extraction of a nine 
pesticides mixture: Imazetapyr, sulfentrazone, 
diuron, 3,4-dichloroaniline (3,4-DCA), 3,5-
dichloroaniline (3,5-DCA), tebuconazole, 
quinchlorac and 2,4-dichlorophenoxyacetic acid 
(2,4-D). Silica cartridges, ODS-C18, C18-E and 
Strata-X (Alcroon). 
We defined as initial parameters: 3 mL 
methanol and 3 mL ultra-pure water for 
cartridge conditioning. Percolation of the 
fortified sample (100mL) and elution with 10 mL 
of methanol. All samples were fortified with 100 
µL of the standard solution containing nine 
pesticides at a concentration of 100 mg / L 
each. All samples after elution were evaporated 
to dryness and resuspended in 1 mL methanol. 
The cartridge with the highest retention for all 
compounds was used to evaluate the 
optimization parameters (elution solvent e 
sample pH). 
A Young Lin (YL) 9100 Liquid Chromatograph 
(Anyang, Korea) was coupled to a YL9160 
diode array detector (HPLC-DAD) with an 
Inertsil ODS-3 column (4.6 × 250 mm) to 
quantify the nine pesticides. 
To compare the extractions of the same 
pesticide it was used 2 Way ANOVA followed 
by Bonferroni post-test comparing the initial 
parameters with changes made later. All 
analyzes were performed in triplicate. 

Results 
Strata-X showed the highest recovery rate for 
all pesticides except for 3,4-DCA and 3,5-DCA, 
compared to the other cartridges. These 
pesticides achieved no more than 70% 
recoveries for any cartridge. Strata-X was the 
only one that recovered Quinclorac and 2,4-D, 
pesticides of interest for future studies. 
Furthermore, we chose to evaluate the other 
parameters with Strata- X, for presenting the 
best results.  

 
Figure 1. Use of different solvents for pesticide recovery. 

The line indicate 70%. 
Then we tested two further variations for the 
elution: 10 mL acetonitrile and 5 mL acetonitrile 
/ 5 mL methanol (10 mL final volume). however, 
the elution with 10 mL of initially defined 
methanol obtained better results in the analytes 
elution (Figure 1).  
 

 
Figure 2. Pesticide recovery (with strata-X) evaluating 4 

different sample pH. The line indicates 70%. 
Finally, we evaluated the pesticides retention in 
strata-X cartridge with different pH of the 
sample, testing the pH of 1.2; 3; 4.95 and 7. 
The pH 1.2 presented better results for the 
recovery of all pesticides, and it showed 
recovery of 3,4-DCA and 3,5-DCA not 
previously obtained (Figure 2). 
Following this, cleaning solvent variation and 
use of other techniques such as salting-out will 
be tested, trying to improve pesticide recovery. 
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One of the most important resources for the 
existence and maintenance of life is water. 
Ensuring its quality in the environment is 
indispensable. Many studies that prove the 
contamination of aquatic environmental by 
pesticides were published in the last decades 
(Bueno et al. 2009), but legislation that 
determine the maximum permissible values for 
human health and environment safety are still 
not completely established. In order to establish 
safe limits, it is necessary to know the levels of 
contamination in different aqueous 
environmental matrices (surface water, 
groundwater, etc.). It is known that some 
pesticides have a high mobility in the aqueous 
medium (e.g. atrazine) and can easily be found 
in surface waters at levels of  
μg L-1 and ng L-1 (Casado et al. 2018). 

In Brazil, the state of Paraná stands out as 
one of the largest consumers of pesticides, 
applying 96.3 thousand tons in 2011, an 
average of 9.6 kg ha-1 year-1. In this state, it is 
located the Itaipu water reservoir, responsible 
for the generation of energy in Itaipu 
hydroelectric plant, but also, habitat of many 
species. As it is fed by rivers surrounded by 
agricultural and pesticide use, the present work 
pretends to evaluate pesticide presence in 
affluent rivers of Itaipu Reservoir through a 
screening of pesticides using homemade 
database containing information about exact 
mass to more than one thousand pesticides 
approved and not approved around the world.  

In this study, 17 rivers from 1st to 3rd order 
were evaluated in Paraná 3 basin. Samples 
were collected in February 2019, extracted 
using Oasis HLB SPE cartridges, and analyzed 
by UHPLC (Nexera 2, Shimadzu) coupled with 
an QTOF MS (Impact II, Bruker Daltonics), 
analysis were conducted in positive and 
negative ionization mode. DataAnalysis 4.2 
software was used to data treatment.  

It was possible to identify the presence of 
57 suspect pesticides in the samples, being that 
in average, 21 compounds in each sample. The 

compound was considered suspect when 
standards are not available but molecular ion 
and at least two fragments, previously 
described in literature, were found with mass 
errors below 5 ppm. Many different compounds 
from different classes were founded, like 
propazine, carbendazim and metolcarb, 
classified as herbicide, fungicide and 
insecticide, respectively. Besides that, 3 
compounds: atrazine (ATZ), Deethylatrazine 
(DEA) and Deisopropylatrazine (DIA) were 
confirmed. Compounds were considered 
confirmed when standard is available and 
retention time is known. It is important to note 
that, ATZ is a pesticide widely used and, 
beyond the active principle, its two main 
metabolites (DIA and DEA) were identified in all 
samples analyzed. Although there are no 
quantitative data of the compounds identified, 
this analysis showed as an important tool, 
considering the wide range of compounds 
searched, because allow a comprehensive 
assessment of the contamination present in the 
environment studied. Finally, this strategy could 
be associated, as a previous step, to a 
quantification analysis. 
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Dentro da classe dos compostos 
conhecidos como poluentes orgânicos 
emergentes (POE) há uma subdivisão que tem 
atraído atenção dos pesquisadores devido aos 
seus efeitos deletérios aos seres vivos. Os 
desreguladores endócrinos (DE) podem causar 
desde problemas hormonais até distúrbios 
reprodutivos1. 

Presentes em formulações de produtos 
comerciais eles já foram encontrados em 
diversos corpos hídricos. Devido à diversidade 
das matrizes ambientais, sua detecção e 
quantificação pode ser um desafio. 

As técnicas cromatográficas se destacam 
para a resolução deste problema, pois além de 
oferecerem a possibilidade de quantificação de 
pequenas quantidades, possuem boa 
sensibilidade e versatilidade. Entretanto a 
presença do efeito de matriz pode ser um fator 
que dificulta a quantificação destas 
substâncias. 

O objetivo deste trabalho foi validar, 
segundo a norma ISO/IEC 17025, a 
metodologia de Cromatografia Líquida de Alta 
Eficiência (CLAE), usada pelo Laboratório de 
Engenharia Sanitária (LES) para identificação e 
quantificação de (DE) 2. 

Para atender os parâmetros propostos para 
a validação, foram avaliados os seguintes 
critérios de desempenho: seletividade, efeito de 
matriz, linearidade, precisão (repetibilidade) e 
exatidão (recuperação), limites de detecção 
(LD) e de quantificação (LQ). 

As amostras de água foram coletadas no rio 
Maracanã, localizado na cidade do Rio de 
Janeiro no bairro Maracanã. Ao todo foram 
coletados 9 litros de amostra. 

Devido a sua localização ser em uma área 
urbana de alta densidade demográfica ele 
possui potencial de receber descarte de esgoto 
doméstico.  

Amostras com essas características podem 
conter os seguintes DE 17-β estradiol (E2), 
etinilestradiol (EE2), bisfenol A (BPA) e estriol 

(E3), conhecidos por seus efeitos 
desreguladores. 

Para avaliar os critérios de desempenho 
foram construídas 8 curvas analíticas para 
cada um dos DE selecionados (4 em 
acetonitrila e 4 na matriz). Cada nível de 
concentração (faixa de 2 a 5 mg/L) foi 
analisado em triplicata e os dados obtidos 
foram avaliados com o teste de Grubb’s para 
valores aberrantes. O comportamento das 
curvas analíticas foi avaliado pelo teste de 
Cochran sendo classificados como 
homocedásticos. As curvas analíticas 
apresentaram boa linearidade (R2 > 0,9928)3. 

Para avaliar o efeito de matriz as 
inclinações das curvas analíticas, foram 
comparadas, sendo verificado que elas eram 
estatisticamente diferentes, logo existe o efeito 
de matriz3.  

Os valores de (LD) e (LQ) foram estimados 
a partir dos dados das curvas analíticas. A 
recuperação e precisão do método 
apresentaram resultados dentro do esperado, 
com recuperação entre 70-120%, e 
repetibilidade abaixo de 5%4. 
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La producción agrícola-ganadera de 
Argentina ha sufrido grandes transformaciones 
en las últimas décadas. La incorporación de 
paquetes biotecnológicos cambió la forma en la 
que se cultiva. Asimismo, la producción animal 
se concentró en pequeñas extensiones de 
suelo. Estos cambios introdujeron el uso de 
compuestos sintéticos, como plaguicidas en la 
producción agrícola y fármacos veterinarios en 
los alimentos balanceados para la ganadería.  

A pesar de la relevancia agroindustrial de la 
provincia de Entre Ríos (Arg.), son escasos los 
estudios que evalúan el ingreso y la dinámica de 
estos xenobióticos en los cuerpos de agua de la 
región, considerando el aporte de los mismos 
hacia el delta del río Paraná, el segundo sistema 
de humedales más grande de Latinoamérica. El 
objetivo de este trabajo fue estudiar niveles de 
contaminación de origen agro-ganadero en 
aguas superficiales y sedimentos de fondo en 
una cuenca representativa de la región, a través 
de compuestos trazadores de producción 
agrícola extensiva como glifosato (GLY) y su 
metabolito ambiental AMPA, y de producción 
animal intensiva como monensina (MON) y 
salinomicina (SAL), antibióticos de amplio uso 
en Argentina. La zona baja del río Gualeguay 
concentra actividades mixtas, destinándose el 
suelo tanto para cultivos extensivos como para 
producción ganadera y avícola. Se llevaron a 
cabo 4 campañas de muestreo a lo largo de 2 
años, cubriendo las 4 estaciones climáticas. Se 
seleccionaron 6 sitios ubicados en arroyos 
tributarios del río Gualeguay 3 sitios sobre el 
cuerpo principal: uno al inicio de la zona baja 
(previo a los tributarios) y 2 cercanos a la 
desembocadura hacia el delta.  

Para GLY y AMPA, 1 mL de agua se ajustó a 
pH=9 con buffer borato 400 mM y derivatizó con 
FMOC-Cl. Para sedimentos, 7 g se extrajeron 
con 25 mL de buffer borato 100 mM por 
sonicación. Se derivatizó 1 mL del 
sobrenadante. Se utilizó GLY marcado 
isotópicamente (13C, 15N-GLY) durante todo el 
análisis.  

Para MON y SAL, 100 mL de agua se 
ajustaron a pH=7 y se extrajeron mediante SPE 

(Oasis HLB-C18). Para sedimentos, 5 g se 
extrajeron mediante metodología QuEChERS 
adaptada, con una mezcla acetonitrilo-metanol 
como solvente de extracción.  

El análisis instrumental se realizó mediante 
ULPC Waters Acquity acoplado a espectrómetro 
de masas tándem Quattro Premier XE. 

Tanto la frecuencia de detección como las 
concentraciones de GLY, AMPA y MON fueron 
mayores, en aguas y sedimentos, en los arroyos 
tributarios (82%, 100%, 65%) respecto del curso 
principal del río Gualeguay (64%, 82%, 46%). 
Respecto a MON, la frecuencia de detección fue 
mayor en aguas, mientras que los sedimentos 
presentaron concentraciones superiores.  

Para GLY y AMPA, las concentraciones en la 
desembocadura fueron mayores que aguas 
arriba sobre el cuerpo principal, pero menores 
que en los tributarios. Para MON, se hallaron 
concentraciones del mismo orden en el cuerpo 
principal respecto a tributarios, obteniéndose 
valores máximos en el sitio más próximo a la 
desembocadura hacia el delta del río Paraná. 

Las concentraciones de GLY, AMPA y MON 
fueron significativamente mayores en invierno, 
con máximos en agua (μg/L) y sedimento (μg/kg 
dw) de GLY= 3.50, 174.0; AMPA= 1.59, 80.7; y 
MON= 0.18, 14.2. Las menores concentraciones 
en primavera-verano, con mayor número de 
aplicaciones y uso pecuario de antibióticos, 
podrían asociarse a mayores tasas de fotólisis y 
degradación microbiana, así como a mayores 
precipitaciones y efectos de dilución. 

La detección de estos trazadores agro-
ganaderos en agua superficial manifiesta la 
capacidad de movilización y la potencialidad de 
alcanzar el delta del río Paraná de las 
actividades antrópicas asociadas a la 
producción de alimentos a gran escala. El 
comportamiento estacional encontrado para los 
compuestos estudiados, provenientes de 
distintas actividades productivas, refuerza la 
necesidad de estudios integrales para evaluar 
los potenciales impactos. Es imperativo generar 
y reevaluar niveles guía para la protección de la 
biota acuática, garantizando así la salud de los 
agroecosistemas.  
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O presente trabalho apresenta um método 
simples e rápido para a determinação por 
injeção direta de 68 ingredientes ativos (i.a.) de 
agrotóxicos em água para consumo humano, 
empregando cromatografia líquida acoplada ao 
espectrômetro de massas de alta resolução 
(LC-HRMS/Orbitrap). A técnica por injeção 
direta dispensa o tratamento prévio ou 
concentração da amostra, reduz o consumo de 
solventes e elimina possíveis perdas de 
analitos. O analisador de massas Orbitrap 
possui resolução e sensibilidade elevadas, alta 
especificidade na identificação de compostos 
por meio da massa exata e permite a 
determinação simultânea de resíduos de 
agrotóxicos de diferentes classes e 
propriedades físico-químicas. 

Para a identificação e quantificação dos i.a. 
foi utilizado cromatógrafo a líquido de ultra-
performance (UHPLC) Ultimate 3000 Dionex 
acoplado ao analisador de massas Exactive 
Plus Orbitrap™ Thermo Scientific, coluna 
analítica Hypersil Gold C18 aQ Thermo 
Scientific, fonte de ionização por electrospray 
com aquecimento (HESI) e aquisição dos 
dados nos modos positivo e negativo. O erro 
aceitável de exatidão de massas foi de até 
5ppm. O método foi realizado em Full MS e All 
Ion Fragmentation (AIF), numa faixa de massas 
entre 60 e 900m/z com resolução de aquisição 
de 35000 e 17500, respectivamente, tempo de 
análise de 12minutos. Para as análises, à 
amostra de água foram adicionados ácido 
fórmico 0,6%(v/v) e metanol 0,5%(v/v). A 
validação do método multirresíduo foi realizada 
por ensaios de recuperação, avaliando 
exatidão, precisão, linearidade, limites de 
detecção (LD) e de quantificação (LQ). A 
avaliação de desempenho e critérios de 
aceitação foram baseados nos descritos da 
SANTE 11813/2017. As curvas analíticas para 
todos os compostos foram obtidas em triplicata, 
na faixa de concentração de 0,2 a 50μg.L-1, 
com exceção dos i.a. atrazina e simazina, cuja 
faixa de trabalho foi de 0,06 a 16µg.L-1. Os 
limites de detecção e de quantificação foram 

estabelecidos por estudos estatísticos e 
variaram de 0,19 a 2,12µg.L-1, e de 0,56 a 
6,53µg.L-1, respectivamente. Os valores de LQ 
obtidos dos ativos constantes na Portaria de 
Consolidação MS-GM nº 05/2017 (Brasil, 2017) 
analisados neste trabalho estão abaixo dos 
limites máximos estabelecidos. Sob condições 
de repetibilidade (N=5), as médias das 
recuperações dos i.a. nos níveis de fortificação 
0,5; 1; 2; 5 e 40µg.L-1, e para a atrazina e 
simazina em 0,16; 0,32; 0,64; 1,6 e 12,8µg.L-1, 
variaram de 75,07% a 123,06% e DPR de 0,74 
a 23,02%. As amostras em branco não 
apresentaram interferentes dos compostos 
estudados (efeito matriz).  

O método multirresíduo para análise de 68 
i.a. de agrotóxicos por injeção direta em LC-
HRMS mostrou-se eficiente, simples, rápido, 
sensível e confiável para a análise de amostras 
de água. 

A implantação da metodologia terá 
aplicações relevantes para a área de Saúde 
Pública e permitirá o desenvolvimento de novas 
pesquisas referentes à contaminação de água 
para consumo humano. Os resultados obtidos 
poderão subsidiar as ações de vigilância 
sanitária, bem como proporcionar dados que 
contribuam e incentivem a revisão das 
legislações vigentes. 
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Metallic compounds are high potentially 
toxic, them can cause serious health problems 
representing a great threat to living organisms 
due to their non-biodegradability and 
persistence in the environment (Jaishankar et al., 
2014). The presence of metals in the 
environment comes mainly from anthropogenic 
sources and this contamination is highly 
harmful, being able to compromise the quality 
of several products as well as the aquatic 
environment. Among these metals, Cd and Pb 
deserve special attention, since they do not 
present any known biological function and when 
present in organisms (even in low 
concentrations), them can be harmful (ATSDR, 
2007; ATSDR, 2012). To determine these 
compounds, voltammetry has been used in a 
high sensitivity and low-cost way, not 
demanding (in some cases) sample pre-
treatment. In these sense, modification of 
carbon paste electrode (CPE) deserves special 
attention once more sensitive, cheaper and 
reproducible methods can be obtained. 
Therefore, this study aims to develop a 
voltammetric method for the simultaneous 
determination of Cd and Pb using a chemically 
modified electrode based on carbon black and 
bismuth film (BiFe-CPE). The preparation of 
CPE was performed by mixing carbon black 
(CB) and mineral oil (80:20% w/w) that was 
manually homogenized for 40 min. Next, the 
paste was inserted into a plastic cylindrical tube 
equipped with a copper rod to provide the 
external electric contact. The paste was 
pressed with the copper rod and the surface 
was polished by rubbing it on a clean sheet 
paper. The influence of Bi concentration (0.2 to 
10 mg L-1), time (60 to 420 s) and potential 
deposition (-0.6 to -1.2 V) in the ex situ film 
formation onto CPE were evaluated. Square 
Wave Voltammetry (SWV) was applied to the 
simultaneous determination of Pb and Cd and 
parameters such as frequency (10 to 100 Hz), 
amplitude (10 to 70 mV), deposition time (120 
to 540 s) and deposition potential (-1.4 to -1 V) 
were evaluated. The electrolyte applied was 
acetate buffer (0.01 mol L-1, pH 4.6). The best 

conditions of film formation onto CPE (highest 
current of Cd and Pb) were obtained with 1 mg 
L-1 of Bi, deposition potential of -0.6 V and 
deposition time of 300 s. After, the electrode 
was rinsed with ultrapure water and introduced 
in the electrochemical cell equipped with 
reference (Ag/AgCl), auxiliary (Pt) and working 
(BiFe-CPE) electrodes. In the evaluation of 
SWV parameters, the high currents of Cd and 
Pb were obtained with deposition potential of -
1.1 V applied during 180 s, potential range from 
-1.1 to 0 V, frequency of 40 Hz, amplitude of 40 
mV and potential step of 0.005 V. Cd and Pb 
calibrations curves were linear from 3 to 18 and 
5 to 30 µg L−1 (r2=0.99); and the limits of 
quantification were 0.08 and 0.11 µg L-1, 
respectively. The method was successfully 
applied in commercial mineral water samples 
and the recoveries obtained from spiked 
samples were from 70 to 96%. It is important to 
highlighted that besides accurate and sensitive, 
this study reports for the first time the method to 
simultaneous determination of Cd and Pb by 
Square Wave Voltammetry using BiFe-CPE. 
Additionally, BiFe-CPE is cheap when 
compared to solid electrode and not toxic (such 
as Hg electrode). Therefore, the method here 
proposed can be applied to monitor 
simultaneously Cd and Pb in mineral water. 
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O pirogalol é empregado como ingrediente 
em tintas de cabelo devido a sua capacidade 
de alisamento e tingimento dos fios Mazzei et 
al.(2007). Apesar de amplamente utilizado, o 
pirogalol foi banido em diversos países por 
apresentar propriedades mutagênicas, 
carcinogênese e hepatotoxicidade, devido à 
sua ação de pró-oxidação pela geração de 
radicais livres Akagawa et al.(2003). A partir 
das águas residuais de lavagem dos cabelos e 
do descarte inadequado dos produtos, o 
pirogalol pode vir a contaminar o meio 
ambiente sendo de extrema relevância seu 
monitoramento. Com o intuito de desenvolver 
um método voltamétrico simples e de baixo 
custo para o monitoramento de pirogalol em 
água superficial, este estudo avaliou a 
potencialidade de eletrodos de pasta de 
carbono (EPC) uma vez que este pode ser 
obtido com materiais carbonáceos que 
apresentam ampla faixa de trabalho, elevada 
condutividade e facilidade de renovação da 
superfície. Para tal utilizou-se um Potentiostato 
PGSTAT204 (Autolab) controlado pelo software 
NOVA 2.0 equipado com uma célula 
eletroquímica contendo eletrodo de referência 
Ag/AgCl (3,0 mol L−1 KCl), fio de Pt como 
eletrodo auxiliar e EPC como eletrodo de 
trabalho. Para a obtenção do EPC, foi avaliado 
a influência do condutor (80% de carbon black 
ou grafite) e aglutinante (20% de parafina ou 
óleo mineral). A influência do eletrólito suporte 
(tampão fosfato e BR), pH (2 a 4), 
concentração do eletrólito (0,05;0,1; 0,15 e 0,2 
mol L-1), potencial de deposição (0 a 0,25 V), 
velocidade de varredura (2,5 a 10 mV s-1), 
amplitude (10 a 150 mV), tempo de modulação 
(10 a 50 ms) e do potencial step (10 a 100 mV) 
foram avaliados. Apesar do piragalol 
apresentar dois picos de oxidação (0,19 e 0,4 
V), o em 0,4 V apresentou maior intensidade 
sendo escolhido para o monitoramento da 
corrente. As melhores respostas de resolução e 
corrente de pirogalol foram obtidas com a pasta 
contendo carbon black e óleo mineral (80:20 
m/m) em tampão fosfato 0,1 mol L-1 (pH 2,5), 
potencial de deposição de 0,2 V, velocidade de 

varredura de 10 mV s-1, amplitude de 0,08 V, 
tempo de modulação de 0,02 s e potencial step 
de 0,005 V. Como pode ser observado na Fig. 
1 (inset), o método apresentou comportamento 
linear (R2:0,999) de 50 a 250 µg L-1 de pirogalol 
e os limites de detecção e quantificação obtidos 
foram 2,36 e 7,86 µg L-1 respectivamente. 

Fig.1– Voltamogramas e curva analítica 
(inset) de pirogalol (50 a 250 µg L-1) 
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Desta forma, pode-se concluir que o método 
proposto pode ser aplicado na determinação de 
pirogalol em água superficial de forma simples 
e sensível. Adicionalmente, destaca-se o baixo 
custo do eletrodo de trabalho desenvolvido não 
necessitando reagentes e instrumentação 
dispendiosa. No momento, as amostras de 
água subterrânea estão sendo coletadas em 
Rio Grande (Lagoa dos Patos e Cassino) para 
posterior determinação do piragalol.  
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Los fenoles generalmente se han utilizado 
en la industria como antioxidantes, 
desinfectantes, reveladores, aditivos de 
lubricantes, entre otros. Se emplean 
ampliamente en las industrias de fotografía, 
petróleo, pinturas, explosivos, caucho, 
productos farmacéuticos y productos agrícolas. 

Actualmente, estos compuestos tienen alto 
potencial en el desarrollo de sistemas de 
almacenamiento de energía, en las baterías de 
flujo redox (BFR), donde el catecol, es uno de 
los compuestos fenólicos que se sintetiza para 
ser usado como electrolito. La finalidad de 
dicha batería, es almacenar y generar energía 
eléctrica gracias a la reversibilidad en la óxido-
reducción de sus especies electroactivas. 

Bajo este contexto y con el fin de 
aprovechar los recursos renovables, se 
empleará el bio-oil obtenido de la pirólisis 
rápida de la corteza de Pinus radiata, como 
fuente de compuestos fenólicos, donde los 
compuestos mayoritarios son el catecol, el 4-
metilcatecol, el fenol, guaiacol y p-cresol.  

El objetivo de este trabajo es evaluar la 
óxido-reducción de los compuestos fenólicos 
mayoritarios presentes en el bio-oil de Pinus 
radiata para aplicarlos como electrolitos en una 
BFR. 

Para realizar este trabajo, se emplearon 
experimentos de voltamperometría cíclica 
usando un electrodo de trabajo de carbón 
vítreo, un electrodo de referencia Ag/AgCl y un 
electrodo auxiliar de platino. El electrolito 
soporte fue ácido sulfúrico (H2SO4) 1M. 

Los experimentos de óxido-reducción de los 
compuestos fenólicos se realizaron a 
temperatura ambiente y se registraron a varios 
ciclos consecutivos (1, 5 y 10) a diferentes 
velocidades de barrido (10, 50, 100 y 200 
mV/s). La mejor velocidad de barrido para 
todos los compuestos fue a 50 mV/s en los 
diferentes niveles de concentración (1, 5 y 10 
mM). 

Durante la evaluación redox de cada 
compuesto se observó que a medida que se 
incrementa la concentración, se incrementa la 

corriente (ver Figura 1), pero cuando se 
aumentaron los ciclos, dicha corriente 
disminuyó debido a la formación de la doble 
capa en la superficie del electrodo (ver figura 
2).  

Figura 1: Efecto de la concentración 

 
1 ciclo del 4-metilcatecol a 1,5 y 10 mM con 50 mV/s 

 

Figura 2: Efecto del número de ciclos. 

 
10 ciclos del 4-metilcatecol a 5mM con 50 mV/s. 

 

Con base en los datos obtenidos, se 
procederá a calcular si las reacciones redox de 
los compuestos fenólicos mayoritarios 
presentes en el bio-oil son reversibles, cuasi 
reversibles o no reversibles para finalmente 
aplicar los mejores compuestos orgánicos 
electroactivos en un prototipo de BFR, 
aprovechando de esta manera un recurso 
renovable como lo es el Pinus radiata en Chile, 
aportando al desarrollo de los sistemas de 
almacenamiento de energía eléctrica. 
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La contaminación atmosférica en Santiago, 
obedece a altas emisiones y a  una muy débil 
remoción, debido a factores geográficos.   En 
Santiago la quema de madera para calefacción 
hogareña  ha alcanzado altos  índices  estos 
últimos 5 años  

Algunos marcadores de combustión son 
metales como Zn y K para la quema de 
biomasa, y derivados fenólicos  para la quema 
de combustibles fósiles. 

El rocío remueve contaminantes presentes  
en la columna de aire adyacente a las 
superficies y por lo tanto, su composición 
química refleja la composición del   material 
particulado soluble y  de gases que difunden en 
la  gota de agua 
 El Objetivo  este trabajo fue evaluar 
marcadores químicos  que estén asociados a 
quema combustible  en particular fósiles o a la 
quema de  biomasa en la atmosfera urbana de 
Santiago 
  Las mediciones se realizaron en el interior del 
campus de la Universidad de Santiago de 
Chile, durante los meses de otoño e invierno 
del año 2017, 2018 y 2019. Se realizaron 
muestreos  de aire, aguas de rocío y  de PM10. 
Se utilizaron   colectores  de rocíos  manuales   
fabricados con película de Teflón. Las muestras 
de material particulado fueron recolectadas 
utilizando un impactador  Harvard.  Las 
muestras de aire se recolectaron usando la 
técnica de concentración en fase sólida. Se 
recolectaron  20 muestras por año. Las 
cuantificaciones de los iones se realizaron 
mediante Cromatografía iónica (Cromatógrafo i 
Dionex Aquion Thermo Scientific),  E. de 
emisión atómica, ICP-EOS (Perkin Elmer, 
optima 2000) y la determinación de fenoles por 
cromatografía HPLC  (Water). 
Los resultados mostraron que  los niveles de  
cresol en aire, potasio y zinc  en aguas de 
rocíos y en la fracción soluble del PM10,  son 
elevados durante los episodios de alerta 
ambiental. En particular los altos   niveles de 
potasio y cinc en las aguas de rocíos y en la 
fracción soluble del MP señalan claramente su  

relación con la quema de biomasa en esta 
ciudad. El análisis de derivados fenólicos   
determinó  que fenol y cresol, están presentes   
en todas las aguas de rocíos, en 
concentraciones de alrededor 0.05 mgL-1.  Un 
análisis comparativo desde  mediciones 
realizadas durante los años 1995 a la fecha,  
muestra un importante aumento de los niveles 
de potasio, como se muestra en la tabla:  
 

año 1995
2006 

2010 2013 2016 2017 2018 

μEq/ L 57 52 30 197 99 117 

 
Este resultado es importante ya que potasio, se 
emite durante la combustión de madera y se 
considera un buen  marcador de quema de 
ésta. Los altos niveles de potasio muestran 
claramente el cambio de composición química 
de material particulado en Santiago, asociados 
a quema de leña. Por lo tanto, este indicador 
sería apropiado para evaluar el % de la quema 
de madera en el material particulado 
atmosférico de Santiago, PM10 y PM 2.5. 
Esa afirmación se ve reforzada por la no 
correlación K y los otros  metales presentes en 
estas muestras 
Los altos   niveles de potasio y cinc en las 
aguas de rocíos y en la fracción soluble del MP 
señalan claramente su  relación con la quema 
de biomasa en Santiago. La presencia de 
derivados fenólicos señala la relación con la  
quema de combustibles  fósiles como diésel y 
bencinas. 
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Nonmethane hydrocarbons (NMHCs) are an 
important group among volatile organic 
compounds (VOCs). Oil burning is their main 
source of anthropogenic emission, while natural 
sources are dominated by biogenic, mainly 
vegetation. Reactions between VOCs and NOx 
may contribute to the formation of ozone and 
secondary organic aerosol, the same way some 
NMHCs may consume part of this ozone in the 
urban atmosphere (Seinfeld, 1986). 

The Metropolitan Area of São Paulo 
(MASP), one of the largest megacities in the 
world and surrounded by intense vehicular fleet, 
has its densely urbanized area with very 
important green regions which provide 
ecosystem services for the well-being of the 
population (Gaudereto et al., 2018). 

The present study aims to evaluate the 
effects of local emission sources (vegetation 
and fuel combustion by vehicles) and 
meteorological aspects on the variability of HCs 
concentration in RMSP green areas. 
Simultaneous sampling was performed in and 
around the University of Sao Paulo (Capital 
Campus), as it presents different emission 
sources: 1- Institute of Astronomy, Geophysics 
and Atmospheric Sciences (IAG), urban 
background; 2- Biosciences Institute (Matão) 
inserted in an ecological reserve; 3- Gate 2 of 
the campus, close to roads with big traffic of 
light and heavy vehicles (Marginal Pinheiros); 
and 4- Alvarenga Street, a commercial area 
with heavy traffic and gas stations. 

Samples were carried out by using Tenax-
TA cartridges on April 3, 2019. They were 
analyzed in a Perkin-Elmer chromatographic 
system with two columns (PLOT and dimethyl 
silicone) and flame ionization detectors (GC/FID 
Clarus 500) coupled to a thermal desorption 
module - Turbo Matrix 650 ATD (Dominutti et. 
al., 2016).  

A total of 32 NMHCs were quantified, 
highlighting toluene and n-hexane which 
reached 4.19 ± 2.8ppb and 4.18 ± 0.9 ppb, 
respectively, in IAG (point 1) and 6.88 ± 2.8 ppb 
and 6.51 ± 3.8 ppb, respectively, in Alvarenga 
Street (point 4). In the latter, 20 of the 32 

NMHCs had values above the average 
observed in the same region in 2013 (Dominutti 
et. al., 2016). 

The t-test application, with 95% reliability, 
showed that for Alvarenga Street (point 4), the 
results were different and higher when 
compared to those in other places. Yet for IAG 
(point 1) and Matão (point 2), the results were 
similar between them. 

Alvarenga Street (point 4) had the highest 
concentrations of NMHCs, with a total of 45.84 
ppb, followed by IAG, Matão and Gate 2, with 
17.96, 15.41 and 6.59 ppb, respectively. Among 
the NMHCs analyzed, toluene and n-hexane 
presented the highest concentrations in three of 
the four points, IAG, Matão and Alvarenga 
Street. On the other hand, there was a 
difference at Gate 2 (point 3), where styrene 
(1.16 ± 0.37 ppb) and benzene (1.06 ± 0.37 
ppb) had the highest concentrations. 

According to the daily profiles, benzene, 
toluene, ethylbenzene and xylenes (BTEX) 
related to vehicular emission showed peaks 
during rush hour, especially in Alvarenga Street 
and Gate 2. Isoprene, the main biogenic 
compound, showed peaks in the early 
afternoon, both in Matão and IAG. 
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Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 
(HPA) são compostos orgânicos semi-voláteis 
formados principalmente pela combustão 
incompleta de biomassa e/ou combustíveis 
fósseis. Os HPA são constituídos de dois ou 
mais anéis aromáticos de cinco ou seis 
carbonos fundidos e seu peso molecular 
determina se serão encontrados 
majoritariamente em fase gasosa (mais leves) 
ou adsorvidos em material particulado (mais 
pesados)1. Uma possível fonte de HPA 
atmosféricos na cidade de Campos dos 
Goytacazes, no norte do estado do Rio de 
Janeiro, são as queimadas das plantações de 
cana-de-açúcar (que são utilizadas como 
método facilitador para colheita manual) que 
liberam grandes concentrações de compostos 
tóxicos, dentre eles os HPA, e de material 
particulado na atmosfera. Mesmo existindo uma 
lei estadual que prevê eliminação completa das 
queimadas até 2020. Visto que Campos é a 
cidade que mais produz cana-de-açúcar no 
estado do Rio de Janeiro, com 
aproximadamente 54% da área plantada no 
estado (30000 ha) e 1,2 bilhão de toneladas 
colhidas2. Este trabalho tem como objetivo 
identificar a presença e concentração de HPA 
em material particulado e identificar uma 
possível relação entre essas concentrações e os 
períodos de queima de cana. Para isto, foi 
utilizado um amostrador hivol dimensionado 
para material particulado de 10 µm de diâmetro 
(MP10) em filtro de fibra de vidro que realizou 
coletas no ano de 2018 no campus da 
Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF). As amostras foram 
extraídas em sonda de ultrassom utilizando 
acetona:hexano (1:1) como solvente extrator, 
em condições devidamente otimizadas 
(3 minutos de sonicação; 150 W de potência do 
equipamento; 50 mL de solvente extrator). A 
análise foi realizada por cromatografia a gás 
acoplada a espectrometria de massas (CG-EM). 
Foram analisados 13 HPA utilizando o p-terfenil 
como padrão interno. 

 

As análises das coletas de todo o ano de 2018 
mostraram um aumento das concentrações 
tanto de HPA totais como de MP10 nos meses 
dentro do período de colheita de cana-de-açúcar 
(maio a novembro) em comparação aos meses 
de entressafra. 

 
Tabela 1. Resultados de MP10 e HPA totais. 

Período MP10 HPA totais 

Colheita 34,50 µg m-3 0,73 ng m-3 

Entressafra 23,23 µg m-3 0,49 ng m-3 
 
Estes resultados apontam que o período de 

colheita tem certa influência nessas 
concentrações, e observando os resultados 
individuais foi possível constatar um aumento de 
ambas as concentrações nos meses no meio do 
ano julho-setembro, meses em que acontece a 
colheita da cana. Alguns HPA analisados 
considerados provenientes de queima de 
biomassa (fluoreno, fenantreno e pireno) 
tiveram um aumento em suas concentrações 
nos meses de colheita, corroborando a ideia de 
que as colheitas têm influência na presença e 
concentração destes compostos na atmosfera. 

Não foram encontradas concentrações 
elevadas de HPA nas amostras coletadas, 
porém este estudo identifica sua presença na 
atmosfera do campus da UENF. Os resultados 
são um forte indício de que as frequentes 
queimadas das plantações de cana nos 
arredores da cidade de Campos influenciam as 
concentrações desses compostos na região. 
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A amônia (NH3) é responsável pela 
neutralização de ácidos na atmosfera, atuando 
como precursora de material particulado, que 
além de ser danoso, contribui para as 
mudanças climáticas. Em termos de toxicidade, 
pode irritar o sistema respiratório e, por 
aumentar o pH do sangue, pode afetar a 
fixação de oxigênio pela hemoglobina. Assim, é 
importante conhecer seus níveis de 
concentração na atmosfera, tanto de ambientes 
externos quanto internos. 

O objetivo desse trabalho foi envolver 
alunos da disciplina de Química Ambiental, do 
curso de Química da UTFPR, na coleta e 
determinação de NH3 na atmosfera. O 
ambiente escolhido foi o Laboratório de 
Química Analítica, durante uma aula prática 
para determinação de níquel, através da sua 
reação com dimetilglioxima, que ocorre em 
meio amoniacal (Baccan et al., 2001). 

O tratamento dos filtros de celulose (37 mm 
de diâmetro) usados nas coletas consistiu na 
sua submersão em água ultrapura (Milli-Q) por 
2 dias; a água foi trocada 4 vezes ao dia, a fim 
de eliminar possíveis interferentes. Em 
seguida, ficaram submersos em solução de 
ácido oxálico (5% m/v) e glicerol (2% v/v) por 
4h. Novamente, foram lavados com água 
ultrapura e colocados na mesma solução ácida 
por uma noite. Depois foram secos em 
dessecador, colocados em cassetes de plástico 
e conectados a bombas de vácuo (Gilian, 
Gilair5). 

No laboratório, foram montados 7 
experimentos e em cada um foi colocado uma 
bomba na bancada e no aluno que iria executar 
a prática. Em dois indivíduos, responsáveis 
pela checagem das vazões (1,0 L a 1,5 L min-1) 
e dos experimentos, também foram colocadas 
mais 2 bombas. Como durante a filtração do 
precipitado é possível sentir o cheiro da 
amônia, foram colocadas 4 bombas no local. 
Para comparação, foram colocadas 2 bombas 

no ambiente externo. Assim, foram obtidas 22 
amostras. Os sinais analíticos das amostras 
foram descontados dos sinais dos “brancos” 
(filtros submetidos ao mesmo tratamento, 
porém sem exposição). 

Após as coletas, os filtros foram colocados 
sob agitação, com 4 mL de água ultrapura, 
durante 5 min. Em seguida, foram adicionados 
250 µL de uma solução de salicilato de sódio 
(12%) + nitroprussiato de sódio (0,02%) e 250 
µL de uma solução de hipoclorito de sódio 
(2,8%) + hidróxido de sódio (5%). O volume foi 
completado com água ultrapura até 5 mL. Após 
20 min de reação, foi feita a determinação 
espectrofotométrica do indofenol, em 650 nm, 
que é o produto da reação (Felix e Cardoso, 
2004). 

As amostras coletadas nas bancadas 
apresentaram concentrações variando de 33,07 
a 90,3 ppbv, semelhante aos valores obtidos 
para as amostras coletadas nos alunos. As 
amostras coletadas próximo ao sistema de 
filtração, apresentaram menores 
concentrações, com uma média de 17,96 ppbv, 
demonstrando que a maior exposição a amônia 
ocorre nas bancadas durante a realização da 
prática. No ambiente externo, a concentração 
média foi de 4,87 ppbv, destacando assim a 
importância da fonte de emissão (aula prática) 
em ambiente interno. 
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O formaldeído em solução é comumente 
utilizado como conservante de materiais 
biológicos em laboratórios de anatomia. Por ser 
considerado um composto cancerígeno1, 
principalmente para a região nasofaríngea, 
existe a preocupação em monitorá-lo no 
ambiente. No Brasil, a Norma 
Regulamentadora, NR 15, determina o limite de 
exposição ao formaldeído em locais de trabalho 
a 1,6 ppm em 48 horas semanais. Esse valor é 
considerado permissivo quando comparado a 
outros órgãos internacionais como a OSHA 
(Occupational Safety & Health Administration; 
0,75 ppm em 40 horas semanais) e a 
Organização Mundial da Saúde (WHO, World 
Health Organization; 0,08 ppm em 40 horas 
semanais).  
Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi 
avaliar o nível de contaminação por 
formaldeído a que estão expostos indivíduos 
que estudam/trabalham em um laboratório de 
anatomia e ambientes próximos a este, 
comparando os resultados obtidos com os 
limites recomendados/exigidos pela NR 15 e 
outros órgãos internacionais. 
Para análise do formaldeído atmosférico foi 
estabelecida e verificada a eficiência de 
metodologia por derivatização, com adsorção 
em cartucho de sílica impregnado com o 
reagente de Nash, seguido de análise por 
fluorimetria, usando λexcitação de 410 nm e 
λemissão de 510 nm. 
As amostragens foram realizadas por quatro 
semanas, em dias com e sem aula prática e em 
cinco pontos distintos, totalizando-se 80 
amostragens. As análises apontaram 
concentrações de CH2O de 0,20 a 3,76 ppm 
para dias com aula e 0,17 a 3,06 ppm para dias 
sem aula prática. Devido à carcinogenicidade 
do formaldeído, foram calculados a dose 
potencial (DP) e o risco de câncer (RC) 
conforme definido pela USEPA (United States 
Environmental Protection Agency), para um 
indivíduo exposto às mesmas concentrações 

encontradas, durante 8 horas diárias e 30 anos 
de trabalho. Os níveis de exposição foram 
maiores que o limite estabelecido pela OSHA 
em três das quatro campanhas, para os dias 
com e sem aula, tanto em relação à dose 
potencial quanto em relação ao risco de 
câncer.  De maneira geral, nos dias com aula a 
dose potencial e o risco de câncer foram 
maiores que nos dias sem aula, além de 
especificamente para o risco de câncer, as 
mulheres estarem ligeiramente mais 
susceptíveis. 
Também foi realizado o biomonitoramento do 
local estudado a partir da avaliação do efeito 
deste contaminante sobre o líquen Cladonia 
verticillaris, espécie padrão para estudo de 
poluição atmosférica. O experimento, que teve 
duração de 90 dias, avaliou a integridade 
celular e a variação dos pigmentos 
fotossintéticos. Os resultados obtidos 
revelaram uma significativa variação na 
produção das clorofilas e feofitinas, mostrando 
uma desordem biológica, expressão dos efeitos 
nocivos da exposição ao formaldeído. A 
degradação celular praticamente não ocorreu 
no tempo do experimento, mostrando a 
resiliência do líquen e a necessidade de um 
tempo maior de exposição para que a morte 
celular começasse a ocorrer. 
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Chemical characterization of gases and 
particulate matter was carried out at a coastal 
site (Caraguatatuba) in São Paulo state, Brazil, 
in order to identify possible primary and 
secondary emission sources and main chemical 
and physical changes occurring with 
atmospheric aerosol. Caraguatatuba is 
surrounded by a mountainous chain covered by 
Atlantic Forest and has passed through 
continuous industrial growth, mainly related to 
the petrochemical industry, along with urban 
area expansion, in the last years. These 
activities may increase the concentration of air 
pollutants and cause environmental impacts 
with consequences for the microclimate and 
ecosystem of the region. The samplings were 
made between November 2015 and April 2016 
within a preserved Atlantic Forest area 
(SPESM) and were performed for 48 hours. 
Additionally, in July 2016 an intensive 
measurement campaign was performed at 
SPESM and at a second sampling site (PAS), 
located 660 m higher than the first one, dividing 
sampling in daytime and nighttime. Particulate 
matter and gases were collected by filter pack 
sampler that separate particles between coarse 
(>3.5 µm) and fine (< 3.5 µm) fractions. The 
ionic species Na+, NH4

+, K+, Ca2+, Mg2+, 
CH3COO-, CHOO-, Cl-, NO2

-, NO3
-, SO4

2-, 
C2O4

2- and PO4
3- retained in the filters were 

determined by ion chromatography. The 
gaseous species evaluated were CH3COOH, 
HCOOH, HNO3, SO2, HCl and NH3. Sodium 
(219.10 ± 13.88 ng m-3), chloride (198.20 ± 2.96 
ng m-3) and nitrate (361.40 ± 24.98 ng m-3) 
were the main components observed in coarse 
fractions, while ammonium (415.03 ± 119.71 ng 
m-3), sulfate (1206.96 ± 454.71 ng m-3) and 
nitrate (273.72 ± 107.01 ng m-3) were the main 
components of fine fractions. Chemical 
composition confirmed that natural sources are 
of great importance for local aerosol formation, 
highlighting the abundance of species 
associated with marine aerosol. NH3 was the 
most abundant gas among all analysis (0.6 - 
1.5 ppbv), followed by formic and acetic acids, 

these gases are predominantly related to 
natural emissions sources. It is suggested that 
NH3 is efficient in neutralizing the acidity 
provided by the gases species, forming fine 
fractions composed specially by sulfate and 
nitrate ammonium salts. Gaseous acid species 
associated with anthropic emission, HCl and 
HNO3, were observed at the two sampling 
points, while SO2 was observed only near sea 
level. Marine aerosol undergoes 
transformations in the atmosphere by its 
interaction with gaseous species of anthropic 
origin. Higher concentrations of non-sea-salt 
sulfate were observed at PAS site, suggesting 
the incorporation of SO2 to aerosol during the 
transport to a higher altitude. Nitrate is resulted 
from secondary reactions concerning the gas 
HNO3 and was a major component in both size 
ranges. The incorporation of HNO3 to marine 
aerosol promotes the release of the natural 
constituent Cl- in gaseous form HCl. The 
calculated percentage of chloride depletion was 
80 % for fine fractions and 60 % for coarse 
fractions. Higher concentrations of secondary 
species were observed at daytime samplings, 
indicating the dependence of anthropic 
emissions and photochemical reactions for 
aerosol formation. This work presents an 
original database concerning gases and 
particulate matter of Caraguatatuba, the future 
increase of secondary species in gas and 
particulate phase will be used as an indicator of 
the extension of anthropic influence to this 
coastal region atmosphere composition. 
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Introdução 
 A presença de compostos orgânicos 

voláteis BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e 
xilenos) na atmosfera é gerada pelo tráfego 
urbano, em especial de veículos movidos a 
gasolina, pela alta taxa de evaporação deste 
combustível e também decorrente de fontes 
industriais e outras. A exposição humana a 
estes agentes ambientais é preocupante pela 
sua toxicidade e pelo agravamento da 
qualidade do ar ambiente. Assim, a 
disponibilidade de meios práticos e de menor 
custo para o monitoramento de suas 
concentrações é de fundamental importância 
para a vigilância ambiental e proteção à saúde 
humana 

Método 
 Estudou-se um método para 

determinação do benzeno e os homólogos: 
tolueno, etilbenzeno e xilenos, que o 
acompanham. Coletores passivos radiais, 
consistindo de cartucho de carvão ativado 
inserido em um corpo difusor, foram expostos 
por diversos tempos de coleta, em local na 
cidade de São Paulo, sujeito a poluentes, 
principalmente, de tráfego urbano. A análise 
das amostras coletadas foi feita por dessorção 
química, seguida de cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas 
(GC/MS). Os compostos foram identificados e 
quantificados por GC/MS. Os resultados foram 
submetidos à análise estatística e comparados 
aos do amostrador automático Syntech 
Spectras GC955 serie 600 BTEX analyser, 
instalado no mesmo local.  

Resultados 
 Os valores médios, médias aritméticas 

obtidos de concentração de benzeno variaram 
de 2,0 µg/m³ a 3,1 µg/m³; os de tolueno 
variaram de 8,05 µg/m³ a 15,67 µg/m³; os de 
etilbenzeno variaram de 1,98 µg/m³ a 3,64 
µg/m³; os de m, p-xilenos variaram de 2,13 
µg/m³ a 3,15 µg/m³ e os de o-xileno variaram 
de 1,46 a 1,93 µg/m³. Os valores encontrados 
para os diferentes períodos de coleta 
mostraram não ser estatisticamente diferentes 

entre si, ao nível de 95% (método ANOVA), 
para BTEX total. Na comparação feita destes 
resultados com os resultados obtidos pelo 
amostrador automático, constatou-se que são 
perfeitamente compatíveis e não apresentaram 
diferença significativa ao nível de 95% (Teste t 
emparelhado). 

Conclusões 
 Todos os compostos do grupo BTEX 

estavam presentes na atmosfera urbana 
estudada e puderam ser medidos. Estes 
compostos, além de apresentarem efeitos 
carcinogênicos (benzeno) e neurotóxicos são 
também precursores de oxidantes fotoquímicos 
e, portanto,  devem ser monitorados.                           
As concentrações obtidas de benzeno estavam 
dentro dos valores preconizados pelo padrão 
de qualidade do ar estabelecido pela União 
Européia – 5 µg/m3.  As concentrações de 
benzeno, tolueno, etilbenzeno e m,p-xilenos 
foram similares às dos estudos efetuados pela 
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 
realizados no mesmo local em 2013 e 2014.                             
O conhecimento dessas concentrações 
propicia embasamento para o planejamento de 
políticas públicas para minimizar a exposição 
da população a estes poluentes atmosféricos 
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Hydrocarbons (HC) are among the most 
abundant volatile organic compounds (VOC), 
being important reagents for the photochemical 
production of ozone (O3) and secondary 
organic aerosol (SOA) (Carter, 1994; Kroll and 
Seinfeld, 2008). They are relevant compounds 
in the context of atmospheric chemistry at 
global and urban scale (Seinfeld and Pandis, 
2006). 

However, several factors can affect HC 
sampling accuracy, such as artifact formation, 
adsorbent degradation and breakthrough 
volume of the interest compounds (EPA, 1999). 
Breakthrough Volume (BV) or volume advance 
is considered to be the volume of a sample 
retained in the backup tube (EPA, 1999), in 
which values of ≥ 5% of any analyte were 
observed, being BV confirmed (EPA, 1999).  

In this study the samples were collected with 
Tenax-TA cartridges, a polymer resin designed 
for the retention of VOCs from the atmosphere, 
according to the EPA methodology for sampling 
with cartridges (TO-17). They were analyzed in 
a Perkin-Elmer chromatographic system with 
two columns (PLOT and dimethyl silicone) and 
flame ionization detectors (GC/FID Clarus 500) 
coupled to a thermal desorption module (Turbo 
Matrix 650 ATD). Therefore, this study aims to 
determine a safe sampling volume for the 
analytes of interest using the validation test 
proposed in the method (tube breakthrough).  

The optimum flow rate for sampling was 50 
ml/min, with volumes may vary depending (1 to 
4 liters) on the time of exposure of the tube 
(EPA, 1999). The experiment was conducted 
with different sample volumes (adjusted flow 
rates: 55, 35 and 30 ml/min for 60 minutes), 
simultaneously at the Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG), in 
Universidade de São Paulo (USP) campus in 
the Metropolitan Area of São Paulo (MASP).  

Out of the 28 quantified HCs, 11 did not 
present BV for any conditions. Therefore, for 
these compounds, it can be concluded that any 
of the three adjusted flow rates represent safe 
sampling volumes.  

Compounds such as BTEX (benzene, 
toluene, ethylbenzene and xylenes) had an 
average BV of 7.2% to 8.5%. Among the three 
different flow rates tested, the 55 ml/min (3.3 L 
volume) was the one that presented the best 
results for these compounds, with the lowest 
BV observed, except for benzene. For isoprene, 
for example, in the three sample volumes, the 
BV was ≥ 61.7%. 

Although the variation in BV for the flow 
rates of 35 and 30 ml/min were very similar, it 
could be observed that, for some compounds 
with the flow rate of 30 ml/min, the BV 
happened to be two times higher than that 
observed for the flow of 35 ml/min. Thus, this 
suggests that even though both tests have 
volumes proximity (~2 L), lower flow rates 
increased the percentage of BV for some HCs 
analyzed in this study. In this context, the 
results for n-nonane and n-decane: 55 ml/min - 
BV = 10.6% and 2.9%; 35 ml/min - BV = 12.5 
and 6.2%; 30 ml/min - BV = 25 and 53.6%, 
respectively, were considered to be a significant 
example. These results showed that there is a 
BV higher than 5% for ~15 HCs in the different 
sample volumes tested, indicating the 
importance of using two sequential cartridges 
for HC sampling in urban atmosphere. 
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Los aldehídos y cetonas son compuestos 
orgánicos volátiles (COV) carbonílicos 
presentes en ambientes  exteriores e interiores 
y que en algunos casos presentan un gran 
riesgo para el ser humano (mutagénico, 
teratógeno y carcinógeno). Se sabe que 
atmósferas confinadas con baja renovación del 
aire (ambientes interiores) presentan altas 
concentraciones de estos contaminantes, 
siendo de 2 a 5 veces mayores que en 
ambientes externos. Este hecho es bastante 
preocupante ya que el 90% de nuestro tiempo 
permanecemos en ambientes interiores.  

La técnica HPLC (High Performance Liquid 
Chromatography) es la más utilizada para la 
separación y análisis de distintos aldehídos y 
cetonas del ambiente después de una 
derivación usando DNPH (2,4-dinitrofenil 
hidracina). Por lo tanto, el objetivo de este 
trabajo ha sido realizar un estudio sistemático 
de estos compuestos, dentro y fuera de una 
oficina de nueva construcción. Los muestreos 
han sido hechos, semanalmente en los dos  
primeros meses en que la calefacción ha 
estado funcionando, pasando a muestreo 
mensual en los siguientes. Las muestras se 
han recogido usando un tubo con adsorbente 
C-18 dopado con DNPH (Water, Sep-Pak, 
Irlanda), durante 3 horas con una bomba Gillian 
a un flujo de 500 mL min-1. El análisis ha sido 
hecho mediante HPLC (Perkin Elmer, modelo 
Flexar, EE.UU.) equipado con una bomba 
binaria (5200/Flexar Binay Pump/225), un 
detector UV-Vis ajustado a 350 nm (serie 200 
UV-vis) y una columna Zorbax C18 de 250 mm. 
El método se ha validado para determinar 11 
aldehídos y 2 cetonas conjuntamente. La 
linealidad fue evaluada mediante los 
coeficientes de correlación, los cuales 
presentaron una buena regresión (≥ 0,996) 
para todos los compuestos. Los límites de 
detección (LD) fueron obtenidos usando el 
método basado en los parámetros de la curva 
de calibración (LD < 59,0 ng mL-1 para todos 
los compuestos). Finalmente se obtuvo un 

Fcalculado ˂  Ftabulado para todas las curvas 
de calibración, concluyendo que los modelos 
que representan estas curvas están bien 
ajustados con un nivel de confianza del 95%. 
Una vez validada la metodología, las 
condiciones obtenidas se aplicaron para la 
determinación de los aldehídos y cetonas.  

 
Figura 01 – Muestreos en la oficina Aire Limpio 

durante el invierno y primavera de Madrid. 

 
La concentración de estos compuestos 

dentro de la oficina es mayor que en los 
ambientes exteriores, para casi todos los 
compuestos estudiados. Cabe destacar la 
concentración de formaldehído en el mes de 
diciembre 2018 – en el que se alcanzaron los 
límites máximos (16 ppbv) establecidos por la 
Potential Occupational Carcinogens.1 La alta 
concentración de formaldehído identificada en 
los primeros meses de muestreo podría estar 
relacionada con la nueva construcción del 
edificio. Esta hipótesis está siendo testada con 
nuevos muestreos que ya están siendo 
realizados durante este año de 2019. Por lo 
tanto, el monitoreo de ambientes interiores ha 
sido objeto de gran atención por parte de las 
agencias de inspección, evitando los riesgos 
que estos compuestos pueden traer a la salud 
de la población. 
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Los Pesticidas son de los más importantes 
compuestos químicos sintéticos, son 
resistentes a biodegradación y continuamente 
son liberados en el medio ambiente como 
resultado de su amplia aplicación en la 
agricultura. Atrazina (ATZ) es un herbicida de 
riesgo para la salud humana y de animales.  

En los últimos años, las técnicas para el 
análisis de residuos de pesticidas han 
evolucionado significativamente. En particular, 
la técnica de extracción líquido-líquido con 
partición a baja temperatura (ELL/PBT) ha 
mostrado buenos resultados para la extracción 
de pesticidas presentes en diferentes matrices. 
(Dardengo et al., 2011) 

El presente trabajo tiene como objetivo 
principal estudiar la capacidad de extracción de 
atrazina vía sistema ELL/PBT. La 
concentración de atrazina (Sigma Aldrich) 
durante la extracción fue monitoreada 
utilizando un cromatógrafo HPLC (Shimadzu) 
con detector de arreglo de diodos, utilizando 
una de columna C18 (150x4,6) de 5μm de 
diámetro. Analizando los parámetros de mérito 
para las curvas analíticas de ATZ incluyendo 
selectividad, linealidad y el límite de detección, 
los valores do R2 son 0,9991, con un límite de 
detección de 1,1 mg L-1 y un límite de 
cuantificación de 1,8 mg L-1, encontrando así 
una buena correlación del compuesto y la 
respuesta del método (Figura 1).  

Figura 1. Curva calibración ATZ (1-30ppm) 
en HPLC por triplicado.  
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El estudio de extracción fue usado una 
solución de atrazina (7ppm), de la cual se 
prepararon tres soluciones de trabajo 
contenidas en frascos ámbar (4 mL), la fuerza 
iónica (NaCl 0,01g a 0,1g) fue agregado a la 
solución y por último fue añadido 8,0 mL de 
fase extractora (acetonitrilo), fueron 
homogeneizadas y dejadas en congelación 
durante 0,5 e 2,5h.  

Fueron evaluados los efectos de la adición 
de sal y el tiempo de congelamiento en la 
extracción; se encontró que, para la ATZ, la 
adición de sal alteró significativamente la 
eficiencia de extracción (72.0% a 100%). Esto 
podría explicarse que la adición de sal mayor a 
0,025g, puede dificultar la formación de una 
fase única, teniendo una disminución del 
porcentaje de extracción de la ATZ 

También se evaluó la congelación, en las 
condiciones identificadas en las pruebas 
anterior mente descritas, se descubrió que la 
congelación de la fase acuosa se produjo 
después de 0,5 h a una temperatura de 
aproximadamente -10°C, fue seleccionado un 
tiempo de congelación de 2,5 h, que fue 
suficiente para la limpieza del extracto y dio 
como resultado cromatogramas sin 
interferencias, así como recuperaciones 
superiores a 72,6%; por último, se puede 
concluir que, la extracción líquido-líquido con 
partición en baja temperatura de atrazina es un 
método práctico con una extracción muy alta da 
atrazina y con un número reducido de etapas,  
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Los ácidos haloacéticos (HAAs) son uno de 
los principales grupos de productos de 
desinfección (DBPs) encontrados en aguas 
potabilizadas con cloro. Debido a los 
potenciales riesgos a la salud humana, la 
Agencia de Protección Ambiental de los 
Estados Unidos (EPA) ha impuesto estrictas 
regulaciones en los niveles de HAAs permitidos 
(60 µg/L) como promedios anuales en 
ubicaciones individuales para sistemas de 
distribución. Por otra parte, es conocido que la 
concentración de DBPs puede verse afectada 
por el tiempo transcurrido desde la producción 
de agua potable hasta su consumo final (Hong 
et al., 2013). En Uruguay, la normativa actual 
indica valores máximos permitidos individuales 
para tres HAAs (ácido monocloroacético 
(MCAA, 20 µg/L), ácido dicloroacético (DCAA, 
50 µg/L) y ácido tricloroacético (TCAA, 200 
µg/L) (UNIT 833, 2008) aunque no hay 
antecedentes sobre el efecto de la distribución 
a estos niveles. 

En el presente trabajo se evalúa la variación 
en la concentración de 9 HAAs clorados, 
bromados y clorobromados en agua potable 
desde una planta de potabilización y durante el 
transcurso de la distribución hacia la ciudad de 
Montevideo. Se analizaron los HAAs en cinco 
puntos de muestreo abarcando una distancia 
aproximada de 60 km. Las muestras se 
colectaron a tiempos sugeridos por un modelo 
de distribución que estima los tiempos de 
residencia en la tubería. Paralelamente, en el 
laboratorio se incubó la muestra de partida a la 
temperatura de muestreo reproduciendo el 
tiempo trascurrido para la línea de distribución.  

Para la determinación de HAAs se realizó 
una microextracción liquido-líquido con metil 
terbutil éter (MTBE) y posterior derivatización 
con metanol (EPA 552.3, 2003). La 
determinación instrumental se realizó por 
cromatografía de gases – espectrometría de 
masas (GC-MS) operada en modo SIM con 
ionización en impacto electrónico (EI). Se 
determinaron paralelamente parámetros 
fisicoquímicos como la Oxidabilidad (mg/L, O2), 

Alcalinidad (mg/L CaCO3), Conductividad 
(μS/cm), Absorbancia a 254 nm, Cloro libre y 
Total (mg/L), Color (mg/L Pt-Co), pH (unidades 
de pH), Turbiedad (NTU) y Temperatura (°C) al 
momento de muestreo. Los resultados 
fisicoquímicos evidenciaron que las muestras 
extraídas corresponden a la misma banda de 
agua analizada en el punto de partida. Como 
controles de calidad para la determinación de 
HAAs se empleó el ácido 2,3 
dibromopropionico como estándar surrogado 
mientras que se cuantificó empleando el 1,2,3 
tricloropropano como estándar interno. Para los 
HAAs se obtuvieron recuperaciones que varían 
entre 78 y 127 % con RSD (%) menores a 13 % 
para tres niveles de fortificado. Los límites de 
cuantificación (LOQ) varían entre 2.5 y 12.5 
µg/L. Como resultado se evidenció la presencia 
de algunos HAAs en agua potable incluyendo 
algunos no regulados en Uruguay, 
observándose como DBPs mayoritarios el 
TCAA y DCAA. Se observó un aumento de la 
mayoría de los HAAs a lo largo de la línea de 
distribución con un leve decaimiento en el 
último punto analizado. Esta tendencia no fue 
observada en las muestras incubadas, lo que 
sugiere la existencia de un efecto en el 
aumento de la concentración de HAAs 
generado en la tubería del sistema de 
distribución. Se concluyen posibles aportes de 
efectos hidrodinámicos de la linea, así como la 
presencia de materia orgánica soportada en el 
biofilm como variables que podrían explican 
este aumento. 
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O objetivo desse estudo foi caracterizar a 
qualidade da água do rio Branco, por meio de 
parâmetros físico-químicos e de clorofila-a em 
dois pontos adjacentes a orla do município de 
Boa Vista, Roraima, sendo um a montante 
(ponto 01) e o outro a jusante (ponto 02). 

As técnicas de coletas, preservação e 
transporte foram realizadas conforme 
recomendações da NBR 9897 (1987) e as 
análises realizadas de acordo com as 
metodologias descritas no Standart Methods for 
Examination of Water and Wasterwater (APHA, 
2017). 

Os parâmetros físico-químicos: pH, 
temperatura, turbidez, cor, condutividade e 
oxigênio dissolvido foram analisados in locu 
com auxílio de uma sonda multiparâmetro. Já a 
clorofila-a foi analisada no Laboratório de 
Saneamento Ambiental do IFRR. 

As análises foram realizadas em 5 
campanhas compreendendo os períodos seco 
e chuvoso e os resultados obtidos, trabalhados 
no software livre R, foram comparados com os 
valores fixados na resolução do CONAMA 357 
para águas de classe 2. 

Os resultados obtidos estão dispostos no 
gráfico 1. 

 
Gráfico 1- Resultados dos parâmetros avaliados. 

 
Os resultados obtidos permitiram concluir 

que: 
a) Todos os parâmetros analisados estão 

em conformidade com a legislação, 
excetuando-se os valores do oxigênio 

dissolvido para o ponto 2 em todas as 
campanhas realizadas; 

b) Pode-se inferir que a alteração da 
qualidade da água do ponto 02 deve-se 
à urbanização, como ocupação de 
áreas inadequadas, à degradação 
ambiental com a retirada da cobertura 
vegetal; à impermeabilização do solo, 
pela ocupação das imediações; aos 
lançamentos de agentes poluidores, 
como esgotos sanitários dos 
estabelecimento, à água da chuva 
somada à disposição inadequada de 
resíduos e assoreamento; 

c) Os valores obtidos para o oxigênio 
dissolvido no ponto 02 não estão em 
conformidade com a resolução. Isto 
demonstra possivelmente um nível de 
poluição nesse ponto de amostragem, 
fator prejudicial à vida de espécies 
aeróbias; 

d) No período chuvoso, o Rio Branco 
consegue estabelecer condições no 
ponto 02, quanto aos parâmetros 
avaliados, semelhantes às encontradas 
no ponto 01. Infere-se assim a 
ocorrência de autodepuração e a 
diluição das substâncias lançadas 
nessa estação; 

e) A análise dos dados obtidos mostra a 
necessidade de implementação de 
ações conjuntas para a reversão dos 
danos ambientais causados ao rio 
Branco e à sua biodiversidade. 
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The world pesticide trade grows every year. 
The use of herbicides is highlighted due to its 
action against the weeds in the field. The 
glyphosate was used since 1971 as herbicide, 
being considered the herbicide more 
commercialized in world.  Is a 
organophosphate; sistemic, broad spectrum, 
non selective and post-emergence. The 
degradation in the environment occurs mainly 
under biological conditions yielding 
amonomethylphosphonic acid (AMPA) as the 
major metabolite. Once utilized, the glyphosate 
and their metabolite AMPA may contaminate 
soil and water, causing environmental damage 
(Piccolo et al., 1996). 

The determination of these compounds at 
low residue levels is considered challenging 
due to their physicochemical properties (highly 
polar, amphoteric character, small molecule 
size, etc.). The liquid chromatography coupled 
to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) is 
currently choice technique for polar analytes 
due to its high selectivity and sensitivity. 

Usually, two analytical approaches can be 
utilized for the determination of polar pesticides: 
direct analysis and derivatization. Derivatization 
by pre-column or post-column, offers the 
possibility of improving the chromatographic 
behavior of these polar compounds by 
formation of fluorescent derivatives and/or 
reduction of polar character. 

The reaction with fluorenylmethyl 
chloroformate (FMOC-Cl) is the most utilized in 
combination with LC-MS/MS. However, the 
derivatization with FMOC-Cl have some 
challenges when the analysis is performed on 
MS systems, as the need of use non-volatile 
buffers for the adjust of sample pH, besides 
formation of derivatization by-products, like 
FMOC-OH, which can be removed with liquid-
liquid extraction step. In this context, the 
objective of this work was to apply a simple and 
fast method for glyphosate and AMPA 
determination in water using UHPLC-MS/MS. 

The proposed procedure consisted in the 
derivatization of the compounds with FMOC-Cl, 
taking into consideration some parameters that 

can affect the yield and reaction kinetics, such 
as derivatization time, temperature, derivatizer 
concentration and amount of organic solvent in 
water (Ronco et al., 2016). Chromatographic 
analyzes were performed with the UHPLC-
MS/MS XEVO TQ® system using Acquity 
UPLC® BEH C18 column (2.1x50 mm, 1.7 µm) 
and mobile phase A) water and B) metanol, 
both containing 5 mmol L-1 ammonium formate. 
The calibration curve presented a linear range 
between 0.5 and 100 µg L-1, with LOQ equal to 
5 μg L-1. Recovery results ranged from 70 to 
120% with RSD ≤20%. The sample preparation 
method was applied to water samples from the 
states of Mato Grosso (MT) and Mato Grosso 
do Sul (MS). 

Due to the widespread use of glyphosate-
based products, the monitoring of this 
compound and their metabolite should be 
constant. In this sense, the applied method 
stands out for its simplicity, quickness and low 
solvent consumption, proving to be suitable for 
routine analysis. 
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A qualidade de água de um corpo hídrico 
reflete as características físicas, químicas e 
biológicas, sendo avaliada dependendo das 
substâncias presentes na água. Os múltiplos 
usos dos recursos hídricos acarretam grandes 
modificações nas características, sendo as 
ações antrópicas as de maior impacto. O 
monitoramento da qualidade das águas 
superficiais é determinante para a adequada 
gestão de recursos hídricos, permitindo a 
caracterização e análise de tendências em 
bacias hidrográficas, sendo efetivo para indicar 
mudanças na qualidade da água em função do 
uso e ocupação do solo nas áreas circundantes 
dos corpos hídricos.  

Baseado nos dados obtidos entre os anos de 
2014 a 2018 no monitoramento de qualidade 
das águas da Bacia Hidrográfica do Rio 
Tramandaí (BHRT) pelo Laboratório de Análise 
de Águas e Sedimentos (LAS) do Centro de 
Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos 
(CECLIMAR) da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS) (ROCHA et al.,2019), 
através do Projeto Taramandahy (CASTRO & 
ROCHA, 2016) foram calculados o Índice de 
Qualidade de Água (IQA) e o enquadramento de 
acordo com o Conselho Nacional de Meio 
Ambiente (CONAMA) para os seguintes pontos: 
lagoas Itapeva, Quadros, Passo, Tramandaí, 
Gentil, Fortaleza, Cidreira, Rondinha, Bacopari, 
Caconde, Porteira, rios Maquiné (nascente, 
meio e foz) e Três Forquilhas (nascente e foz).  

O IQA reflete a contaminação por materiais 
orgânicos, nutrientes e sólidos e com base 
nisso, apenas 10% dos episódios o IQA foi 
classificado como qualidade ótima, em 81% 
como boa e em 9% como aceitável. Em 
nenhuma amostragem foi classificado como 
ruim ou péssima. Com base nos dados dos rios 
nenhum foi classificado com qualidade ótima, 
sendo 74% das amostras consideradas boas e 
26% aceitáveis. Entre as lagoas, a Bacopari 
demonstrou a maior qualidade de água, com 
61% da amostragem classificada como ótima. 
Em contrapartida, a Laguna Tramandaí 
apresentou a menor qualidade, com 67% das 

amostras classificadas como boas e 33% como 
aceitáveis.  

 

 
Tabela 1 – Classificação quanto ao IQA por 

ponto amostrado na BHRT. 
   
Com base na Resolução CONAMA nº 

357/2005, 57% das amostragens foram 
classificadas fora do enquadramento proposto. 
Dos 16 pontos analisados, nove apresentaram 
episódios de enquadramento na Classe 4, a pior 
delas, onde as águas são destinadas apenas à 
navegação. Os dados demonstram a ocorrência 
de uma involução da qualidade das águas da 
bacia, estando associada às ações antrópicas, 
seja por ocupação urbana ou mesmo a atividade 
agrícola.  
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It is well-known that conventional 
wastewater treatment plants (WWTP) 
composed by primary and secondary treatment 
are not able to effectively remove 
micropollutants. Since problems concerning 
micropollutants removal in WWTP have been 
identified in the last decades, a great effort has 
been carried out by the scientific community 
and some governments in order to develop 
effective methods to remove them. Among 
many alternatives, ozonation has been proved 
to remove a great part of micropollutants as 
well as inactivate biological indicators such as 
Escherichia coli. 

Although the presence of 
pharmaceuticals, pesticides, plasticizers, 
personal care products, etc. in surface waters 
offer risks to humans and to environment, only 
few countries have established limits for their 
disposal. A recent example of legislation about 
micropollutants removal from WWTP effluents 
is the Swiss Legislation. In this case, ozonation 
play an important role on the proposed 
treatment train. They stablished that the WWTP 
has to remove 80% of 6 out of 12 indicator 
compounds. They chose as indicators: 
Amisulprid, Carbamazepin, Citalopram, 
Clarithromycin, Diclofenac, Hydrochlorothiazid, 
Metoprolol, Venlafaxin, Benzotriazol, 
Candesartan, Irbesartan and Mecoprop. 
Although this approach permits a certain level 
of environmental protection, many others 
recalcitrant micropollutants can pass through 
the treatment stages and be present in the 
treated effluent.  

This study aims to use a target and 
unknown screening methodology for a wide 
evaluation of recalcitrant micropollutants during 
the ozonation of WWTP secondary effluent 
samples. For this purpose, secondary 
wastewater effluent samples were treated by 
ozone and their micropollutant content 
measured during the treatment. Extraction 
procedures were based on an established 
methodology [1]. GCHR/MS analysis was 

performed using a GC-Orbitrap-MS 
(ThermoScientific) with  a ZB-5ms column (30 
m x 0.25 mm x 0.25 μm, Phenomenex). Data 
analysis was performed using the TraceFinder 
Software and the NIST library.  

Results indicated that the stablished 
ozonation doses usually applied for 
micropollutants removal (1 to 5 mg L-1) were not 
able to remove some chemical classes such as 
phthalates, alkylphenols and organophosphorus 
flame retardants. They remained in the treated 
effluents even after high ozone doses (fig. 1).   

 

 
Figure 1 – recalcitrant micropollutants removal 
during ozoination 

 
We could conclude that other 

techniques such as adsoption should be 
combined to ozonation to a proper 
micropollutants removal.  
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Surface and ground water contamination by 
pesticides by point and non-point sources is a 
major concern due to the risk of environmental 
impacts and the risk of affecting non-target 
organisms. This is a major concern specially in 
developing countries where surface water is 
used as drinking water sources and the major 
treatment systems are inefficient to remove 
organic pollutants such as the pesticides. For 
this reason, in the last decades drinking water 
contamination is been more frequent, been 
necessary a post-treatment to remove the 
pesticides from the water.  

Thus, the aim of this study was to evaluate 
the efficiency of 9 different domestic water 
treatment systems on removal of 13 pesticides 
from the drinking water. 

Water contaminated by 13 pesticides 
(selected based on contrasting physico-
chemical characteristics were filtered in nine 
different filter systems. The filters tested 
included: four membrane filters, one activated 
carbon filter, ultraviolet, reverse osmosis, ion 
exchange resins and ozonation. The 
experiment was conducted in laboratory where 
the water treatment equipment was connected 
to a 5-L tank. The water circulation was 
maintained by a pump at 5.5 bar of pressure 
and the flow rate at 0.86 L min-1. The water 
temperature for all solutions was set at 25.0 (± 
0.2 °C). The filters were washed prior the 
experiment be performed with 10 L of tap water. 
Six samples (500 mL each) were collected per 
water treatment. The feed tank volume was 
kept constant during the experiment, with fresh 
solution been added after each sampling. For 
sample preparation, 250 mL of each sample 
(pH 2.5) were concentrated with SPE (Solid 
Phase Extraction) cartridges (Oasis®HLB 60 
mg), previously conditioned with 3 mL of 
methanol, 3 mL of ultrapure water and 3 mL of 
water (pH 2.5). Flow rate ranged from 2 to 5 mL 

min-1. For elution, 2 mL of a mixture 
methanol/acetonitrile (1:1, v/v) containing 1% of 
acetic acid (v/v) was used. Then, eluate was 
diluted 5 times with water prior analysis. 
Chromatographic analyses were performed 
using UHPLC-MS/MS system, equipped with 
Acquity UPLC liquid chromatography and Xevo 
triple quadrupole (Waters, Milford, USA). 

Results showed that mixed bed resin and 
ultraviolet have shown an intermediate removal 
potential not removing all the contaminants. 
Polypropylene, ozonator and polyester showed 
low efficiency and, therefore, should not be 
used on the removal of pesticides. Reverse 
osmosis and activated carbon are the best 
options for pesticides removal from drinking 
water, both treatments achieved 100% of 
pesticide removal in a continuous water flow.  
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Na síntese do biodiesel, por catálise 
homogênea alcalina, é necessário um processo 
de purificação, geralmente, feito com lavagens 
sucessivas para retirada completa dos 
resíduos. Nesta etapa há a geração de 
efluentes que são ricos em matéria orgânica, 
alta turbidez e óleos e graxas. Neste 
procedimento, para cada litro de biodiesel são 
gerados 3 litros de água de lavagem (De BONI 
et al., 2007).  

 Em geral, estes efluentes se apresentam 
em desacordo com a legislação brasileira, para 
lançamento em corpos hídricos. Em vista que o 
Brasil é um dos maiores produtores mundial de 
biodiesel, com uma produção de 5.350.000 m3 
em 2018 (ANP, 2018), e com isso os grandes 
volumes de efluentes gerados, o presente 
trabalho teve por objetivo avaliar o uso da 
semente de moringa como adsorvente natural 
no tratamento destes.  

Para este propósito foi aplicado um 
planejamento experimental com a variação de 
três componentes, em dois níveis (23), sendo 
eles a concentração da semente de moringa 
(CM), diluição em água (Dil) e tempo de 
contato (Tp). Foi realizada a adição de um 
ponto central, trabalhado em triplicata 
(BARROS NETO et al., 2009). 

O efluente aquoso foi obtido por extração 
líquido-líquido de 1 litro de biodiesel, 
sintetizado em laboratório, gerando 3 litros de 
água de lavagem. Esta água está em 
desacordo com a resolução 430/2011, do 
CONAMA, com pH 10,5, 2140 NTU de turbidez  
e alta carga orgânica com DQO de 25.757 
mgO2 L-1.  

Após os tratamentos, a maior redução na 
DQO (Red DQO) foi de 93%, com o ensaio 5,  
com a menor CM, 1,3 g L-1, Dil de 10%, e o 
maior Tp, 90 min. A turbidez mais baixa de 4,7 
NTU, foi alcançada com tratamento com a 
menor CM, Dil com 50%, e Tp de 90 min. 
Nestas condições obteve-se 99,7% de redução 
na turbidez da amostra. O melhor tratamento, 
referente ao pH, foi nas condições de menor 
diluição e maior concentração de moringa. 
Neste parâmetro analisando o tempo de 

contato, observa-se que os 30 min inicias 
oferecem resposta similar a 90 min, isto 
provavelmente é resultado da interação do 
adsorvente com os componentes que se 
relacionam com o pH. Os resultados podem ser 
observados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Resultados planejamento 23 

 Condições Parâmetros 
Ens Dil 

% 
CM 
g L-1 

Tp 
min 

Red 
DQO 

% 

TBD 
NTU 

pH 

1 10 1,3 30 91 26 8,4 
2 50 1,3 30 78 5,6 9,0 
3 10 6,6 30 86 37 8,2 
4 50 6,6 30 72 19 8,3 
5 10 1,3 90 93 24 8,5 
6 50 1,3 90 80 4,7 9,0 
7 10 6,6 90 88 34 8,2 
8 50 6,6 90 74 16 8,4 

9a 30 4,0 60 82 35 8,3 
9b 30 4,0 60 82 25 8,3 
9c 30 4,0 60 82 34 8,3 

Antes do tratamento 2.140 10,5 
*Ens – Ensaio 
 
Os resultados mostram que os ensaios 1, 5 

e 6, foram eficientes, gerando efluentes com 
características físico-químicas dentro dos 
Valores Máximos Permitidos, para lançamento.  

 
Agradecimentos 

 
À CAPES e a PPGQ/UFPB pelo 

investimento e incentivo. 
 

Referências 
 

      ANP. Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis. Disponível em: 
<http://www.anp.gov.br/>. Acesso em: 28 jul. 2019. 

      BONI et al., 2007. Tratamento Físico-Químico da 
Água de Lavagem Proveniente da Purificação do 
Biodiesel. Periódico Tchê Química, vol. 4, 9 p. 

      BARROS NETO et al., 2007. Como fazer 
experimentos: pesquisas e desenvolvimento na 
ciência e na indústria. Campinas: Editora da 
UNICAMP. 303 p. 

kelvincosta1@gmail.com



121

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Adición de nanopartículas metálicas en la especiación de Cd en 
suelo de origen volcánico: Cuales son la implicancias 

medioambientales? 
 

Nicolás Arancibia-Miranda1, Karen Manquián-Cerda1, Maurico Molina Roco2,  
 
1 Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile. Santiago, Chile. E-mail: nicolas.arancibia@usach.cl  
2 Escuela de Agronomía, Facultad de Ciencias, Universidad Mayor, Santiago, Chile 
 
Palavras-chave: nanopartículas, suelos, cadmio.  
 
 

El uso de fertilizantes fosfatados de origen 
principalmente mexicano ha ocasionado una 
alta acumulación de cadmio (Cd) en suelos 
agrícolas chilenos [1], facilitando su 
incorporación  a las plantas y posteriormente a 
la cadena trófica, lo que ocasiona diversas 
enfermedades, tales como, degeneración ósea, 
disfunción renal, daño al hígado entre otras [2]. 
Es por lo expuesto que existe la necesidad de 
inmovilizar este metal haciendo uso de diversos 
materiales, destacando las zeolitas, óxidos de 
hierro y carbón activado. En la actualidad, el 
uso y aplicación de nanopartículas (NPs) como 
material inmovilizador de contaminantes se ha 
acrecentado, debido a que presentan una 
elevada área superficial y alta reactividad [3-4]. 
El Cu es un metal que forma parte del suelo, 
por lo que las Cu-NPs se forman naturalmente, 
a diferencia de las Ag-NPs, para la cuales la 
principal vía de incorporación al suelo es a 
través de agentes antropogénicos.  

Considerando la creciente incorporación de 
estos sustratos al la matriz suelo en el presente 
trabajo se propone evaluar el efecto de NPs de 
Cu y Ag en la biodisponibilidad del Cd en un 
suelo Ultisol. 

La síntesis de NPs de Cu y Ag fue realizada 
NaBH4 como agente reductor, según lo descrito 
en la literatura [3, 4]. Se evaluó el efecto de la 
adición de un 10% NPs con respecto a la masa 
de suelo y el tiempo de incubación en la 
disponibilidad del Cd. Para esto, se utilizó un 
horizonte A de un suelo ultisol (Metrenco), el 
cual se contaminó con una solución de 200 
mg·L-1 de Cd2+. Posteriormente el suelo fue 
incubado, tomando muestras a diferentes 
tiempos (1, 14 y 60 días). Para evaluar los 
cambios en las formas químicas del Cd, se 
procedió a cada muestra  de suelo incorporar 
NPs de Cu y Ag, se dejó en contacto por 24 h 
para luego realizar extracción secuencial [3]. 

La extracción secuencial para el sistema 
Metrenco/Cd2+ mostró que este metal se 
encuentra asociando preferentemente a los 
componentes ácidos, sin embargo, posterior a 

la adición de NPsCu hay un desplazamiento del 
Cd2+ hacia la fracción intercambiable, 
quedando más disponible para una potencial 
incorporación a las plantas. Para estos dos 
sistemas la afinidad del Cd2+ por las distintas 
fracciones del suelo es independiente del 
tiempo de incubación, no así para el sistema 
Metrenco+NPsAg/Cd2+, ya que en este caso se 
produce un aumento del % de Cd liberado con 
el tiempo incubación del 16,60% (1 día) al 
37,46% (14 días) y 34,19% (60 días) en la 
fracción intercambiable, mientras que en la 
fracción reducible se generó una disminución 
del % de Cd liberado del 57,76% en 1 día al 
33,78%, 30,95% para 2 semanas y 2 meses 
respectivamente.  

 
Estos resultados permitieron establecer que 

tras adicionar las NPsCu se produce un 
aumento en la disponibilidad del Cd, a 
diferencia del efecto que producen las NPsAg  
sobre este metal. Por esta razón, se propone el 
uso de NPsAg  como una real alternativa para 
inmovilizar Cd en suelo Metrenco. 
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Após sua aplicação via pulverização, os 
agrotóxicos podem ter diferentes destinos no 
ambiente, como: serem adsorvidos no solo, 
arrastados pelo vento ou pelas águas de 
escoamento superficial, ou lixiviados pelas 
águas de infiltração, passando para as 
camadas inferiores, atingindo as águas 
subterrâneas.1 Dessa forma, a análise da 
persistência dos agrotóxicos no solo torna-se 
uma ferramenta importante devido ao risco de 
poluição dos corpos hídricos subterrâneos e 
superficiais. Assim, no presente trabalho, foi 
desenvolvido e validado um método de análise 
de multirresíduos de agrotóxicos em dois tipos 
de solo (Solo I e Solo II) empregando o método 
QuEChERS acetato, no preparo da amostra, e 
a cromatografia líquida de ultra alta eficiência 
acoplada à espectrometria de massas 
sequencial (UHPLC-MS/MS) na quantificação e 
confirmação dos analitos. Os solos possuíam 
características distintas em quantidade de 
matéria orgânica (MO), de argila e de  pH (Solo 
I: MO= 29,5 g kg-1; argila = 385,3 g kg-1 e pH= 
5,9 e Solo II: MO= 45,7 g kg-1; argila = 156,4 g 
kg-1 e pH= 7,7). Foram avaliadas as figuras de 
mérito: efeito matriz, linearidade, limite de 
quantificação (LOQ), exatidão (recuperação) e 
precisão (coeficiente de variação (CV)). As 
recuperações ficaram na faixa de 70-120% e os 
CV ≤ 20%, para a maioria dos analitos 
estudados, conforme preconiza o guia SANTE 
2015. Após a validação do método, estudou-se, 
em teste laboratorial, a dissipação em solos de 
11 agrotóxicos: azoxistrobina, clorantraniliprole, 
clorpirifós, difenoconazol, fipronil, imidacloprido, 
mandipropamida, metribuzim, piraclostrobina, 
tebuconazol e tiametoxam em formulações 
comerciais, na presença ou não de iluminação 
artificial e de umidade. Para isto, as amostras 
foram separadas em 4 grupos: HF, SF, H e S, 
como ilustrado na Figura 1. Nestes testes, 
adicionaram-se (15,0 ± 0,1) g de solo 
diretamente a um tubo Falcon de 50 mL e 100 
µL da mistura de agrotóxicos para o Solo I e 
400 µL para o Solo II. Para os testes na 
presença de umidade, inicialmente foram 
adicionados 7,5 mL de água deionizada ao 
solo, fez-se a fortificação e na etapa de 

hidratação adicionaram-se mais 7,5 mL. Para 
os testes na ausência de umidade, fortificou-se 
o solo e na etapa de hidratação adicionaram-se 
15 mL de água deionizada. As coletas foram 
realizadas, de um modo geral, em intervalos de 
tempo de 30 min, 6 h, 1 dia até 40 dias. 

 

Figura 1: Esquema do teste de dissipação dos 
agrotóxicos no solo. 

 

O comportamento de dissipação dos 
agrotóxicos foi semelhante, sendo que em 
ambos os tipos de solo a dissipação foi mais 
rápida com a combinação dos fatores umidade 
e iluminação.  Para o Solo I, a presença de 
iluminação proporcionou valores do tempo de 
meia vida (DT50) menores para as amostras 
HF e SF, enquanto que, para o Solo II, a 
presença de umidade resultou nos menores 
valores de DT50 para as amostras HF e H. 
Com relação aos analitos a piraclostrobina 
apresentou a dissipação mais rápida e o 
metribuzim a mais lenta. Os testes de 
dissipação dos agrotóxicos em solo realizados 
em laboratório se mostraram adequados como 
ensaios preliminares aos testes em campo, 
pois, apesar das limitações das condições 
simuladas, os resultados auxiliaram na 
compreensão da dinâmica de dissipação dos 
agrotóxicos no ambiente.  
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A atividade de mineração de areia na cidade 
de Seropédica-RJ forma grandes lagoas 
ácidas, representando um passivo ambiental 
pela geração de um resíduo da atividade que 
precisa de um destino final adequado. As 
plantas, em conjunto com o solo, possuem a 
capacidade de atenuação natural de solutos do 
ambiente, podendo mitigar seus efeitos 
negativos no ambiente. Este trabalho teve 
como objetivo avaliar o efeito do uso de água 
de cava de mineração de areia na fertilidade e 
no balanço de massa no solo, para nortear a 
destinação final da água de cava de mineração. 

O experimento foi montado em casa de 
vegetação em colunas de PVC de 150 mm de 
diâmetro, preenchidas até 0,50 m de altura com 
amostras de Planossolo Háplico, coletadas na 
camada de 0-0,20 cm, corrigidas com calcário 
e fertilizantes para o cultivo da B. decumbens 
por 45 dias. Foi utilizado o delineamento 
inteiramente casualizado (DIC), com quatro 
repetições, e os tratamentos constituíram-se de 
lâminas diárias de irrigação equivalentes a: 5 
mm, 7 mm, 9 mm, 11 mm e 13 mm com água 
dos areais, além 5 mm com água de 
abastecimento (controle), totalizando seis 
tratamentos e 24 unidades experimentais. 
Embaixo de cada coluna foi colocadado uma 
garrafa coletora para o lixiviado. 
     Os parâmetros determinados no solo e 
lixiviado foram: Ca2+, Mg2+, K+, Na+, Al3+, H+Al, 
Fe3+, Si, P, N-NO32-, e N-NH4+, pH, e 
Condutividade Elétrica (CE). No solo, foi 
calculado CTC efetiva, Percentagem de Sódio 
Trocável (PST) e Saturação por bases (V) 
(Teixeira et al. 2017). Foi feito o balanço de 
massa no solo, considerando como as entradas 
os elementos químicos da água, os adubos e o 
calcário. Nas saídas foram considerados o total 
lixiviado e o retido pelas plantas. 
    Os resultados foram submetidos à análise de 
variância (p≤0,05) e verificados a significância 
pelo teste F. Os parâmetros Na+, K+, H+Al, CE, 
pH, PST, e V% do solo apresentaram efeito 
significativo em função dos tratamentos.  

De acordo com os valores da CE e PST 
encontrados, segundo o que preconiza o 
Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos 
(Richards, 1954), o solo não foi considerado 
salino e sódico após o experimento. 
    A acidez potencial (H+Al) maior e o pH 
menor do solo nos tratamentos com água das 
cavas pode ser atribuído à acidez e à grande 
quantidade de Al dissolvido nela (Marques et 
al. 2012). Esse ambiente mais ácido no solo é 
restritivo para maioria das culturas cultivadas, 
trazendo menor desenvolvimento e assim 
menor produtividade. 
    No cálculo do balanço de massa, os 
elementos Al3+, K+, P, N, Fe e Mn tiveram 
saldos negativos, ou seja, foram perdidos do 
solo. Isso pode ser atribuído à textura arenosa, 
baixo pH, baixa CTC e pequena quantidade de 
matéria orgânica presente neste solo. Nas 
maiores lâminas, o crescimento da B. 
decumbens foi restringido. 
    Devem ser realizados estudos de campo 
para verificar o real efeito do uso desta água no 
meio ambiente, inclusive com outros tipos de 
solos. Nas condições do estudo, o solo 
utilizado não é adequado para destinação final 
da água, podendo causar contaminação nas 
águas subterrâneas. 
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Land use and agricultural techniques changed 
in South America in the last decade leading to 
large scale areas of rainfed farming. Agricultural 
systems shifted from a crop-pasture rotation to 
continuous annual cropping under no-tillage 
practices. In Uruguay, soybean, wheat and 
maize cropping have intensified its production 
and land coverage. These new production 
systems have raised pesticide applications as 
well as the environmental and social concern.  
Fish has gained interest as a matrix for 
assessing and monitoring the occurrence of 
pesticide residues in agricultural environments 
(Pérez-Parada et al 2018).  
In this work, we present application to real 
samples from fish from Rio Uruguay for 
monitoring campaigns conducted in 2017. 
Species of interest included ones with different 
migratory behaviour from trophic levels; 
predatory (non-migratry: Tararira (Hoplias 
malabaricus, migratory: Dorado (Salminus 
brasiliensis)); omnivorous (non-migratory: 
catfish “Bagre” (Pimelodus maculatus), 
migratory: Boga (Leporinus obtusidens) and 
detritivores (non.migratory: Vieja del Agua 
(Paraloricaria vetula), migratory: Sábalo 
(Prochilodus lineatus)).  A scope of 81 current 
use pesticides approved for agriculture- target 
multiclass pesticides was evaluated in fish 
muscle tissue. A QuEChERS based sample 
preparation protocol with PSA and C18 dSPE 
vas validated by LC-MS/MS and GC-MS/MS  
(Colazzo et al. 2019). Most findings in real 
samples were quantified at < 10 µg/kg level. 
Recovery studies were performed at 1 µg/kg as 
lowest validation level for LC-MS and GC-MS. 
Multi-specie recoveries were assayed. Most 
recoveries were in the range 70-120% with 
relative standard deviations < 15% at LOQ 
level. Matrix effect was assessed for the studied 
species and their variable lipid content. 
Previous experience has been carried out in 
monitoring of pesticide residues in fish from Rio 
Uruguay and Rio Negro but focused on spatial 
evaluation (Ernst et al. 2018).   

Here, we looked for seasonal changes 
associated to rainfed cropping that includes 
winter crop, fallow (spring), summer crop and 
fallow (autumn). Sampling was carried out in 
representative dates of rainfed production for 
these fish species at Esteros de Farrapos 
National Park surroundings.  In total, 277 
samples were analyzed with an average of 4 
pesticides detected per sample. Statistical 
analysis showed significant variations in 
temporal scale associated to agricultural 
production. In contrast, non-significant 
variability was evidenced for the trophic levels 
and migratory habits for the studied species. 
These results suggest water exposure (rather 
than feed exposure) as main pathway of 
pesticide uptake for wild fish species. 
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Humans have been severely exposed to 

microplastics (plastics with size lower to 5 mm). 
Such exposure results in humans ingestion of 
about 120 thousand particles of microplastics 
(MP) annually, which came from water, food or 
air. [1] Among these sources, ingestion by food, 
mainly from fish, might be considered the most 
significant. Despite this evidence, only few 
studies about the effect of MP injection by 
humans were performed. The potential problem 
is the transport of anthropogenic contaminants 
as organic compounds or metals and the 
leaching of chemical additives from MP. [2] 
Because of this, the determination of MP in fish 
tissue is very important. 

For the MP determination in environmental 
samples, e.g. animal tissues, it is required a 
step of organic matter digestion/solubilization, 
with minimum or no degradation of MP. This 
aspect have been considered as an analytical 
challenge because conventional protocols 
normally use acid digestion, employing 
concentrated reagents and a long reaction time. 
It is normally reported a non efficient digestion 
of organic matter, or the MP degradation but 
this issue must be solved if the analytical 
purpose is the determination of the content of 
MP. [3] As an alternative for improving sample 
digestion using relatively mild operational 
conditions, diluted acids have been used. In 
closed systems, the presence of oxygen in the 
gas phase cause the regeneration of HNO3, 
allowing its in situ recycle for further oxidation of 
organic matter. Alternatively, hydrogen peroxide 
can be used as auxiliary reagent, which 
decompose and releases oxygen for 
regenerating HNO3. [4]  

In this sense, the aim of this work is the 
determination of MP in fish tissue using diluted 
acid with hydrogen peroxide as auxiliary 
reagent, looking for a condition where organic 
sample is digested and the MP content is 
maintained not degraded. In view of this, the 
microwave assisted wet digestion based on 
single reaction chamber technology (MAWD-
SRC, UltrawaveTM, Milestone, Italy) was used 
for fish tissue digestion. In order to evaluate the 
effect of the reagents on MP degradation, nine 

plastics samples were used for optimization: 
polyethylene terephthalate (PET), polystyrene 
(PS), expanded polystyrene (EPS), 
polypropylene (PP), high-density polyethylene 
(HDPE), low-density polyethylene (LDPE), 
polycarbonate (PC), polyvinyl chloride (PVC) 
and polyurethane (PU). Plastic samples were 
ground in order to behave as MP. Pangasius 
bocourti fish was used as an example of fish 
tissue, which was dried at 105 °C for 2 h in an 
oven. After drying, the sample was ground in a 
cryogenic mill and mixed with known amount of 
MP. 

For all the experiments, 100 mg of MP 
sample were used with 6 mL of digestion 
solution. After, the digests were filtered in filter 
paper and dried at 120 °C by 1 h in an oven. 
The remaining solid was weighted and the 
amount of MP was then determined. The 
conditions evaluated for sample digestion 
aiming MP determination were: HNO3 
concentration (0.5 to 14.4 mol L-1), digestion 
temperature (180, 200 and 220 °C) and the 
heating time (10, 15, 20, and 30 min). With 
exception of PU, which was degraded even 
when using 0.5 mol L-1 HNO3, all the MP 
evaluated presented resistance to degradation 
(over than 90% recovery) when submitted to 
acid digestion with 1 mol L-1 HNO3, 200 °C of 
temperature and 10 min of digestion time. 

Up to this moment, the proposed method 
proved to be efficient for quantitative recoveries 
of MP. Further evaluation will be performed, 
mainly those related to the MP particle size (< 5 
mm), mass of fish tissue and the use of in 
natura fish. 
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A degradação dos oceanos por materiais 
plásticos, principalmente por detritos inferiores 
a 5mm, denominados microplásticos (MPs), é 
reconhecido como um problema ambiental 
marinho onipresente, causando impactos direto 
à biota marinha. Itens fabricados com 
dimensões inferiores a 5mm, como resinas 
virgens (pellets) e microesférulas utilizadas em 
produtos de higiene e tecidos sintéticos, são 
classificadas como MPs primários e chegam 
aos oceanos, pela perda durante o transporte e 
através de descargas residuais. Os MPs 
secundários resultam da fragmentação do 
plástico de maiores dimensões, devido ao 
processo de degradação físico-química. Para 
tanto, esse estudo tem por objetivo quantificar 
os MPs no sedimento arenoso em três praias 
no Litoral Norte do Rio Grande do Sul – Brasil: 
Torres, Capão da Canoa e Cabras – Cidreira.  

As coletas ocorreram nas quatro estações 
do ano de 2018. Em cada praia, por estação, 
estabeleceram-se 6 pontos de coleta, sendo 3 
pontos na zona de estirâncio (linha de maré -
LM) e 3 na região inicial das dunas. A 
metodologia utilizada, é adaptada da pesquisa 
realizada por Ivar do Sul (2014). Em cada 
ponto de coleta, com o uso de um quadrante 
(50 x 50 cm), retirou-se os dois primeiros 
centímetros de areia. Cada amostra de 
sedimento foi seca em estufa a 100 ºC e após, 
peneiradas em peneiras granulométricas com 
malhas de 1 mm e 4,75 mm. Utilizando uma 
lupa binocular, o material retido foi separado e 
os MPS classificados em dois tipos de plástico: 
fragmentos de plástico e pellets. 

No total, foram identificados 1.727 MPs, 
sendo 886 unidades (un.) de fragmentos e 841 
un.de pellets. Cabras apresentou maiores 
quantidades de MPs, com 1.083 un., seguida 
por Capão da Canoa com 482 un. e Torres com 
162 un. Para Cabras, o número de MPs foi 
mais expressivo na LM, além de ter sido 
encontrado maiores quantidade de pellets em 
ambas as regiões. Já para Torres e Capão da 
Canoa não houve muita diferença entre as 
regiões, mas os fragmentos foram encontrados 
em maior número. 

 
Fig. 1 – Distribuição de MPs na LM e dunas. 

A primavera foi a estação do ano que 
apresentou maior acúmulo, seguido pelo 
inverno e verão, enquanto que no outono, 
foram encontrados apenas 168 MPs. 

 
Fig. 2 – MPs encontrados em cada praia de 

acordo com a estação do ano. 
A poluição por MPs é presente nas três 

áreas estudadas e ocorreu ao longo das quatro 
estações do ano, evidenciando a problemática 
desses detritos no sedimento de praias. A 
presença de pellets em Cabras remete a um 
estudo da origem dessa contaminação. Além 
disso, pesquisas considerando as condições 
oceanográficas dos dias de coleta favorecem a 
compreensão de como ocorre o aporte de MPs 
nas praias, tornam-se imprescindíveis no 
desenvolvimento de novos estudos sobre MPs. 
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Microplásticos (MP) são partículas com 
diâmetro inferior a 5 mm, com potencial de 
interação com o meio biótico e abiótico, sendo 
sua ocorrência no ambiente marinho muito 
estudada (Prata et al., 2019). Entretanto, a 
presença e distribuição de MP em sistemas de 
água doce permanece pouco compreendida. 
Neste contexto, o presente trabalho teve por 
objetivo identificar e caracterizar o conteúdo de 
MP em amostras de água superficial do Lago 
Guaíba, principal manancial de abastecimento 
da cidade de Porto Alegre (RS). As amostras 
foram coletadas no mês de agosto de 2018, em 
7 pontos de amostragem ao longo do Lago 
Guaíba. Os MP foram fisicamente classificados 
sob inspeção visual e microscópica, sendo 
caracterizados por forma e cor. Para a 
caracterização da composição química das 
amostras, empregou-se a técnica de 
infravermelho com transformada de Fourier 
com reflexão total atenuada (FTIR-ATR) e com 
microscópio acoplado (microscopia-FTIR). Para 
a identificação e caracterização preliminar dos 
MP, 3 pontos foram estudados (P2, P3 e P6). 
Por meio da análise de abundância e 
distribuição foram contabilizadas 158, 88 e 30 
partículas nos pontos P6, P2 e P3, 
respectivamente, totalizando 267 itens, Figura 
1. De acordo com a caracterização da forma, 
os MP foram categorizados em fibra e 
fragmento, sendo fragmento a forma mais 
abundante. Na Figura 2, estão demonstrados 
alguns MP representativos entre os pontos 
coletados. Este resultado demonstra que, 
possivelmente, estas partículas são oriundas 
da fragmentação de macroplásticos presentes 
na água. A respeito da classificação por cor, 
observou-se maior conteúdo de MP azul, 
vermelho e branco-incolor. Este resultado era 
esperado, uma vez que grandes quantidades 
de plásticos com coloração são utilizadas 
diariamente pelas atividades antrópicas. Por 
fim, foi realizada a caracterização química de 2 
fragmentos representativos da amostra do P3, 
sendo polietileno (PE) e polipropileno (PP), 
demonstrado na Figura 3. Estes resultados são 
coerentes, visto que, estes polímeros são os 

mais empregados na indústria. O índice de 
carbonil (CI) (Chiellini et al., 2006) calculado foi 
1,12 para o PE e 0,48 para o PP, o qual reflete 
a longa residência destas partículas no meio 
ambiente. Portanto, estes resultados 
demonstram que o Lago Guaíba está, 
possivelmente, contaminado por MP. Por fim, 
embora o impacto ecológico dos microplásticos 
nos ecossistemas de água doce ainda seja 
amplamente desconhecido, este estudo 
contribui para as crescentes evidências de que 
a contaminação por MP é generalizada e 
necessita de urgente investigação. 
 

 
Figura 1. Distribuição e conteúdo de MP nas amostras coletadas no 

Lago Guaíba. 
 

 
Figura 2. Imagens dos MP de amostras de água do P3 com 

aumento de 10x. 
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Figura 3. Espectros de FTIR para o fragmento de polietileno (A) e 

fragmento de polipropileno (B) para a amostra P3. 
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As modificações acarretadas pela falta de 
planejamento e de conscientização, por parte 
do estado e da população, provocam diversos 
problemas aos recursos naturais não só no 
meio urbano. Quando o processo de 
urbanização ocorre, junto com esse, também 
ocorre a ocupação do espaço natural, por 
conseguinte a deterioração do espaço 
geográfico. Áreas de Preservação Permanente 
(APP) com forme a Resolução nº 303, de 20 de 
março de 2002, são definidas com áreas 
destinadas a preservação da fauna e flora. 
Observa-se, hoje em dia, que as áreas de 
preservação estão, se não totalmente, mas 
parcialmente, degradas. Aquelas que estão em 
perímetro urbano sofrem ainda mais com essa 
falta de cuidado (LEFF, 2008). 

O objetivo deste trabalho é avaliar os 
impactos ambientais na ARÉA DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE IGARAPÉ 
CARANÃ, causados pelo descarte de resíduos 
sólidos. Identificar os tipos de resíduos sólidos 
que estão sendo descartados dentro da APP. 

O igarapé Caranã é um dos principais 
igarapés do município de Boa Vista (FEITOSA, 
2014). A APP que foi estudada está situada 
nas extremidades do bairro Equatorial, ela 
forma o corredor verde paralelo ao igarapé 
Tauáris. Dentro do bairro, existe o conjunto 
Cruviana, o referido conjunto não possui rede 
de esgoto, possui apenas uma rede de 
drenagem fluvial, adequada as condições do 
conjunto.  

O trabalho foi realizado em forma de 
observações e revisão da literatura. As 
observações começaram no primeiro semestre 
de 2016 no mês de janeiro na época que os 
cursos de água estão secos. Foram incluídas 
imagens do local observado e comparado com 
2018 na época chuvosa que vai de março a 
setembro. A visita in loco, visava averiguar as 
condições da APP durante os semestres de 
2016, 2017 e 2018.1, verificando o tipo de lixo 
despejado no local.  

Por meio da observação pode-se perceber 
que houve a ocorrência de supressão da 
vegetação nativa em alguns pontos dentro da 
APP, sobrando apenas algumas árvores. Foi 
possível observar o acúmulo de sedimentos e 

resíduos sólidos dentro do igarapé, o que 
ocasiona o processo de assoreamento do 
curso d’água. A presença de resíduos sólidos 
ao longo da APP é observada em vários 
trechos ao longo das ruas e do corpo d’água e 
inclui materiais diversos como resto de 
construção, plásticos, resíduo de serralheria, 
eletroeletrônicos, pilhas, pneus, materiais de 
marcenaria, lixo de origem orgânica entre 
outros. Além dos resíduos já descritos, pode 
ser observado que a área é utilizada para o 
descarte de resto de animais mortos e restos 
de matéria orgânica de restaurantes, 
marcenarias e outros mais. Foi encontrado uma 
enorme quantidade de pilhas descartadas de 
forma irregular no local. 

Também foi observado que ao longo do 
corredor ecológico encontram-se chácaras e 
hortas. Essas chácaras e hortas utilizam a 
água do igarapé para irrigar a plantação 
devolvendo a mesma ao leito do igarapé com 
uma qualidade inferior. Essa água residual, 
possivelmente, pode conter resíduos de 
pesticidas, herbicidas e outras substâncias 
industrializadas, que são utilizadas para o 
controle de pragas nas plantações. Os resíduos 
solido que forma encontrados dentro da APP 
tem diferentes origens, constituição, tempo de 
deterioração esses fatores ligados as 
intempéries da natureza prejudicam tanto a 
fauna quanto a flora, além de também a própria 
polução que vive nas proximidades.   
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The water quality monitoring is an important 
strategy for water resources management to 
evaluate over time the quality of an aquatic 
ecosystem at an exact moment. The approach 
of the monitoring usually is related to physical, 
chemical and bacteriological variables to detect 
an alteration in a rapid form (Vis et al., 1998). 

However, there is a fragility for these 
measurements, they do not give good 
information about the aquatic ecology and its 
relationships with the environment changes. 
It is necessary other type of analyses to 
better understand of ecological health 
(Lavoie et al., 2004). 

Periphytic algae have widespread been 
used for water quality monitoring (Szabó et al., 
2007). According to Vis et al. (1998), periphyton 
characteristics changes are related to alteration 
in water quality. 

The work aimed to evaluate the quality of 
water of an urban lake located in Umuarama-
PR associating with the algal periphytic 
organisms described in the literature as 
bioindicators of quality of an aquatic ecosystem. 

The collect was done on 10 July at Aratimbó 
lake with two collect points. It was collected 
rocks as natural substrates to analyze the algal 
periphytic community and water samples to 
analyze the physical and chemical parameters 
of water quality. The parameters evaluated 
were pH, temperature, conductivity, turbidity, 
ammoniacal nitrogen and orthophosphate. 

The two collect points located in the lake 
showed high values of nutrients. Ammoniacal 
nitrogen was higher at P1 (2.23mgL-1). 
However, the P2 was not too different (1.25 
mgL-1). It could possible indicate input of 
domestic sewage in the lake. 

The orthophosphate concentration was also 
high and according to Bellinger and Sigee 
(2010) the values indicate the trophic category 
as hypertrophic (P1=1.22 mgL-1 and P2=1.43 
mgL-1). 

Comparing the nutrients values and the 
most common microalgal species at this case, 
they were seen in high quantity the presence of 

Scenedesmus, Pediastrum, and small diatoms 
as it is described by Bellinger and Sigee (2010) 
for hypertrophic lake. 

In addition, the qualitative analysis of 
periphytic community showed predominance of 
Cyanophycea, Chlorophycea and 
Bacillarophycea. 

Thus, the study found the periphytic species 
described in the literature as most abundant 
species at this lake with high nutrients 
concentration. 
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Organismos do ambiente aquático tem um risco 
mais elevado de poluição, pois respiram, 
bebem e absorvem diretamente contaminantes 
que estão no meio. Para estimar esse risco, 
agências ambientais realizam a Avaliação de 
Risco Ecológico (ARE) para avaliar a 
probabilidade do ambiente ser impactado como 
resultado da exposição a um ou mais 
estressores ambientais. Dentro da ARE podem 
ser feitas algumas abordagens, como o uso do 
Quociente de Risco (QR) que se baseia em 
valores de ocorrência ambiental e na 
concentração sem efeito previsível (PNEC), 
podendo identificar áreas mais sensíveis ao 
impacto ambiental (ECB 2003). Dentre os 
diversos contaminantes, os co-biocidas 
presentes em tintas anti-incrustantes são 
amplamente utilizados em cascos de 
embarcação para evitar a incrustação de 
organismos. No entanto, estes também podem 
causar danos a organismos não-alvo, como a 
inibição da fotossínte em organismos 
autotróficos. Assim, o objetivo do trabalho é 
fazer uma avaliação de risco preliminar de co-
biocidas anti-incrustantes para o Sistema 
Estuarino de Santos e São Vicente – SP 
(SESS) e identificar áreas que podem estar 
sendo significativamente impactadas pelos 
biocidas anti-incrustantes DCOIT, irgarol, 
diuron, clorotalonil e diclofluanida. Sedimentos 
superficiais foram coletadas em 18 pontos do 
SESS para obtenção da Measured 
Environment Concentration (MEC) destes 
biocidas. Os sedimentos foram extraídos por 
ultrassom, purificados por extração em fase 
sólida (C18) e quantificados por CL-EM e CG-
DCE (Soroldoni et al, (2017). Valores de 
toxicidade crônica foram obtidos a partir de 
uma revisão da literatura e, e sua confiabilidade 
checada com a utilização do CRED (criteria for 
reporting and evaluating ecotoxicity data). O 
método determinístico foi utilizado para calcular 
o PNEC, com base na espécie mais sensível a 
cada co-biocida. Por fim, o QR foi calculado de 
acordo com a equação: QR = MEC / PNEC. 

DCOIT foi o mais frequentemente 
encontrado nas amostras de sedimento (73%), 
variando de <0,22 a 74,6 ng g-1. Clorotalonil 
apareceu em 36% delas (<0,22 a 9,2 ng g-1), 
seguido de diuron e diclofluanida, detectados 
em 33% (<0,5 a 9,9 ng g-1) e 22% (0,7 a 16,1 
ng g-1) das amostras, respectivamente. Irgarol 
não foi detectado. No entanto, o QR foi 
calculado apenas para o DCOIT e irgarol 
devido a ausência de dados ecotoxicológicos 
em sedimentos para diclofluanida, clorotalonil e 
diuron. Quanto ao irgarol, em todos os pontos 
foi obtido QR < 1, indicando menor probalidade 
de algum efeito adverso aos organismos 
aquáticos. Por outro lado, em 50% das 
amostras foi obtido um QR > 1 para o DCOIT. 
Esses locais que mostraram alto risco 
ecológico do DCOIT são sítios na região das 
marinas de Santos (7) ou próximos ao Porto de 
Santos (2).  
 Apesar de alguns estudos em água 
destacarem a toxicidade do clorotalonil, 
diclofluanida e diuron, não foi possível utilizar a 
abordagem de QR para realizar a ARE para os 
sedimentos. Porém, este fato associado a 
menor ocorrência não descartam possíveis 
impactos associados a presença destes 
biocidas. Fica evidente, entretanto, que áreas 
de intensa atividade de navegação no SSES, 
como portos e marinas (manuntenção de 
barcos), necessitam de medidas regulatórias 
que restrinjam o uso do DCOIT a fim de 
proteger a biota local. 
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A Área de Proteção Ambiental do Banhado 

Grande (APABG), é a maior unidade de 
conservação (UC) do estado do Rio Grande do 
Sul e está localizada na Bacia Hidrográfica do 
rio Gravataí possuindo uma extensão de 
137.000 ha. Todavia essa UC ainda não possui 
plano de manejo. O presente estudo se propõe 
a avaliar a qualidade das águas superficiais em 
três diferentes pontos da APA (Quadro 1), entre 
o período de 2016 a 2019, aplicando-se a 
ferramenta do Índice de Qualidade de Água 
(IQA). 

Ponto Coordenada Lugar 
Ponto 1 lat. -29.935994° 

long. -50.602475° 
Passo dos Negros, 
Gravataí 

Ponto 2 lat. -29.935994° 
long. -50.602475° 

Saída do Banhado 
Grande, Glorinha 

Ponto 3 lat. -29.935994° 
long. -50.602475° 

Arroio Chico Lomã, 
Santo Antônio da 
Patrulha 

Quadro 1- Localização dos pontos de coleta. 
O cálculo do IQA levou em consideração 

adaptações feitas para o cenário brasileiro pela 
Agência Nacional de Águas (ANA), através do 
IQA desenvolvido pela National Sanitation 
Fundation (NSF). O cálculo considerou nove 
parâmetros físicos, químicos e biológicos. Para 
tanto utilizou-se o software IQAData. 
Dependendo do valor do IQA, numa escala que 
vai de 0 a 100, a qualidade da água pode ser 
considerada Excelente (91 a 100), Boa (71 a 
90), Regular (51 a 70), Ruim (26 a 50) ou Muito 
Ruim (0 a 25). 

Os resultados médios do IQA em cada 
ponto (Fig. 1) obtidos para as 14 amostras 
coletadas ao longo dos 3 anos, classificaram o 
corpo hídrico, em todos os pontos investigados, 
como sendo Ruim. Entre os parâmetros 
analisados (Fig. 2), Coliformes Termotolerantes 
(CT), seguido por Turbidez (T) apresentaram 
os menores índices (38 e 57), cujas qualidades 
classificam o corpo hídrico como Ruim e Bom, 
respectivamente. Ambos os parâmetros se 
associam ao lançamento de esgoto doméstico 
e, apresentam-se piores no Ponto 3, podendo 

ser um indicador de que o corpo hídrico está 
recebendo cargas orgânicas mais acentuadas 
neste local (proximidade com zona urbana). O 
parâmetro Turbidez também pode estar 
associado a águas pluviais em excesso no 
período. 
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Figura 1- Valores médios/desvio padrão obtidos no cálculo 
do IQA para os 3 pontos sob estudo ao longo de 2016 a 
2019.  

1 2 3
0

30

60

90

120

150

 

 

Va
ria

bil
ida

de
 do

s p
ar

âm
etr

os

Pontos de coleta

 Temperatura 
 ColiformesTotais
 DBO
 FosforoTotal
 Nitrogenio
 pH
 SolidosTotais
 Turbidez

 
Figura 2 - Valores médios/desvio padrão obtidos para os 9 
parâmetros avaliados no cálculo do IQA ao longo dos 3 
anos.  

Demais parâmetros (outros sete) 
apresentaram médias acima de 60, 
classificando a área com qualidade Boa.  

Novas coletas completarão o estudo sobre a 
qualidade atual do corpo hídrico. As 
informações levantadas aqui auxiliarão para a 
elaboração do Plano de Manejo dessa UC. 
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Apesar das contribuições no setor agrícola, 
pesquisas direcionadas à contaminação de 
resíduos de agrotóxicos em matrizes 
ambientais têm ganhado destaque devido ao 
risco que estes compostos oferecem à 
qualidade dos recursos hídricos 
(ALBUQUERQUE et al., 2016). Nesse 
contexto, a Bacia do Arroio São Lourenço, 
localizada em São Lourenço do Sul – RS tem 
grande influência da atividade agrícola 
desenvolvida no município, caracterizada pelo 
uso intensivo de agrotóxicos. Além disso, o 
Arroio São Lourenço apresenta grande 
relevância por ser utilizado na captação de 
água para abastecimento público do município. 

Aliado ao monitoramento de resíduos de 
agrotóxicos em matrizes ambientais é 
fundamental o estudo de métodos analíticos 
para a determinação desses compostos. A 
Extração em Fase Sólida (SPE, do inglês Solid 
Phase Extraction) é uma técnica bastante 
empregada para extração de agrotóxicos e é a 
técnica oficial para a extração desses 
compostos em água (ENGLERT, 2007). 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é o 
estudo de um método para o monitoramento de 
resíduos de agrotóxicos em água de superfície 
na Bacia do Arroio São Lourenço empregando 
SPE e quantificação por Cromatografia Líquida 
Acoplada a Espectrometria de Massas em 
Série (LC-MS/MS, do ingles Liquid 
Chromatography Tandem Mass Spectrometry).  

Os analitos selecionados para o estudo 
basearam-se em uma pesquisa dos principais 
agrotóxicos usados nas culturas agrícolas em 
São Lourenço do Sul.   

Para a determinação de resíduo de 
agrotóxicos em água, foi realizada a otimização 
no espectrômetro de massas, sendo 
selecionado para cada analito o modo de 
ionização, as transições monitoradas, a energia 
de colisão e voltagem do cone. 

No sistema cromatográfico LC-MS/MS, 
foram otimizados a fase móvel e modificador, 
modo de eluição, gradiente de eluição, vazão e 
coluna cromatográfica. 

O preparo de amostra empregando SPE 
foram otimizados o tipo de sorvente (polimérico 

– Strata X (Phenomenex), C18 – Discovery 
C18 (Supelco), o solvente (metanol, 
acetonitrila, metanol:acetonitrila (1:1, v/v)) e o 
volume de eluição (1, 2 e 4 mL).  

Na otimização das condições de extração 
foi selecionado o cartucho C18 (Discovery 
DSC-18 500 mg), com eluição de 1 mL de 
metanol. Os parâmetros como 
condicionamento do cartucho, volume e pH da 
amostra foram baseados em Caldas et 
al.,2013.  

O método foi validado, apresentando 
valores para as figuras de mérito preconizadas 
pelos guias de validação (INMETRO, 2016). 

Com base nos resultados obtidos, o método 
empregando SPE e LC-MS/MS se demonstrou 
adequado para a extração e quantificação dos 
analitos selecionados. A SPE foi eficiente para 
a extração de agrotóxicos em água de 
superfície e, consequentemente, para o 
monitoramente na Bacia do Arroio São 
Lourenço. Isso possibilitará o entendimento da 
dinâmica desses compostos no ambiente bem 
como o estado de conservação da bacia 
hidrográfica, servindo de ferramenta para 
gestão e planejamento ambiental. 
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O uso exacerbado de agrotóxicos e o 
abandono de práticas agrícolas 
conservacionistas são responsáveis pelo 
aumento da presença de contaminantes nos 
ecossistemas aquáticos devido a maiores taxas 
de escoamento superficial e transporte de 
sedimentos contaminados por erosão. O 
sistema de amostragem tradicional de água 
pode não revelar diferenças entre os sistemas 
de manejo e até mesmo não detectar a 
contaminação presentes em bacias urbanas e 
rurais. Assim, a utilização de dispositivos ou 
organismos integradores/acumuladores de 
agrotóxicos constitui alternativa viável e 
promissora para a detecção desses 
contaminantes. 

Na busca de novas formas de amostragem 
mais representativas, os biofilmes epilíticos se 
apresentam como matrizes promissoras em 
sistemas de monitoramento da ocorrência de 
agrotóxicos nas águas. Os biofilmes são 
onipresentes e apresentam grupamentos 
funcionais e sítios polares e apolares que 
permitem a acumulação e captação de 
diferentes moléculas. 

Assim, o objetivo desse estudo foi monitorar 
a presença do princípio ativo Tebuconazol nas 
águas da pequena bacia Universitária na 
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), 
da cidade de Santa Maria, RS. 

Os biofilmes epilíticos da rede fluvial da 
UFSM foram coletados em dezembro de 2018 
a partir de rochas submersas nos cursos 
d’agua. As rochas foram escovadas e o 
material recuperado foi congelado (-40ºC) e 
liofilizado. As análises foram realizadas através 
de Cromatrografia Líquida acoplada ao Massa 
(HPLC/ MSMS), na Pataforma de Água - 
Université de Poitiers, França. 

Na Tabela 1 encontram-se os valores do 
composto Tebuconazol encontrados nos 
biofilmes epilíticos analisados. O Ponto 1 é 
situado dentro do bairro onde a Universidade 
se localiza. Foi verificada a presença do 
pesticida nessa área, mesmo sendo uma área 
essencialmente não-agrícola. Isso pode ser 
explicado pelo fato de que o transporte de 

pesticidas para a águas superficiais podem 
ocorrer pelo escoamento direto e com erosão 
das partículas do solo, e podem chegar a 
longas distâncias, recebendo influências de 
áreas agrícolas mais afastadas. Esse resultado 
corrobora com Fernandes et al. (2019) que 
encontraram altas concentrações do composto 
glifosato em bacias urbanas. 
Tabela 1 – Concentrações do pesticida 
Tebuconazol em ng g-1 de biofilme. 

Locais de amostragem Tebuconazol 
(ng g-1) 

1 7,32 

2 89,62 

3 53,33 

4 24,41 

5 8,21 

6 4,62 

7 <LOQ 
O ponto 2 apresentou o maior nível de 

contaminação. Ponto de reservatório de água 
da Área Experimental do curso de Agronomia, 
o mesmo é utilizado para diversas atividades 
agrícolas. Entre elas, o uso para irrigação da 
cultura do arroz (Horyza sativa), que tem entre 
os principais fungicidas utilizados o 
Tebuconazol.  

Pode-se observar que após o pico da 
concentração do pesticida (Ponto 2) o 
composto se dilui ao longo da sanga (Pontos 3 
ao 6), chegando a não ser mais detectado no 
último ponto a jusante (Ponto 7). 

Esses resultados demonstram a capacidade 
dos biofilmes epilíticos endógenos dos 
ambientes aquáticos em adsorver 
contaminantes orgânicos e que os mesmos 
podem funcionar como amostradores 
biológicos.  
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Anthropogenic activities, such as the use of 
pesticides in agricultural crops, can cause many 
impacts on aquatic environmental. Atrazine and 
simazine (triazine class herbicides), are 
commonly used in agricultural products during 
harvesting. However, these compounds can be 
sorbed on soil and water. Through biotic and 
abiotic degradation processes, can originate its 
metabolites.  

Therefore, it is important to monitor the 
presence of emerging contaminants and 
residues in environmental samples. River 
epilithic biofilms have been used as biological 
passive environmental samplers, being useful 
for the determination of the effects of pollutants 
on freshwater ecosystems and quality. The 
chemical composition of biofilms is 
architecturally heterogeneous, due to the great 
microbial agent’s biodiversity present in a 
protective matrix extracellular polymeric 
substances. In this way, the presence of 
chemical residues and contaminants can be 
detected due to its adsorption to the biofilms. 

The main objective of this study is to 
develop a method for determination of triazines 
(atrazine and simazine) and its main 
metabolites (hydroxyatrazine (OHA), 
desisopropylatrazine (DIPA), desethylatrazine 
(DEA), hydroxidesisopropylatrazine (OHDIPA), 
hydroxydesethylatrazine (OHDEA) and 
hydroxysimazine (OHS)) in biological passive 
samplers (river epilithic biofilms) by UHPLC-
MS/MS employing solid-liquid extraction (SLE) 
and dispersive solid phase extraction (d-SPE) 
for cleanup step. 

Lyophilized biofilm samples were extracted 
with 2 mL of MeCN 5% formic acid (v/v) 
followed by vortex shaking (1 min) and 
centrifugation at 3600 rpm by 8 min. The extract 
was collected and added on a tube containing 
10 mg GCB and 50 mg Florisil®. Then, after 
vortexing and centrifugation, the tube was 
submitted for evaporation (N2) and redissolved 
in 500 µL MeCN/ ultrapure water (1:1) (v/v) 
solution. The extract was filtered and analyzed 
by UHPLC-MS/MS. 

Analytical column Acquity BEH C18 UPLCTM 
(50 × 2.1 mm i.d., 1.7 µm particle size) at 45 °C 
was used for chromatographic separation. The 
mobile phase consisted in (A) water and (B) 
methanol, both with formic acid 0.1 % (v/v) and 
ammonium formate 5 mmol L−1 in gradient 
mode. Electrospray ion source (ESI) operated 
in both positive and negative modes at 150 °C. 
Selected reaction monitoring (SRM) was 
performed as the acquisition method.  

The proposed method showed analytical 
curves (7 to 140 µg kg-1) with good linearity (r2 ≥ 
0.99) for all compounds, except for OHS and 
OHDIPA. Limits of detection (LOD) and 
quantification (LOQ) ranged 4.2 to 9 µg kg-1 and 
14 to 30 µg kg-1, respectively. Recoveries 
ranged between (94-112%) with RSD ≤ 17%. 
Only OHDIPA did not provide acceptable 
recovery and RSD results. Also, the method 
was applied in real biofilm samples.  

The performed sample preparation in 
combination with d-SPE cleanup (GCB and 
Florisil®) showed be adequate, resulting in good 
extract cleanliness and promote enhanced 
extraction when MeCN was acidified. The 
simple, rapid and easy method was applied to 
assess the bioaccumulation of these 
contaminants in natural biofilm. Also, proved to 
be an interesting technique for monitoring 
chemicals in environmental biosystems. 
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Entre os metais contaminantes mais comuns 
em efluentes industriais estão o Pb2+ e o Cr6+, os 
quais são altamente tóxicos (Ahmad et al., 
2012). Entre as técnicas utilizadas para remover 
estes metais tóxicos, a biossorção destaca-se 
por utilizar bioadsorventes economicamente 
viáveis e renováveis, como a Spirulina sp, à qual 
é uma cianobactéria que apresenta diversos 
grupos funcionais (Morais et al., 2008). O 
objetivo do trabalho foi preparar e caracterizar 
filmes de Spirulina sp. e aplicá-los na biossorção 
dos íons Cr6+ e Pb2+. 

A microalga foi cultivada de acordo com 
Morais et al. (2008). O filme foi preparado 
através da dissolução de 2 g (base seca) de pó 
de Spirulina sp. em 50 mL de CH3COOH 1% 
(v/v), sob agitação (Bosch, GGS 28 Profissional, 
Brasil) a 25.000 rpm e 25°C por 10 min. O pH foi 
ajustado para 4,0 com adição de CH3COOH 1% 
(v/v), e a solução filmogênica foi vertida em 
placa circular de vidro e colocada em estufa com 
circulação forçada do ar à 40°C, durante 24 h, 
para evaporação do solvente. O filme foi 
caracterizado quanto à espessura (Ferreira et 
al., 2009), propriedades mecânicas (ASTM, 
2000) e ponto de carga zero (Jorgetto et al., 
2014). A biossorção foi realizada através do 
estudo do pH (2 a 10), utilizando uma 
incubadora Shaker (SOLAB, 222/E, Brasil) a 
25°C e 100 rpm por 24 h. Foram preparadas 
soluções com concentração de 50 mg de íon L-1. 
A concentração foi determinada por voltametria. 
A capacidade de biossorção no equilíbrio (qe) foi 
calculada de acordo com a Eq. 1, onde C0 e Ce 
são as concentrações inicial e final (mg L-1), m a 
massa de bioadsorvente (g) e V o volume de 
solução (L). 

qe=
C0-Ce

m
V         

O valor médio da espessura do filme foi de 
0,142±0,015 mm, e os valores da tensão de 
ruptura e alongamento foram de, 
respectivamente, 3,6±0,7 MPa e 1,2±0,4 %. O 
ponto de carga zero (pHzpc) do filme foi no pH 7.  

Os valores de pH 2 e 10 foram os mais 
adequados para a remoção dos íons Cr6+ e Pb2+, 
respectivamente, cujos valores de capacidade 
de biossorção foram de 43,9±0,9 mg g-1 e 
37,0±1,2 mg g-1. Este resultado é explicado pela 
especiação dos metais e pelo ponto de carga 
zero, considerando-se que o principal 
mecanismo de interação 
bioadsorvente/adsorbato são as interações 
eletrostáticas. Concluiu-se que o filme de 
Spirulina sp. pode ser considerado um 
bioadsorvente eficiente na remoção dos íons 
Cr6+ e Pb2+ de soluções aquosas. 
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Numerosas indústrias tais como as têxteis, 
de alimentos, de tinturaria e impressão, lançam 
seus efluentes contendo corantes em corpos 
hídricos.  

O corante Amarelo Crepúsculo (E110), da 
classe Azo, é um dos corantes alimentares 
sintéticos mais utilizados pelas indústrias.  

Devido à toxicidade, potencial de 
carcinogenicidade e mutagenicidade os 
corantes sintéticos, especialmente azo-
corantes, representam uma grande ameaça 
para os ecossistemas e a saúde humana 
(Pogacean et al., 2019).  

Dentre as diversas técnicas propostas para 
o tratamento efluentes contaminados com 
corantes, destaca-se a fotocatálise. Essa 
produz, via catalisadores, oxidantes fortes, 
como o radical hidroxil, o qual irá oxidar os 
compostos presentes na solução 
(contaminantes) transformando-os em 
moléculas mais simples. Porém o uso de tais 
catalisadores se dá, normalmente, em 
suspensão, exigindo uma etapa posterior de 
separação, tornando os processos morosos e 
caros, o que pode limitar a implementação 
dessa técnica. Uma possível forma de superar 
essa limitação é utilizar um material suporte 
para o catalisador (Rangel et al., 2018). 

O objetivo deste trabalho é avaliar a 
eficiência de degradação do corante Amarelo 
Crepúsculo (AC) através da técnica de 
fotocatálise utilizando óxido de nióbio (ON) 
suportado em espuma de vidro (EV). 

As EVs foram preparadas utilizando resíduo 
de vidro de lâmpadas fluorescentes e casca de 
ovo como agente espumante (AE). Após 
formuladas (5% de AE) as EVs foram 
conformadas e sinterizadas. O produto final foi 
cortado em peças medindo 3,8 cm². 

Para a deposição do ON sobre a EV, foi 
utilizada uma solução produzida com 2g de 
oxalato amoniacal de nióbio, 2 mL de peróxido 
de hidrogênio (30% v/v) e 25 mL de água 
deionizada. Após, foram colocadas nessa 
solução cinco EVs. Foi feito dois tipos de 
deposições via micro-ondas variando o tempo, 
5 (EV5) e 10 min (EV10) respectivamente, sob 

pressão de 5 kgf cm2 e temperatura de 160 °C. 
Após as EVs foram secas em estufa por 90 min 
a 200 °C. As peças com ON foram 
caracterizadas para verificar a morfologia, 
composição química e para obtenção do band 
gap óptico. 

Para os testes fotocatalíticos, foi utilizada 
uma solução (100 mL) do corante AC na 
concentração de 10 mg L-1 e três EVs com ON 
depositado, em um sistema foi utilizado as EV5 
e outro EV10. Após a solução foi levada para a 
uma caixa fotocatalítica, contendo 6 lâmpadas 
de 15 w e ƛ 254nm. Para analisar a eficiência 
do processo, alíquotas foram retiradas nos 
tempos de 0, 15, 30, 60, 90, 120,150 e 180 
minutos e analisadas por espectrofotometria de 
absorção molecular no UV-Vis.  

A eficiência de degradação do corante AC 
no sistema EV5, band gap ~2,9 eV, foi de 
78,2% e o sistema EV10, band gap ~3,1eV, 
82,8%.  

Através dos resultados se conclui que é 
possível degradar o corante AC utilizando EVs 
feitas somente com resíduos sólidos com ON 
depositado por uma síntese rápida utilizando 
micro-ondas. Além da produção do material de 
forma ambientalmente correta é possível 
eliminar a etapa de filtração do processo 
convencional, diminuindo custos para a 
indústria no tratamento do efluente e 
potencializando o uso da técnica. 
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Há uma grande preocupação quando 
tratamos sobre a presença de íons metálicos 
em efluentes aquáticos, visto que esses 
poluentes não são degradados e, 
consequentemente, bioacumulados e 
biomagnificados.¹ Diante dessa problemática, a 
busca por procedimentos de remoção de íons 
de metais, que sejam eficientes e 
economicamente viáveis, possuem um grande 
apelo no cenário atual. 

Com isso, o presente trabalho teve, como 
objetivo, a descontaminação de soluções 
aquosas, contendo Cu2+, Ni2+ e Zn2+, mediante 
o uso do adsorvente casca de cacau 
(Theobroma cacao), uma biomassa vegetal 
amplamente disponível no Estado da Bahia. 

Os testes adsortivos consistiram na 
preparação de soluções mistas dos íons 
supramencionados nas concentrações de 2, 4 
e 10 mg L-1, respectivamente, com pH ajustado 
entre 5-6. Estas concentrações representam o 
dobro do limite estabelecido legalmente pela 
Resolução 430/2011 do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente. Sendo assim, 50 mL da 
solução mista foram agitados (150 rpm) com 
100 e 150 mg de casca de cacau, previamente 
secada em estufa a 60°C por 72 h, trituradas 
em moinho de facas e peneiradas em malha de 
0,125 mm. Os tempos de agitação mecânica 
variaram de 1 a 60 minutos. Todos os testes 
adsortivos foram realizados em triplicata, sendo 
empregado um branco analítico para cada 
condição experimental. Após as agitações, 15 
mL dos sobrenadantes foram coletados, 
filtrados, acidificados com HNO3 14 mol L-1 até 
pH < 2 e refrigerados a 4 °C até análises por 
espectrometria de absorção atômica com 
chama (F AAS).  

Após a realização dos testes descritos 
acima, o tempo de agitação mecânica de 5 
minutos e a massa de casca de cacau de 150 
mg foram fixados para a construção das 
isotermas de adsorção. Dessa forma, foram 
preparadas soluções mistas de Cu2+, Ni2+ e 
Zn2+, com concentrações variando de 1 a 80 
mg L-1, as quais foram agitadas com a casca 
de cacau a 150 rpm.  Após as agitações, 15 mL 
dos sobrenadantes foram recolhidos, filtrados e 

acidificados com HNO3 14 mol L-1 até pH < 2 e 
refrigerados a 4 °C até análises por F AAS. Os 
testes também foram feitos em triplicatas, 
empregando brancos analíticos. 

Com os resultados das isotermas de 
adsorção, os dados foram tratados segundo os 
modelos matemáticos de Langmuir e 
Freundlich, sendo obtidos valores de R², 
segundo o modelo de Langmuir, para Cu2+, Ni2+ 
e Zn2+ de 0,9595; 0,9332 e 0,9406, 
respectivamente. Já para o modelo de 
Freundlich, os valores de R² foram de 0,9428 
para Cu2+, 0,8833 para Ni2+ e 0,3152 para Zn2+. 
Com isso, conclui-se que, apenas o modelo 
matemático de Langmuir apresentou 
adequação matemática satisfatória para todos 
os íons metálicos avaliados. 

As capacidades máximas adsortivas (em 
mg g-1), pelo modelo de Langmuir, foram: 12,61 
para Cu2+, 2,67 para Ni2+ e 1,72 para Zn2+, o 
que demonstra potencialidade da casca de 
cacau para a retenção desses metais. O fator 
de separação (RL) também foi calculado e seus 
valores para Cu2+, Ni2+ e Zn2+ foram de 0,11; 
0,055 e 0,03, respectivamente, revelando 
caráter de favorecimento adsortivo.²  

Diante dos resultados obtidos 
experimentalmente, a casca de cacau revela-se 
como uma biomassa promissora para o 
tratamento de descartes aquosos contendo os 
metais de cobre, níquel e zinco.  
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O desenvolvimento e implementação de 
novos processos sustentáveis de conversão de 
biomassa residual em novos produtos de 
interesse comercial é uma necessidade para o 
aproveitamento tecnológico de resíduos 
agroindustriais. O grande desafio é mitigar os 
impactos gerados pelas biomassas residuais, 
agregando valor e gerando um novo 
bioadsorvente eco-friendly a partir de fontes 
renováveis. 

A pirólise rápida é um processo de 
termoconversão em ambiente fechado, com 
suprimento limitado de oxigênio, com baixo 
tempo de residência da amostra e altas 
temperaturas. As biomassas residuais de açaí, 
casca de arroz e urucum, passaram por uma 
etapa de pré-tratamento para ajuste 
granulométrico e teor de umidade, o biocarvão 
(biochar) pirolítico foi obtido pelo processo de 
pirólise rápida em reator contínuo (5Kg/h) de 
leito borbulhante, com tempera de 450°C. 

O potencial adsortivo de um material, pode 
ser determinado acompanhando o decréscimo 
da concentração de corantes, um dos mais 
utilizados consiste no Azul de Metileno (AM). O 
acompanhamento da queda da concentração 
do AM é realizado por meio da espectroscopia 
de UV-visível [BORGES, 2015]. Em geral, o 
potencial adsortivo é obtido a temperatura 
constante [BORGES, 2016]. 
Figura 1: Espectro de UV-vis após adsorção 
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A determinação do potencial adsortivo dos 

biocarvões pirolíticos (resíduo de arroz, açaí e 
urucum) foi realizada pela mistura de 0,05 g de 
carvão em 50 mL de uma solução de Azul de 
Metileno (AM) de concentração 26 mg/L. Essa 
solução foi agitada por um período de 10 
minutos, centrifugada para decantação do bio-

carvão, a solução sobrenadante foi analisada 
por espectroscopia de UV-vis. 

Os espectros demonstram a redução do 
pico de absorção correspondente ao AM, 
demonstrando a redução da concentração. O 
carvão ativado foi capaz de reter 95% de AM, 
enquanto o biocarvão de palha de arroz reteve 
26,13% de AM. 
Tabela 1: Capacidade adsortiva do material 
pirolítico 

Biocarvão % adsortivo 
Arroz 26,13% 
Açaí 38,72% 

Urucum 91,44% 
Cavão ativado 95,01% 

Por meio da queda da concentração, 
observada pela redução do sinal analítico, foi 
possível determinar a capacidade adsortiva do 
material utilizado, como pode ser observado 
pela tabela 1, é possível notar a eficiência do 
bio-carvão obtido pela pirólise de resíduos de 
Açaí, visto que sua capacidade adsortiva é 
comparável ao apresentado pelo carvão 
ativado. Observa-se que a origem do bio-
carvão influencia no potencial adsortivo, isso 
provavelmente se deve a quantidade de: 1-
poros presentes no bio-carvão e 2-grupos 
funcionais ativos presentes na superfície do 
carvão. 
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A contaminação de águas superficiais e 
subterrâneas por agrotóxicos tem sido um dos 
grandes problemas ambientais a ser enfrentado 
no mundo e, especialmente, no Brasil. Além do 
risco inerente à presença desses compostos na 
água, os mesmos podem reagir na etapa de 
cloração em ETAs, levando a formação de 
subprodutos de desinfecção (DBPs).  

Neste contexto, o herbicida metribuzim 
passa a ser um relevante alvo de estudo. Sua 
baixa toxicidade o tornou um princípio ativo 
muito utilizado. Além disso, por ser muito 
solúvel, recalcitrante e com elevada mobilidade 
em solo, o metribuzim tem sido frequentemente 
detectado em águas superficiais e subterrâneas 
(Albuquerque et al. 2016; Montagner et al. 
2017).  

Portanto, o objetivo do presente estudo foi 
avaliar a remoção, a % de mineralização, a 
formação de subprodutos e a toxicidade do 
herbicida quando submetido ao processo de 
cloração. Para tal, soluções de metribuzim (10 
mg/L) foram cloradas em diferentes tempos de 
contato com excesso de hipoclorito de sódio.  

As amostras, previamente diluídas, foram 
analisadas em um UHPLC-ESI-MS/MS para 
verificar a remoção do metribuzim. O 
cromatógrafo utilizado foi um UHPLC Nexera X2 
(Shimadzu), equipado com uma coluna analítica 
Shim-pack XR-ODS (150 mm x 2,0 mm i.d., 2,1 
µm). Os componentes da fase móvel foram: (A) 
água e (B) acetonitrila, ambos com 0,1 % de 
ácido fórmico. A eluição foi feita no modo 
gradiente. Para a detecção utilizou-se um 
espectrômetro de massas modelo LCMS 8040 
(Shimadzu), com ESI no modo positivo (+ 4,5 
kV). Condições de análise: fluxo do gás de 
nebulização e de secagem foram 3 L/min e 15 
L/min de N2, respectivamente. As temperaturas 
da CDL e do bloco de aquecimento foram 
operadas a 250 e 400 ºC, respectivamente. Os 
fragmentos monitorados no modo MRM foram 
215,05>183,00 e 215,05>61,00. 

 A identificação dos subprodutos se deu por 
injeção direta em um espectrômetro de massas 

de alta resolução (HRMS) do tipo IT-ToF 
(Shimadzu). As condições de análise 
empregadas foram ESI nos modos positivo 
(+4,5 kV) e negativo (-3,5 kV), gás de 
nebulização: 1,5 L/min de N2. As temperaturas 
da interface e da CDL foram operadas a 200 ºC 
e a faixa de razão massa/carga (m/z) analisada 
foi de 50-400. 

  A % de mineralização for avaliada por 
análise de TOC em um analisador TOC-Vcsh 
(Shimadzu).  

As toxicidades das soluções foram 
estimadas por teste de Artemia salina (aguda), 
ensaio colorimétrico de MTT (citotoxicidade) e 
por meio de ensaio gene/repórter com leveduras 
BLYES e BLYR (estrogênicidade). 

Os resultados demostram a rápida remoção 
do metribuzim - 90% em 15 min de reação. No 
entanto, dados de TOC evidenciam a formação 
de subprodutos, pois em 24 horas de exposição 
não houve a mineralização do agrotóxico. A 
princípio, dois subprodutos foram identificados e 
elucidados por meio de HRMS (m/z 214,0651 e 
230,0589, ambos no modo ESI-). 

Os ensaios biológicos apresentaram, de 
forma geral, maior toxicidade para as soluções 
cloradas. Destaca-se que os resultados 
demostraram elevada atividade estrogênica 
para as soluções cloradas, fato não evidenciado 
para o agrotóxico puro. Por se tratar de um teste 
com receptor humano para estrógenos, a 
presença desse composto em águas de 
abastecimento pode representar um elevado 
risco a saúde humana. 
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Nos últimos anos a preocupação com o 
crescimento dos contaminantes emergentes no 
meio ambiente vem aumentando e 
desenvolvendo novas alternativas de 
tratamento. Dentre os poluentes, destaca-se o 
triclosan (TCS-5-cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)-
fenol) que possui várias aplicações, 
principalmente, no mercado de higiene pessoal 
e cosmético. A presença do triclosan no meio 
ambiente pode acarretar em vários 
desequilíbrios, como por exemplo, bactérias 
super-resistentes Dhillon et al (2015).  

Este estudo propôs uma forma de 
tratamento alternativo através do processo 
oxidativo avançado empregando o sistema 
UV/H2O2 para o tratamento de efluentes 
sintéticos de triclosan sob radiação UV-C, em 
reator batelada.  

Na realização do estudo, foi utilizado 
uma amostra sintética de TCS a partir de uma 
solução de 10 mg L-1. O controle de pH foi feito 
através de HCl e NaOH (0,1 mol L-1). O agente 
oxidante utilizado foi H2O2 (30% w/v). Os 
ensaios fotocataliticos foram realizados em 
reatores de 400 mL contendo 250 mL da 
amostra sob radiação UV-C através de 3 
lâmpadas (20 W) instaladas em uma caixa de 
MDF. 

A partir de um planejamento fatorial 24, 
com três repetições do ponto central, foi 
possível determinar as variáveis que exerceram 
maior influência no tratamento, a fim de se 
obter as melhores condições e rendimentos 
nos experimentos. As variáveis de entrada 
foram: tempo de reação (com nível inferior de 
30 min e nível superior de 90 min), 
concentração do agente oxidante H2O2 (com 
nível inferior de 10μl e nível superior de 50 μl), 
pH (com nível inferior de 5,0 e nível superior 
9,0 min) e potência da lâmpada UV-C (com 
nível inferior de 20 W e nível superior de 60 W).  

Foram obtidos resultados satisfatórios 
para a remoção de TCS, com uma taxa de 
degradação de 55,42% em condições ótimas 
(pH = 5,0; potência da lâmpada = 60W; [H2O2] 

= 50 μl e tempo reacional de 90 min), com erro 
puro de 0,34%.   

A partir do melhor ensaio foi realizado 
um teste de Demanda Química de Oxigênio 
(DQO), conforme o método 5220 C, APHA 
(2005), a fim de validar a eficiência do método 
proposto pelo estudo através do percentual de 
remoção de DQO. A remoção de DQO indica 
uma menor concentração de matéria orgânica 
presente, consequentemente uma maior 
demanda de oxigênio disponível no meio 
favorecendo o equilíbrio do meio aquático, 
Manahan (2013). Para taxa de 54,18% da 
degradação de TCS a remoção de DQO 
respectiva foi de 51,35%, em 90 min de 
tratamento, validando a eficiência do método.  

Com isso, o método mostrou-se 
satisfatório, tendo em vista o percentual de 
degradação do fármaco e redução da DQO. 
Além de apresentar menor custo comparando-
se aos métodos convencionais aplicados no 
tratamento de efluente, já que etapas como 
centrifugação e filtração são dispensadas, 
também não se faz necessário um tratamento 
secundário.   
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Laundry wastewater incorrect disposal may 
result in severe environmental problems, 
including physical and biological, as oxygen 
diffusion and inhibition of the micro-organisms 
responsible for natural purification, due to the 
elevated presence of chlorinated compounds, 
foams, surfactants and suspended solids (1). 
This study focused on the removal of the total 
organic load of hospital laundry wastewater by 
heterogeneous catalysis assisted by microwave 
(MW) radiation, comparing the results with the 
conventional treatment applied in the hospital 
plant.  

SnFe2O4 was synthesized by co-
precipitation. Phase identification of samples 
was carried out by X-ray diffraction (XRD) 
(Rigaku Miniflex 300 diffractometer). Fourier 
transform infrared (FT-IR) spectra were 
recorded on a PerkinElmer FT-IR Spectrum 
spectrometer. All spectra were collected at 
room temperature in the region 400 to 4000 
cm−1, using KBr pellets. DRX confirmed 
SnFe2O4 formation by  JCPDS card nº. 10-
0325. FTIR spectra demonstrated deformation 
vibration at 610 cm-1, characteristic of ferrites 
(2).  

 
 
Fig. 1. SnFe2O4 FTIR and DRX 
characterizations. 

All reactions were carried out in a 1 L round 
flask coupled in MW reactor (Mars 6, CEM). 1 g 
L-1 of catalyst and 75 uL of H2O2 were added to 
all experiments. MW Power varied from 50 to 

900 W. UV–vis monitoring was analyzed by a 
Shimadzu UV-2600 spectrophotometer (Japan). 
Non purgeable organic carbon (NPOC) and 
Total Nitrogen (TN) were measured by a 
Shimadzu TOC-LCPH/CPN. MW Power output was 
established at 500 W due to Flame Atomic 
Absorption Spectroscopy (FAAS) Fe0 
monitoring. Initial effluent NPOC concentration 
was 42.56 mg L-1. Conventionally treated 
effluent presented a more elevated organic 
load, of 54,59 mg L-1. The above proposed 
treatment (MW/H2O2/SnFe2O4) was applied to 
non-treated effluent and monitored for 10 
minutes. Results indicated that the final NPOC 
concentration was 11.29 mg L-1. TN was also 
measured. The system proposed reached an 
efficiency of 77.82%, while the conventional 
treatment removed 33.93% of TN.  

 
Fig. 2. NPOC/TN monitoring (mg L-1) for 
MW/H2O2/SnFe2O4 and final NPOC (mg L-1) of 
non-treated, conventionally treated and 
MW/H2O2/SnFe2O4 treated effluent. 
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Hypolipemic, among which are statins, are 
drugs used in dyslipidemia treatment and, 
mainly, to control cholesterol levels. These 
compounds are potential contaminants of 
ecosystems because their chemical (high 
solubility and, often, low degradability) and 
biological properties, which let some of them to 
remain unchanged for quite a time, thus 
causing several negative effects on aquatic 
organisms. 
Alternatives of wastewater treatment include 
advanced oxidation processes based on the 
generation of highly oxidizing species, such as 
the hydroxyl radical – the main responsible for 
the degradation process. 
Ozonation is the oxidation process by them the 
degradation can be driven by two routes, direct 
degradation with molecular ozone and indirect 
reaction with free radicals, like HO.. Therefore, 
the aim of this study was to examine the 
degradation of four hypolipemic drugs 
(rosuvastatin, lovastatin, fluvastatin and 
atorvastatin) in the effluent stream of the 
University Hospital of the Federal University of 
Santa Maria (HUSM). To evaluate the 
degradation rate of the analytes, the pH of the 
solutions submitted to ozonation was adjusted 
(to pH 5, 7 and 9). During the 60 min of 
ozonation process, 500 µL-aliquots were taken 
from fortified hospital effluent samples and 
measured by using LC-MS. The best 
degradation results were obtained by ozonation 
at pH 5 of the fortified samples, in contradiction 
to what would be expected regarding the 
predicted ozonation mechanism. Generally, the 
rate of ozone decomposition increases with 
increasing pH of the solution, since the hydroxyl 
ions catalyze ozone decomposition to form 
reactive radicals and species; however, several 
authors have observed similar effect.  
Concentrations below the quantification limit 
were possible to verify after 15, 25 and 2 min 
ozonation for atorvastatin, rosuvastatin and 
fluvastatin, respectively. The degradation 
process by ozonation was kinectic modeled as 
pseudo-second order with respect to the 

concentrations. Lovastatin do not degraded in-
between 60 min of ozonation and therefore it 
was not possible to determine the kinectics; on 
the other hand, fluvastatin was degraded in only 
2 min. The kinetic constant was determined by 
evaluating 1/[C] vs. time; as well as the linearity 
and the slope of the kinetic curve (kobs). The 
measured kinetic constants (min-1) were 2.52, 
122.12 and 0.129 for atorvastatin, rosuvastatin 
and lovastatin, respectively. The advanced 
process of ozonation (mostly for segregated 
effluent streams) is a quite promising alternative 
to traditional wastewater treatment processes 
(e.g., dilution in urban sewage and activated 
sludge treatment), in especial, considering the 
degradation of hypolipemic compounds. Further 
studies are needed in order to clarify 
degradation products and their possible 
toxicities. 
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The presence of organic pollutants in water 
resources is a major concern for health 
authorities. The most commonly reported of 
these pollutants are generated by agricultural 
and industrial activities. FORTUNY, G. et al (2013) 

Organic pollutants produce a wide range of 
toxic effects in animals and humans, including 
on reproductive, nervous and immune systems. 
However, their danger is not limited to their 
toxicity, but also stems from their persistence, 
mobility and ability to accumulate in sediments 
and organisms. Furthermore, some 
atmospheric agents can transform these 
pollutants to have more polar character. 
FORTUNY, G. et al (2013) 

Although the concentration of these 
pollutants in water is usually very low, but they 
can persists on water and when consumed, can 
compromise human health. Therefore, an 
adequate sample preparation as well as a 
development of reliable analytical method to 
monitor these contaminants are required. 
FORTUNY, G. et al (2013) 

Solid Phase Extraction (SPE) presents high 
recovery percentages of analyte, good 
robustness and increase the concentration of 
compounds. In combination with Gas 
Chromatography (GC) and Liquid 
Chromatography (LC), which are techniques 
employed for separation constituents from 
complex matrices, allow determination of a 
large number of compounds in adequate 
analysis time. FAGAN, F. and ZANELLA, R. (2012) 

Owing to the adverse health effects of these 
compounds, most countries regulate their 
Maximum Residue Levels (MRLs) in drinking 
water and have established monitoring 
programs. In Brazil, the Ministry of Health 
through Ordinance 2914 defines several 
parameters of potability, control procedures and 
indicators of the water quality for human 
consumption. 

The aim of this study was to develop and 
validate a multiresidue method for 
determination of more than 200 pesticide 
residues in water samples using liquid and gas 
chromatography tandem mass spectrometry. 

Different sample volumes, sorbents, pH values 
and reconstititution volume were evaluated. 

Using acidified water (H3PO4), the pH 5.5 
and 2.5 did not show a significant change in the 
retention time of the pesticide residues and 
recovery results. 

The validated method consisted in Bond Elut 
Plexa SPE cartridges (Agilent Technologies) 
and water samples at pH 5.5. Blank samples 
were spiked at 0.06, 0.12 and 0.24 µg L-1 for 
GC-MS/MS, and 0.03, 0.06 and 0.12 µg L-1 for 
UHPLC-MS/MS analysis. 

Accuracy and precision were evaluated in 
those three spike levels with recovery results 
ranging from 70 to 120%, RSD ≤ 20% and  r2 ≥ 
0.99 for most compounds. The analytical curves 
ranged from 1 to 50 µg L-1 for GC-MS/MS 
analysis and 0.5 to 25 µg L-1 for UHPLC-
MS/MS. This sample preparation presented 
great versatility and allowed good recovery of 
different classes of analytes, employing a 
higher flow-rate during the percolation step. 
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O fornecimento de água potável de 
qualidade para toda a população é um fator de 
grande importância para a saúde pública. 
Assim sendo, a qualidade da água nos pontos 
de captação, representa fator fundamental no 
que diz respeito às etapas do tratamento.  

Tendo isso em vista, esse trabalho busca 
analisar amostras de água de 5 pontos de 
coleta do lago Guaíba, coletados mensalmente, 
a fim de verificar a presença de elementos 
químicos, íons e suas características físicas e 
químicas, de maneira a traçar um perfil do lago 
ao longo do seu curso e também no tempo. 

As análises de elementos químicos foram 
realizadas por ICP-MS, utilizando o método 
normalizado da US-EPA (1994) – para 
determinação dos metais solúveis em água. Os 
demais parâmetros determinados foram: pH, 
nitrogênio amoniacal, nitrato, oxigênio 
dissolvido, condutividade e turbidez, que foram 
analisados segundo a metodologia descrita por 
Baird e Eaton (2017).  

Os dados foram avaliados pelo método de 
resolução de curva multivariada com mínimos 
quadráticos alternados (MCR-ALS), onde foram 
identificadas três fontes significativas para a 
definição do modelo por meio de análise de 
componentes independentes (ICA). 

Estas foram associadas: à sazonalidade 
(IC-1), uma vez que os meses de maior volume 
de chuva coincidem com os meses mais 
relevantes para esse fator; ao próprio perfil da 
amostra (IC-2), decorrente dos componentes 
comumente encontrados nesses pontos de 
coleta; e à condutividade (IC-3), que se 
mostrou um parâmetro bastante relevante, uma 
vez que pode ser relacionada diretamente a 
concentração total de metais dissolvidos na 
água e a turbidez da amostra. 

Vinte e um metais foram determinados em 
concentrações que variaram de 0,19 μg L-1 a 
1,22 mg L-1. Os metais alcalinos tiveram as 
maiores concentrações de 0,24 μg L-1 a 6,75 
mg L-1, o que é esperado devido à grande 
contribuição antropogênica dos mesmos. 
Todos os dados de metais apresentaram 
concentrações menores que o máximo 

permitido pela legislação (Art. 15, Res. 
CONAMA nº357, 2005), com ênfase a 
concentração elevada de cromo no mês de 
março (67,25 μg L-1), acima do permitido que é 
de 50 μg L-1.  

Diante desses resultados, foi possível 
agrupar os pontos de coleta em dois diferentes 
grupos, de acordo com os escores das 
componentes independentes descritas 
anteriormente (Figura 2).  

Figura 2: Separação das amostras em dois grupos, de 
acordo com os escores de cada IC, identificadas por MCR-
ALS. 

Os pontos de coleta foram agrupados em 
função da contribuição dos valores de 
concentração para cada parâmetro, segundo 
os escores de cada uma das componentes 
independentes. O ponto localizado próximo ao 
deságüe do Arroio Dilúvio foi o que apresentou 
os valores mais altos nos parâmetros 
determinados, indicando maior índice de 
poluição. 
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 Pharmaceuticals are used in both 
human and veterinary medicine for the 
prevention and treatment of various diseases. 
The lack of adequate treatment for urban and 
industrial effluents associated with the incorrect 
disposal of unused or expired products results 
in the contamination of aquatic environments by 
pharmaceuticals and their metabolites. Unlike 
other contaminants, pharmaceuticals do not 
necessarily have to persist in the environment 
to cause harmful effects, because in addition to 
being released continuously, they are 
biologically active substances (Ebele et al., 
2017). The increase in consumption of 
medicines at a global level makes essential the 
study of the occurrence of these compounds in 
the aquatic environment. In this context, the 
development of reliable analytical methods is 
necessary to monitor the presence of 
pharmaceuticals in aqueous matrices 
potentially used for human supply (De Oliveira 
et al., 2019). 
  The objective of this work was to 
develop and validate a simple method for the 
simultaneous determination of pharmaceuticals 
of different classes in drinking water, using solid 
phase extraction (SPE) and ultra-high 
performance liquid chromatography coupled to 
tandem mass spectrometry (UHPLC-MS/MS). 
Different sorbents, solvents and elution 
volumes were evaluated.  
 The optimized conditions of the 
extraction step were: Strata™-X 200 mg/3 mL 
cartridge, sample with pH 5.5-6.0 with addition 
of 0.1% of EDTA, eluting solvent 1% (v/v) acetic 
acid in acetonitrile/metanol (1:1, v/v) and elution 
volume of 1 mL. The recovery results, 
evaluated at the levels 0.01, 0.02, 0.1, 0.4 and 
1.0 μg L-1 (n=6), were between 70 and 119% 
with relative standard deviation (RSD) ≤19%. 
The limits of quantification and detection of the 
method were 0.01 to 0.1 µg L-1 and 0.003 to 
0.03 μg L-1, respectively. The validated method 
was applied in 12 drinking water samples from 
different cities and regions of Rio Grande do 
Sul and the results indicated that three samples 

were contaminated with atenolol (0.026 μg L-1), 
carbamazepine (0.013 and 0.027 μg L-1) and 
paracetamol (0.016 μg L-1).  
 Figure 1 shows the chromatogram of a 
carbamazepine positive sample. 
 

          
 
Fig 1. UHPLC-MS/MS chromatograms of 
carbamazepine from a positive sample of 
surface water (A10) with the correspondent 
LOQ and a blank matrix.    
 The proposed method was considered 
adequate for the determination of 20 
pharmaceuticals in drinking water and could be 
applied in routine analyzes due to its reliability 
and simplicity. 
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Dentre os estudos que visam a 
determinação de contaminantes a nível traço 
em matrizes aquosas, a etapa de amostragem 
é de extrema importância. A fim de serem 
representativas, as técnicas convencionais, 
caracterizadas por coletas discretas e pontuais, 
exigem uma maior frequência amostral. Além 
disso, têm baixa sensibilidade, requerendo o 
processamento imediato de grandes volumes 
de água. 

Como alternativa, amostradores 
passivos vem sendo cada vez mais 
empregados na análise traço de contaminantes 
orgânicos no ecossistema aquático. Dentre as 
suas vantagens, destacam-se a capacidade de 
amostrar grandes volumes de água (maior 
sensibilidade) e de integrar a concentração do 
analito ao longo do tempo de amostragem. O 
princípio da amostragem passiva é baseado na 
1ª Lei de Fick, em que os analitos são 
transportados da água para o amostrador por 
difusão, processo conduzido por diferenças de 
potencial químico entre as fases que resulta no 
particionamento simultâneo do analito. Dessa 
forma, os compostos de interesse tendem a se 
acumular na matriz do amostrador, permitindo 
a sua detecção por técnicas analíticas. Para 
um amostrador passivo ser efetivo é necessário 
que seja sensível ao analito (quali-quantitativo), 
insensível aos interferentes da matriz e, ainda, 
de fácil manuseio.   

Neste contexto, o objetivo desse 
trabalho foi a otimização e a validação de uma 
técnica de amostragem passiva de água capaz 
de avaliar os níveis de tributilestanho (TBT) e 
de seus produtos de degradação (DBT – 
dibutilestanho e MBT – monobutilestanho) 
utilizando amostradores passivos à base de 
polidimetilsiloxano (PDMS).  Para isso, 5 
exposições consecutivas com duração de 8 
semanas cada foram realizadas durante 2018 

em uma região do estuário da Lagoa dos Patos 
– RS. Antes das exposições, os amostradores 
foram fortificados com Compostos de 
Referência de Desempenho que cobriam uma 
ampla faixa de coeficientes de partição para 
fins de cálculo de taxa de amostragem. 

O método analítico desenvolvido e 
validado para a determinação dos analitos 
envolveu extração em Soxhlet (acetonitrila com 
ácido acético a 2% (v/v)), derivatização com 
tetraetilborato de sódio, purificação com sílica e 
análise por CG-EM. As recuperações do 
padrão de recuperação (tetrabutilestanho) 
variaram entre 58 e 106%. Os analitos foram 
quantificados em todas as amostras, com 
concentrações entre 0,02 e 0,07 pg Sn L-1 para 
TBT, 0,8 e 1,3 pg Sn L-1 para DBT e 8,4 e 44,5 
pg Sn L-1 para MBT.  

De modo geral, os resultados obtidos 
neste trabalho mostraram que a técnica de 
amostragem passiva empregando PDMS é 
uma ferramenta efetiva e muito sensível (faixa 
de pg Sn L-1) no monitoramento da qualidade 
da água de ambientes potencialmente 
contaminados por TBT, DBT e MBT.  
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Triphenyltin has been widely used as fungicide 
in several crops as cotton, rice and beans. The 
triphenyltin hydroxide is a comercial formulation 
indicated for beans and cotton crop control. Due 
to the risk to the environment resulting from its 
high persistence and bioaccumulation, this 
product was prevented from being 
commercialized in the state of Rio Grande do Sul 
due to its use in irrigated rice crops. Besides that, 
the triphenyltin is know as endocrine disruptor. 
Some reports in the literature show a 
relationship between the contamination by 
triphenyltin in aquatic organisms with the 
occurrence of imposex. 
So, the objective this job was develop and valid 
a method to determination of triphenyltin 
residues (TPhT) in water and soil samples by 
liquid chromatography with tandem mass 
spectrometry (LC-MS/MS).  
For analysis of water samples employed the 
solid phase extraction (SPE) evaluating 
univariate some variables such as water volume, 
sample pH, type and volume of elution solvent. 
It was used as a sorbent, in all experiments, the 
Strata C18-E (Phenomenex, 500 mg/ 3 mL), 
chosen according to the physicochemical 
characteristics of the analyte under study. For 
sorbent conditioning, acetonitrile and methanol 
solvents (with or without acidification) and 
ultrapure water were used in the tests. The water 
samples pH was adjusted to improve the 
recovery of the analyzed compound. 
For analysis of soil samples, a complete design 
of experiments 2³ was applied to the QuEChERS 
method to optimize the preparation of these 
samples by multivariably evaluating the 
variables such as partition, type and acid 
concentration in the extraction solvent. It was 
used the quechers method modified original and 
in the clean-up step was used the salts C18 e 
MgSO4.       
The analysis were performed by liquid 
chromatography with tandem mass 
spectrometry (LC-MS/MS), in the mode selected 
reaction monitoring (SRM) and positive mode 
electronization ionization (ESI+). 

The quantification limits (LOQ) of the methods 
were 0,1 µg L-1 e 10 µg kg-1 for water and soil 
samples, respectively. 
The accuracy obtained was satisfactory, with 
recoveries of 84 to 113% for water samples and 
72 to 99% for soil samples. The method also 
showed good precision, with relative standard 
deviation (RSD) of 3 to 18% and 2 and 7% for 
water and soil, respectively. 
The validated methods were applied to real 
samples - collected from different points of the 
Soturno river basin, located in the central region 
of Rio Grande do Sul state - and TPhT residue 
wasn’t found. However, the proposed methods 
presented adequate performance using the 
standard addition procedure. 
 The results indicated that the proposed 
methods are suitable for routine analysis of 
TPhT residues in water and soil samples. 
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A Estação Ecológica do Taim (ESEC-TAIM) é 
uma Unidade de Proteção Integral da natureza 
criada em 1986 com o objetivo de preservar o 
bioma localizado no extremo sul do país. Está 
localizada entre os municípios de Rio Grande e 
Santa Vitória do Palmar no Estado do Rio 
Grande do Sul. Trata-se de uma série de áreas 
alagáveis, caracterizada por banhados e lagoas 
associadas de água doce [1]. Em seus 
arredores, extensas áreas são dedicadas a 
lavouras de arroz irrigado, fazendas para 
criação de gado e exploração de plantas não 
nativas [2]. Embora o uso de agrotóxicos na 
agricultura seja necessário para proteção das 
plantas e garantia da produtividade, o manejo 
inadequado dos agrotóxicos nas culturas pode 
ter como consequência a contaminação de 
mananciais [3]. Diante desses fatores, este 
trabalho tem como objetivo verificar a existência 
de agrotóxicos em amostras de água e de solo 
coletadas na ESEC-TAIM.  
Os compostos foram extraídos empregando 
Extração em Fase Sólida (SPE) para as 
amostras de água e o método QuEChERS para 
as amostras de solo. As amostras foram 
coletadas de fevereiro de 2016 a julho de 2019 
em dois locais: Lagoa Santa Marta e Lagoa 
Nicola. As amostras de água foram acidificadas 
a pH 3,0 com H3PO4 (1:1, v/v), seguido de 
filtração com membranas de acetato de 
celulose. As amostras foram extraídas em 
triplicatas de 250 mL por SPE, empregando 
cartuchos Discovery C18 (500 mg / 6 mL, 
Supelco), condicionados com 3 mL de metanol, 
3 mL de água ultrapura e 3 mL de água ultrapura 
acidificada (pH 3). A eluição foi efetuada 
utilizando 1 mL de metanol (2 x 0,5 mL).  
Para as amostras de solo, as amostras foram 
secas à 50 ºC por 24 h para posterior extração 
empregando o método QuEChERS adaptado de 
Arias et al., 2014. 10 g do solo foram extraídos 
com 10 mL de acetonitrila acidificada (1% v/v de 
CH3COOH), seguido de agitação manual (15 s) 
e 1 min de agitação por vórtex. 4 g de MgSO4 
anidro e 1 g de NaCl são adicionados ao tubo e 
a mistura é agitada novamente, seguido de 
centrifugação a 5000 rpm por 5 minutos. 2 mL 
do extrato são submetidos a etapa de limpeza 
empregando 50 mg de quitosana e 150 mg de 
MgSO4. Essa mistura é agitada em vórtex por 1 

min e centrifugada a 4000 rpm por 5 min. Por 
fim, o sobrenadante é transferido para um frasco 
para posterior análise. 
. A determinação dos compostos foi feita por 
Cromatografia Líquida acoplada a 
Espectrometria de Massas  utilizando a coluna 
X-Terra C18 (3,0 mm d.i. x 50 mm, 3,5 μm) e 
fase móvel composta por metanol e água 
acidificada com CH3COOH a 0,1% com modo de 
eluição por gradiente.  
     Dos 19 compostos investigados, clomazona, 
difenoconazol, propiconazol e trifloxistrobina 
foram encontrados nas amostras de solo. Nas 
amostras de água, 9 dos 16 compostos 
monitorados foram detectados.  O composto 
com maior concentração foi a bentazona, 
estando dentro dos limites da legislação 
brasileira, porém excedendo os limites da 
legislação europeia.  
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Soils are constituted by a living biota that is 
important in favoring different biogeochemical 
balances, indispensable for the survival of living 
beings.1 Humic substances allow the formation 
of complexes with metal ions and hydrated 
oxides, as well as different interactions with 
mineral clays and different organic compounds.2 
The soil organic matter acts with cation retention 
capacity, complexation with toxic elements and 
micronutrients, because it has active sites in its 
structure.3 Thus, the higher the proportion of clay 
in the soil, the greater the retention of 
contaminant compounds. Water, air and 
different minerals - particles that can be 
classified into sand, silt and clay - are also part 
of the soil composition. Metallic species are also 
present - such as Al, Fe, Ti, Mn, Co, Mg, Ca, P, 
K, Cu, Zn among many others, in the form of 
oxides and/or hydroxides.4 In order to reduce or 
eliminate potential crop interferences known as 
pests, pesticides can often be used in 
agricultural production.5 However, the presence 
of these compounds, as well as high 
concentrations of metallic species in the soil, can 
lead to acute and chronic diseases for fauna, 
flora, biota and humans.6 Thus, the objective of 
this work was to characterize agroecological and 
conventional soils from Lapa region, Paraná, 
Brazil, with the objective of observing distinction 
between these environments. To this end, 
analyzes of granulometry, pH, cation exchange 
capacity (CTC), metallic species (Fe, Mn, Cu, 
Zn, among others) and the evaluation of 
pesticides alachlor, atrazine, chlorpyrifos and 
trifluralin were performed. Soil sampling 
campaigns were carried out at intervals of 2 
months at 10 points, agroecological and 
conventional. Samples were collected in 2 
situations: (i) surface and (ii) at 20 cm depth, 
using a Dutch auger, totaling 20 samples. The 
samples remained refrigerated during transport 
and remained in a freezer at -20ºC. To 
characterize the soil, we made: (i) pH 
measurements with pH meter HI2216/HANNA, 
according to Embrapa Manual 19977; (ii) CTC 
was based on Embrapa Manual 20108; (iii) 
particle size analysis was performed with the 
samples dried in an oven and sieved in an 

electromagnetic shaker; (iv) The fractions of 
53 μm were used for the extraction of metallic 
species, according to the EPA 3050B method.9 
Quantification was done by FAAS; (v) pesticide 
extraction was performed by ultrasound with 
ethyl acetate, vacuum filtration, clean-up in 
florisil cartridges, evaporation in rotary 
evaporator and reconstitution of the analytes to 
1 mL of ethyl acetate. Samples were analyzed 
by GC-MS/MS. The soils of agroecological and 
conventional environments presented distinct 
characteristics. The pH of these environments 
ranged from 5.97 to 7.99. pH values higher than 
4.0 are known to favor soil metal adsorption.3 pH 
also directly affects the adsorption of pesticides 
to soil organic and mineral colloids.10 The 
particle size ranged from 96.77 to 97.44% sand; 
1.83 to 1.88% silt and 0.72% to 1.35% silt/clay. 
The presence of metallic species in the soil is 
justified by the silt-clay content. Generally, Fe, 
Mn, which are soil constituents, are in the order 
31 and 75 μg g-1 respectively, while Zn and Cu 
are in the order of 24 and 29 μg g-1 respectively. 
For this study, the concentrations obtained from 
Fe, Mn, Zn and Cu were similar to those found 
in the soil constitution. Considering pesticides, 
chlorpyrifos were quantified at only one 
conventional point, at surface and at 20 cm, with 
concentrations between 2 and 34 ng g-1. 
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Segundo a Industria brasileira de árvores, em 
2018, o Brasil produziu aproximadamente 
10.433 mil toneladas de papel (IBA, 2019). Por 
existirem apenas 128 Indústrias de reciclagem 
de papel no Brasil, o papel usado pela 
população, acaba tornando-se resíduos sólidos 
por não receberem um tratamento adequado. 
Por se tratar de um material provido de matéria 
orgânica, uma finalidade alternativa para o papel 
é a utilização como adubo, tendo em vista que o 
adubo contribui para a melhoria da propriedade 
física, química e biológica do solo, influenciando 
diretamente no desenvolvimento e 
produtividade das plantas (RODRIGUES, 2004) 
e aumentando a sua produtividade. Desta 
forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a 
influência do papel descartado como adubo na 
produtividade e qualidade da chicória (Eryngium 
Foetidum) através de observações do seu 
desenvolvimento, averiguação de metais 
pesados no solo por MP AES e da quantificação 
de Na, Li e K na chicória por Fotometria de 
chama. A decomposição do papel consistiu em 
utilizar a compostagem com minhocas onde 
colocou-se 3.600 g de solo e 400g de papel 
úmido e picado. Após a compostagem total do 
papel, plantou-se as sementes de chicória no 
solo com papel (SCP). O mesmo procedimento 
foi repetido para um solo sem papel (SSP) – 
prova do branco. Para averiguar a possibilidade 
de contaminação do solo por metais pesados 
devido as tintas presente no papel, determinou-
se Al, Cu, Cr, Cd, e Zn presente no solo com 
papel, utilizando-se o método de extração em 
meio ácido assistido por banho de ultrassom, 
onde pesou-se 3 g do , adicionou-se 15 mL de 
água régia, os quais foram deixados em contato 
por 48 horas, e, posteriormente, sonicados por 
30 minutos em banho de ultrassom e analisada 
em MP AES. Para a determinação dos metais 
na folha, utilizou-se o método de digestão em 
meio ácido por bloco digestor, onde digeriu-se 
0,5 g de amostra de chicória, com 3,0 mL de 
HNO3 e 2,0 mL de H2O2 concentrado a 180°C 
por 2 horas e analisado em um fotômetro de 
chama. Através de observações, pode-se notar 
que as chicórias cultivadas no solo com papel 

apresentaram um maior desenvolvimento e 
atingiram a fase adulta primeiro do que as 
cultivadas em solo sem papel. Na determinação 
de metais pesados no solo com papel, não foi 
possível quantificar Cd, pois sua concentração 
ficou a baixo do limite de detecção do método e 
obteve-se as concentrações de 513,59; 8,91; 
1,58; 64,01 mg/Kg de Al, Cu, Cr, Zn, 
respectivamente, observando que não houve 
contaminação no solo destes metais. A chicória 
cultivada no SSP apresentou 10,3% de cinzas, 
já a chicória cultivada no SCP apresentou 11,3% 
de cinzas. Isso mostra que houve uma influência 
do solo na composição inorgânica da chicória. 
Paras as amostras de chicórias cultivadas em 
SSP, a concentração de Li ficou abaixo de 2,0 
mg/L e para Na e K, as concentrações foram de 
35,8 e 1.757,3 mg/100 g, respectivamente. Já 
para a amostra de chicória cultivada a partir do 
SCP, obteve-se as concentrações, 50,7; 2.028,7 
e 1,0 mg/100g da amostra de Na, K e Li, 
respectivamente. Aplicando o teste estatístico t 
Student, observa-se que os valores das 
concentrações das chicórias cultivadas em solo 
com e sem papel são diferentes entre si a 95% 
de confiança. Com isso, cabe dizer que o papel 
decomposto, na sua atribuição como adubo, 
influenciou no desenvolvimento da hortaliça, 
bem como no aumento da concentração de Na, 
Li e K. Além do mais, tal processo ajudou a 
reduzir os resíduos de papel gerado contribuído 
para a Química Verde, de acordo com os seus 
princípios.  
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. 
At the global level, sediment in the coastal 

zones has had an increase of pollutants due to 
the anthropic that are developed. The objective 
of this research was to determine the variation 
of TPH, Hg, Pb and Cd concentrations and their 
spatio temporal fluctuations in six sites of two 
locations: St. Elena’s and Portoviejo’s cities 
during two years: 2015 and 2016, including 
protected areas and areas with greater human 
intervention 

The sediments of each site were sampled 
through composite samples obtained on the 
rocky shores of the intertidal zone. The samples 
were analized by spectrophotometry and gas 
chromatography. Kruskal Wallis non parametric 
test was used to determine significant 
differences. The highest concentrations of 
hydrocarbons were registered in Prieta beach 
from Manabi. Regarding trace elements, these 
presented higher levels in “La Loberìa beach” 
and “La Chocolatera beach” from St. Elena city 
in relation to the other sites. Lead had the 
highest values in relation to metals. We found 
significant differences of the pollutants in order 
to the study months, the protection level of the 
area and climatological times. However, there is 
evidence of contamination by hidrocarbons and 
trace elements in protected areas such as 
REMACOPSE (Reserva de Producción 
Faunística Marino Costera Puntilla de Santa 
Elena), and “The Frailes beach” and Prieta 
beach. 

 
Coastal ecosystems have historically been 

subject to a wide range of anthropogenic 
pressure such as the receipt of wastewater 
discharges, overpopulation, overfishing, poorly 
managed tourism, chemical pollution, light, 
acoustic (Schlacher et al., 2016), in spite of the 
goods and environmental services offered to 
man for his survival. At he global level, 
sediments in coastal areas have had a 
signficant increase in pollution and direct 

impacts as a result of the increase in 
anthropogenic activities, particularly in 
vulnerable regions such as developing 
countries (Vignesh, Dahms, Muthukumar, 
Vignesh, & James, 2016). The sediments of 
beaches and rocky coastlines are mainly 
influenced by the construction of buildings 
along the coastline, landing areas for fishing 
boats, tourism, and fishing industry. 

 
The discharges of wastewater from these 

activities are characterized by the presence of 
high concentrations of trace elements and 
hydrocarbons that are nondegradable toxic 
pollutants that are present in the sediment of 
the intertidal zone. 

  
The total petroleum hydrocarbons are 

released to the marine environment both by 
natural filtration, as well as by anthropogenic 
activities related to the drilling, manufacture, 
storage and transportation of crude oil and 
derived products.The toxicity of hydrocarbons is 
generally associated with their most soluble 
part, which corresponds to the aromatic 
compounds. In the process of degradation of 
hydrocarbons in the sea, its densest elements 
precipitate towards the sediment, requiring 
more than three years for the recovery of the 
ecosystem, which are adverse for the mobile 
and sessile organism that inhabit on it.     
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O formaldeído está presente em ambiente 
externos, como produto de reações na 
atmosfera envolvendo a oxidação fotoquímica 
de compostos orgânicos voláteis. Em 
ambientes fechados ele é resultado da emissão 
direta de colas, cosméticos e resinas para 
fabricação de compensados de madeira1. A 
exposição à 380 µg.m-3 de formaldeído durante 
4 horas pode provocar efeitos na saúde visto 
que é classificado como carcinogênico 
associado a câncer na nasofaringe e no 
pulmão2. 

A determinação deste composto na 
atmosfera é um desafio a química. Desta 
forma, a coleta em microimpinger e 
determinação do formaldeído atmosférico por 
meio de imagens digitais consiste numa 
relevante alternativa, visto os baixos consumos 
de reagentes e amostra. 

Neste trabalho, utilizou-se um microimpinger 
na fase de amostragem contendo 0,5 mL de 
diferentes soluções coletoras contendo ácido 
cromotrópico em ácido sulfúrico concentrado. A 
reação de derivatização gera um grupo 
cromóforo de coloração violeta3. 

Para o estudo do método foram utilizadas 
amostras de concentração conhecida em de 
formaldeído em atmosférico.  Foi empregado 
um tubo de permeação (P), o qual emite o 
formaldeído a uma taxa de 60 ng.min-1 à 30 ºC. 
(Fig. 01). 

 
 
 
 
A mistura formaldeído/ar foi então 

borbulhada à 0,4 L.min-1 (Fa) sob banho maria 
de 80 ºC, por 90 minutos, em 0,5 mL de duas 
soluções coletoras distintas: I) 0,5 mL de ácido 
cromotrópico (1% m/V) em 5 mL de ácido 
sulfúrico concentrado e II) 0,1 mL de ácido 
cromotrópico (1% m/V), 4 mL de água destilada 
e 6 mL de ácido sulfúrico. 

 

O método II apesar de se mostrar replicável, 
não foi capaz de pré-concentrar o formaldeído 
gasoso com eficiência. A curva analítica para o 
método I foi construída a partir da digitalização 
das imagens de 30 µL das soluções de 
formaldeído e avaliada em função dos canais 
de RGB (Fig. 02).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O canal verde do RGB foi selecionado 

porque demonstrou ser duas vezes mais 
sensível. Com base na amostra gerada de 
formaldeído gasoso, a partir das condições 
experimentais definidas, foi possível determinar 
o LD=5,2 ppb para o método analítico. Este 
valor é menor do que os encontrados 
usualmente em ambientes externos urbanos e 
em ambientes internos que podem colocar em 
risco a saúde de pessoas.    
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Figura 01. Esquema do sistema de geração 
de atmosfera padrão de formaldeído. 
 

Figura 02. Curva analítica de formaldeído na 
faixa de 0,5 a 3,0 µg.mL-1 obtida partir das 
soluções e da amostra gasosa de formaldeído 
analisadas no canal verde do RGB. 
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Herbicide drift to vineyards is becoming a 
major issue, specially considering auxinic 
herbicides. Vineyards are quite sensitive to 
these herbicides that could potentially harm the 
wine industry. The great difficulty, however, lies 
in monitoring these losses through efficient 
sampling and extraction methods. The use of 
passive collectors favors the sampling process, 
however it requires a sorbent with sorption 
capacity and affinity with the analytes 
(ZABIEGALA et al., 2010). In this context, 
Strata-X® has became an alternative to 
commercially available sorbents, as it meets the 
specificities of the method, besides been more 
cost-effective. Thus, the goal of this study was 
to monitor 2,4-dichlorophenoxyacetic acid (2,4- 
D) and 3,6-dichloro-o-anisic acid (dicamba) 
herbicides in air under field conditions using 
Strata-X®. 

Herbicide analysis performed with high 
performance liquid chromatography coupled to 
a Q-Exactive Focus Hybrid Quadrupole 
Orbitrap mass spectometer (Thermo Scientific). 
The chromatographic separation was 
performed with a C18 column, 100 X 2.1 mm 
(Thermo Scientific), particle size of 2.6 μm, 
maintained at 40 °C. Due to the different 
physicochemical characteristics of the 
compounds, different capillary temperatures of 
320ºC and 210ºC were required, for 2,4-D and 
dicamba, respectively; and also different mobile 
phases: A) ultrapure water, B) acetonitrile 0.1% 
formic acid (v/v) for 2,4-D and A) aqueous 
solution with 0.02% (v/v) formic acid, B) pure 
methanol for dicamba. 
In order to test the sorption efficiency of 
Strata-X® sorbent in terms of accuracy 
(recovery) and precision (RSD%), 40 mg of 
Strata-X® sorbent was placed in Eppendorf™ 
tubes (n=3) and 20 µg L-1 of the herbicides 
solution was added and left to interact for 21 
h. The extraction step was conduced with 10 
mL of methanol (pH 2.0) and two elution 
methods were tested: 1) shaking table for 4h 
and 2) ultrasound for 15 min. Then the extracts 

were filtered (nylon, 0.2 µm) and analyzed on 
the HPLC-MS/MS system. 

Strata-X® sorbent showed to be efficient in 
sorption of 2,4-D and dicamba herbicides with 
both extraction methods, with acceptable 
accuracy (recovery 70-120%) and precision (≤ 
20%). Therefore, the procedure with shaker 
table was chosen as the extraction method due 
to the highest precision (lower RSD% values). 

The field experiment was performed using 
the passive collectors developed in this work 
and compared to SKC Universal PCXR8 model 
active collectors with XAD-2 OVS cartridges. 
The results indicate that the Strata-X® passive 
collector was efficient in the sorption of the 
monitored herbicides. Strata-X® allowed 
recovery of 3081.37 ng and 1749.13 ng of 2.4- 
D and dicamba, respectively, while XAD-2 
recovered 780.09 ng and 1737.28 ng. 

Thus, the passive sampling method using 
Strata-X® as an alternative sorbent allowed the 
determination of 2,4-D and dicamba in air 
samples more efficiently and at lower cost.  
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Ações cotidianas como mobilidade 
urbana estão cada vez mais condicionadas à 
existência de um meio mecanizado e com isso 
poluentes têm sido lançados no ambiente 
provocando alterações na química da atmosfera. 
Este estudo teve como objetivo caracterizar o 
MP fino em área urbana em Londrina/Pr. 
Concentração em massa e espécies associadas 
ao MP como BC, HPA e seus derivados nitro e 
oxi-HPA, foram determinados em amostras 
obtidas com a utilização de amostradores de  
baixo volume, aplicando um método 
miniaturizado para determinação simultânea de 
52 compostos orgânicos (20 HPA, 27 nitro-HPA 
e 5 quinonas) Andrade, et al (2016).  

Utilizaram-se filtros de fibra de vidro, que 
depois de amostrados foram submetidos a 
medidas de BC, técnica de refletância de luz 
baseada na absorção de luz pelo BC. Para a 
extração dos analitos foram utilizados 
dispositivos para microextração sem seringas. O 
dispositivo consiste em duas partes, uma câmara 
e um êmbolo, os quais são montados um no 
outro durante a etapa de extração. O êmbolo 
contém uma membrana de filtração na 
extremidade inferior e um septo pré-anexado à 
tampa na extremidade superior. Na execução do 
procedimento, uma secção de 4,15 cm2 do filtro 
foram cortados em fragmentos menores e 
transferidos para a câmara do microextrator. Em 
seguida, adicionou-se mistura de ACN:DCM e 
fechando o compartimento com o êmbolo 
microextrator, submetendo a sonicação por 23 
min. Em seguida o embolo foi pressionado na 
câmara permitindo que o extrato da amostra 
entre em contato com o filtro e após montado foi 
colocado no amostrador no sistema de CG-EM.  

As concentrações em massa de MP fino 
obtidas com amostrador de baixo volume 
variaram de 2,2 a 51,2 µg m-3 enquanto BC 
variou de 0,7 a 6,9 µg m-3. Foram quantificados 
simultaneamente 25 compostos sendo 13 HPA, 9 
nitro-HPA e 3 quinonas nas amostras de MP fino. 
São eles: naftaleno; acenaftileno; acenafteno; 
fluoreno; fenantreno; antraceno; fluoranteno; 
pireno, benzo[a]antraceno; criseno; 
benzo[b]fluoranteno; benzo[a]pireno e coroneno; 

1-nitronaftaleno; 2-nitronaftaleno; 2-nitrobifenil; 4-
nitrobifenil; 2-nitrofenantreno; 9-nitrofenantreno; 
2-nitroantraceno; 3-nitrofluoranteno e 6-
nitrocriseno; 1,4-benzoquinona; 1,4-naftoquinona 
e 9,10-antraquinona. As concentrações de HPA 
variaram entre 0,1 ng m-3 (acenaftileno) a 10,3 
ng m-3 (benzo[b]fluoranteno); as quinonas 
variaram entre 1,3 ng m-3 (10-anthraquinona) a 
6,2 ng-3 (1,4-benzoquinona) e os nitro-HPA 
tiveram valores entre 0,21 ng m-3 (4-nitrobifenil) a 
21,9 ng m-3 (2-nitroantraceno).  

 
Figura 1: Concentração em massa MP2,5 e BC no 
período de maio a agosto de 2018 em região 
urbana em Londrina/Paraná. 
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Atmosferas confinadas com baixa 
renovação de ar (ambientes internos) podem 
apresentar altas concentrações de poluentes, 
sendo de 2 a 5 vezes maior do que em 
ambientes externos. Com ambientes cada vez 
mais climatizados artificialmente e nossa 
permanência cada vez maior dentro destes 
ambientes, estamos expostos a contaminantes 
nocivos através do ar que respiramos. A 
contaminação dos ambientes internos 
dependerá dos poluentes externos (arrastados 
pelo vento) e da emissão por materiais 
que compõem os ambientes internos.  

Os principais contaminantes contidos nestes 
ambientes são os compostos orgânicos voláteis 
(COV), que contém átomos de carbono em sua 
estrutura e vaporizam sob condições normais 
de temperatura e pressão. Muitos dos COV em 
altas concentrações são narcóticos e 
depressores do sistema nervoso central.  

Desta forma, a cromatografia gasosa por 
espectrometria de massa 
após dessorção térmica (TD-GC-MS) foi 
utilizada para a determinação dos COV 
presentes em um Laboratório do CCT (Centro 
de Ciências e Tecnologias) e na sala 
de Taxidermia do Hospital Veterinário, ambos 
na Universidade Estadual do Norte Fluminense 
Darcy Ribeiro (UENF). As amostras foram 
coletadas durante 3 horas, usando tubos de 
vidro (Supelco) preenchidos com Tenax® TA e 
uma bomba de sucção Gilliant com vazão de 
200 mL min -1. Após a coleta, cada tubo de 
amostragem foi conectado ao equipamento 
de dessorção térmica (TD-20, Shimadzu) 
aquecendo-o sob um fluxo de gás de arraste 
inerte de alta pureza, carregando os compostos 
diretamente para dentro da coluna de 
um cromatógrafo a gás com detector de 
espectrometria de massas (CGMS-QP2010 
Plus, Shimadzu).  

Foram detectados de forma qualitativa, 33 
COV no laboratório e 19 no Hospital 
Veterinário. Entretanto, somente 5 
compostos apresentaram concentrações acima 
do limite de detecção do equipamento (LD): 
tolueno 

(LD=1,41 ng), benzaldeído (LD=0,46 ng), aceto
fenona (LD= 0,90 ng), nonanal (LD=3,07 ng) 
e decanal (LD=3,65 ng). As concentrações 
desses compostos dentro do laboratório foram: 
tolueno (1,18 μg m-3), benzaldeído (0,07 μg m-

3), acetofenona (0,09 μg m-3), nonanal (0,36 μg 
m-3) e decanal (0,51 μg m-3). A Figura 1 
apresenta as concentrações de COV (ng m-3) 
de tolueno, benzaldeído, acetofenona, nonanal 
e decanal durante amostragens de 1, 2 e 3 
horas. 

 
Figura 1. Determinação das concentrações dos 

COV acima do Limite de Detecção. 
Novos estudos estão sendo realizados para 

determinação destes COV após 1 hora de 
coleta. Além disso, curvas de calibração com 
menores faixas de concentração estão sendo 
testadas a fim de garantir o monitoramento dos 
COV que estão abaixo do LD. Por fim, um 
sistema de purificação está sendo desenvolvido 
para a remediação destes compostos nos 
ambientes internos, garantindo a melhor 
qualidade do ar. 
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O aumento das concentrações atmosféricas 
de alguns gases ácidos (SO2, NOx, HONO, 
HNO3, HCl) e seus produtos de reação na 
forma de aerossóis (SO42-, NO3-, Cl- e NO2) 
podem trazer impactos negativos para os 
ecossistemas, para a saúde e para o clima 
TANG et al (2018). Dentre os gases ácidos, 
damos destaque aos gases nitrogenados, que 
compões um conjunto de moléculas 
nitrogenadas conhecidas como nitrogênio 
reativo (Nr). O Nr está presente nos diferentes 
ambientes e está intimamente ligada às 
mudanças ambientais, à contaminação de 
ecossistemas aquáticos e terrestres, 
aceleração de processos de eutrofização e à 
perda de biodiversidade. ABER et al (2003). 
Questões como quanto o aumento da 
deposição desse Nr reativo pode interferir no 
funcionamento de diferentes ecossistemas 
precisam de respostas.  
O Sistema de Amostragem por Denuder é uma 
modificação do sistema DELTA (DEnuder for 
Long-Term Atmospheric), desenhado para a 
amostragem de espécies gasosas e aerossóis 
(SUTTON et al. 2001; TANG et al 2009). O 
DELTA é constituído por sequência de dois 
denuderes (15cm) revestidos com solução de 
hidróxido de sódio (NaOH) 1,0% e glicerol 1,0% 
em metanol para captura de HCl, SO2 e HNO3; 
dois denuderes (10cm) revestidos com solução 
de ácido cítrico 5,0% em metanol para captura 
do NH3; um filtro de fibra de celulose 
impregnado com hidróxido de sódio 5,0% e 
glicerol 10,0% em metanol para captura de Cl-, 
SO42- e NO3-, e um filtro com solução de ácido 
cítrico 13,0% em metanol para captura de NH4+ 
(sistema de amostragem). Na parte posterior 
aos filtros, é inserido um medidor de volume de 
gás, um rotâmetro e bomba de pistão (0,3 e 0,4 
L min-1), permitindo amostrar de 12 a 17m3 de 
ar por mês (sistema de bombeamento). O 
conjunto é acoplado a cerca de 1,50m do nível 
do chão e o sistema é alimentado com baterias 
acopladas a painéis solares. NH3/NH4+ 
capturados foram posteriormente extraídas no 
laboratório com água deionizada, e as espécies 

HCl, SO2 e HNO3/ Cl-, SO42- e NO3- capturadas 
foram extraídas com uma solução de peróxido 
de hidrogênio 0,05%. A quantificação das 
concentrações foi feita por cromatografia 
líquida de íons. 
Realizou-se um programa de amostragem em 
locais com diferentes coberturas do solo 
(urbanas, rurais e florestais), entre julho/2013 a 
novembro/2018. 
O sistema DELTA mostrou-se não apenas 
eficiente no monitoramento das espécies 
estudadas, mas também um sistema de baixo-
custo, possível de ser instalado em diferentes 
sítios, possibilitando um aumento no campo de 
observação. Os dados obtidos apresentaram 
coerência quando comparados entre si em 
função da localização e característica de cada 
sítio.  
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Os materiais particulados totais em suspensão 
são gerados principalmente por atividades 
industriais, queima de combustíveis e 
biomassa, sendo provenientes também da 
ressuspensão de poeira do solo, naturalmente 
ou devido às atividades antrópicas. Essas 
partículas podem ser dos mais diversos 
materiais, como compostos químicos 
orgânicos, ácidos, sulfatos e nitratos, metais 
entre outros1. Alguns metais em pequenas 
concentrações, já podem ser altamente tóxicos 
para a saúde humana. Por isso, é importante 
determinar e quantificar os metais ligados à 
estas partículas2. O Hg, por exemplo, é 
considerado um elemento altamente tóxico. 
Estima-se que a queima de florestas na 
Amazônica legal emitem cerca 8 toneladas de 
mercúrio por ano para a atmosfera3. Nesse 
sentido, este trabalho tem como principal 
objetivo, determinar a concentração do 
mercúrio ligado ao material particulado 
atmosférico (Hg-P). 

As amostras foram coletada em 7 (sete) 
pontos estratégicos na área urbana e rural da 
cidade de Itacoatiara (03° 08’ 19, 9”S 058° 27’ 
32,5”W), Amazonas-Brasil. O período de coleta 
foi entre junho de 2017 e junho de 2019. A 
coleta foi realizada por 24h e foi considerado os 
dados meteorológicos de ventos e precipitação 
úmida. A determinação de mercúrio ligado ao 
material particulado foi feita segundo a 
metodologia proposta por Ferlin et al, 20144, 
utilizando a técnica de DMA - Direct Mercury 
Analyzer, bem como, fez-se a determinação de 
Hg no material certificado Coal Flyash – 2689, 
Hg 0,018 µg.g-1. Os pontos de coleta foram 
classicados em área urbanas (A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7) e área rural (B1). 

Na tabela 1 estão os resultados de 
concentração de Hg-P nos pontos de 
amostragem. Os maiores resultados de Hg 
foram próximo ao hospital (A1), lixeira da 
cidade (A3) e em frente ao ICET-UFAM (A5). 
Estes valores concordam com o que dizem 
Cortez e colaboradores(2008)5 sobre atividades 
que aumentam a concentração do Hg-P na 
atmosfera, tais como: a queima da biomassa 
de origem animais, vegetais e florestais, 
geração e queima de resíduos sólidos (lixões 

ou domésticos), queima de combustíveis 
fósseis e indústria. Em relação à difença de 
valores no mesmo ponto de coleta (A3) atribui-
se à precipitação úmida, à eventos de 
precipitação úmida esporádicos ocorridos 
durante as colestas, o que pode ter causado a 
"limpeza" do ar em relação a este poluentes. Já 
em relação ao resultado obtido no material 
certificado foi de 0,0179±0,0004 µg.g-1. 
Portanto, como resultados preliminares, o 
estudo mostrou a eficiência metodologica para 
a determinação de Hg-P em pontos com 
diferentes características. 

 
Tabela 1. Dados de coleta e resultados da concentração de Hg em 
pg/m3 em amostras de material particulado atmoaferico.   

Local de 
coleta 

Data da 
coleta 

Volume 
de ar(m3) 

[Hg] 
pg/m3 

A1 06/2017 67,06 78,07 
B1 06/2017 52,16 51,07 

A2 

07/2018 58,79 37,76 
07/2018 59,55 47,48 
07/2018 57 37,52 
07/2018 58 49,12 

11/2018 55,58 19,99 
55,64 19,39 

11/2018 54,40 23,93 
55,96 25,29 

A3 11/2018 57,47 48,35 
A4 11/2018 60,56 40,33 
A3 11/2018 56,05 44,81 
A3 06/2019 56,63 56,22 

A5 06/2019 63,41 97,26 
A3 06/2019 54,85 22,06 

A3 06/2019 55,28 137,31 

A6 06/2019 62,17 17,37 

A3 06/2019 54,74 41,32 

A5 06/2019 36,24 78,65 
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Biocidas como o 4,5-dicloro-2-n-octil-4-
isotiazolin-3-ona (DCOIT), são utilizados para 
combater a incrustação biológica, todavia 
estudos já vem demonstrando efeitos negativos 
do DCOIT para organismos não alvo.  

Neste contexto o marisco branco 
Amarilladesma mactroides pode ser utilizado 
como um modelo alternativo no estudo dos 
efeitos dos biocidas anti-incrustantes, devido a 
sua capacidade de assimilar compostos via 
filtração. Sendo assim, o presente estudo teve 
como objetivo avaliar as alterações na 
capacidade de enterramento do marisco branco 
exposto ao co-biocida anti-incrustante DCOIT. 

Os mariscos foram coletados na zona entre-
marés da praia do Mar Grosso em São José do 
Norte/RS com auxílio de pá de corte. Após 5 
dias de aclimatação em laboratório (salinidade 
30, pH 7,9, fotoperíodo 12hC:12hE, 
temperatura de 20°C e oxigenação constante). 
Os mariscos adultos (4 a 5 cm) e juvenis (1 a 3 
cm) foram expostos separadamente à água 
(marinha filtrada) contaminada com DCOIT por 
96 h, sendo divididos em 3 tratamentos: um 
controle solvente (DMSO 0,01%) e duas 
concentrações subletais de DCOIT (0,1 e 1 
mg/L), em triplicatas, com 12 animais/aquário, 
totalizando 144 animais.  

O teste de enterramento foi realizado após 
96h, para isto os animais foram transferidos 
para bandejas (duas/tratamento) preenchidas 
com água (2 L) e sedimento do local de coleta 
(3 cm).  O número de animais enterrados no 
sedimento foi verificado em diferentes tempos 
durante 5 h (Bonnard et al., 2009). Os dados 
obtidos foram utilizados para o cálculo do TE50 
(tempo necessário para 50% dos animais se 
enterrarem completamente no sedimento) 
através do software Trimmed Spearman-karber 
(TSK). Os resultados obtidos estão 
demostrados na tabela 1. 

Tabela 1. Tempo necessário para o 
enterramento completo de 50% da população 
testada de A. mactroides. 

A partir dos resultados obtidos foi possível 
observar que o DCOIT possui efeito negativo 
sobre o comportamento do marisco branco. 
Além disso foi possível verificar que o tamanho 
dos organismos pode ter sido um fator 
determinante das alterações observadas. Este 
resultado é corroborado pelo estudo feito por 
Bonnard et al., (2009), onde foi verificado que a 
capacidade de enterrar do bivalve Scrobicularia 
plana exposta ao cobre foi diminuída nos 
indivíduos com tamanho de 1 a 3 cm.  

Concluímos que o DCOIT possui efeito 
negativo sobre o comportamento do marisco 
branco, diminuindo a sua capacidade de 
enterramento, além disso, estágios mais jovens 
destes indivíduos podem ser mais afetados por 
este biocida.  
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Tratamento TE50 (min) 
juvenis 

TE50 (min) 
adultos 

Controle (DMSO) 6 <5 

DCOIT 0,1 mg/L 6 23 
DCOIT 1 mg/L 40 18 
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O município de Uruguaiana, localizado no 
extremo oeste do RS, é conhecido como um 
dos maiores produtores de arroz no Brasil, 
crescimento que se deu pela presença do Rio 
Uruguai irrigando a região, no entanto, a 
qualidade da água tem sofrido devido ao abuso 
de pesticidas nas lavouras. Por essa razão a 
pratica continua de monitoramento é uma das 
formas mais confiáveis para obter informações 
sobre a qualidade dos recursos hídricos. Nos 
últimos anos, juntamente com as análises 
limnológicas, tem sido adicionado o 
biomonitoramento como forma de 
complementar as pesquisas sobre os impactos 
causados ao ambiente. 

O objetivo deste projeto foi avaliar as 
variações mensais das amostras coletadas no 
rio Uruguai e correlacionar seus efeitos no 
nematoide C. elegans, assim podemos 
averiguar uma possível contaminação 
ambiental. 

Para este estudo as amostras foram 
coletadas no 10º dia de cada mês e 
armazenadas em tubos estéreis de 50 ml. A 
maior parte das analises limnológicas foram 
feitas no local de coleta. Foi levado em 
consideração dados pluviométricos.Para a 
exposição é utilizado como grupo controle o 
Meio K, composto por NaCl 3 mg/ml e KCl 2,4 
mg/ml em água autoclavada.  

Para a exposição adicionamos 1.000 
vermes para 5 ml da amostra para os tratados 
e 5 ml do meio K para o grupo controle, ambos 
com 50 µl de E. coli OP50 em Erlenmeyer no 
agitador orbital por 24h a 21 ºC. 

De acordo com os resultados já obtidos, é 
possível observar uma diminuição acentuada 
na sobrevivência (Fig. A) comparada ao grupo 
controle, principalmente nas amostras de 
fevereiro e abril. Quanto ao comprimento do 
corpo (Fig.B), somente em abril os animais 
tratados tiveram o desenvolvimento 
comprometido com relação ao grupo controle. 
Já nos dados obtidos até o momento a respeito 

da viabilidade da progênie (Fig. C) observamos 
que em Abril ouve uma queda significativa. Os 
dados limnologicos não estão alterados com 
base em valores padrões. Os níveis de metais 
e pesticidas estão em analise. 
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Podemos observar que as amostras de 

fevereiro e abril causaram alterações 
significativas em C. elegans, o que pode estar 
relacionado aos níveis de pesticidas e metais 
no Rio Uruguai, uma vez em que em um estudo 
ainda não publicado encontramos correlação 
entre toxicidade e os níveis arsênio, mercúrio, 
alumínio, clomazone, imazetapir e tebuconazol. 
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The recent increase in the production of 
graphene nanostructures leads to an increased 
likelihood of exposure to these materials in 
environmental and occupational situations, 
raising concerns about harmful health impacts. 
The biological effects of graphene materials 
need to be evaluated to ensure the use of 
graphene in the most diverse applications, 
without offering toxicological risk Tabish et al. 
(2018). Moreover, two-dimensional graphene 
structures may have their applications limited 
due to toxicity that depends on the size, shape, 
charge, and modified groups of the material 
Zhang et al. (2017). However, recent research 
has shown that three-dimensional graphene 
structures did not indicate critical or prolonged 
toxicity in common carp (Cyprinus carpio) 
Tabish et al. (2017). 

Thus, this work aims evaluated the 
nanotoxicity of the following materials: 
graphene oxide (GO), two-dimensional 
graphene (rGO - or simply graphene) and 
three-dimensional graphene-based materials 
(3D-rGO) in the parameters survival, behavior, 
and adhesion to external surfaces in Drosophila 
melanogaster, popularly known as the fruit fly. 
For this, the flies were exposed to different 
materials (GO, rGO and 3D-rGO) added in their 
culture medium. Mortality was determined for 
seven days. The climbing test assessed the 
behavioral effect caused by exposure. 
Adherence to external surfaces was assessed 
by scanning electron microscopy (SEM) and 
Raman spectroscopy. 

The results showed that the materials GO, 
rGO and 3D-rGO in the tested form did not 
present significant toxicity in survival and 
behavior in D. melanogaster, not indicating 
immediate toxicological risk in the situation of 
possible environmental contamination. 
However, it was possible to observe through 
SEM and Raman spectroscopy that GO and 
rGO were adhered to the external surfaces of 
the individuals, more specifically in their eyes 
(Figure 1), indicating that the toxicity of two-

dimensional graphene may not occur in the 
three-dimensional form of graphene due to its 
structure. 

Finally, the accumulation of two-dimensional 
graphene and GO species observed in fly eyes 
may represent a long-term toxicity pathway. In 
this way, more toxicological studies are being 
performed. 

 

 
Figure 1: Accumulation of GO and Graphene in 
the eyes of the flies observed by SEM. 
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A poluição atmosférica é atualmente o 
principal risco ambiental.1 Estima-se que o 
aerossol ou material particulado atmosférico 
(MP) cause a morte prematura de 4 milhões de 
pessoas no mundo anualmente.1 Vários 
estudos também têm relacionado a poluição 
atmosférica a danos em células humanas e a 
outros organismos.2 Bioensaios utilizando 
Artêmia spp tem sido realizados a fim de 
estudar a toxicidade de diversas matrizes. O 
ensaio é simples, barato, requer quantidades 
reduzidas de amostras, e é considerado uma 
ferramenta útil para a avaliação preliminar da 
toxicidade.3 O objetivo deste estudo foi avaliar a 
toxicidade do MP atmosférico coletado na 
cidade de Goiânia nos períodos seco e 
chuvoso, utilizando bioensaios com Artemia 
spp.  

As amostras de MP foram coletadas em 
Goiânia (GO) no ano de 2016. As amostras 
foram submetidas a extração aquosa e 
posteriormente, o bioensaio foi realizado. Para 
tal, nauplios de Artemia spp foram 
selecionados e submetidos ao extrato aquoso 
de MP (0; 12,5; 25,0; 50,0; 75,0 e 100,0%) 
filtrado em membranas com diferentes 
tamanhos de poros. Após 48 horas foi realizada 
a contagem dos nauplios sobreviventes. 

Os extratos da amostra de MP coletada em 
setembro, na qual a concentração de MP foi a 
maior no ano (158 µg m-3), foram filtrados em 
membranas com poros de 0,8 e 0,22 µm. Para 
o extrato filtrado na primeira membrana a 
concentração letal para a metade da população 
de Artemia spp (CL50) foi de 47 ± 10% (Figura 
1A). Já para o extrato aquoso filtrado na 
membrana com poros de 0,22 µm não foi 
possível calcular a CL50, pois a taxa de 
mortalidade foi menor que 50% (Figura 1B). 

As toxicidades das amostras coletadas no 
período chuvoso, em março (concentração de 
MP = 55 µg m-3) e dezembro (concentração de 
MP = 39 µg m-3), também foram avaliadas. 
Para estas amostras as taxas de mortalidade 
foram menores que a determinada na amostra 
coletada no período seco (Figura 1B). Neste 

caso ambos os extratos foram filtrados em 
membranas com poros de 0,22 µm. Estes 
resultados demonstram que o MP atmosférico 
causa danos ao organismo teste. 
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Figura 1. Ecotoxicidade do extrato aquoso do MP: A) 
coletado em setembro, e filtrado em membrana com poros 
de 0,8 µm e B) coletado em diferentes meses, e filtrados 
em membranas com poros de 0,22 µm. Os experimentos 
foram realizados em triplicata.  

 

Imagens do organismo após o bioensaio 
também foram coletadas. Análises da 
composição iônica e da concentração de 
carbono orgânico solúvel em água, além da 
análise da concentração de partículas no 
extrato aquoso da amostra de MP coletada em 
setembro também estão sendo realizadas.   

A amostra de MP coletada no período seco 
foi a que apresentou maior toxicidade, embora 
não tenha sido possível calcular a CL50. 
Ademais, os bioensaios com Artemia spp se 
mostraram uma ferramenta de baixo custo para 
análises da toxicidade do MP.  
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A mandioca é uma commodity agrícola 
largamente difundida pelo país, e seu 
processamento gera uma grande quantidade 
de resíduos que podem ser utilizados para 
finalidades como a produção de biogás e 
biofertilizantes. Posto isso, objetivou-se com 
esse trabalho verificar o efeito da aplicação de 
digestato obtido a partir de três razões de 
mistura de manipueira/bagaço de mandioca, 
verificando-se a toxicidade do digestato a partir 
de bioensaios com Lactuca sativa e testes de 
respiração basal (RBS).  

A RBS foi determinada pela metodologia de 
Silva et al. (2007), onde utilizou-se 18mL de 
digestato, sendo elas a manipueira, os resíduos 
de saída do três reatores do biodigestor e H2O 
destilada para o branco, totalizando 15 ensaios.  

O qCO2 foi calculado pela razão entre RBS 
e C-BMS que por sua vez foi obtido pelo 
método fumigação-extração descrito por Silva 
et al. (2007). Para determinação do teor de N 
foi feita pelo método Kjeldahl, especificado em 
Silva et. al. (2007). 

Para o ensaio de fitotoxicidade, 20 
sementes de Lactuca sativa foram dispostas 
em placas de petri contendo papel filtro e 5mL 
de digestato, nas concentrações de 1, 25, 50, 
75 e 100%. Calcularam-se os percentuais de 
germinação (GR) e de inibição do crescimento 
relativo das raízes (ICRR). 

A RBS média da manipueira foi inferior as 
demais com valor de 0,6mgC-CO2kg-1solo.h-1, 
as dos reatores variaram entre 0,66 e 0,78mg 
C-CO2kg-1solo.h-1. 

O qCO2 médio das amostras foi de 0,36 
para a manipueira e 5,85, 4,69 e 4,25 mgC-
CO2.g-1 BMS-C.h-1 para os reatores 1, 2 e 3 
respectivamente.  

Na tabela 1 estão dispostos os valores 
médios de C-BMS e N-BMS em mg 
microbianokg-1solo e mgNkg-1solo.  

 
 
 
 

Tabela 1 – C-BMS e N-BMS Médios 
Amostras C-BMS N-BMS 

Branco 291,13 8,89 

Manipueira 162,95 8,75 

Reator 1 111,96 8,55 

Reator 2 154,97 10,37 

Reator 3 184,70 12,35 

Fonte: A autora. 
Os testes de toxicidade revelaram que a 

manipueira quando 25% (v/v) apresenta GR de 
108,82%, sendo ICRR negativo, valores 
similares foram observados para o digestato do 
R2 quando concentrado em 1% sendo assim, 
esses tratamentos juntamente com o R3 1% 
cujo GR foi de 102,94% apresentam-se como 
não tóxicos para a planta. Já os outros tiveram 
níveis de toxicidade variados como pode ser 
observado na Figura 1. 

Figura 1 – Média de Crescimento das 
Raízes 

 
Fonte: A autora. 
Com base nos dados apresentados conclui-

se que o resíduo do R3 apresentou melhores 
resultados e a utilização do digestato como 
biofertilizante pode ser realizada em baixas 
concentrações.  
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A contaminação do meio ambiente por íons       
metálicos potencialmente tóxicos tem se     
tornado comum atualmente. Eles são lançados,      
principalmente, na forma de efluentes     
industriais (PAIVA et al , 2008). Estudos      
envolvendo argila, SWy-1 e moléculas     
orgânicas como por exemplo a 8-HQ, indicam       
que a presença do complexante potencializa a       
adsorção da argila, promovendo a formação de       
complexos ternários mais estáveis    
(FRANZIN et al , 2017).. Com isso, o presente        
trabalho objetivou avaliar o    
comportamento do sistema micro estruturado     
montmorilonita-8-hidroxiquinolina (8-HQ) e sua    
interação com o íon metálico Sn(II), visando       
aplicação futura como agente modificador de      
eletrodos para sua determinação em águas      
residuais. Para o estudo utilizou-se argila      
SWy-1 (Wyoming-USA) e experimentalmente a     
técnica UV-Vis para análise do comportamento      
dos sistemas: 1-[8-HQ:H2O], 2-[SWy-1:8-HQ],    
frente a adição de íons Sn(II). Por meio da         
técnica de UV-Vis foi possível elucidar a       
formação do compósito binário [SWy-1:8-HQ].     
O estudo do sistema [8-HQ:H2O] na região do        
UV-visível revelou que a 8-HQ está em       
equilíbrio entre as espécies: dímero, (8-HQ)2 e       
monômero, 8-HQ; apresentando banda em     
λmax 239nm para o dímero e ombro de absorção         
λ 254nm, referente a espécie 8-HQ. A adição        
de 8-HQ à suspensão de argila, com a        
formação do [SWy-1:8-HQ], revela a     
intensificação da banda em λ 257nm, referente       
ao monômero protonado (8-HQ-H+) presentes     
nos sítios ácidos da argila. Após a saturação é         
verificando a intensificação da banda em      
λ 239nm (8-HQ)2. A avaliação     
espectrofométrica da interação do íon Sn(II)      
nos sistemas aquoso [8-HQ:H2O] e em      
suspensão [SWy-1:8-HQ] não evidenciou    
surgimento de nova banda. A ausência de uma        
nova banda pode ser explicada pela formação       
preferencial da espécie (Sn(OH)2), em pH 6. Os        

compósitos sólidos (sistema 2) foram     
caracterizados por XRD e TG/DTG-DTA     
(atmosferas: ar sintético e N2). A interação do        
íon Sn(II), preferencialmente no compósito     
[SWy-1: Sn(II)]-8-HQ foi sugerida a partir dos       
resultados obtidos em estado sólido por análise       
térmica (TG/DTG-DTA, etapas da    
decomposição) e XRD (espaçamento basal). A      
partir do estudo térmico, foi possível sugerir a        
decomposição dos compósitos ternários    
(1-[SWy-1:8-HQ]-Sn(II),2-[SWy-1:Sn(II)]-8-HQ), 
em 4 etapas, curvas TG e DTG: 1- eliminação         
solvente (62ºC, endotérmico); 2- decomposição     
do complexo (1-331ºC / 2- 353 °C, exotérmico);        
3- oxidação do Sn(II) a Sn(IV), SnO2       
(KITABAYASHI, KOGA, 2015), (470-530ºC,    
exotérmico) e 4- decomposição da matéria      
orgânica residual seguido de desidroxilação da      
SWy-1 (627ºC, endotérmico). Análise    
comparativa do evento 2 para os compósitos 1        
e 2, evidenciou a efetiva interação dos íons        
Sn(II) no compósito 2, considerando um      
aumento de estabilidade térmica (Δ 23ºC) em       
atmosfera oxidante. A atmosfera inerte (N2)      
elucidou a existência de um processo redox na        
etapa 2 de decomposição do compósito e na        
efetiva formação da espécie SnO2. Os      
resultados de XRD corroboram a discussão,      
uma vez que os compósitos 1 e 2        
apresentaram um incremento no espaçamento     
basal quando comparado a argila pura      
(SWy-1), evidenciando a formação dos     
complexos ternários [SWy-1:8-HQ]-Sn(II) e    
[SWy-1: Sn(II)]-8-HQ. 
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O ferro é um micronutriente necessário para 
muitos processos celulares importantes, como 
por exemplo, a fotossíntese, de forma que este 
elemento influencia os níveis de CO2 na 
atmosfera e, consequentemente, no clima 
global. Em estuários a partição do metal entre 
as fases particulada e dissolvida é um 
mecanismo regulador do seu transporte para 
ambientes oceânicos abertos1. 

Nessa pesquisa um método voltamétrico foi 
aplicado em 3 amostras (A, B e C) do CEP em 
duas campanhas amostrais (inverno de 2014 e 
verão de 2015). Após a filtração em 
membranas de 0,22 µm de porosidade, uma 
alíquota de cada amostra foi acidificada e 
digerida fotoquímicamente. Em seguida 
adicionou-se 40,0 µmol L-1 de um ligante 
sintético 2,3-Dihidroxinaftaleno (DHN) e, 5,0 
mmol L-1 e 20,0 mmol L-1 da mistura de tampão 
POPSO e do oxidante KBrO3, respectivamente 
para a determinação do teor total de Fe (III) 
dissolvido (DFe) por voltametria.  Para a 
titulação, adicionou-se padrão de Fe(III) em 10 
alíquotas de amostra, originando 
concentrações entre 0 a 70 nmol L-1 juntamente 
com o ligante sintético DHN na concentração 
de 1,0 µmol L-1. Após um período de equilíbrio 
de 12 a 17 horas, as amostras foram 
submetidas à análise voltamétrica2.  

As frações de ferro lábil (Fe') e naturalmente 
complexada (FeL), a concentração do ligante 
natural (L) e a constante de estabilidade 
condicional para o complexo foram então 
calculadas conforme modelo proposto por van 
den Berg-Ruzic2 e estão representados na 
Tabela 1. 

 
Tabela 1: Especiação do ferro nas amostras do 
CEP.  
Amostra Coleta [DFe] [Fe'] [FeL] [L] Log 

K'FeL 

A Inv/14 113 3,3 109,7 179 12,3 
Ver/15 97,3 24,7 72,6 171 11,9 

B Inv/14 42,2 1,56 40,6 80,1 11,3 
Ver/15 121 14,9 106 157 11,9 

C Inv/14 12,1 1,67 10,4 15,8 12,4 
Ver/15 63,8 5,6 58,2 64,8 13,2 

Concentrações em nmol L-1. 

Os resultados apresentaram variação 
sazonal significativa das concentrações de DFe 
e L para as amostras estudadas resultando em  
porcentagens de complexação de 97,1%, 
96,2% e 85,2% para as amostras A, B e C, 
respectivamente, coletadas no inverno/14 e de 
74,6%, 87,5% e 91,2% para a campanha de 
verão/15, evidenciando que o Fe está 
majoritariamente complexado. As amostras B e 
C apresentaram uma concentração de DFe 
maiores no verão que no período de inverno, 
conforme esperado, porém, a amostra A 
apresentou um comportamento diferente, que 
pode ser explicado pela  influência direta do 
aporte do rio Cachoeira diretamente nesse 
ponto de coleta que pode agir como uma fonte 
de ferro e de ligantes naturais. 

Menores porcentagens de FeL 
apresentadas para o período de verão pode ser 
explicada pela possível absorção de DFe pelo 
fitoplâncton marinho, bem como à degradação 
fotoquímica e biológica de ligantes fortes1. 

Por serem amostras de um ambiente 
estuarino, observa-se não somente 
concentrações relativamente elevadas de ferro, 
como também certa abundância na presença 
de agentes complexantes naturais. Estas 
características são responsáveis pela presença 
de ferro na fração dissolvida, evitando assim 
sua partição para o material particulado em 
suspensão, assim como sua precipitação, 
como seria esperado. Estes resultados 
evidenciam a importância da especiação para a 
melhor compreensão do papel do Fe no CEP. 
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A geração de resíduos químicos proveniente de 
universidades, seja do ensino ou da pesquisa, 
no Brasil ainda é um assunto pouco retratado. 
Na maioria das vezes, em especial nos 
Institutos e Departamentos de Química, os 
resíduos obtidos nas atividades práticas não 
passam por uma gestão de controle e 
tratamento, isso se dar, muitas das vezes, pela 
falta de um órgão fiscalizador ou de uma 
infraestrutura que suporte tal tipo de tratamento 
(JARDIM, 1997). Mediante a isso, a presente 
pesquisa tem como objetivo aplicar um método 
de tratamento de resíduos alternativo, aliado a 
Química verde, utilizando um carregador de 
celular como fonte de potencial elétrico para a 
eletrodeposição de cobre. Pegou-se um 
carregador de celular com potência de 9,5V, 
retirando-se o plugue que conecta no celular. 
Os dois fios presente no cabo do carregador 
foram desencapados e anexado em um par de 
garras de energia tipo jacaré. Em seguida, 
pegou-se um resíduo de cobre, filtrado, 
colocou-se em um béquer e mergulhou-se um 
fio de eletrodo de solda, que não seja de cobre, 
conectado a garra de jacaré que passa a 
corrente negativa e uma pequena placa de 
zinco conectada a garra que transporta a 
corrente positiva, como em um sistema de pilha 
galvânica, mantendo-se sempre a fonte positiva 
afastado da negativa. Por fim, conectou-se o 
carregador na tomada e iniciou-se o 
procedimento. Ao iniciar, observou-se que a 
eletrodeposição se iniciou de forma rápida, 
sendo visível a eletrolise ocorrida. Ao término 
do procedimento, notou-se que o cobre 
metálico se acumulou-se uma grande parte no 
interior do béquer e a outra parte na placa de 
zinco. A coloração do resíduo passou de azul 
intenso para verde amarelado, mostrando 
colorimetricamente a extração do metal cobre. 
Após a retirado do metal, filtrou-se o 
depositado e pesou-se. O procedimento teve 
um rendimento extrator de 88,7%, onde pode-
se notar que houve perda de massa do metal, 
pois não foi possível retirar todo o cobre 
encrustado na placa de zinco que ficou 

galvanizado. Mediante aos resultados obtidos, 
pode-se afirmar que o método é eficaz, pois 
apresentou um rendimento de extração 
satisfatório. Mostrou-se ainda que o 
procedimento é simples, de baixo custo, pois o 
material utilizado é de fácil acesso e, podendo-
se ainda, ser executado com uma prática de 
ensino onde haveria o reaproveitamento de 
resíduos. Tal prática ainda está de acordo com 
a Química verde, pois atende uns dos seus 
princípios que é a economia verde, ou, também 
chamada de Economia de átomos, onde esse 
ajuda a economizar dinheiro de forma simples 
e sustentável, livrando o ecossistema de tais 
contaminações (LENARDÃO et al., 2003; 
MACHADO, 2011; MACHADO, 2012). Pode-se 
ainda haver a recuperação do metal eletro 
depositado para o reaproveitamento em outras 
aulas experimentais. 
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No Vale do Jaguaribe, interior do Ceará, há 

uma produção bastante significativa de arroz. 
Para o processo de parboilização do arroz é 
necessária uma caldeira, para aquecê-la é 
usada a própria casca do arroz como fonte de 
energia. Entretanto, ainda não existem políticas 
para o aproveitamento desse refugo industrial 
obtido a partir das caldeiras. A Cinza da Casca 
do Arroz (CCA), resíduo obtido na produção do 
arroz, possui alto teor de sílica em sua 
composição que lhe dá capacidade de adsorver 
íons de metais dissolvidos em águas. Outro 
aspecto da Região é que o índice de 
chuva caiu drasticamente nos últimos 8 anos. 
Como consequência, os reservatórios de água 
baixaram sua capacidade total, aumentando 
assim a concentração de metais nas águas dos 
lençóis freáticos. Dentre esses metais, o ferro é 
o mais abundante nas águas subterrâneas 
dessa Região.  

Os mananciais subterrâneos são as 
principais fontes de água mais utilizadas pela 
população local, sendo mais afetada pela zona 
rural, por não possuir água tratada, tendo os 
poços tubulares como principal fonte de coleta 
de água para fins domésticos, rurais e 
industriais. 

Diante do potencial da CCA e o problema 
ambiental em questão, foi estudado o processo 
de adsorção da CCA em sistema de batelada 
Chaves (2004), com base neste estudo inicia, 
foi realizado estudo da capacidade de remoção 
de íons Fe2+ nas amostras de água de poço; 
variação de adsorção com o tempo; construção 
do sistema de filtração; calculado o volume e a 
densidade de empacotamento (pE) da cinza na 
coluna; vazão da coluna e a capacidade de 
remoção da coluna.  

Analisando-se quantitativamente a 
concentração de Fe2+ retido por 7 g gramas de 
cinza, após uma 1h e 35min de contato com 
500mL de água de poço com a concentração 
média de 7,58 mg/L, obteve-se 92,17 % de 
adsorção de ferro nas amostras.   

Foram realizados testes de massa de 
adsorvente e verificou-se que 5 g de cinza é  
 

 
suficiente para adsorver aproximadamente 50% 
de Fe2+. O gráfico 01, mostra a quantidade de 
íons Fe2+ removidos utilizando 5 g de 
adsorvente com um concentração 9,878 mg/L 
de Fe2+, onde com um e cinco minutos de 
contato com a cinza apresenta a maior taxa 
remoção. Em tempos entre a 20 a 60 minutos 
nota-se que o sistema entrou em equilíbrio de 
adsorção. 

Gráfico 01: Taxa de remoção de Fe(II) nas 
amostras em função do tempo. 

 
O sistema de filtração foi construído com 

materiais do cotidiano, onde o volume da 
coluna é 123,6 cm3 e a densidade de 
empacotamento calculado é de 0,0647 g/mL, 
demostrando que a cinza não é muito densa. 
Obteve-se 67,14% de adsorção de Fe2+ no 
sistema de filtração proposto, com uma vazão 
de 0,316 L/min, dentro dos parâmetros 
proposto por Conney (1996). Além disso, 
observou-se que as amostras coletadas em 
tempos entre 10 a 60 minutos de filtração 
apresentaram teores de Fe2+ com menor 
desvio (≤10%) entre as amostras, apresenta 
boa reprodutibilidade. 

Os resultados mostraram viabilidade no uso 
do sistema de filtração com CCA para remoção 
de Fe2+ em água de poço, como alternativa 
para resolução do problema ambiental da 
Região. 
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A determinação de elementos traço em 
tecidos de vertebrados e invertebrados 
aquáticos são ferramentas notáveis em 
biomonitoramento, podendo ser realizada 
através de diferentes técnicas analíticas. Em 
geral, utiliza-se as técnicas de ICP OES e ICP-
MS em amostras decompostas em meio ácido 
assistida por micro-ondas, que embora 
amplamente reportada na literatura, as 
condições experimentais não são 
padronizadas, especialmente quanto aos 
reagentes e volumes utilizados (Ashoka et al., 
2009). Além disso, os tecidos avaliados podem 
variar conforme o tipo de estudo, dificultando a 
decomposição ácida devido às características 
proteicas e lipídicas de cada um.  

Logo, o objetivo deste trabalho foi otimizar 
uma metodologia robusta de decomposição 
ácida assistida por micro-ondas, bem como a 
determinação de elementos traço por ICP OES 
e ICP-MS utilizando diferentes materiais de 
referência certificado (MRC) e materiais de 
referência (MR) de tecidos biológicos. 

 A decomposição ácida foi realizada em 
forno Micro-ondas Multiwave GO (Anton Paar, 
Áustria) e Speedwave four (Berghof, 
Alemanha) utilizando diferentes volumes de 
HNO3, HCl e H2O2. O carbono orgânico 
residual foi determinado em analisador de 
carbono TOC-L (Shimadzu, Japão) e os 
elementos traço (Ag, Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, 
Cu, Fe, Hg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Tl, 
U, V e Zn) foram determinados por ICP OES 
iCAP 6000 (Thermo Fisher, Inglaterra) e ICP-
MS iCAP RQ (Thermo Fisher, Alemanha). 

Para avaliação da contaminação residual 
dos reagentes preparou-se soluções com 
concentrações percentuais crescentes dos 
reagentes e avaliou-se as intensidades obtidas 
comparando com as intensidades próximos aos 
limites de quantificação. O HNO3 destilado em 
concentrações até a máxima concentração 
avaliada de 10% (v v-1) não apresentou 
elementos com intensidade maior que o LQ. O 
HCl, também destilado, apresentou 

intensidades de Pb e Sn superiores ao LQ a 
partir da concentração de 5% (v v-1). O H2O2 foi 
testado observado apenas Co e Sn com 
intensidade significativa a partir de 6% (v v-1). 
Logo, as concentrações máximas possíveis 
desses reagentes foram fixadas em 10, 5 e 5% 
(v v-1), para HNO3, HCl e H2O2, 
respectivamente. Utilizando como referência a 
concentração máxima possível, a combinação 
de reagentes que apresentou maior eficiência 
na redução do carbono orgânico foi de 1mL 
HNO3, 0,5mL H2O2. O carbono orgânico 
residual foi avaliado em diferentes tipos de 
tecidos: muscular, hepático, renal e adiposo, 
em mg L-1, onde foi observado diferença 
significativa apenas para o tecido adiposo. 
Entretanto, os valores de recuperação para 
este tecido foram satisfatórios.  

Todas as médias encontradas para todos os 
elementos não diferiram em relação ao valor 
certificado nos seguintes MRC/MR frente ao 
teste t e erro normalizado: CNRC DORM-4 Fish 
Muscle, NIST 2976ª Mussel Tissue, IPEN CRM 
Fish Tissue, ERM BB422 Fish Muscle, RM-
Agro E3001a Bovine Liver, ERM CE278K 
Mussel Tissue, IPEN RB1 Bovine Kidney. 

Portanto, a metodologia otimizada para 
determinação de elementos traço em tecidos 
animais é robusta para diferentes tipos de 
tecidos e adequada para aplicação em 
biomonitoramento, 
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O avanço tecnológico dos últimos anos 
resultou no aumento da demanda por 
elementos químicos que anteriormente não 
apresentavam nenhuma aplicação, mas que 
atualmente, possuem relevância tecnológica 
em setores como eletroeletrônica, energias 
renováveis, computação e medicina. Este 
panorama gerou uma nova classificação para 
os elementos do grupo dos terras rara (REE, 
do inglês Rare Earth’s Elements), da platina 
(PGE, do inglês Platinum Group Elements), 
entre outros, agora denominados Elementos 
Tecnologicamente Críticos (TCE, do inglês 
Technology Critical Elements).  

Por esta razão, o telúrio (Te), que é 
utilizado excessivamente na fabricação de 
células solares de CdTe e em sensores que 
operam no infravermelho (HgCdTe e BiTe), é 
atualmente classificado como TCE (Cobelo-
García et al. (2015)) Sua remobilização na 
crosta terrestre devido ao aumento na 
demanda bem como a ausência de legislações 
ambientais que regulamentam a concentração 
de Te, tornam relevante o conhecimento acerca 
de seu comportamento e destino no meio 
ambiente.  

Perante o exposto, o objetivo do estudo 
consiste na investigação da presença de 
espécies de Te (TeO32- e TeO42-, Te(IV) e 
Te(VI) respectivamente) em águas naturais na 
região de Curitiba (PR) e litoral paranaense, 
aplicando a técnica de difusão em filmes finos 
por gradiente de concentração (DGT, do inglês 
Diffusive Gradients in Thin-Films) e análise de 
especiação por geração química de vapor e 
espectrometria de emissão ótica por plasma  
indutivamente acoplado (CVG-ICP OES). O 
dispositivo DGT foi empregado com uma fase 
ligante de montmorilonita (MMT) imobilizada 
em hidrogel de agarose, desenvolvida no 
âmbito do Grupo de Química Ambiental (GQA-
UFPR) (Chostak et al. (2015)).  

O dispositivo DGT apresentou o 
comportamento descrito pela primeira Lei de 
difusão de Fick, permitindo a determinação 
inédita do coeficiente de difusão aparente para 
as espécies de Te, de 1,2847 10-6 cm2 s-1 para 

Te(IV) e 3,5870 10-6 cm2 s-1 para Te(VI), à 25 
°C. Os estudos de recuperação com o uso do 
dispositivo apontaram porcentagens entre 94-
95% para as ambas as espécies em água 
salina.  

A técnica de CVG-ICP OES 
proporcionou a realização da especiação de 
Te, a partir da formação do hidreto volátil de 
Te(IV) (H2Te). O LOD obtido foi de 0,098 μg L-1 
e LOQ de 0,3 μg L-1. A determinação de Te(VI) 
foi realizada a partir do método de redução com 
HCl em forno de micro-ondas, com posterior 
determinação por CVG-ICP OES. A aplicação 
do dispositivo DGT foi realizada em laboratório 
e in situ em amostras de água doce e marinha.  
Os resultados apontaram a presença de 
espécies lábeis de Te(IV) somente na amostra 
coletada na região de Paranaguá (PR).  

O presente estudo evidenciou que a 
atividade antrópica é a principal responsável 
pela remobilização de Te em águas naturais. A 
técnica CVG-ICP OES garantiu elevada 
sensibilidade, seletividade e eliminação de 
interferentes além da proporcionar a 
especiação de Te. A aplicação do dispositivo 
DGT para pré-concentração de Te(IV) e Te(VI) 
possibilitou a realização do estudo in situ, 
tornando a pesquisa pioneira na determinação 
de TCE em águas no Brasil. 
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Um dos mais sérios problemas ambientais 
decorrente da atividade de mineração é a 
drenagem ácida de minas (DAM), gerada pela 
exposição de minerais sulfetados à água e 
oxigênio atmosférico ocasionando a sua 
oxidação. A oxidação dos sulfetos, mediada ou 
não por bactérias, possibilita a formação de 
ácido sulfúrico, aumentando a acidez do meio e 
favorecendo a dissolução e oxidação de metais 
provindos das matrizes rochosas (Akcil e 
Koldas, 2006). 

A forma mais tradicional de tratamento 
desse tipo de efluente envolve a neutralização 
da acidez, com a adição de compostos 
alcalinos, a consequente elevação do pH e a 
precipitação de metais e metaloides. 
Entretanto, tal forma de tratamento requer 
grandes doses de material alcalino para 
elevação do pH e a produção de grandes 
quantidades de lodo (Johnson e Hallberg, 
2005). 

Uma forma eficiente de tratar este efluente é 
por processos biológicos que utilizam bactérias 
redutoras de sulfato (BRS), que reduzem o 
sulfato a sulfeto (sulfetogênese) em meio 
anaeróbio, formando sulfetos metálicos de 
baixa solubilidade, possibilitando a sua 
precipitação e possível recuperação (Sheoran 
et al., 2010). 

Foi monitorado o desempenho de um reator 
no Laboratório de Processos Biológicos (LPB/ 
EESC/USP), conforme descrito por Nogueira et 
al. (2018). O reator anaeróbio de leito fixo 
estruturado e fluxo descendente (DFSBR) foi 
utilizado para redução de sulfato e remoção de 
metais (Co, Cu, Fe, Mn, Ni e Zn) a partir de 
uma drenagem ácida de mina sintética (AMD). 
A partir do 116° dia de operação, houve 
suplementação dos metais em 20, 60 e 100 % 
de sua concentração inicial. 

A concentração total de metais foi analisada 
por meio da Espectroscopia de Emissão Ótica 
por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP 
OES), após prévia digestão ácida com água 
régia, em sistema aberto por bloco aquecedor 
(150ºC), no Centro de Estudos Ambientais 
(CEA/UNESP). 

Eficiências de remoção de sulfato de 55 a 
91% foram obtidas. A remoção dos metais Co, 
Cu Fe e Ni foi superior a 70% até a fase de 
suplementação dos metais com 60 % de sua 
concentração inicial. A partir da suplementação 
com 100%, as eficiências de remoção 
reduziram-se a 51, 27, 43 e 49 %, 
respectivamente. Por outro lado, as eficiências 
de remoção de Mn e Zn foram menores, 18 e 
67% respectivamente, até o início da 
suplementação, após cujo período os valores 
médios de eficiência de remoção aumentaram 
para 60 e 85 %,  

A partir dos resultados obtidos, foi possível 
observar que: o reator anaeróbio de leito fixo 
estruturado e fluxo descendente é 
suficientemente robusto para promover a 
remoção de sulfato e metais em uma única 
unidade; dependendo das faixas de 
concentrações dos metais, a remoção de 
alguns metais ocorrem preferencialmente em 
relação a outros. 
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A identificação de metais pesados em áreas 
de deposição de resíduos sólidos juntamente 
com outros parâmetros, contribui para verificar a 
influência da poluição sobre a qualidade das 
águas e do solo (AZEEZ et al, 2011). Neste 
estudo foram realizadas amostragens em solo 
em treze pontos, ao longo do gradiente 
horizontal e na área vertical de escoamento de 
um antigo local de disposição de resíduos 
sólidos urbanos desativado e no sedimento do 
corpo hídrico local, no município de Medianeira-
PR (Figura 01). 
 

 
Figura 01. Área de Estudo 

 
Foram determinados sete metais na fração 

pseudo-total (Cd, Cu, Cr, Pb, Mn, Ni e Zn). As 
medidas ocorreram por FAAS, baseada no 
método 3050 da Environmental Protection 
Agency (EPA) modificado (KALWA, 2012). Os 
dados foram comparados a uma amostra de 
referência localizada numa área de preservação 
com as mesmas características de solo (ARQ), 
com os valores preditos nas Res. CONAMA 
420/09 e 454/12 e valores orientadores do Guia 
de Qualidade de Sedimentos (SQG) da NOAA. 

As concentrações de Cd, Cu, Zn e Pb foram 
superiores em todos os pontos do corpo do 
depósito (P1L a P4L) e encosta (P5E a P9E) 
quando comparadas aos valores da ARQ e 
valores acima do limite de investigação 
previstos na Res. CONAMA 420/09. Nas 
amostras de sedimentos, constatou-se elevada 
concentração de Cd, Cu, Mn e Pb (Tabela 01). 
Nestas amostras todos os metais estudados 

foram superiores aos valores da ARQ, da Res. 
CONAMA 454/12 e Guia NOAA. 

 
Tabela 01. Concentração dos metais da fração pseudo-total 

no solo e no sedimento 
 Concentração (mg.kg-1) 

Cd Cr Cu Mn Ni Pb Zn 
P1L 90551,2 1261,2 9991,2 38551 1301,2 6301,2 4721,2 

P2L 69801,2 68 7041,2 37751 751 25901,2 4501,2 

P3L 87621,2 1561,2 10651,2 35901 1091 5931,2 4661,2 

P4L 64631,2 44 8201,2 38501 441 4561,2 4551,2 

P5E 1071,2 43 2631,2 62201 621 811,2 2861 

P6E 20121,2 82 4101,2 73001 691 1431,2 4221,2 

P7E 17711,2 43 3731,2 123551 771 1341,2 3211,2 

P8E 1311,2 35 3161,2 93801 691 1021,2 2221 

P9E 1001,2 68 2981,2 71501 571 762 1441 

P1R 843,4 453,4 2703,4 81303,4 523,4 573,4 1463,4 

P2R 843,4 573,4 2393,4 48703,4 393,4 653,4 1353,4 

P3R 953,4 633,4 2693,4 68803,4 483,4 723,4 1433,4 

P4R 1043,4 993,4 3183,4 79153,4 533,4 813,4 1463,4 

ARQ 0,69 118 72 155 9 80 49 
420/09 3 150 200 - 130 180 300 
454/12        
Notas: L: Corpo do depósito; E: Encosta; R: Sedimento do rio 
1 Superior ao valo da ARQ  
2 Superior ao valor de prevenção para solo agrícola Res. CONAMA 420/2009. 
3 Superior ao valor Nível 2 para material dragado de água doce Res. CONAMA 
454/12. 
4 Superior ao valor Nível 1/TEL Guia NOAA. 

 
O estudo demonstrou a grande influência da 

disposição irregular de resíduos sólidos 
diretamente no solo, que alterou as 
características naturais na área quando 
comparada a uma área natural de referência 
(ARQ) e a valores de referências usados. Os 
resultados sugerem contaminação da área, 
principalmente por Cd.  
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A bacia hidrográfica do rio Cará-Cará, se 
localiza na região sudeste do município de 
Ponta Grossa/PR, Brasil. Trata-se de um 
ambiente com diversas atividades agrícolas, 
urbanas e industriais que influenciam a 
dinâmica e a qualidade ambiental. Pouco se 
conhece sobre as características 
biogeoquímicas desse ambiente aquático. 
Além disso, essa região sofre carência em 
informações sobre a presença e o 
comportamento de espécies metálicas. Em 
águas naturais, os metais traço podem ser 
encontrados em diferentes formas e espécies, 
tais como associados ao material particulado  
ou na fração dissolvida na forma de íons livres 
hidratados e complexados a ligantes. Nem 
todas essas formas apresentam disponibilidade 
biológica. Uma maneira de estimar a 
disponibilidade biológica é através da 
determinação da labilidade de metais. Através 
da Difusão em Filmes Finos por Gradiente de 
Concentração (DGT), técnica que usa um 
dispositivo in situ, apenas espécies livres e 
cineticamente reversíveis difundem por um 
hidrogel e são retidos por outro hidrogel 
contendo uma resina comercial (Chelex-100). 
Após processo de eluição com solução ácida, 
determina-se a fração lábil de um elemento 
traço. Neste contexto, o objetivo do trabalho 
vem sendo avaliar a labilidade de cádmio no 
Rio Cará-Cará e determinar alguns parâmetros 
físico-químicos de qualidade para compreender 
a dinâmica do Cd nesse ambiente. 

Para tal, amostras de água natural vem 
sendo coletadas em diversos pontos do rio, 
englobando regiões com diferentes atividades 
humanas no entorno. Alguns parâmetros in situ 
vem sendo determinados, tais como oxigênio 
dissolvido (OD), pH e turbidez da água. Outros 
parâmetros, como sólidos suspensos totais 
(SST), cloretos e alcalinidade também são 
determinados de acordo com o 
Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater.  

Teores totais (amostra in natura) e teores 
dissolvidos (amostras filtradas - 0,45µm) de 

cádmio são determinados por Espectrometria 
de Absorção Atômica com Atomização 
Eletrotérmica em Forno de Grafite (GF AAS). 
Na avaliação da labilidade, dispositivos DGT 
são mantidos em contato com a amostra in 
natura, durante 24h, sob agitação e controle de 
temperatura. Após eluição ácida, os teores de 
Cd foram determinados por GF AAS.  

Para o primeiro ponto de coleta, nota-se que 
é um ambiente pouco impactado visualmente, 
próximo a nascente do rio, porem com área 
agrícola em seu entorno. Os valores de OD 
(10,8mgL-1), turbidez (41mgL-1/NTU), pH (6,66), 
alcalinidade (9,43mgCaCO3L-1), cloretos 
(4,858mgL-1) e SST (0,688mgL-1), mostram que 
nesse ponto próximo a nascente o rio está 
dentro dos limites exigidos pela legislação. 

Com relação ao cádmio, o teor total ficou 
em média 0,17 μg L-1. E os teores dissolvidos 
em média também ficaram em torno de 0,17 μg 
L-1. Portanto, nota-se que o elemento se 
encontra majoritariamente na forma dissolvida, 
representando 100% do teor total. Essa 
distribuição indica um maior tempo de 
residência do elemento na coluna d’água.   A 
concentração lábil determinada foi 0,126 μg L-1, 
ou seja cerca de 74% do Cd encontra-se em 
uma forma biodisponível. O cádmio é um 
elemento considerado tóxico e espera-se que 
para rios do tipo 2, os teores sejam inferiores a 
0,001 mg L-1.  

Outras medidas de labilidade vêm sendo 
conduzidas para outros pontos de coleta. E 
espera-se após um ano de estudo, 
compreender melhor o comportamento desse 
elemento no ambiente.  
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O estudo da mobilidade de (semi-)metais em 
solos auxilia no entendimento das situações em 
que a fração adsorvida à fase sólida poderá 
tornar-se solúvel e causar danos ambientais. No 
caso do As, seu comportamento geoquímico e 
sua toxicidade estão fortemente relacionados às 
espécies químicas do elemento presentes no 
sistema. Em sistemas aquáticos e em solos, o 
As se encontra predominantemente em suas 
formas inorgânicas, As(V) e As(III) (SMEDLEY e 
KINNIBURGH, 2002).  

O objetivo deste trabalho foi investigar a 
influência de hidrocarbonetos do petróleo na 
labilidade e mobilidade das espécies 
inorgânicas de As no solo.  

Amostras de solo (n = 26) foram coletadas 
em uma região com áreas com usos distintos 
(área de mineração, área de agricultura e 
parque estadual com alto teor de As geogênico). 
As amostras foram contaminadas em laboratório 
com gasolina e com diesel. As concentrações de 
As e suas espécies foram estudadas a partir da 
coleta de extratos de saturação e da digestão 
ácida semi-total para amostras submetidas aos 
três tratamentos (controle, gasolina e diesel) e 
os resultados obtidos foram comparados 
através de teste estatístico não paramétrico 
(Student-Newman-Keuls).  

Para a determinação do teor semi-total de As 
nas amostras de solo foi utilizado um método 
baseado protocolo de digestão EPA 3050b 
(USEPA, 1996). Para garantir a qualidade do 
método de digestão, foi realizada a digestão 
também para o padrão de amostra de solo 
certificado. A especiação redox de As foi 
realizada nos extratos de saturação coletados 
para cada amostra, sendo este forçado através 
de cartuchos artesanais confeccionados com a 
resina de troca aniônica Dowex 1-x8, conforme 
descrito por MORENO-JIMENEZ et al. (2013).  

A determinação de As foi realizada através 
da espectrometria de fluorescência atômica por 
geração de hidretos (HG-AFS). 

 As concentrações de As(III) nos extratos de 
saturação do solo no tratamento controle foram 
significativamente diferentes das encontradas 
nos tratamentos com gasolina (p= 0,0079) e 
diesel (p= 0,0036), indicando o papel de 
hidrocarbonetos de petróleo na mobilidade de 
As(III) em amostras de solos. O teste também 
sugere que as concentrações de As(III) obtidas 
para os tratamentos gasolina e diesel não 
diferem entre si, indicando que uma ampla faixa 
de hidrocarbonetos, do menor ao maior peso 
molecular, está associada a labilização desta 
espécie. Para o As(V), as concentrações 
encontradas nos extratos de saturação das 
amostras foram menores que as do As(III) e as 
diferenças nas concentrações entre os 
tratamentos foram menos expressivas, quando 
comparadas ao As(III). Para avaliar se o As(V) 
apresenta menor suscetibilidade a influência de 
hidrocarbonetos do petróleo ou se está 
ocorrendo a redução desta espécie no extrato 
de saturação do solo, um estudo mais 
aprofundado é necessário. 
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The Minas Gerais state, in Brazil, is known 
as a great explorer of iron ore, and this activity 
is one of the most important ones to the state. 
One of the greatest concerns in regards to the 
iron ore extraction is the huge amount of 
disposal generated, that are usually stored in 
dams. One of the largest companies of iron ore 
exploration in the country is Samarco 
Mineração S.A.. On November 5th of 2015, one 
of the dams owned by Samarco, named 
Fundão and located at the city of Mariana, 
suffered a rupture, releasing nearly 50 million 
cubic meters of mining disposal, affecting the 
Doce river basin and killing 19 persons 
environment. To contribute to the assessment 
of the environmenAL impacts, thirteen samples 
of sediment from rio Doce river, from three 
cities (Baguari, Governador Valadares and 
Galileia), affected by the disaster were collected 
and analysed to total mercury concentrations 
and mercury redox speciation. Both analysis 
were accomplished using a Direct Mercury 
Analyzer, DMA-80 (Milestone) and different 
heating programs strategy. The mercury redox 
speciation, described in Windmöller et al., 2018, 
take the advantage of the principle that the 
mercury species behave thermally in a different 
way, being released from the matrix at different 
temperatures. The sample was submitted to 
heating programs, using the temperatures 50, 
100, 150, 200, 300, 400, 500, 600 and 700 °C. 
The temperature range of the mercury detected 
at each step was associated with the 
temperature range of some mercury 
compounds analysed as standards. The results 
of total mercury concentrations obtained from 
the samples ranged from 83 to 293 µg∙Kg-1 , 
which are close to values obtained previous 
work in a small scale gold mining area in the 
same basin, that ranged from 82 to 364 µg∙Kg-
1 . These concentrations are normally higher 
than background concentrations in found the 
rivers not impacted by gold mining and other 
activities that can be source of mercury. Ten of 
the thirteen values are higher than the level 1 of 
the Brazilian legislation RESOLUÇÃO 

CONAMA 454, for sediments, which means that 
the probability of adverse effects to the biota 
are between low and high. Te results of 
mercury speciation showed mercury release 
always after 200 °C, what means that the 
mercury present is in the 2+ oxidation state. 
Unfortunately it is not possible to infer the 
source of this mercury; even in the case of gold 
mining activities, that elemental mercury is 
used, it is already known that oxidation 
processes occurs with mercury in the 
environment. The concentrations of oxidized 
mercury obtained ranged from 175 to 285 
µg∙Kg-1 
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Os sedimentos são componentes 
fundamentais no corpo hídrico. Além de servirem 
como fonte de nutrientes para diversos 
organismos aquáticos, se apresentam como 
depósitos de contaminantes ambientais. Neste 
trabalho avaliou-se espacialmente a 
concentração de metais pseudo-totais e 
ambientalmente disponíveis no sedimento de 
fundo do Rio Alegria, manancial de 
abastecimento doo município de Medianeira-PR. 
Realizaram-se duas campanhas amostrais, em 
quatro pontos distintos, nos períodos do inverno 
e da primavera do ano de 2017. 

 

  

  

  

   
Figura 01. Teores de metais 

A determinação de metais alumínio (Al), 
cromo (Cr), cobre (Cu) e zinco (Zn) na fração 
disponível ocorreu por extração com ataque 
ácido diluído (DEPAULA; MOZETO, 2001). Na 
fração pseudo-total, foi baseada no método 3050 
da Environmental Protection Agency (EPA) 
modificado (KALWA, 2012). AS medidas 
ocorreram por e FAAS (Varian – Spectra AA-
220). Os resultados obtidos foram comparados 
com valores orientadores Guia de Qualidade de 
Sedimentos (SQG) da NOAA (Figura 01). 

Foi observado que o Al foi o metal em 
maiores proporções na parcela pseudo-total dos 
sedimentos amostrados. Este elemento é um 
dos principais componentes minerais nos solos e 
sedimentos, podendo ser liberado pela erosão 
ocasionada por fatores abióticos como vento e 
precipitação. Todas as concentrações na parcela 
pseudo-total do Al ficaram acima do maior limite 
no guia SQN. Os metais Al e Cr, em suas 
parcelas disponíveis, não ultrapassaram seus 
respectivos valores mínimos de referência do 
NOAA. 

Quanto ao Zn, somente no P3, durante a 
primavera que se constatou valor acima do qual 
não expressa efeito tóxico conhecido (Nível 
1/TEL). O Cu foi o único metal em que a parcela 
disponível resultou em limiares que 
sobrepuseram o Nível 1/TEL. Pode-se inferir que 
os pontos P2 e P3 contém condições mais 
propícias à retenção dos metais e demais 
contaminantes.  

Conclui-se que, mesmo os teores obtidos 
estarem de acordo com o guia NOAA, existe 
interferência antrópica na qualidade dos 
sedimentos amostrados. 
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A distribuição de elementos terras raras 
(ETRs) em águas naturais, além de servir como 
indicador de processos geoquímicos, pode 
revelar também contaminação devido ao uso 
intensivo do gadolínio como agente de 
contraste em análises clínicas.1 O Gd 
antropogênico (Gdant) pode surgir em corpos 
d’água através de efluentes de estação de 
tratamento de esgoto (ETEs) e esgoto bruto. O 
presente trabalho buscou avaliar a presença de 
Gdant nas águas superficiais do Lago Paranoá-
DF e seus principais tributários (Ribeirão 
Bananal, Ribeirão do Gama, Ribeirão do Torto 
e Riacho Fundo). 

Os ETRs foram extraídos em fase sólida 
C18 impregnada com agente complexante 
HDEHP/H2MEHP. As análises foram realizadas 
por meio de espectrometria de massas com 
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) com 
método previamente validado.2 

As concentrações dos ETRs normalizadas 
com os valores de referência do PAAS (Post 
Archean Australian Shale) são monstradas na 
Figura 1. Observa-se uma acentuada anomalia 
de Gd nas amostras do Lago e no tributário 
Riacho Fundo indicando a ocorrência 
antropogênica do mesmo. 

 

 
Figura 1. Distribuição dos ETRs normalizados com o PAAS 
nas amostras. 

A concentração de Gdant foi estimada por 
uma interpolação entre os valores obtidos para 
os ETRs Eu e Nd normalizados (PAAS). A 
Figura 2 apresenta os valores estimados de 
Gdant obtidos em cada ponto amostral. 

 

 
Figura 2. Concentração estimada de Gdant (ng/L) no Lago 
Paranoá e seus tributários 

 
Com base na Figura 2, estima-se que o 

maior aporte de Gdant no Lago Paranoá advém 
das ETEs Sul e Norte, mas que há outras 
fontes antrópicas nas demais regiões do Lago. 
Uma anomalia pequena, mas condizente com o 
valor de Gdant, demonstra que o tributário 
Riacho Fundo é o mais impactado dentre os 
demais, embora a sua contribuição para o 
aporte de Gdant para o lago seja notadamente 
menor em comparação às ETEs. 
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Rare earth elements (REE) comprise a 
group of 17 elements. They have similar 
chemical properties but are present in different 
concentrations in the earth's crust. Due to their 
similar chemical properties, they are difficult to 
separate, thus often difficult to determine. 
Currently, REE has wide application, as in 
technological devices, medicine and agriculture. 
In industry, they are used in electronic devices 
such as lasers, rechargeable batteries, 
ceramics, catalysts, among others. In 
agriculture, some REE are used as fertilizers or 
present as contaminants. The main source of 
contamination comes from phosphate fertilizers, 
whose raw material is phosphate rock. Most 
phosphate rocks have an average REE content 
of 0.1 to 0.8%. The beneficial or harmful effects 
of these elements on the environment and 
humans are still little known. Also, few 
analytical techniques are suitable for monitoring 
these elements in biological materials.1,2 

Therefore, it is proposed the direct 
determination of La, Ce, and Nd by laser 
ablation-inductively coupled plasma mass 
spectrometry (LA-ICP-MS). The results 
obtained by LA-ICP-MS were compared with 
those obtained by ICP-MS after sample 
decomposition. 

Plant tissue samples (Mentha spicata 
leaves) were ground in a ball mill to particle size 
of lower than 50 µm. Au, In, Rh and Tl were 
evaluated as internal standard (IS). For the 
choice of these elements, the mass/charge 
ratio, ionization potential, spectral interference 
and ionization and vaporization characteristics 
similar to the analytes were considered. Carbon 
was also evaluated as IS because it is naturally 
present in the sample and homogeneously 
distributed. After addition of the IS solutions, the 
powdered sample was dried at room 
temperature and pressed under 5 ton for 2 min. 
For calibration in LA-ICP-MS, which is one of 
the critical steps, three different materials were 
evaluated to prepare the calibration curve: filter 
paper, cellulose and plant tissue (grounded 
leaves). These materials were chosen due to 
their similarity to the sample matrix. 

The parameters related to the LA-ICP-MS 
system were evaluated and established as 
follows: laser fluence of 26.7 J cm-2, spot size of 

100 µm, pulse of 5 ns, frequency of 20 Hz and 
carrier gas flow (Ar) at 1.20 L min-1. 
Mass/charge ratios 139La, 140Ce, and 144Nd were 
monitored. 

ICP-MS results for Ce, La and Nd after 
sample decomposition were 0.686 ± 0.062 µg 
g-1, 0.296 ± 0.039 µg g-1 and 0.334 ± 0.039 µg 
g-1, respectively. The results obtained by LA-
ICP-MS were compared with the results 
obtained by ICP-MS through the t-student test 
(p < 0.05), where the results using the 
calibration curve with filter paper disks and Au 
as IS has no significant difference with the 
reference method. However, by using cellulose 
as support for the calibration curve there was a 
significant difference between the results 
obtained with the reference valuess. For the 
calibration curve prepared in the presence of 
grounded leaves the obtained concentrations 
were below the limit of quantification, which was 
attributed to the high blank values. Therefore, 
for the calibration curve prepared with filter 
paper as support material and Au as IS the 
concentration of Ce, La and Nd were 0.503 ± 
0.015 µg g-1, 0.284 ± 0.013 µg g-1 and Nd 0.337 
± 0.056 µg g-1, respectively. Thus, it can be 
concluded that the best results were obtained 
when using filter paper and Au as IS for 
calibration. The proposed method allows the 
determination of REE by direct solid sample 
analysis, avoiding the use of reagents for 
sample preparation, as in conventional methods 
for the determination of REE by ICP-MS after 
sample decomposition. 

Acknowledgment 
CNPq, Capes, FAPERGS. 
 

Referências 
1. E.S. Challaraj Emmanuel, et al, 2010. 
Efficacy of rare Earth elements on the 
physicological and biochemical 
characteristisc of Zea mays. Australian 
Journal of Crop Science 4 (4) 
 
2. Gonzalez, V., Vignati, D.A.L., Leyval, C., 
Giamberini, L., 2014. Environmental fate and 
ecotoxicity of lanthanides: are they a 
uniform group beyond chemistry? Environ. 
Int. 71, 148 -157. 



177

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Arsenic ternary complexes in waters from saline lakes of Pantanal 
da Nhecolândia, the role of iron and organic matter. 

 
Amauris Hechavarría Hernández1, Julia Pepino Leister1, Anne Hélène Fostier1, Katherine Chacón 

Madrid1, Marco A. Zezzi Arruda1, Laurent Barbiero2 
 
1 Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Química, Campinas, Brazil–amauyhh@gmail.com 
2 Institut de Recherche pour le Développement (IRD), GET, Toulouse, France 
 
 
Key words: Arsenic complexes, Natural organic matter, Pantanal alkaline-saline lakes 
 
 

The presence of hundreds of saline lakes 
with arsenic concentrations in water up to 3 mg 
L-1 characterizes the region of Nhecolâdia at the 
Brazilian Pantanal, the biggest wetland in the 
word. The huge biodiversity of this area 
contrasts with this local As contamination, of 
natural origin. 

The As organic matter complexes in water 
have been reported in several regions of the 
world. They have an important role in As 
transport, fate and bioaccessability in the 
environment. This work aimed to verify the 
presence of this kind of compounds in these 
saline lakes and to determine the factors that 
govern their occurrence.  

Twelve samples of water from saline lakes 
(green, black, crystalline), six surface water and 
six groundwater from the surrounding soil, were 
collected in October 2018 at the São Roque 
farm, Nhecolândia. After filtration (0,22 µm), the 
arsenic was determined qualitatively using size 
exclusion chromatography and atomic 
fluorescence spectroscopy (SEC-UV-HG-AFS) 
with a column SuperdexTM 75 10/300 GL. Also, 
the samples were ultra-filtered through 100, 30, 
10 and 3 kDa ultra-filters quantifying the As and 
Fe in the fractions using ICP-MS. The organic 
matter (OM) in the fractions was monitored 
measuring the absorbance at 254 nm (A254). 
The molecular fluorescence excitation-emission 
matrix was obtained for each fraction to 
characterize the type of organic matter. 
Dissolved organic carbon (DOC) was 
determined in each sample. 

DOC concentrations ranged 3-303 mg L-1 
also Fe and As ranged 0.16-18 mg L-1 and 1-
103 µg L-1, respectively. These ranges of 
concentration are very wide, rising values 
considered extreme for natural waters. The first 
peak in As chromatograms, at 13 minutes, 
evidences As compound(s) of high molecular 
weight (Fig 1). There is a positive correlation of 
As and Fe concentrations in fractions 0,22 µm-
100 kDa (R2=0,948), indicating that Fe is 

related to As (Fig 2) forming a ternary complex, 
as described in literature1. 

The molecular fluorescence analysis 
showed that the OM forming the As complexes 
is mainly “humic like” type. The As complexes 
were present only in groundwater samples, 
where Fe concentration was higher than in 
surface water samples, showing it dependence 
with the Fe concentration.  

These results evidence the existence of 
ternary As complexes, with Fe as a bridge, in 
groundwater of the saline lakes. They could 
help to understand the role of this compounds 
in As transport mechanisms and 
bioaccessability in this environment. 

 
Fig 1 Chromatogram SEC-UV-HG-AFS of groundwater 

sample SR07L1C2. 

 
 Fig 2 As, Fe and OM in fractions of groundwater 

sample SR07L1C2 
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Estudos sobre variação espaço-temporal de 
parâmetros físico-químicos em ambientes 
aquáticos naturais de água doce, são 
importantes auxiliadores na gestão ambiental, 
principalmente para diferentes regiões, 
possibilitando comparações de padrões na 
oscilação de variáveis específicas de gradientes 
regionais  que necessitam compreensão sobre 
sua estrutura e dinâmica, antes que a ação 
antrópica possa interferir em seu equilíbrio 
(PICANÇO, 2019) e garantir o acesso com 
qualidade aos diferentes usos da água. 

Por isso o objetivo desse estudo foi avaliar o 
comportamento de parâmetros ambientais em 
um lago de água preta do Parque Nacional de 
Anavilhanas localizado na Bacia Hidrográfica do 
Rio Negro (-2,54157108981,-60,9375201055), 
através da metodologia da APHA (2012). Quatro 
coletas foram realizadas durante o ano de 2017 
e metais selecionados foram analisados: cádmio 
(Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), ferro (Fe), 
manganês (Mn), níquel (Ni), chumbo (Pb), 
vanádio (V) e zinco (Zn) Além destes metais, 
foram avaliadas a condutividade (CE), 
temperatura (T), potencial hidrogeniônico (pH) e 
potencial redox (EH), sólidos totais suspensos 
(STS), oxigênio dissolvido (OD) e carbono 
orgânico dissolvido (COD).  

Observa-se que não houve uma diferença 
significativa entre o período de seca e cheia em 
relação os parâmetros físico-químicos com 
exceção ao OD que apresentou o dobro de 
concentração na seca, pois durante a cheia do 
rio, quando ocorre maior tempo de residência 
das águas e maior degradação de matéria 
orgânica, a concentração de OD diminue (Fig. 1 
A). Esta dinâmica influência a oxidação de íons 
metálicos como por exemplo ferro e manganês 
(ESTEVES,1998). 

Alguns valores para elementos-traço 
dissolvidos (Fig. 1 B) foram abaixo do limite de 
detecção no período da cheia, possivelmente 
devido à diluição pelo aporte de água no período 
de águas altas, precipitação dos metais diluídos 
junto ao material suspenso e/ou sedimento de 

fundo, através da redução na forma dissolvida 
por efeito de oxidação/redução, 
complexação/interação com material suspenso. 

 
Figura 1: a) Variação dos parâmetros físico-químicos e b) das 
concentrações dos metais estudados em um lago de água preta, 
considerando duas estações em 2017 (cheia e seca). 

 
Os resultados obtidos permitem inferir que as 

águas do Lago ainda apresentam características 
preservadas de ambiente sem contaminação. 
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Em 15 de novembro de 2015, houve o 
rompimento da Barragem de Fundão, 
localizada no subdistrito de Bento Rodrigues, 
município de Mariana-MG. Esta barragem, 
pertencente à Samarco Mineração S.A. era 
destinada a receber e armazenar o rejeito 
gerado pelas atividades mineradoras de ferro. 
A lama gerada pelo rompimento da barragem 
fluiu para os rios Gualaxo do Norte, Carmo e 
Doce, e chegando por fim, ao oceano 
Atlântico¹. 

O rompimento da barragem causou diversos 
danos socioambientais como morte de 
trabalhadores, isolamento de áreas habitadas, 
destruição de áreas de preservação; 
mortalidade de animais domésticos, silvestres e 
de produção; restrições à pesca; alteração na 
qualidade e quantidade de água; entre outros². 

De acordo com o laudo de rejeitos das 
barragens realizado em 2014, a lama é 
composta basicamente por óxido de ferro e 
sílica. Porém, as associações minerais 
presentes nos locais explorados são ricas em 
metais traço, que apresentam alta toxicidade. 
Sendo assim, com o rompimento da barragem, 
pode haver alteração das concentrações 
destes metais nos cursos d’água afetados pelo 
desastre. Alguns destes metais não se 
degradam e permanecem solubilizados nas 
águas ou precipitados em sedimentos, 
apresentando alto risco de contaminação². 

Visando a problemática da qualidade da 
água, este trabalho tem como objetivo estudar 
a distribuição de metais dissolvidos e totais em 
amostras de água do rio Piranga, que é o 
principal formador do rio Doce.  Foram 
realizadas uma amostragem no período de 
seca (julho/18) e uma no período de chuva 
(março/18), em 13 pontos do rio Piranga, e 
também, em 11 pontos do rio Santo Antônio, rio 
não afetado pelo desastre, utilizado como rio 
de referência.  

Para metais dissolvidos, as amostras de 
água foram coletadas, filtradas e armazenadas 
em tubos falcon com ácido nítrico bidestilado 

para estabilização. Para metais totais, as 
amostras foram coletadas e armazenadas com 
ácido nítrico bidestilado. Em laboratório, 10 mL 
das amostras de metais totais foram digeridas, 
em triplicata, em bloco digestor com 2 mL de 
ácido nítrico bidestilado, por 3h à 110°C. As 
amostras foram analisadas por ICP-MS. 

Os resultados obtidos foram comparados 
com a CONAMA 357/05 para águas doces de 
Classe II, que compreendem os metais 
dissolvidos: Alumínio (Al), Cobre (Cu) e Ferro 
(Fe) ;além dos metais totais: Arsênio (As), 
Bário (Ba), Berílio (Be), Boro (B), Cádmio (Cd), 
Chumbo (Pb), Cobalto (Co), Cromo (Cr), Lítio 
(Li), Manganês (Mn), Mercúrio (Hg), Níquel 
(Ni), Prata (Ag), Selênio (Se), Urânio (U), 
Vanádio (V), e Zinco (Zn). 

Foram encontradas amostras com valores 
acima dos limites estabelecidos para os metais 
Al, Fe e Cu dissolvidos e Mn, As e Cd totais. 

Comparando-se os períodos de seca e 
chuva, tanto os metais dissolvidos quanto os 
totais apresentaram maiores concentrações no 
período chuvoso. 

Também foi realizada uma análise 
multivariada em que permitiu verificar que a 
bacia do rio Santo Antônio foi uma boa escolha 
para ser utilizada como referência, já que suas 
amostras, em geral, formaram um grupo 
separado das amostras do rio Piranga, usando 
análise de Cluster (HCA) 
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Microplásticos (MP) representam uma fonte 
crescente de contaminação antropogênica no 
ambiente aquático, o que tem sido motivo de 
grande preocupação devido à sua ampla 
distribuição, longevidade e ao seu tamanho 
reduzido, esses possuem maior área superficial 
e potencial de adsorção e transporte de 
poluentes. Além da ocorrência de MP no 
ambiente aquático, muitos estudos também 
têm relatado a presença de poluentes 
orgânicos persistentes (POP) associados, o 
que intensifica os potenciais riscos de 
exposição dessas partículas para a biota1. No 
entanto, apesar da alta persistência no 
ambiente, os POP já tiveram seu uso banido 
por órgãos competentes, enquanto há outros 
contaminantes orgânicos emergentes que 
estão em uso e sendo frequentemente 
relatados em amostras ambientais, como o 
inseticida organofosforado clorpirifós (o,o-
dietil o-3,5,6-tricloropiridin-2-ol fosforotiolato). 
Mesmo apresentando alto potencial de 
toxicidade para vertebrados e invertebrados 
aquáticos, o clorpirifós é utilizado na produção 
agrícola de diferentes culturas no Brasil e na 
Europa. Nesse aspecto, o objetivo desse 
estudo foi avaliar o potencial do polímero 
polietileno de alta densidade (PEAD), para 
atuar como um vetor de transporte do 
clorpirifós em condição de água doce. O PEAD 
foi selecionado para esse estudo por 
apresentar alto percentual de consumo e ser 
um dos mais representativos na composição 
dos MP relatados no ambiente2. Os MP de 
PEAD (Braskem) foram preparados a partir da 
trituração, em moinho de facas, dos pellets não 
aditivados, e atingiram o tamanho entre 100-
700 µm. O 14C-clorpirifós apresentou atividade 
específica de 1.069,3 MBq.mg-1. A água foi 
coletada no rio Piracicaba, na cidade de 
Piracicaba-SP, filtrada e autoclavada; a análise 
de seus parâmetros físico-químicos indicaram 
condutividade 154,8 µS.cm-2, pH 6,31, O.D 
5,97 mg.L-1 e TOC 23,49 mg.L-1. O processo de 
adsorção e dessorção foi realizado em 

batelada de equilíbrio e a quantidade adsorvida 
de clorpirifós foi quantificada na fase 
adsorvente (MP) e pelo balanço de massa na 
fase aquosa por espectrometria de cintilação 
líquida (ECL)3. Os resultados indicaram que o 
equilíbrio de adsorção foi atingido entre o 
período de 96 a 168 h e nesse momento, o 
total de 78,12 % do produto aplicado foi 
adsorvido às partículas de microplásticos, 
apresentando coeficiente de adsorção linear Kd 
= 3.570 L.Kg-1. O resultado da dessorção, 
considerando o mesmo tempo de equilíbrio, 
indicou que 7,62% do produto contaminou a 
nova solução aquosa, apresentando coeficiente 
de dessorção linear Kd = 9.246 L.Kg-1. Desse 
modo, de acordo com os valores de adsorção e 
dessorção do clorpirifós aos microplásticos, 
esses resultados sugerem que a presença de 
microplásticos no ambiente aquático pode 
contribuir com o transporte do inseticida para 
outros ambientes não contaminados, sendo, 
portanto, um problema ambiental que precisa 
ser melhor investigado. 
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Produtos tais como cremes esfoliantes e 
algumas pastas de dentes utilizam 
microplásticos (MPs) como abrasivos, para 
obtenção de melhores resultados. Após o uso 
os MPs podem aportar em corpos aquáticos, 
onde passam a estar suscetíveis para interagir 
com outros poluentes, como por exemplo 
espécies metálicas, podendo também serem 
confundidos com alimentos por certos tipos de 
organismos.1 Neste trabalho foi estudada a 
interação entre MPs provenientes de um creme 
esfoliante comercial e as espécies metálicas 
Cd2+, Cu2+, Pb2+ e Zn2+ em amostras de água 
doce. Visando simular uma condição similar 
àquela que ocorre em ambientes aquáticos 
naturais, realizou-se um experimento em que 
os MPs ficaram, primeiramente, mantidos 
expostos a uma solução contendo ácido 
húmico comercial (AH) (Aldrich, cerca de 35% 
de C), por um período de 48 h. Estas partículas 
foram utilizadas para avaliar sua capacidade de 
sorver íons metálicos, em comparação com 
MPs virgens.2 Visualmente, foi possível 
verificar, após 48h, que foi formado um filme de 
AH na superfície das partículas sólidas. Em 
seguida, partículas de MPs virgens e contendo 
AH em sua superfície foram mantidas em 
contato por 48h, sob agitação, com soluções 
das quatro espécies metálicas, na 
concentração de 50 µg L-1, sob forca iônica 
0,01 mol L-1 e pH 6,0. As partículas foram 
então transferidas para uma solução de ácido 
nítrico 1% para que as espécies metálicas 
fossem extraídas via ultrassom e as 
concentrações foram determinadas por ICP 
OES. Os MPs contendo ácido húmico 
(MP_500) apresentaram maior capacidade de 
sorção das espécies metálicas comparado com 
os MPs virgens. As concentrações das 
extrações dos MPs virgens para Cd2+, Cu2+, 
Pb2+ e Zn2+ foram 0,1; 0,7; 2,0 e 2,3 µg L-1 
respectivamente. Já para os MP_500 a sorção 
das espécies metálicas foi de 1,5 a 3 vezes 
superior em relação aos MPs virgens, como 
mencionado anteriormente. Isso pode ser 
atribuído à modificação da superfície das 

partículas devido à presença da matéria 
orgânica, que apresenta grupos funcionais tais 
como carboxilas e hidroxilas, que podem 
interagir com as espécies metálicas.1 
A sorção de MPs também foi avaliada em 
amostra de água natural proveniente de um 
lago localizado na Região Metropolitana de 
Curitiba. A amostra foi fortificada com 50 µg L-1 

das espécies metálicas Cd2+, Cu2+, Pb2+ e Zn2+ 
e foi mantida em contato com os MPs por 48h, 
após ajuste de pH e força iônica, como no 
experimento anterior. Este experimento foi 
conduzido em valores de pH 6 e 8.  Em ambos 
os casos o zinco foi o elemento com maior 
sorção pelos MPs, 13% e 29%, 
respectivamente, para os valores de pH 6 e 8, 
seguido do cádmio. Cobre e chumbo 
praticamente não foram sorvidos, nestes 
experimentos, provavelmente em função da 
presença da matéria orgânica dissolvida, que 
tem a capacidade de complexar estas 
espécies, fazendo com que elas se mantenham 
na fração dissolvida. Comportamento 
semelhante tem sido descrito na literatura, 
evidenciando uma competição entre os 
processos de complexação e partição em 
águas naturais.2 Com base nos resultados, 
pode-se concluir que a matéria orgânica tem 
muita influência nas interações entre MPs e 
espécies metálicas em corpos aquáticos de 
água doce e os MPs são uma classe 
importante de contaminantes em ambientes 
aquáticos naturais.  
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Microplásticos são partículas com tamanho 
inferior a 5 mm e estudos para sua 
caracterização em diferentes matrizes 
ambientais vêm crescendo consideravelmente 
nos últimos anos. A presença desses materiais 
em ambientes aquáticos é resultado do 
descarte inadequado de resíduos plásticos. No 
Brasil, somente 1,28% de 11 milhões de 
toneladas de tais resíduos são reciclados.  

Em Jul/19, aproximadamente 100 L de água 
foram coletados e filtrados in situ utilizando 
peneiras de inox de diferentes granulometrias 
(2,8; 1,0; 0,84 e 0,25 mm). As partículas retidas 
na peneira de abertura de 1,0 mm foram 
analisadas por ATR FT-IR e os espectros 
obtidos foram comparados com os de pellets 
de polímeros virgens. Amostras de plásticos 
retirados da margem do rio também foram 
coletadas e diferentes polímeros foram 
caracterizados. As amostras de microplásticos 
apresentaram bandas nas regiões que 
correspondem as do polipropileno (PP) (Fig. 1).  

 
Fig. 1. Espectros de ATR FT-IR de pellet de polipropileno 

(PP) e de microplásticos coletados do Ribeirão das Pedras. 

As bandas “a”, “b” e “c” correspondem ao 
estiramento C-H, “d” ao dobramento CH2, “e” 
ao dobramento CH3, “f” aos dobramentos CH e 
balanço CH3 e estiramento C-C, “g” aos 
dobramentos CH3 e  CH e balanço CH3, “h” ao 
dobramento balanço CH3 e estiramento C-C, “i” 
ao dobramento balanço CH2 e estiramento C-
CH3 e “j” ao dobramento balanço CH2 e 
estiramentos C-C e C-CH. O PP é o polímero 
mais consumido no Brasil (21,6%), o que torna 

maior sua chance de ser encontrado no 
ambiente devido ao descarte inadequado. 

Devido ao seu pequeno tamanho e grande 
área superficial, os microplásticos tem 
capacidade de sorver inúmeros contaminantes. 
Devido a isso, foram coletadas amostras de 
água no Ribeirão das Pedras em 5 pontos de 
amostragem para a análise de contaminantes 
emergentes entre Jan/19 e Jun/19. Os 
contaminantes foram extraídos das amostras 
por extração em fase sólida e quantificados por 
LC-MS/MS (18 contaminantes no modo de 
ionização positivo e 11 contaminantes no modo 
de ionização negativo). 16 contaminantes 
foram quantificados e os maiores valores de 
concentração foram encontrados para a 
cafeína (815 ng L-1) (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Concentrações máximas de contaminantes 

emergentes presentes no Ribeirão das Pedras. 

A presença de cafeína no ambiente 
aquático indica aporte de esgoto. Os 
contaminantes emergentes, além de estarem 
presentes no corpo hídrico, podem estar 
sorvidos aos microplásticos, sendo 
transportados por longas distâncias. 
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O uso do plástico vem aumentando 
gradativamente devido a vasta gama de 
aplicações em setores manufatureiros, como 
na indústria cosmética, alimentícia e têxtil. Em 
consequência desta ampla demanda, estima-se 
que cerca de 320 milhões de lixo plástico são 
produzidos anualmente, sendo 10% deste lixo 
persistente em ambientes aquáticos, trazendo 
impactos negativos a vida marinha (Wu et al., 
2019). Assim, há uma grande preocupação 
quanto aos detritos plásticos de espessuras 
menores que 5 mm, constituídos majorita-
riamente de microplásticos, responsáveis por 
60% de todos os detritos presentes no oceano 
(Gewert et al., 2015). Um problema relacionado à 
presença de microplásticos em águas naturais 
refere-se à sua capacidade sortiva frente a 
alguns contaminantes. Desta forma, uma vez 
ingerido por uma espécie, o contaminante pode 
ser transferido a outros níveis tróficos dentro da 
cadeia alimentar. Neste contexto, o objetivo 
deste trabalho foi avaliar a interação entre os 
microplásticos polietileno (PE) e poliestireno 
(PS) e o hormônio 17β-estradiol (E2). Um 
estudo sistemático foi realizado analisando-se 
os mecanismos de sorção em diferentes 
dosagens de microplásticos, cinética e 
concentrações do E2. Para o estudo da 
dosagem, cinco dosagens de microplástico 
com granulometria < 350 µm (0,5-2,5 g L-1) 
foram colocadas em contato com 10 mL de 
solução de 2 mg L-1 do E2. As soluções foram 
mantidas em agitador orbital (120 rpm) à 
temperatura de 25°C. Após um período de 96h, 
as amostras foram filtradas e analisadas por 
fluorescência molecular. No estudo da cinética 
de sorção, variou-se o tempo de contato de 0 à 
96h, seguindo o mesmo método do estudo 
anterior. A última etapa do trabalho consistiu 
em avaliar a interação dos microplásticos de 
PE e PS em cinco diferentes concentrações do 
E2, 1 à 10 mg L-1, utilizando a dosagem e 
tempo de interação pré-estabelecidos nas 
etapas anteriores. Todos os experimentos 
foram feitos para cada microplástico 
separadamente e em triplicata. De acordo com 
os resultados encontrados, os melhores 

resultados obtidos foram para a dosagem de 
2,5 g L-1 para ambos polímeros estudados. 
Além disso, a maior interação de ambos os 
polímeros foi obtida para o tempo de contato de 
96h, com valores de sorção de 12,6% para o 
PE e 16,4% do PS. O estudo de variação de 
concentração de E2 (Figura 1), revelou que a 
maior sorção foi para a concentração de           
7 mg L-1, obtendo-se uma sorção máxima de 
92,4% para o PE e 88,4% para o PS. 
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Figura 1. Estudo de concentração de E2 frente 

aos microplásticos PE e PS. 
 
Este estudo demonstra a capacidade de 
interação dos microplásticos de PE e PS com o 
hormônio 17β-estradiol tornando-os possíveis 
vetores no transporte de contaminantes em 
águas naturais, uma vez que já são 
comprovados os efeitos danosos do E2. 
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Este resumo é a segunda parte de um 
trabalho de tese dividido em três níveis de ação 
(corretiva, preventiva e preditiva) e que conjuga 
a práxis científica com abordagens educativas 
transdisciplinares (TD) (Nicolescu, 2008) e de 
viés poscolonialista (PC) (Bhabha, 2007). A 
primeira abordagem, visando a superação de 
visões disciplinares reducionistas e de alcance 
limitado; a última, capacitando e dando voz aos 
indivíduos que são excluídos ou colocados à 
margem dos processos de tomada de decisão.     

Na primeira fase do trabalho, advogava-se 
em favor de processos de formação continuada 
de professores, tendo por meta congregar um 
grupo de educadores capazes de ensinar sobre 
os efeitos dos contaminantes emergentes nos 
compartimentos ambientais e sobre potenciais 
danos causados por estes aos seres vivos. 
Para isso, aplicou-se um material instrucional 
(Martins, 2019) que visava contextualizar o 
ensino de princípios básicos das abordagens 
TD e PC, construindo conhecimentos sobre 
contaminantes emergentes (CE), tomando por 
base os resultados obtidos por Montagner et al. 
(2017) e fundamentos da Química Sustentável 
(QS) (Machado, 2012).  

Além disso, esse grupo comprometeu-se (e, 
efetivamente, executou) a debater essa 
temática sobre CE e QS nas escolas em que 
seus membros ministram aula, focalizando a 
importância e os problemas concernentes às 
ações corretivas relativas ao tratamento e à 
distribuição de água para o abastecimento de 
residências, bem como sobre a coleta e 
tratamento de águas servidas (esgoto). 

A partir dos resultados obtidos na primeira 
fase, está sendo elaborada e implementada 
(em um curso de graduação) uma proposta que 
parte de aspectos citados durante as aulas 
ministradas e que funcionam como chave 
interpretativa ao desenvolvimento da segunda 
fase.  

Na fase dois, a meta principal concerne à 
expansão do grupo de educadores. Nela, está 
sendo trabalhada a mesma proposta didática e 
o mesmo material instrucional junto a alunos de 
licenciatura em Química de uma instituição 

pública federal de ensino. Do mesmo modo que 
na fase um, as estratégias didáticas contribuem 
para: (1) problematização dos CE, (2) processo 
de elaboração conceitual dos mesmos e (3) 
construção de práticas relativas à QS, ao 
envolver métricas holísticas e de massa 
(Machado, 2012). 

No que tange à práxis da ciência, o grupo 
ampliado de educadores será incentivado a 
levar os debates para além dos muros da 
escola. Com isso, aumentará também a 
quantidade de pessoas informadas sobre o 
efeito real e sobre o risco potencial dos 
emergentes. Em última análise, serão mais 
indivíduos demandando pela implementação de 
ações preventivas relativas ao tratamento de 
água e esgoto.  

Entre as demandas dessa fase, devem-se 
sugerir a adoção: (1) dos CE como parâmetro 
adicional para o cálculo do Índice de Qualidade 
da Água (IQA), (2) de políticas ambientais que 
assegurem, pelo menos, a remoção (filtração) 
de micropartículas e/ou a implementação de 
processos oxidativos avançados (POA) nas 
estações de tratamento de água e esgoto das 
grandes cidades; (3) de políticas educacionais 
que fomentem o desenvolvimento sustentável e 
possam propiciar a implantação de ecoescolas 
em nosso território. 
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Emerging contaminants can also be formed 
in industrial processes. In textile dyeing plants, 
dinitrophenylazo dyes are able to form 
compounds of 2-phenylbenzotriazole class after 
dyeing process by the addition of chemical 
reducing agents used to remove the dyes not 
attached to the fibers. Because conventional 
wastewater treatment plants are not efficient in 
their removal, these compounds can reach the 
aquatic environment along with their chlorinated 
byproducts, named PBTA, formed during the 
effluent disinfection process. Presently, eight 
PBTA-types were reported in the literature. 
They are described as mutagenic and were 
found in river waters from Japan. Despite their 
occurrence in surface water, no information 
about their toxicological effects to aquatic 
organisms has been found in the scientific 
literature. Also, a dye C.I. Disperse Violet 93 
(DV93) found in river waters in Brazil, no 
respective reduced/chlorinated compounds 
have been already reported. The aim of this 
work is to synthesize a new compound 2-
phenylbenzotriazole and its respective 
chlorinated from the dye DV93 and to access 
their toxicity to aquatic organisms. Also, we 
plan to develop a method for their quantification 
in water matrices to perform a risk assessment 
in waters under the influence of textile 
discharges. 

We synthesized the non-Cl-PBTA by the 
reaction with metallic iron powder (Eq. 1.a).  
Then, the synthesized compound was 
chlorinated with n-chlorosuccinimide (Eq. 1.b). 

 
Equation1. 2-phenylbenzotriazole synthesis  

Both compounds, non-Cl-PBTA-9 and Cl-
PBTA-9, were characterized by magnetic 
nuclear resonance, mass spectrometry and 
FTIR. LogP and water solubility were predicted 
by in silico USEPA model EPISuit. Non-Cl-
PBTA-9 presented a logP 2.61 and water 
solubility of 14 mg L-1 and to the Cl-PBTA-9 
was 3.25 and 2.43 mg L-1. It showed greater 
tendency to remain in the aqueous phase than 
the original dye DV93 (logP 5.88 and water 
solubility 3 g L-1). Hence, we anticipate they 
could be present in the aquatic environment 
especially where the original dye has already 
been found. Aquatic toxicity tests with D. similis 
and P. subcapitata were conducted and a 
predicted no effect concentration (PNEC) to 
non-Cl-PBTA-9 was calculated as 2 ng L-1 using 
an assessment factor of 50. Toxicity tests with 
the Cl-PBTA-9 are still being performed.  

An instrumental method using liquid 
chromatography coupled to mass spectrometer 
(LC-MS/MS, electrospray ionization – ESI) 
operating a positive mode and triple quadrupole 
analyser was developed to quantify non-Cl-
PBTA-9 and DV93. It was achieved a LOD 8 µg 
L-1 and LOQ 26 µg L-1 to non-Cl-PBTA-9 and 2 
and 7 µg L-1 to DV93, respectively.  

Different methodologies of extraction are 
proceeding including a LLE, SALLE and SPE. 
To optimize the best condition, parameters 
such as the sorbent phase (HLB, C18 
cartridges and disc, and SDB-RPS disc), pH (2, 
7 and 9), sample volume and pre-concentration 
factor were tested, targeting values below the 
calculated PNEC. The developed method will 
be applied to quantify these compounds in 
surface water and to assess exposure and then 
the risk to the aquatic life in water bodies that 
receive textile effluents.  
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A qualidade do ar nas grandes cidades tem 
tido uma grande perda de qualidade, devido em 
grande maioria, às emissões veiculares e 
industriais. Dentre os poluentes, o material 
particulado se destaca devido à sua grande 
abundância e os efeitos adversos que sua 
fração fina (≤ 2,5 µm) causam à saúde humana. 
MP2,5 pode alcançar partes mais internas do 
sistema respiratório, podendo chegar aos 
pulmões, sendo assim denominadas partículas 
torácicas. O aumento da população e demanda 
por alimentos acarretaram uso extensivo de 
agrotóxicos, sendo que 20 a 30% podem ser 
dispersos pela atmosfera durante a aplicação. 
Os agrotóxicos podem sofrer um processo de 
adsorção no material particulado. Dependendo 
da sua estabilidade na atmosfera podem se 
decompor e os produtos serem transportados 
por grandes distâncias. Devido ao intenso uso 
de agrotóxicos no estado do Paraná, este 
trabalho marca o início do Programa PESTILON 
(Pesticidas em Londrina e região) que tem entre 
os objetivos, a identificação e quantificação de 
agrotóxicos nas frações gasosa e particulada 
fina em regiões urbanas e rurais. 

Neste trabalho, amostras foram coletadas no 
período de maio a agosto de 2018, utilizando em 
paralelo dois amostradores tipo ciclone de baixo 
volume (MP2.5 URG Corporation), na vazão de 
920 L h-1 no período de 24 h. Os dispositivos 
foram instalados no pátio do Sistema de Arquivo 
da UEL (SAUEL) às margens da rodovia 
estadual PR-445 em Londrina, Paraná. O MP foi 
coletado sobre filtro de fibra de quartzo de 25 
mm de diâmetro. Os filtros foram previamente 
tratados a 450 ºC e permaneceram por 24 h em 
ambiente com temperatura e umidade relativa 
controlados. Após amostragens, os filtros 
permaneceram por 24 h na sala condicionada 
antes de serem pesados. A extração do MP foi 
realizada em tubos de extração miniaturizado 
Whatman Mini-UniPrep G2 Filters em vidro. 
Foram adicionados 500 µL de 
acetronitrila/acetato de etila (70:30). A extração 
foi assistida por ultrassom na temperatura de 39 

ºC, a 60 Hz e tempo de 17 min. Os extratos 
foram analisados por CG-EM¹. 

A concentração de MP2,5 no período variou 
de 5,7 a 53,7 µg m-3, sendo as maiores 
concentrações obtidas em maio e junho, meses 
com menor índice pluviométrico. Foram 
determinados 7 agrotóxicos nas amostras de 
MP fino no ar urbano da cidade de Londrina: 
dimetoato com concentração de 0,71 a 85,0 ng 
m-3; piraclostrobina 0,38 a 8,16 ng m-3; 
deltametrina 0,71 a 28,98 ng m-3; clorpirifós 0,27 
a 85,0 ng m-3; dissulfotom 0,48 a 8,57 ng m-3; 
fenitrotiona 14,37 a 48,64 ng m-3 e tebuconazol 
0,81 a 41,41 ng m-3 . Destes agrotóxicos, 5 são 
da classe de inseticidas: cloperifós, 
deltametrina, dimetoato, dissulfotom e 
fenitrotiona, sendo deltametrina e fenitrotiona 
classificados como formicidas. Piracrostrobina, 
tubuconazol e dissulfotom rotulados como 
fungicidas, sendo o disulfotom também 
classificado como acaricida e inseticida. Os 
agrotóxicos determinados no ar associados ao 
MP fino são utilizados em uma ampla variedade 
de culturas agrícolas, dentre elas, hortaliças, 
milho, soja, citros e trigo. 

A técnica utilizada para coleta e 
determinação dos agrotóxicos no MP fino foi 
adequada considerando que as amostragens 
foram realizadas com ciclones de baixo volume 
e com o emprego de técnica de extração 
miniaturizada. Sendo assim, a metodologia 
pode ser empregada para estudos de pesticidas 
no ar. 
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Fármacos são amplamente utilizados na 
medicina humana e na veterinária. Resíduos 
desses compostos atingem as fontes de água 
através de esgoto ou por aplicação direta (ex. 
aquacultura). A entrada constante desses 
fármacos e de seus metabólitos no meio 
ambiente leva esses analitos a serem 
considerados contaminantes emergentes. 

Em alguns casos, não só o composto original 
é biologicamente ativo, mas também seus 
produtos de biotransformação, gerados pelo 
metabolismo e outros processos de degradação 
no organismo. Conhecer estes metabolitos é 
crucial para avaliar o risco quando estes estão 
presentes no meio ambiente.  

No presente trabalho, foi realizada uma busca 
guiada de metabolitos dos fármacos prevalentes 
em amostras de Água do Arroio Dilúvio em Porto 
Alegre-RS.  

O método foi previamente validado para 
quantificação de 42 fármacos. A validação foi 
realizada utilizando a Extração em Fase Sólida 
(SPE) como preparo de amostra e analise 
instrumental em cromatógrafo a líquido Nexera 
x2 (Shimadzu) acoplado a um espectrômetro de 
massa de alta resolução Impact II (Bruker 
Daltonics) (LC-QTOF-MS). A ionização foi por 
eletrospray no modo positivo. O modo de 
aquisição foi o bbCID (MS-MS/MS) na faixa de 
m/z de 50 a 1000 Da. A separação 
cromatográfica foi realizada utilizando a coluna 
Acquity UPLC BEH C18 (2,1 × 50 mm, 1,7 μm) e 
fase móvel água e acetonitrila, acidificados com 
0,1% de ácido fórmico, em modo gradiente.  

A partir dos dados obtidos foram realizadas 
buscas de metabólitos dos fármacos 
encontrados nas amostras coletadas no Arroio 
Dilúvio. Treze fármacos foram detectados, sendo 
que os de maior incidência foram: atenolol, 
cafeína, lidocaína, metoprolol e propanolol. 
Nos pontos 4 e 5, correspondentes a região de 
maior densidade populacional, a concentração 
relativa de cada composto foi maior que nos 
demais pontos. 

De posse da informação dos princípios ativos 
encontrados partiu-se para a busca dos seus 
metabólitos os quais estão descritos na Tabela 

1, através de uma análise untarget no software 
Data Analysis 4.2 (Bruker Daltonics). 

As coletas de água foram trimestrais e 
ocorreram durante um ano. Em cada 
amostragem foram coletadas amostras em 6 
pontos do arroio. 

 
Tabela 1: Fármacos e principais metabólitos. 

Fármaco Metabólito 

Atenolol M1 (Atenolol) 
Atenolol-glucuronide 

Cafeina Teobromina 
1,3,7– Ácido trimetilúrico 

Lidocaina Monoetil glicinoexilidina 
Glicinoexilidina 

Metropolol alpha-Hydroxymetoprolol 
O-Demethylmetoprolol 

 
Propanolol N-desisopropylpropranolol 

4'-hydroxypropanolol 
 
Nos pontos de maior densidade populacional 

(Pontos 4 e 5) nos meses de março, junho e 
setembro de 2017 foram identificados os 
metabolitos: M1 atenolol, teobromina, 1,3,7 – 
Ácido trimetilúrico, glicinoexilidina e N-
desisopropilpropranolol. Os dados obtidos 
demonstram o lançamento de esgoto doméstico 
no Arroio Dilúvio, uma vez que a presença dos 
metabólitos na água tem sua origem no consumo 
humano e veterinário.  Com relação a 
sazonalidade, observou-se que na primavera 
houve maior incidência, seguido do verão, 
outono e inverno. 
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Contaminantes de preocupação emergente 
são substâncias bióticas ou abióticas presentes 
em produtos consumidos no dia a dia que 
podem causar efeitos adversos aos organismos 
vivos, mas não estão incluídas em legislações 
(USEPA, 2008). Muitos deles vem sendo 
utilizados como indicadores da contaminação 
antropogênica, principalmente pelo descarte de 
esgotos em corpos hídricos (MONTAGNER et 
al. 2017). Dentre eles, os fármacos e produtos 
de cuidado pessoal (PPCPs, do inglês, 
Pharmaceuticals and Personal Care Products) 
se destacam devido serem moléculas 
biologicamente ativas. Os PPCPs estão 
presentes em amostras ambientais sólidas em 
baixas concentrações (ng g-1), sendo 
necessário o emprego de métodos de preparo 
de amostra para sua determinação.  

O objetivo deste estudo foi padronizar o 
preparo de amostras de sedimentos utilizando 
o método QuEChERS para extração de 39 
PPCPs e determinação por cromatografia 
líquida acoplada a espectrometria de massas 
sequencial (LC-MS/MS). Posteriormente, os 
principais parâmetros de validação do método 
foram avaliados. 

Partindo do procedimento experimental do 
método QuEChERS original, inicialmente foi 
avaliado a necessidade de utilização de 
acetonitrila acidificada (1 % de ácido acético) a 
fim de avaliar a melhor condição para extração 
dos 39 PPCPs. Posteriormente, foi estudada a 
etapa de limpeza, na qual avaliou-se os 
sorventes PSA, C18, a mistura dos dois e ainda 
a não utilização da limpeza do extrato. 

Na primeira etapa da padronização do 
método QuEChERS, observou-se que 
utilizando somente acetonitrila, 31 dos 39 
analitos apresentaram recuperações na faixa 
de 50 a 120 % e menor efeito matriz. Portanto, 
não houve necessidade de acidificação do 
solvente extrator, apesar do sedimento ser uma 
matriz complexa e possuir capacidade de 
sorção dos analitos. Na segunda etapa, ao 
utilizar 25 mg de C18 na limpeza, a maioria dos 
analitos tiveram recuperações satisfatórias na 
faixa estipulada, assim como efeito matriz 
inferior a 20%, sendo este escolhido para a 
validação do método.  

Portanto, levando-se em conta que mais de 
85% dos analitos apresentaram boa 
recuperação, as condições finais definidas para 
o método QuEChERS foram: 10 g de massa de 
amostras, 10 mL de acetonitrila, 4 g de MgSO4 
e 2 g de NaCl, seguida por limpeza do extrato 
com 25 mg de C18 e 150 mg de MgSO4. 
Nestas condições, 34 dos 39 PPCPs obtiveram 
recuperações na faixa de 50 a 120%. 

O método proposto foi validado, seguindo o 
guia de validação do INMETRO (2016), sendo 
avaliados os parâmetros Limites de detecção 
(LOD) e quantificação (LOQ), linearidade e 
faixa linear, exatidão, precisão e efeito matriz. 

Os LOQ e LOD do método proposto 
variaram de 0,3 - 16,7 ng g-1 e 1,0 - 50,0 ng g-1, 
respectivamente. Os valores de r > 0,99 
demonstrou a linearidade do método na faixa 
de concentração estudada (1 a 10xLOQ). 
Somente o triclosan apresentou r = 0,9810. A 
faixa linear no método ficou definida de 1 a 10 
vezes o valor do LOQ de cada analito. Em 
relação a exatidão e precisão, dos 34 analitos 
avaliados, 30 apresentaram recuperação na 
faixa de 70 a 120% com RSD < 10%, enquanto 
que o ácido salicílico, avobenzona e 
tiabendazol tiveram recuperações superiores a 
50% e RSD < 7%. Portanto, o método foi 
considerado exato e preciso uma vez que se 
obteve baixa variabilidade dos resultados e 
recuperação dentro da faixa estipulada. Os 
valores de efeito matriz foram superiores a 20% 
somente para os analitos ácido salicílico, 
aciclovir, avobenzona, butilparabeno, cafeína, 
nimesulida, triclocarban e trimetoprima. 
Portanto, a quantificação destes PPCPs deve 
ser realizada pela padronização externa no 
extrato da matriz. 
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Os resíduos de pavimentação asfáltica 
(RAPs) têm composição complexa e que 
podem interagir com o meio ambiente e 
apresentar efeitos deletérios à saúde humana e 
aos ecossistemas em seu entorno, quando 
destinados em locais inapropriados. A 
legislação brasileira classifica este tipo de 
resíduo como “classe A”, que devem ser 
prioritariamente reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou dispostos em aterros. 
No entanto, os aterros para resíduos dessa 
categoria não possuem impermeabilização de 
base e nem sistema de drenagem, o que pode 
favorecer a lixiviação de substâncias nocivas 
para compartimentos ambientais. Este estudo 
teve por finalidade investigar o potencial de 
contaminação ambiental de lixiviados de 
diferentes amostras de RAP’s por meio da 
determinação de metais por ICP-OES e de 
HPA’s prioritários por cromatografia gasosa 
com detector por ionização em chama. A 
abertura das amostras foi realizada por três 
diferentes procedimentos experimentais: 
escoamento em coluna, agitação controlada e 
sistema estático. O preparo das amostras para 
análises de metais seguiu procedimento 
clássico de digestão ácida e, para as 
determinações cromatográficas, as amostras 
líquidas foram submetidas a extração em fase 
sólida utilizando cartuchos C18 para 
concentração dos analitos de interesse. Os 
resultados obtidos para metais demonstraram 
que o extrato solubilizado apresentou 
concentrações de Al e Mn acima do valor 
máximo permitido previsto pela legislação 
vigente enquanto que, para os extratos 
lixiviados, nenhuma amostra apresentou 
concentração de metais acima do valor máximo 
permitido. No entanto, as amostras 
apresentaram em sua composição 
concentrações de Cd, Cr, Pb, Ni e Cu, que 
estão na lista de substâncias que conferem 
toxicidade aos resíduos sólidos. Para as 
análises de HPA’s, duas amostras de lixiviado 

apresentaram concentração de benzo(a)pireno 
acima do valor máximo permitido e as outras 
amostras apresentaram valores próximos ao 
limite estabelecido. Além disso, as amostras 
ainda apresentaram BaA, BbF, InP e Cri, os 
quais compõem o anexo C da ABNT NBR 
10.004:2004. Foram realizados ensaios 
preliminares de ecotoxicidade aguda, utilizando 
bioensaio com Daphnia magna, sendo que 
duas amostras apontaram toxicidade 
significativa. Os resultados pesquisa apontaram 
que duas das cinco amostras analisadas 
puderam ser classificadas como resíduos 
perigosos (classe I), apontando que estes 
resíduos apresentam potencial para ocorrência 
de lixiviação de substâncias que conferem 
periculosidade aos resíduos. Assim, a 
deposição em solo deste tipo de resíduo deve 
ser avaliada com cautela, sendo recomendável 
a prevenção de sua disposição em ambientes 
propícios ao intemperismo. 
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O uso constante de substâncias contendo 
contaminantes emergentes se expandiu; e 
essas substâncias vem sendo detectadas em 
fontes de água como águas subterrâneas e 
água potável. Os contaminantes emergentes 
incluem fármacos e produtos de cuidado 
pessoal (PPCPs, do inglês, Pharmaceuticals 
and Personal Care Produtcs) (CALIMAN; 
GAVRILESCU, 2009).  

Os PPCPs representam um grande número 
de produtos químicos usados diariamente, 
incluindo medicamentos, cosméticos e 
produtos de higiene pessoal. Os ingredientes 
ativos são produtos como analgésicos, 
antibióticos, antiepilépticos, β-bloqueadores, 
reguladores lipídicos do sangue, medicamentos 
anti-retrovirais e drogas esteroides (PÉREZ-
LEMUS et al., 2019). 

A presença destes contaminantes em águas 
superficiais e o continuo estudo da qualidade 
de água são um ponto importante que atinge a 
atenção dos pesquisadores, já que as 
diferentes fontes de aguas são empregadas 
para múltiplos usos, como é o caso de Canal 
São Gonçalo, o qual é usado como sistema de 
abastecimento da Companhia Riograndense de 
Sanemaneto (CORSAN) para no município de 
Rio Grande, Brasil (DEMOLINER, 2008) 

Para quantificar e avaliar a presença dos 
PPCPs nas fontes de água tendem-se a usar 
técnicas analíticas que utilizem etapas de pre-
concentração para posterior análises por 
cromatografia líquida ou gasosa, uma vez que 
estes compostos são usualmente encontrados 
em concentrações muito baixas (ng L-1). 

A Extração em Fase Sólida (SPE) é uma 
das técnicas de extração mais comuns para 
extrair compostos multiresiduos das fontes de 
água (PRIMEL; CALDAS; ESCARRONE, 
2012). 

Assim o objetivo de este estudo foi validar e 
otimizar um método empregando a SPE com 
detecção por LC-MS/MS para a determinação 
de 22 PPCPs em amostras de águas 
superficiais do Canal São Gonçalo. 

Foram utilizados 250 mL de amostra 
acidificada a pH 3, cartuchos contendo 
adsorvente C18 e metanol como solvente de 
eluição. Para a determinação dos PPCPs foi 

empregada a cromatografia líquida acoplada a 
espectrometria de massas em série (LC-ESI-
MS/MS). A separação foi realizada em coluna 
Kinetex C8 (3,0 x 50 mm, 2,6 μm) e fase móvel 
composta por metanol e água ultrapura 
acidificada com 0,1% ácido acético, no modo 
de eluição por gradiente 

Os LOQ e LOD do método proposto 
variaram de 4 a 200 ng L-1 e 1,3 a 67 ng L-1, 
com um RSD no máximo ao 20%.  

O método demonstrou boa precisão uma 
vez que os valores de RSD ficaram entre 3 e 
28% para a repetibilidade e entre 4 e 30% para 
a precisão intermediaria. Os valores de 
recuperação ficaram dentro da faixa entre 40 e 
120%. Assim, os resultados foram 
considerados satisfatórios de acordo com a 
orientação para validação de métodos 
cromatográficos (INMETRO, 2018). Apenas 3% 
das fortificações realizadas apresentaram 
recuperações fora dessa faixa. 

O método será aplicado em amostras de 
água de superfície coletadas ao longo do Canal 
São Gonçalo. 
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O presente estudo avaliou os níveis de 
Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), 
novos POPs, Hidrocarbonetos Aromáticos 
Policíclicos (HPAs) e alguns compostos de 
interesse emergente na atmosfera de Bogotá, 
Colômbia, usando amostradores atmosféricos 
passivos (PAS) baseados na resina adsorvente 
XAD2. Os amostradores foram implantados em 
8 locais urbanos durante 12 meses entre 2014-
2016, como parte da Rede Latino-Americana 
de Amostragem Atmosférica Passiva (LAPAN). 
Após a exposição, as resinas XAD2 foram 
extraídas e analisadas por cromatografia 
gasosa/espectrometria de massa no RECETOX 
(Universidade de Masaryk - República Tcheca). 
Os contaminantes alvos foram: 10 PBDEs 
(éteres difenil polibromados), 17 nBFRs (novos 
retardadores de chama bromados), 38 CUPs 
(praguicidas de uso atual), 30 OCPs 
(praguicidas organoclorados), 7 PCBs (bifenilas 
policloradas) e 15 HPAs prioritários. Os 
resultados para nBRFs e CUPs foram 
expressos em quantidade sequestrada dos 
compostos por amostrador e tempo de 
exposição (pg PAS-1 dia-1). Os resultados para 
PBDEs, PCBs, OCPs e HPAs foram expressos 
em concentração volumétrica (pg m-3), 
considerando as taxas de amostragem 
específicas (m3 dia-1) e tempo de amostragem 
(dia). O ΣPBDEs teve uma concentração média 
de 2,3 ± 1,3 pg m-3, com predominância de 
BDE-47, -99 e -100, principais componentes da 
mistura comercial penta-BDE listada como 
POP pela Convenção de Estocolmo em 2009. 
O ΣnBFRs teve uma massa sequestrada média 
de 2,9 ± 2,5 pg PAS-1 dia-1, com dominância de 
PBT (pentabromotolueno) e α-TBECH (dibro-
mometilciclohexano) em todos os locais de 
amostragem. O ΣCUPs apresentou uma massa 
média de 50,2 ± 70,6 pg PAS-1 dia-1. Entre os 

38 CUPs investigados, apenas 12 estavam 
acima do limite de detecção do método 
(predominância de tebuconazol e clorpirifós), 
indicando uma influência limitada das áreas 
agrícolas próximas sobre as regiões de estudo. 
Os ΣOCP e ΣPCBs apresentaram 
concentrações médias de 151 ± 27 pg m-3 e 
27,2 ± 20,4 pg m-3, respectivamente. Em todos 
os locais, predominaram os praguicidas PeCB 
e HCB e o PCB-28. HPAs de maior pressão de 
vapor (fenantreno, fluoranteno e fluoreno) apre-
sentaram as maiores concentrações em todos 
os locais, com concentração média de 3676 ± 
1813 pg m-3 para o ΣPAHs. Níveis ligeiramente 
mais elevados de contaminação foram 
encontrados em áreas sob maior tráfego e/ou 
mais densamente povoadas, como os bairros 
Pardo Rubio (PBDEs e CUPs) e La Candelaria 
(nBFRs e OCPs) e o município de Zipaquirá 
(HPAs), norte de Bogotá. A maioria dos níveis 
de contaminação encontrados é comparável a 
outros estudos feitos em grandes cidades 
usando diferentes tipos de PAS (ex. PUF-PAS). 
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Os Fármacos e produtos de cuidado 
pessoal (PPCPs, do inglês, Pharmaceuticals 
and Personal Care Products) são um dos 
principais grupos de contaminantes de 
preocupação emergente encontrados no meio 
ambiente (NAWAZ & SENGUPTA, 2019). 
Devido não estarem inseridos em 
regulamentações e por serem incorporados de 
forma contínua no meio ambiente, os PPCPs 
são considerados um risco potencial para 
organismos aquáticos e saúde pública. 
Portanto, faz-se necessário o estudo de 
métodos suficientemente sensíveis para 
quantificá-los em matrizes ambientais. 

O objetivo deste trabalho foi padronizar e 
validar um método de preparo de amostras de 
água de superfície empregando a técnica de 
extração em fase sólida (SPE, do inglês, Solid 
Phase Extraction) para extração de 39 PPCPs 
e determinação por cromatografia líquida 
acoplada a espectrometria de massas 
sequencial (LC-MS/MS). Os parâmetros de 
validação do método proposto foram avaliados. 

A padronização da SPE foi realizada em 
duas etapas, inicialmente foi avaliado o 
material adsorvente (Oasis HLB e Strata-X), o 
solvente de eluição (acetonitrila e metanol) e o 
pH das amostras (3, 7 e 9) que melhor se 
adequavam para a extração dos analitos. 
Posteriormente, após definição do adsorvente, 
solvente de eluição e faixa de pH, estudou-se a 
influência do pH das amostras em uma faixa 
mais restrita (6, 7 e 8), assim como o volume 
do solvente de eluição. 

Na primeira etapa de padronização foram 
obtidas recuperações na faixa de 50 a 120 % 
para a maioria dos analitos (31) quando 
utilizado o adsorvente Strata-X, solvente de 
eluição metanol e amostras em pH 7. O Strata-
X é um material polimérico funcionalizado em 
fase reversa, que dá forte retenção à 
compostos ácidos, neutros e alcalinos.  

Já na segunda etapa, observou-se que o pH 
da amostra em 7 e eluição com 4 mL de 
metanol, recuperações satisfatórias foram 
obtidas para 33 PPCPs. Entretanto, uma etapa 

de evaporação do solvente foi necessária para 
se obter maior sensibilidade do método. 

Após definidas as melhores condições para 
extração dos PPCPs, procedeu-se à avaliação 
dos parâmetros de validação, tais como 
definição dos limites de detecção (LOD) e 
quantificação (LOQ), linearidade e faixa linear, 
exatidão, precisão e efeito matriz para o 
método segundo o guia do INMETRO (2016). 

Os LOD e LOQ do método proposto 
variaram de 1,3 a 67,0 ng L-1 e de 4,0 a 200 ng 
L-1, respectivamente. A linearidade na faixa de 
concentração estudada (1 a 10xLOQ) foi 
comprovada pelos valores de r > 0,99. 
Somente o triclosan e a cafeína apresentaram r 
> 0,98. A faixa linear no método ficou definida 
de 1 a 10 vezes o valor do LOQ de cada 
analito. Em relação à exatidão e precisão, dos 
33 analitos avaliados na etapa de validação, 29 
apresentaram valores de recuperação na faixa 
de 70 a 120% com RSD < 10%, enquanto que 
4 tiveram recuperações superiores a 50% e 
RDS < 7%. Logo, o método foi considerado 
exato e preciso para todos os analitos em 
estudo, podendo ser aplicado em amostras 
ambientais. Os valores percentuais obtidos 
para avaliação do efeito matriz variaram de -
33% para nifedipina a 57% para lidocaína, 
indicando que o método possui influência da 
matriz para alguns analitos. Logo, para os 
compostos que apresentaram EM maior que 
20%, é recomendável a utilização de 
padronização externa no extrato da matriz para 
quantificação.  

Portanto, o método empregando SPE e 
determinação por LC-MS/MS mostrou-se 
adequado para a análise de 33 PPCPs. 
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O tributilestanho (TBT) é um composto 
organoestânico utilizado como biocida em 
tintas anti-incrustantes para navios, porém
devido a sua elevada toxicidade em 
organismos não alvo foi banido em 2008. O 
principal efeito tóxico do TBT é a desregulação 
endócrina causadora do imposex. Este 
fenômeno é um excelente biomarcador de 
contaminação por TBT e é utilizado junto com 
analises químicos para avaliar o grau de 
contaminação por compostos organoestânicos
(COEs) no ambiente marinho. 

Este estudo é o primeiro em apresentar uma 
abordagem combinada de imposex e análise 
química em sedimento superficial para avaliar a 
contaminação por COEs ao longo da zona 
costeira da Península de Yucatán, México.

Amostras de moluscos gastrópodes
(Plicopurpura patula, Leucozonia ocellata,
Vosula deltoidea, Gemophos tinctus, 
Melongena bispinosa, Strombu pigilis, 
Stramonita haemastoma) e sedimento 
superficial foram coletadas entre fevereiro e 
março de 2018 ao longo da zona costeira dos 
estados de Quintana Roo, Yucatán e
Campeche. Os níveis de imposex foram 
quantificados através dos seguintes índices: 
porcentagem de imposex em fêmeas (%I), 
índice do comprimento relativo do pênis (RPLI) 
e índice da sequência do desenvolvimento do 
vaso deferente (VDSI). Para determinar os 
níveis de TBT e seus produtos de degradação
(Dibutilestanho - DBT e Monobutilestanho –
MBT) em sedimento foi empregado o método 
adaptado de Chen et al. (2019). Os COEs 
foram identificados e quantificados por 
cromatografia de fase gasosa e detector de 
espectrometria de massas (CG/EM).

O imposex foi observado em vários pontos 
de coleta, tendo sido encontrados índices altos 
(até %I=100, RPLI=20 e VDSI= I-III) em áreas 
próximas a portos e marinas. Este fenômeno só 

não foi observado em 4 estações onde o
tráfego naval foi baixo ou praticamente nulo. Os
butilestânicos foram detectados em todas as 
amostras de sedimento superficial, variando 
entre <1 a 95 ng Sn g-1 para TBT, <1 a 256 ng 
Sn g-1 para DBT e <1 a 115 ng Sn g-1 para 
MBT. De acordo com a classificação de Waite 
et al. (1991) para TBT em sedimentos 
superficiais, os sítios de coleta podem ser
classificados como levemente a 
moderadamente contaminados. Além disso, 
determinou-se o índice de degradação dos 
butilestânicos (IDB) e a maioria das estações 
apresentaram IDB>1, indicando aportes 
antigos, e duas estações IBD<1, com aportes 
recentes de TBT. De modo geral, as maiores 
concentrações de TBT e seus produtos de 
degradação foram encontrados nas estações
perto de portos, marinas e estaleiros, que 
coincidem com os índices altos de imposex em 
diferentes espécies de moluscos gastrópodes.
Portanto, os resultados indicam que a zona de 
estudo está sendo impactada por TBT e 
representa um risco para a biota aquática da 
região. 
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A qualidade das águas naturais é um tema 
de grande relevância, sobretudo das que 
possuem múltiplos usos como é o caso da 
Lagoa Mirim. A Lagoa Mirim é uma lagoa 
transfronteiriça, com regime de águas 
compartilhadas entre Brasil e Uruguai, 
considerada o segundo maior corpo hídrico 
com características lacunares do Brasil 
(Oliveira et al., 2015). A Bacia da Lagoa Mirim 
desempenha papel fundamental no 
desenvolvimento econômico, social e ambiental 
da região, e um dos principais usos da água 
em seu território estão representados pela 
irrigação de arroz. O cultivo de arroz irrigado 
tem sido apontado como uma cultura com alto 
potencial poluidor dos mananciais hídricos do 
sul do país, uma vez que a irrigação favorece o 
transporte de agrotóxicos, via drenagem e 
lixiviação (Grützmacher et al., 2008). Poluentes 
agrícolas representam uma das principais 
fontes de contaminação da água (Aguiar et al., 
2017), e embora os agrotóxicos desempenhem 
papel importante na produção agrícola atual, 
podem apresentar efeitos adversos em 
organismos vivos mesmo em baixas 
concentrações (Yan et al., 2018).  

Neste trabalho será investigada a 
ocorrência de agrotóxicos em amostras de 
água da Lagoa Mirim e afluentes, coletadas em 
treze pontos ao longo dos mananciais, em 
quinze campanhas de amostragem (abril de 
2018 a agosto 2019). Para a extração foi 
empregado a Extração em Fase Sólida (SPE) 
(Demoliner et al., 2010). Foram utilizados 250 
mL de amostra acidificada a pH 3, cartuchos 
contendo adsorvente C18ec e metanol como 
solvente de eluição. Para a determinação dos 
agrotóxicos será empregado o sistema UHPLC-
MS/MS, modelo Xevo TQ. A separação 
cromatográfica será realizada em coluna 
analítica Qcquity UPLC BEH C18 (1,7µm x 2,1 
x 50 mm) e fase móvel composta por metanol e 
água ultrapura contendo formiato de amônio e 
ácido fórmico 0,1%, no modo de eluição por 
gradiente. Os limites de detecção e 

quantificação do método ficaram na faixa de ng 
L-1. A linearidade do método foi avaliada e os 
coeficientes de correlação (R2) foram 
superiores a 0,99. A exatidão, avaliada em três 
níveis (0,5; 1,0 e 5,0 µg/ L-1), apresentou 
recuperações na faixa de 40 – 120%. Foram 
validados mais de 50 compostos de diferentes 
classes, como: Difenoconazol, Imazapique, 
Etoprofós. 

O método validado será empregado para a 
determinação de agrotóxicos em amostras 
coletadas na Lagoa Mirim e afluentes nos anos 
de 2018 e 2019. 
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Os fármacos e produtos de cuidado pessoal 
(PPCPs, do inglês Pharmaceuticals and 
Personal Care Products) são moléculas 
biologicamente ativas desenvolvidas para 
desempenhar efeitos biológicos. São 
introduzidos no meio ambiente principalmente 
pelo descarte de efluentes tratados e não 
tratados, podendo provocar efeitos adversos à 
saúde de vários organismos aquáticos (EBELE, 
et al. 2017). O presente estudo investigou a 
ocorrência de 33 PPCPs em amostras de 
águas de superfície e 34 em sedimentos, 
coletados em 14 pontos amostrais distribuídos 
ao longo dos rios Anil e Bacanga, localizados 
na cidade de São Luís, MA, Brasil. 

 As amostras aquosas foram preparadas 
pela técnica de extração em fase sólida (SPE, 
do inglês, Solid Phase Extraction) enquanto 
que para as de sedimentos foi aplicado o 
método QuEChERS. Ambos os métodos 
utilizados foram padronizados e validados. A 
determinação foi feita por cromatografia líquida 
acoplada a espectrometria de massas 
sequencial (LC-MS/MS) com fonte de ionização 
por electrospray.  

Dos 33 PPCPs investigados em amostras 
aquosas, 11 foram detectados. A cafeína foi 
quantificada com frequência de 86% dos 
pontos amostrais, apresentando níveis de 40,5 
± 11,7 a 13798,2 ± 662,1 ng L-1, seguida pelos 
fármacos acetaminofeno (455,3 ± 22,8 - 1694,9 
± 168,6 ng L-1), ibuprofeno (112,7 ± 17,4 - 
319,5 ± 10,2 ng L-1), sulfametoxazol (23,5 ± 0,8 
- 118,7 ±6,3 ng L-1), carbamazepina (19,7 ± 2,2 
- 83,0 ± 0,2 ng L-1) e diclofenaco (<100,0 - 
104,8 ± 7,2 ng L-1).   

Já para as amostras de sedimentos, dos 34 
PPCPs estudados, 14 foram encontrados. Os 
analitos mais frequentemente detectados foram 
o bactericida triclocarban e o filtro solar 
benzofenona-3, sendo a frequência de 
detecção de 86%, em concentrações de 1,4 ± 
0,2 - 1318,3 ± 44,0 ng g-1 e 4,6 ± 0,3 - 16,5 ± 
0,5 ng g-1, respectivamente. Entre os fármacos, 
o albendazol, amoxicilina, atenolol, 
cetoconazol, mebendazol e propranolol foram 

quantificados em ao menos três dos 14 pontos 
amostrais. Da classe dos conservantes, apenas 
o metilparabeno foi encontrado, em 
concentrações de 6,2 ± 1,8 a 13,8 ± 2,0 ng g-1.  

As faixas de concentrações encontradas 
neste estudo são semelhantes ao que vêm 
sendo quantificado em diferentes cidades e 
países. Ressaltando que foi possível identificar 
que as maiores quantidades e concentrações 
de contaminantes foram encontrados em 
pontos amostrais próximos a emissários de 
estações de tratamento de esgotos, assim 
como as menores, em pontos menos 
urbanizados e pertencentes à área de 
preservação ambiental.  

Portanto, observa-se grande influência da 
urbanização e ação antrópica na contaminação 
ambiental por PPCPs na área estudada. A 
presença destes contaminantes em amostras 
ambientais trazem grande preocupação devido 
a possibilidade de causarem efeitos adversos a 
muitos organismos, mesmo em baixas 
concentrações. 

A partir dos níveis de concentrações de 
PPCPs encontrados neste estudo, é importante 
ressaltar a preocupação quanto aos efeitos que 
estes contaminantes podem estar causando 
aos organismos marinhos e até mesmo à 
saúde humana. Deve-se chamar atenção para 
a criação de listas de monitoramento de 
contaminantes emergentes prioritários a fim de 
preservar a qualidade de vida e do meio 
ambiente. 
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Glyphosate is the pesticide most sold in 
Brazil. It is one of the most used in the world 
and one of the most seized by the Brazilian 
Federal Police. According to the Brazilian 
Federal Revenue report in 2016, the increase in 
pesticide smuggling was around 188% 
compared to 2015 (IBAMA, 2017). However, 
smuggled agrochemicals showed 
characteristics unknown from a chemical, 
physical, and biological point of view, which 
should be determined. qNMR is a simple, fast, 
and non-destructive methodology that allows 
simultaneous qualification and quantification of 
various substances (target and non-target) 

(Pauli, 2001). Therefore, the aim of this work is 
the development and validation of a method for 
quantification of the target (glyphosate) in 
commercial and also in smuggled products, as 
well as the qualification of not-target 
contaminants. The validation was performed 
according to ABNT NBR 14029: 2016 and the 
Association of Official Analytical Chemists 
(AOAC). The samples were diluted in D2O and 
analysed using a Ultrashield300 Bruker® NMR. 
The method was applied to the analysis of 10 
glyphosate-based samples, 8 being commercial 
and 2 illegal. 

Validation results were satisfactory for 
glyphosate analysis (Figure 1). According to the  

Figure 1. Results of validation. 
 

results, all of the commercial samples 
demonstrated the percentage of active principle 

specified by the manufacturer. However, the 
illegal GLIFP02 sample had a concentration of 
33.57% over the reported content. On the other 
hand, the GLIFP01 did not present any 
formulation description on the label and showed 
only 6.10% of active principle in relation to 
GLIFP02. Also, it was possible to identify the 
presence of POEA in legal and illegal samples. 
This surfactant has released use but has 
proven toxicity. Principal component analysis 
(PCA) was used to verify that the method had 
the ability to differentiate the samples of these 

pesticides (Figure 2).  
Figure 2. PCA of legal and illegal samples. 
 
Therefore, this is the first work that 

reports the application of qNMR, an easy, fast, 
and non-destructive method, for qualification 
and quantification of target and not-target 
compounds in pesticide samples based on 
glyphosate. 
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As sociedades observaram durante o século 
XX um elevado desenvolvimento tecnológico, 
podendo citar como exemplos, a criação de 
novos processos industriais, novas maneiras 
de se construir e novos bens de consumo  

A utilização em larga escala das chamadas 
bifenilas policloradas (PCBs), em uma ampla 
faixa de aplicações apresentou-se de grande 
importância. Suas propriedades físico-químicas 
lhe conferiam alta estabilidade química, térmica 
e biológica, características importantes para 
setores como o de distribuição e transmissão 
de energia elétrica, da construção civil e da 
indústria química. 

Considerando a larga utilização dos PCBs, 
suas propriedades e sua toxicidade, essa 
classe de compostos passou a ser alvo de 
regulações nacionais e internacionais, tendo 
papel de destaque a Convenção de Estocolmo.  

Os PCBs são passiveis de sofrer o 
fenômeno denominado como transporte 
atmosférico de longas distâncias, o que resulta 
em uma distribuição global dos mesmos. Nesse 
sentido, diversos estudos têm sido 
desenvolvidos para monitorar a contaminação 
dos compartimentos ambientais pelos PCBs.  

O transporte atmosférico envolve, 
sobretudo, partículas das substâncias na fase 
gasosa, o monitoramento dos PCBs nesta 
torna-se relevante, visto ser a partir dessa via 
que os demais compartimentos ambientais 
passam a ser contaminados. 

Como alternativa a utilização de sistemas 
de amostragem passiva ou ativa, trabalhos 
realizados por Breivik et al. (2002) e Gludge et 
al. (2017), propuseram estimar a concentração 
atmosférica dos PCBs partindo dos dados 
disponíveis nos chamados inventários 
nacionais. Os países signatários da Convenção 
de Estocolmo devem produzir inventários que 
contenham informações sobre os PCBs 
relacionadas ao estoque, período de utilização, 
setor, tipo de equipamento e/ou aplicação em 
que o respectivo PCB foi utilizado.  

No Brasil, durante o ano de 2012 foi 
realizada uma consulta aos setores que 
possivelmente possuíssem estoques de PCBs, 
com vistas a produzir a informação a ser 
utilizada na construção do inventário nacional. 
Destaca-se que o referido inventário, no que 
tange ao setor elétrico, utilizou os dados 
levantados em 2009 pela Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) junto as transmissoras 
e distribuidoras do sistema elétrico. 

A análise do Inventário Nacional permite 
inferir uma possível subestimação dos dados 
de estoque de PCBs no Brasil. Podem ser 
apontadas como razões para tal a baixa taxa 
de resposta dos questionários enviados (MMA, 
2015), a não obrigatoriedade do preenchimento 
e reporte das informações, a falta de 
conhecimento sobre os PCBs, e ainda, uma 
defasagem temporal, visto já estarmos em 
2019. 

Assim, estima-se que a quantidade de 
resíduos contendo PCBs seja muito maior que 
as 4,9 mil toneladas inventariadas 
nacionalmente, nesse sentido, é relevante a 
utilização de outras fontes de consulta e ainda, 
que os órgãos ambientais promovam a 
atualização dos inventários, possibilitando 
então, um retrato mais fiel a realidade da 
gestão dos PCBs no Brasil. 
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Beekeeping is considered an important 
activity for the agricultural sector at national 
level. However, bees are suffering from 
anthropic actions such as habitat fragmentation, 
large monoculture areas, deforestation and 
especially the excessive and incorrect use of 
pesticides. Therefore, it is necessary to monitor 
these substances in bee samples, as well as in 
bee products (Kiljanek, 2016). In this sense, 
this work had as main objective to develop and 
validate a method for determination of different 
classes of pesticide residues in bee and pollen 
samples, using liquid chromatography coupled 
to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) for 
detection.   

During the work development, original, 
citrate (Anastassiades et al., 2007), acetate and 
ammonium QuEChERS methods were 
evaluated. Assays were performed in triplicate 
at a concentration of 100 μg kg-1. Posteriorly, 
the use of an aqueous solution of trichloroacetic 
acid in different concentrations (1, 5 and 10%, 
v/v) was proposed. Thus, 3 mL of trichloroacetic 
acid were added previously acetonitrile. Finally, 
with the objective of evaluating the cleaning 
stage of the extract, different combination of 
sorbent were evaluated (PSA, C18, EMR-lipid, 
GCB, Z-Sep+, Florisil, Quitosane and Alumina). 
Lastly, the method was validated and the 
parameters linearity, accuracy, precision, limit 
of detection (LOD), limit of quantification (LOQ) 
and matrix effect were evaluated. 

During the extraction methods evaluation, 
49, 56, 70 and 47 compounds showed 
recoveries between 70-120% and RSD ≤ 20%, 
when original, citrate, acetate and ammonium 
QuEChERS methods were used, respectively. 
Thus, according with the obtained results citrate 
QuECHERS method showed better results. 

Since the matrices under study have high 
protein content, aqueous trichloroacetic acid 
solution was added previously to 2 mL of 
acetonitrile. The extracts with trichloroacetic 
acid at 5% (v/v) and 10% (v/v) resulted in 
intense coloring. Thus, only extracts that used 
1% (v/v)   trichloroacetic acid were injected into 

the LC-MS/MS system. According to results it 
was possible observed an increase in the 
number of pesticides extracted when 
trichloroacetic acid was used. 

Additionally, tests using different sorbents 
were performed for cleaning the extracts. 
During this step twelve different tests were 
performed, all in triplicate. The cleaning test 
that presented the largest number of 
compounds extracted (recoveries entre 70-
120% and RSD higher than 20%) and low 
amount of coextrative in the final extract was 
the one that used PSA, C18 and GCB. 

Finally, the method was validated. Accuracy 
was assessed in term of recovery and assays 
at 4 spikes levels were performed resulting in 
recoveries from 70-120% and RSD higher than 
20%. Linearity from 5 to 200 μg kg-1, 
determination coefficient (r2) > 0.99, LOD of 1.5 
to 15 μg kg-1 and LOQ of 5 to 50 μg kg-1 were 
obtained.  

The propose method was applied to bee 
pollen and bee samples from different regions 
of the state of Rio Grande do Sul, Brazil. All 
sample contained pesticides residues, however 
all lower than the limit maximum residues 
established by European legislation.  
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La aplicación de enmiendas orgánicas de 
origen animal (EOA) en suelos de uso agrícola, 
está vinculada a la producción hortícola, 
concentrada en cinturones verdes como el de La 
Plata. Previo a su aplicación, es conveniente 
que las EOA pasen por un proceso de 
compostaje, con el fin de estabilizar los 
nutrientes, reducir los patógenos y olores en los 
abonos. Sin embargo, se desconoce lo que 
ocurre con otros posibles contaminantes 
residuales como los fármacos veterinarios (FV) 
utilizados en las granjas. Una degradación 
insuficiente transforma al abono de este origen 
en una importante fuente de contaminación 
difusa de FV al ambiente, incluso en zonas 
alejadas a los sitios de cría. Una vez incorporada 
la EOA al suelo, los FV se pueden movilizar en 
el ambiente por procesos de escorrentía 
superficial, percolación o translocación por 
cultivos.  

Se estudiaron suelos provenientes de 
establecimientos hortícolas donde se aplica 
cama de pollo (CDP) como enmienda orgánica. 
Se realizó un muestreo aleatorio tomando 
muestras de suelo integradas, siguiendo los 
lineamientos propuesto por el SAMLA, con 
barreno tubular, en una profundidad de 0 a 20 
cm, tomando un número de réplicas 
significativas para la superficie estudiada. Se 
analizaron un total de 17 muestras. 

Para la extracción de APIs, las muestras se 
sonicaron con buffer McIlvaine y Metanol 
durante 10’ y luego se realizaron dos contactos 
sucesivos con hexano (con agitación y 
centrifugación). Ambas fracciones se colectaron 
y llevaron a sequedad bajo corriente de N2, y 
finalmente se resuspendieron en Metanol. El 
análisis instrumental se llevó a cabo mediante 
UPLC-MS/MS, con un cromatógrafo Waters 
Acquity acoplado a un espectrómetro de masas 
de cuadrupolo en tándem Quattro Premier XE 
(UPLC-MS/MS). Debido a la estabilidad y a la 
sensible respuesta que poseen los aductos 
sódicos de los ionóforos a pHs cercanos a la 
neutralidad, se favoreció su formación mediante 
el agregado de Na2EDTA en relación 1:1 en los 
extractos metanólicos. 

Para el control de calidad, se utilizaron 
blancos de reactivos, duplicados y se realizó 
una validación del método a través del 
sobreagregado de muestras considerando el 
efecto matriz. Para cada analito se consideró 
una transición de cuantificación y una de 
confirmación, y los criterios adoptados para la 
identificación fueron el tiempo de retención y la 
relación entre las áreas de ambas transiciones.  

El método estudiado responde efectivamente 
a la detección de APIs, con recuperaciones en 
un rango de 42-97% para los distintos 
compuestos estudiados: Monensina (MON), 
Salinomicina (SAL) y Maduramicina (MAD). 
Debido al efecto matriz y la supresión iónica, 
(46-53%), la cuantificación de los APIs se realizó 
mediante una curva de calibración externa en 
una matriz metanólica reconstituida desde 
suelos blanco, y diluida con Na2EDTA (1:1), con 
la finalidad de contemplar estos efectos y no 
subestimar los valores de concentración 
obtenidos.  

Se detectó la presencia de MON, SAL y 
MAD, con una frecuencia de 29,4, 64,7 y 52,9% 
y con valores máximos de 6,6, 2,7 y 3,2 µg/kg 
de suelo (dw) respectivamente. A pesar de tener 
buenas propiedades agronómicas, debido al tipo 
de producción animal intensiva, la CDP tiene 
carga másica residual de FV, poniendo en 
evidencia la necesidad de incorporar una 
tecnología de tratamiento de la enmienda previo 
a su aplicación para reducir esta carga másica 
liberada al ambiente.  

La metodología analítica aplicada cuenta con 
la ventaja de ser rápida y de bajo costo, con lo 
cual se espera seguir trabajando en optimizar el 
desarrollo de la herramienta para aumentar los 
porcentajes de recuperación de los antibióticos.  
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Os contaminantes de preocupação 
emergente (CPEs) são compostos químicos 
presentes em concentrações da ordem 
nanograma por litro (ng/L) a micrograma por litro 
(µg/L), os quais tiveram sua presença em 
matrizes ambientais detectada nos últimos 15 
anos em função do desenvolvimento de técnicas 
analíticas mais sensíveis. Estes compostos 
ainda não estão incluídos nas portarias de 
monitoramento, porém futuramente podem 
apresentar regulamentação dado aos seus 
efeitos ambientais e a saúde pública (“U.S. 
EPA,” 2008). Atualmente, os CPEs têm sido 
muito investigados devido aos seus efeitos 
ambientais, tais como: toxicidade aquática, 
genotoxicidade, perturbação endócrina em 
animais selvagens, seleção de bactérias 
patogênicas resistentes, entre outros 
(KUMMERER, 2010) 

Dentre as diferentes classes de CPEs 
destacam-se os fármacos, principalmente em 
decorrência do constante crescimento das 
indústrias farmacêuticas que tem disponibilizado 
uma ampla gama de produtos no mercado 
mundial (SANTOS et al., 2010). Estes 
compostos alcançam o meio ambiente devido 
ao descarte inadequado e ao serem eliminados 
nas fezes e urina de forma inalterada ou por 
meio de metabólitos (AMÉRICO et al., 2013). 
Uma vez eliminados do organismo os fármacos 
alcançam as estações de tratamento de esgotos 
(ETEs), e ao não serem removidos acabam 
incorporando-se a ambientes aquáticos, 
podendo eventualmente atingir mananciais de  
água potável (ABREU et al., 2010).  

O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil 
de ocorrência dos anti-inflamatórios não 
esteroidais (AINES): ibuprofeno (IBU) e 
paracetamol (PCT), nos mananciais de 
abastecimento de água da região metropolitana 
de Belo Horizonte. Bem como correlacionar a 
ocorrência destes fármacos com o consumo dos 
mesmos e a sazonalidade. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi 
utilizada a extração em fase sólida com cartucho 

Strata-X (500 mg/ 6 mL, Phenomenex), e a 
cromatografia gasosa acoplada a 
espectrometria de massas (GCMS-QP2010 
Plus, Shimadzu) para a detecção e a 
quantificação destes compostos em amostras 
de água superficial. 

As amostras foram coletadas em duas 
campanhas mensais por um período de 12 
meses. Nas amostras analisadas foram 
encontradas concentrações de até 43,5 ng/L de  
IBU e 117,8 ng/L de PCT, no período de seca e 
24,2 ng/L de IBU e 22,2 ng/L de PCT no período 
de chuvas. Assim como, uma incidência maior 
de amostras com concentrações quantificáveis 
destes analitos no período de seca. Tais 
concentrações aumentadas no período de seca 
podem estar relacionadas com o maior consumo 
ou à menor diluição dos fármacos, como 
demonstrado por Pereira et al., (2015) e 
Montagner et al., (2014) 

A partir de dados sobre consumo, fornecidos 
pela secretaria de saúde, será viável investigar 
possíveis correlações entre o consumo e as 
concentrações destes compostos  nas amostras 
ambientais avaliadas 
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El sedimento puede ser considerado como 
el resultado de la interacción de todos los 
procesos que ocurren en un sistema lacustre, 
siendo de fundamental importancia para el 
estudio de su evolución histórica. Además, la 
afinidad de diversos contaminantes por el 
mismo permite que se acumulen, lo que hace 
del sedimento uno de los compartimentos más 
importantes para evaluación de contaminación 
en ecosistemas acuáticos [1]. Vista la escasa 
bibliografía sobre contaminantes orgánicos en 
compartimentos ambientales existente en el 
Uruguay, y que la misma se basa en datos 
actuales o de los últimos años, resulta de gran 
importancia la realización de estudios de 
reconstrucción histórica ambiental. En el 
presente trabajo se plantea la reconstrucción 
paleoambiental del sistema Laguna de las 
Nutrias, y su correlación con la distribución de 
distintos hidrocarburos policíclicos aromáticos 
(PAHs) en el sistema y su cuenca. La Laguna 
de las Nutrias es una laguna costera con 
escasa intervención antropogénica, ubicada en 
un área declarada por el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del gobierno uruguayo como 
Paisaje Protegido, y por la UNESCO como 
Reserva de Biósfera. El muestreo fue realizado 
mediante la extracción de un testigo de 
sedimento desde una plataforma flotante. Para 
el submuestreo, el testigo fue cortado 
longitudinalmente, y luego se separaron 
secciones con cortes transversales cada 1 cm 
desde la superficie hasta los 30 cm de 
profundidad, y cada 2 cm hasta los 65 cm. 
Cada muestra fue secada, molida y sellada por 
al menos 4 semanas, para así alcanzar el 
equilibrio secular de la serie natural del 238U. 
Luego, dichas muestras fueron medidas 
mediante un sistema de espectrometría gamma 
por 150.000 segundos, calibrado según el 
patrón IAEA 385. Los resultados fueron 
modelados según el modelo de flujo constante 
(Figura), el que fue corroborado mediante el 
estudio de la distribución temporal de 137Cs [2]. 
Además, fue evaluado el porcentaje de materia 

orgánica y carbonatos para caracterizar las 
matrices para el posterior análisis de una 
mezcla de 22 PAHs. Por último, se realizó la 
extracción de las muestras mediante un 
método QuECHERS modificado, analizando los 
extractos obtenidos mediante cromatografía de 
gases acoplada a espectrometría de masas 
operado en modo SIM. Las recuperaciones 
para los PAHs analizados se encontraron en el 
rango 70-120% con desviaciones estándar 
relativas menores a 15%. La metodología 
desarrollada permite el estudio de PAHs, así 
como otros diversos contaminantes para los 
últimos 150 años, presentando amplia utilidad 
ambiental.    
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Os corpos hídricos estão constantemente 
sendo contaminadas por agrotóxicos e perdem 
apenas, em termos de quantidade, para a 
contaminação gerada por esgotos domésticos. 
No tocante da contaminação causada por 
agrotóxicos, o uso desses produtos é recebido 
por rios e lagoas a partir de lançamentos e/ou 
por escoamento superficial de locais onde 
estes compostos são aplicados. A exposição 
aos agrotóxicos é considerada grave pelo 
Ministério da Saúde. Entre os efeitos nocivos 
estão o câncer, infertilidade, o Mal de 
Parkinson, a depressão, o suicídio, 
malformação congênita, prematuridade, 
puberdade precoce, , entre outros.  
A Bacia Hidrográfica do Rio Tramandaí (BHRT) 
situa-se na região costeira nordeste do Rio 
Grande do Sul e abrange uma área de 2700 
km². Estende-se desde as nascentes dos Rios 
Maquiné e Três Forquilhas, até o norte da 
lagoa Itapeva e sul da lagoa Bacopari, sendo 
composta por 18 municípios. São lagoas rasas, 
com material em suspensão, alta produtividade 
biológica e sensíveis a alterações naturais e 
antrópicas.  
Considerando a expansão urbana e interação 
da comunidade com esses corpos de água, o 
presente trabalho visa levantar dados sobre a 
presença de agrotóxicos nas águas da BHRT 
assim como a qualidade através do Índice de 
Qualidade de Água (IQA). Projeta-se um 
monitoramento com coletas de amostras 
mensais, por um período de um ano, em 10 
corpos hídricos pertencentes à BHRT, sendo 
eles: Lagoas Itapeva, Quadros, Passo, 
Tramandaí, Gentil, Fortaleza, Cidreira, 
Rondinha e Bacopari e o Balneário Maquiné. 
Serão realizadas análises dos contaminantes 
orgânicos através de SPE e 
quantificação/confirmação por GC-MS, assim 
como análises de parâmetros físicos, químicos 
e microbiológicos para cálculo do IQA, sendo 
eles: pH, coliformes termotolerantes, nitrogênio 
total, oxigênio dissolvido, demanda bioquímica 
de oxigênio, turbidez, temperatura, fósforo total 
e resíduos totais. 

Os dados sobre contaminantes deste tipo na 
BHRT ainda são escassos. Recentemente, em 
uma parceria entre LAS/UFRGS e 
LARCO/FURG foi desenvolvido método para 
análise de amostras de águas (BÜHLER, 2018) 
das lagoas na bacia coletadas de agosto 2017 
a janeiro 2018. Foram encontrados resíduos de 
fenpropatrina, bifentrina, tetrametrina e aletrina. 
Bifentrina com concentração abaixo do 
estipulado pela Portaria nº 320/2014. Os 
demais compostos não estão na legislação 
brasileira, porém, todas acima dos limites da 
União Européia. Piretróides também foram 
analisados em cinco amostras de peixes 
oriundas da Laguna Tramandaí (OLIVEIRA, 
2019), onde três delas eram Tainhas (A, B e C) 
e duas Traíras (X e Y). Resíduos de bifentrina 
foram detectados nos indivíduos A, B e X, 
sendo que na amostra X a concentração estava 
acima do limite permitido pela legislação 
brasileira. Fenpropatrina foi detectada no 
individuo C, também acima do limite permitido. 
Os resíduos de piretróides nestas amostras 
podem estar relacionados com o cultivo de 
arroz, banana e vegetais que são muito 
comuns na região da bacia.  
Com base nestes dados fica evidente a 
necessidade de um monitoramento contínuo 
para esses contaminantes, por serem as 
lagoas costeiras e rios locais fontes 
importantes de água para abastecimento, 
pesca, irrigação, lazer, entre outros.  
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Recentemente existe uma preocupação em 
relação a entrada de compostos orgânicos nos 
ambientes aquáticos. Esses contaminantes são 
encontrados em baixas concentrações (ng.L-1 a 
µg.L-1) e não fazem parte de programas de 
monitoramento, os mesmos são denominados 
de microcontaminantes de preocupação 
emergente (MPEs) (Lagesson et al., 2016). 
Dentre os MPEs, destacam-se os antibióticos. 
Esses fármacos não são completamente 
metabolizados, sendo excretados na sua forma 
original ou como metabólitos junto às fezes e a 
urina. As estações de tratamento de esgoto 
(ETEs) convencionais não foram desenvolvidas 
com a finalidade de remover os MPEs. 

 O uso indiscriminado dos antibióticos 
aumenta o processo de resistência bacteriana, 
que é responsável por reduzir o potencial 
terapêutico contra os patógenos humanos e 
animais (ECDC, 2018). Portanto, é evidente a 
necessidade de buscar tratamentos que sejam 
de baixo custo e eficazes na remoção dos 
antibióticos. O uso de microalgas e consórcios 
microalga-bactérias mostram ser tecnologias 
promissoras na remoção de MPEs. Sendo 
assim, o objetivo desse projeto é utilizar 
fotobiorreatores, iluminados com LED, 
contendo um consórcio microalga-bactérias 
para avaliar a remoção de antibióticos no 
esgoto.  

As amostras de esgoto foram coletadas na 
cidade de Itabirito/MG, Brasil. O antibiótico 
selecionado para estudo foi a cefalexina (CEF) 
que é utilizada para tratar infecções 
respiratórias, da pele, dos ossos, bexiga, rins 
etc. A CEF é o 2° antibiótico mais consumido 
no Brasil, (ANVISA, 2018). O cultivo do 
consórcio microalgas-bactéria foi realizado 
durante 8 dias. A biomassa microalgal foi 
determinada pela razão entre clorofila a e 
sólidos totais. Monitorou-se diariamente o pH e 
o oxigênio dissolvido (OD) dos fotobiorreatores.  

O esgoto é uma matriz complexa, pois 
contém substâncias que podem interferir na 
determinação e quantificação dos analitos. 
Logo as análises de antibióticos no esgoto 

apresentam um grande desafio para a química 
analítica. Sendo assim, torna-se necessário 
realizar a extração e um clean-up nas 
amostras. Nesse trabalho foi utilizada a LTPE 
(Low Temperature Partitioning Extraction) que 
é uma técnica de extração simples, de baixo 
custo, versátil e eficiente para extração de 
compostos polares e apolares em amostras 
aquosas, (Gomes et al., 2017). Após a 
preparação dos extratos, a determinação e 
quantificação da CEF foi realizada no HPLC-
MS/MS (LC/MS-8040, Shimadzu®) equipado 
com analisador de massas do tipo 
triploquadrupolo e fonte de ionização por 
electrospray (ESI). 

A biomassa microalgal aumentou de forma 
significativa durante o cultivo, os valores de pH 
e OD variaram de 6,30 a 10,0 e 7,0 a 8,0            
mg.O2.L-1, respectivamente. A taxa de 
recuperação da CEF pela LTPE foi de 40,0 %. 
A curva analítica obtida apresenta equação da 
reta: y = 0,1273x – 0,0764 com R2 = 0,9965.  A 
remoção total da CEF será determinada pelo 
somatório da fotólise, bioadsorção, 
bioacumulação e biodegradação. 
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The high demand for animal protein, 
especially pork, makes emerging countries to 
expand investments in intensive production 
systems, and consequently, a greater amount 
of effluent is generated. In addition to organic 
matter, swine effluent may contain residues of 
veterinary drugs used to prevent and treat 
diseases during their creation. Most of these 
are not fully absorbed by the animal's body and 
is excreted in the urine or feces. Composting is 
an alternative for the degradation of medicines 
present in swine effluent, since this manure is 
often used as an agricultural fertilizer for 
nutrient supply to crops, which can spread 
antibiotics in the environment (Cheng et al., 
2018). 

The objective of this work was to develop a 
sample preparation method to determine 
veterinary drugs by UHPLC-MS/MS in manure 
compost samples as a way to monitor the 
composting process. 

Liquid chromatography was performed by 
Acquity UPLCTM system coupled to a Xevo 
TQTM MS/MS triple quadrupole mass 
spectrometer (Waters Corporation, USA) with 
positive electrospray ionization interface in 
multiple reaction monitoring (MRM) mode. The 
separation was performed using a Acquity 
UPLC® BEH C18 column (100 mm x 2,1 mm 
i.d., 1.7 μm particle size). The mobile phase 
consisted of (A) water: methanol (98:2, v/v) and 
(B) methanol, both containing 5 mmol L-1 
ammonium formate and formic acid 0.1% (v/v). 
The flow rate was 0.225 mL min-1, injection 
volume was 10 μL und run time was 4 min. 

Sample preparation was based on 
dispersive solid phase extraction (d-SPE) 
clean-up step (Rizzetti et al., 2018). Extraction 
was performed with 1 g of sample and 20 mL 
extraction solution containing acetonitrile, 
methanol and 0.1 mol L-1 EDTA. Different 
sorbents were evaluated, such as C18, 
secondary primary amine (PSA), graphite 
carbon black (GCB) and EMR-Lipid®. The final  

 
method employed EMR-Lipid® sorbent in the 
clean-up step. 

The method was validated in terms of 
linearity, accuracy, precision and limits of 
quantification and detection. Accuracy and 
precision (recovery and RSD, respectively) 
were evaluated at 20, 80, 200 and 400 μg kg-1. 
Twenty veterinary drugs from different classes 
(avermectins, amphenicols, macrolides, 
quinolones, sulfonamides and tetracyclines) 
were validated. 

The validated method was applied to 
manure compost samples to monitor the 
degradation of veterinary drugs after the 
composting process (laboratory scale), 
performed with swine effluent and eucalyptus 
shavings, over a period of 150 days. 
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Rios que atravessam zonas urbanas e 
industriais estão expostos a pressões 
antrópicas, resultando em contaminação de 
suas águas por substâncias químicas 
sintéticas. Estas substâncias atingem os rios 
por meio de efluentes domésticos e industriais, 
água de escoamento superficial e deposição 
atmosférica. Um exemplo destas substâncias 
são os retardantes de chama organofosforados 
(OPFR), utilizados também como plastificantes, 
lubrificantes e antiespumantes. Alguns destes 
compostos são carcinogênicos, interferentes 
endócrinos e neurotoxicantes (Du et al., 2019). 
Embora a presença de OPFR em rios tenha 
sido reportada em diversos países, nada se 
sabe sobre a presença destes compostos em 
rios brasileiros.  Este trabalho apresenta dados 
sobre a presença de 10 OPFR em rios da 
Bacia do Rio Piracicaba. 

Amostras de água de rio foram coletadas 
em dez/2018, jan/2019 e mar/2019 em 
diferentes pontos na Bacia do Rio Piracicaba 
(SP), incluindo os rios Jaguari (Jag), Atibaia 
(Ati), Piracicaba (Pira1-3), Quilombo (Qui), Tatu 
(Tatu1-5) e Pinhal (Pin). As amostras foram 
extraídas utilizando extração em fase sólida 
com cartuchos OASIS HLB 200 mg (WATERS). 
A análise dos extratos foi realizada por GC-MS. 
Os compostos estudados foram: tris (2-
cloroetil) fosfato (TCEP), tris (2-cloroisopropil) 
fosfato (TCIPP), tris (1,3-dicloroisopropil) 
fosfato (TDCIPP), tris (fenil) fosfato (TPHP), 
etilhexil difenil (EHDPP) fosfato, tris (butil) 
fosfato (TNBP), tris (isobutil) fosfato (TIBP), tris 
(2-butoxietil) fosfato (TBOEP), tris (2-etilhexil) 
fosfato (TEHP) e tris (metilfenil) fosfato (TMPP). 

Todos os OPFR (exceto o TMPP) foram 
detectados em pelo menos uma das amostras, 
e as maiores concentrações foram encontradas 
nos ribeirões Tatu e Quilombo. A concentração 
total média de OPFR observada em cada ponto 
de amostragem pode ser vista na Figura 1. Os 
compostos mais abundantes e frequentemente 
detectados foram o TBOEP (0,14 - 1.2 g L-1) e 
TCIPP (0,07 - 0,44 g L-1). TCIPP e TBOEP 
são compostos encontrados em poeira e não 
são completamente eliminados em estações de 

tratamento de esgotos, sendo assim, a 
presença destes compostos nos rios estudados 
deve-se principalmente ao despejo de efluentes 
e escoamento superficial. TIBP, TCIPP, TPHP 
e TBOEP foram detectados em água de rio em 
pontos próximos à captação de água para 
abastecimento público (Pin e Pira2). Nove 
OPFR foram detectados nas amostras 
coletadas no ribeirão Quilombo, o qual recebe 
efluentes industriais, incluindo indústrias 
têxteis. Além disso, as maiores concentrações 
foram observadas neste ponto de amostragem 
(Qui). Estes resultados indicam efluentes 
industriais da região como possíveis fontes 
destes contaminantes. Finalmente, os 
resultados obtidos nas amostras coletadas no 
rio Piracicaba demonstram um aumento 
significativo da concentração de OPFR na 
amostra Pira3. Estes resultados indicam que os 
ribeirões Quilombo e Tatu, ambos desaguando 
no rio Piracicaba entre os pontos Pira2 e Pira3, 
contribuem para o aumento dos níveis de 
OPFR no rio Piracicaba.  
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Figura 1: Concentração total de OPFR em água de 
diferentes rios da Bacia do Rio Piracicaba. 
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O crescimento populacional e urbano, a 
pressão nos ecossistemas, a expansão das 
áreas com escassez e os impactos causados 
pelas mudanças climáticas na disponibilidade 
de água, criam um cenário onde a demanda 
deste recurso só deve aumentar, tanto em 
quantidade quanto em qualidade (WHO, 2017). 
Dentre as alternativas existentes capazes de 
amenizar este problema, é possível destacar o 
reúso potável de água (European Commition, 
2019). Diversos são os desafios a serem 
superados para garantir que a água fornecida 
seja segura para a população, podendo-se 
destacar os disinfection by-products (DBP), 
classe de compostos associados a diversos 
efeitos adversos (Pal et al., 2014). 

O objetivo deste trabalho foi otimizar uma 
extração líquido-líquido para 23 DBP e aplicar o 
método em amostras reais de uma estação em 
escala real de reúso potável de água do 
Canadá (Advancing Canadian Wastewater 
Assets, ACWA), utilizando Cromatografia 
Gasosa acoplada ao Espectrômetro de Massas 
sequencial (GC-MS/MS). 

O método de extração líquido-líquido foi 
otimizado ao adicionar os analitos em 10 e 
100 mL de água ultrapura e extraindo com 3 e 
5 mL de éter metil-terc-butílico (MTBE). Limites 
de detecção foram obtidos utilizando o método 
sinal-ruído na proporção 3:1 com 8 réplicas de 
extração e % de recuperação foram 
determinadas para a maioria dos analitos. O 
método foi validado para efluente, 
microfiltração, ozonização, microfiltração, 
osmose reversa. A identificação e quantificação 
dos compostos foi realizada utilizando um 
cromatógrafo gasoso Agilent 7890B acoplado a 
um espectrômetro de massas triplo quadrupolo 
Agilent 7000C (Agilent Technologies, Santa 
Clara, CA). Coluna cromatográfica Restek 
RTX-200 foi utilizada na separação dos 
compostos. O monitoramento dos analitos foi 
realizado pelo modo MRM (Multiple Reaction 
Monitoring). 

A comparação de recuperação entre o 
método de extração original (100 mL de 
amostra e 5 mL de MTBE) com o otimizado 
(10 mL de amostra e 3 mL de MTBE) é 
indicado na Figura 1 e é possível observar que, 
de maneira geral, os dois métodos apresentam 
as mesmas recuperações para a maioria dos 
compostos e, em alguns casos, a recuperação 
para o método de 10 mL é melhor do que em 
relação ao método original. 

 
Figura 1. Porcentagem de recuperação dos DBPs 
utilizando o método original e otimizado de extração 
 

A aplicação do método desenvolvido em 
amostras reais possibilitou a detecção de 12 
DBPs, entre 0,6 e 628 ng L-1 nas amostras de 
efluente bruto, microfiltração-ozonização e 
microfiltração-osmose reversa.  
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Devido a demanda mundial de alimentos, o 
uso de pesticidas é de fundamental 
importância. A presença de pesticidas em ETE 
não é muito estudada, talvez porque estas 
substâncias sejam consideradas tipicamente de 
origem agrícola e não urbana. Deste modo, é 
importante estudar essa via de entrada de 
pesticidas em ambientes aquáticos, pois sua 
presença na água pode causar efeitos 
adversos em organismos não-alvo. Além disso, 
alguns pesticidas podem interferir nos sistemas 
endócrinos de humanos e animais em níveis de 
nanogramas por litro 1–3.  

O objetivo deste trabalho foi determinar a 
ocorrência de 15 pesticidas e 3 produtos de 
degradação na Estação de Tratamento de 
Esgoto e de Produção de Água de Reúso 
Capivari II (ETE/EPAR Capivari II) após o 
tratamento do esgoto por MBR (Membrane 
Bioreactor) em Campinas, SP. 

As amostras de esgoto foram coletadas 
mensalmente entre outubro/2018 e maio/2019. 
Após a coleta, 500 mL foram concentrados por 
extração em fase sólida (SPE) com cartucho 
HLB Oasis (Waters). Ao extrato foi adicionado 
500 μL de uma solução H2O:CH3OH 70:30 
(v/v), resultando em um fator de concentração 
de 1000 vezes. Os compostos foram 
analisados por Cromatografia Líquida acoplada 
ao Espectrômetro de Massas sequencial (LC-
MS/MS). A separação dos analitos foi realizada 
com uma coluna Zorbax SB-C18 (2,1x30 mm, 
3,5 μm) a 25 °C. A fase móvel utilizada foi água 
ultrapura (A) (contendo 0,01% (v/v) de NH4OH 
ou HCOOH para os compostos que ionizam no 
modo negativo ou positivo, respectivamente) e 
metanol (B). O monitoramento dos analitos foi 
realizado pelo modo MRM (Multiple Reaction 
Monitoring) e limite de quantificação (LQ) foi 
obtido pelo método sinal-ruído na proporção de 
10:1.  

As concentrações médias (ng L-1) dos 
pesticidas para cada período amostral, 
determinadas nas amostras pós-MRB da EPAR 
Capivari II, e seus respectivos de LQI (ng L-1) 
estão apresentados na Tabela 1. 
 

Tabela 1 – Concentração média dos pesticidas nas 
amostras de efluentes pós-MBR da EPAR Capivari II. 

 

Dentre os 18 pesticidas investigados, 
apenas a ametrina, clomazona e simazina não 
foram encontrados em nenhuma amostragem 
acima dos LDI. Porém, pesticidas como a 
atrazina, carbedazim, fipronil, imidacloprido, 
malation e tebutiuron foram detectados em 
todas as amostragens indicando que mesmo o 
tratamento por MBR do esgoto não foi 
completamente eficiente para remoção destes 
contaminantes.  
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O aumento da poluição ambiental pela 
atividade antrópica contribui para que corpos 
d´água utilizados como mananciais de 
abastecimento recebam vários tipos de 
substâncias, advindas de águas residuárias 
domésticas, industriais e de aditivos agrícolas 
(FILIZOLA et al., 2002). Muitos dos poluentes 
antropogênicos não são retidos nas estações 
de tratamento de água e esgoto. De acordo 
com USEPA (1997), os compostos 
classificados como desreguladores endócrinos 
(DE), são capazes de provocar efeitos 
adversos em diversos organismos, mesmo em 
concentrações traço (µg/L e ng/L). As estações 
de tratamento de água (ETAs), mesmo as de 
ciclo completo, não foram projetadas para 
remover esses DE. Muito embora não haja no 
Brasil padrão de potabilidade vigente no qual 
enquadre os DE, tais substâncias podem 
colocar em risco a população abastecida, pois 
estudos já comprovaram seu amplo efeito em 
diversos organismos. Alguns desses efeitos 
apresentados por Bila; Dezotti (2007) são a 
feminização de peixes machos, a diminuição da 
eclosão de ovos de pássaros, peixes e 
tartarugas e, ainda, a redução da quantidade 
de esperma em homens. De fato, há uma 
carência de informações sobre a ocorrência de 
tais contaminantes em sistemas de 
abastecimento de água, bem como sobre sua 
possível remoção nos processos e operações 
que predominam nas ETAs brasileiras. O 
monitoramento desses compostos na água 
distribuída é importante para avaliar a 
exposição humana a tais contaminantes e 
permitir uma análise de risco e subsidiar futuras 
revisões da legislação brasileira.  

Neste trabalho monitoramos os DE: 
bisfenol-A (BPA), 4-nonilfenol (4NP), 4-
octilfenol (4OP), estrona (E1), estradiol (E2), 
etinilestradiol (EE2) e estriol (E3) em sistemas 
de tratamento de água em Minas Gerais. O 
estudo foi realizado em 8 ETAs que 
apresentavam configuração de tratamento e 
vazão de captação diferentes. Foram coletadas 
amostras em 2 pontos de cada ETA (água 
bruta e água distribuída) para avaliar não só a 

remoção dos DE como também o efeito da 
configuração das ETAs na remoção dos 
mesmos. As amostras de água foram 
submetidas à técnica de extração em fase 
sólida e o extrato obtido foi devidamente 
preparado para análise em equipamento de 
cromatografia gasosa acoplado à 
espectrômetro de massas para a quantificação 
dos DE presentes (CORRÊA, 2018; SANSON, 
2012). Em 79,8% das amostras de água bruta 
foi quantificado pelo menos um analito. Os DE 
identificados com as maiores frequências na 
água bruta foram BPA e E1, no período seco; 
enquanto no período chuvoso foram BPA e 
4OP. Em relação à água tratada no período 
seco, os DE foram os mesmos, BPA e E1, já no 
período chuvoso o 4OP manteve sua 
frequência, em contrapartida o BPA reduziu 
significativamente. Como o BPA apresentou 
maiores frequência vale observar suas 
remoções, sendo a mínima 52% e a máxima 
96,86%. 
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As nitrosaminas são potentes agentes 
carcinogênicos que, nas últimas décadas, vêm 
sendo estudados em bebidas, alimentos e 
cosméticos. Contudo, pesquisas mais recentes 
têm focado na formação destes compostos na 
etapa de desinfecção durante o tratamento de 
água (Disinfection Byproducts). Agências 
internacionais regulatórias já classificaram 
diversas nitrosaminas como prováveis agentes 
carcinogênicos para humanos com risco de 
câncer em níveis de ng L-1. 1-3 

Este trabalho teve como objetivos 
desenvolver e validar um método analítico para 
determinar 7 nitrosaminas (NDMA, NMEA, 
NPYR, NDEA, NPIP, NDPA e NDBA) em água 
tratada e elaborar um estudo preliminar sobre a 
ocorrência destes compostos na Região 
Metropolitana de Campinas. 

O preparo de amostras foi realizado por 
extração em fase sólida (SPE) e a 
quantificação foi realizada por cromatografia 
gasosa acoplada à espectrometria de massas 
(GC-MS). 

O método desenvolvido foi validado 
avaliando-se as seguintes figuras de mérito: 
seletividade, faixa linear de trabalho, 
linearidade, limite de detecção instrumental, 
limite de quantificação instrumental, exatidão 
(expressa em recuperação) e precisão 
(expressa em coeficiente de variação). 

A faixa linear de trabalho foi definida de 1 a 
200 μg L-1 para NDMA, NPYR, NDEA, NPIP, 
NDPA e NDBA e 5 a 200 μg L-1 para NMEA. O 
coeficiente de determinação para todos os 
compostos foi superior a 0,995 e os limites de 
detecção e quantificação instrumental variaram 
de 0,3 a 2,0 μg L-1 e 1,0 a 5,0 μg L-1, 
respectivamente. As recuperações médias 
variaram de 67 a 79% para água ultrapura e 46 
a 72% para água tratada. Os coeficientes de 
variação médios para água ultrapura e água 
tratada variaram de 3 a 6% e 4 a 7%, 
respectivamente. 

O método proposto foi aplicado em um 
estudo de caso de ocorrência de nitrosaminas 
em água tratada na Região Metropolitana de 
Campinas. As amostras foram coletadas 
diretamente de torneiras residenciais em 13 

dos 20 municípios mais representativos da 
região. A NDMA foi a nitrosamina detectada 
com maior frequência (87%) e a NMEA foi a 
nitrosamina detectada com menor frequência 
(20%). As concentrações mínima, média e 
máxima das nitrosaminas encontraram-se nas 
faixas de <LD a 12 ng L-1, 10 a 22 ng L-1 e 14 a 
67 ng L-1, respectivamente. A Figura 1 
apresenta as concentrações totais de 
nitrosaminas por município amostrado. 

 

 
Figura 1. Concentração de nitrosaminas por município. 
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As lagoas costeiras e os rios da Bacia 
Hidrográfica do Rio Tramandaí (BHRT) apresentam 
múltiplos usos, sendo prospectado um cenário de 
mudanças em vista, especialmente, da urbanização 
e da agricultura. Desta forma, o presente trabalho 
propôs-se a analisar dados prévios de água, 
avaliando através do monitoramento a evolução da 
qualidade das águas da BHRT. A partir destes 
dados também foi possível estabelecer projeções 
para os próximos 10, 20 e 30 anos. 

O monitoramento da BHRT sucedeu 
mensalmente no período de 2009-2019, por meio de 
parâmetros físico-químicos e microbiológicos, sendo 
executado pelo Laboratório de Análise de Águas e 
Sedimentos do Ceclimar/UFRGS (Rocha et al., 
2019). 

Sob o aspecto geral dos dados pode-se perceber 
alterações expressivas no período, podendo-se citar, 
aumento de, aproximadamente, 7 % na temperatura 
média das águas; redução de cerca de 11% nos 
valores médios de pH, redução dos teores de 
oxigênio dissolvido (OD) da ordem de 1,1 mg/L; 
aumento da faixa não detectável para, 
aproximadamente, 0,03 mg/L de nitrogênio 
amoniacal, além de um incremento de 4,5 vezes na 
ocorrência da bactéria Escherichia coli nas águas.  

Os dados de temperatura da água evidenciam os 
ciclos sazonais com médias, em 2009 de 21,6° C, as 
quais passaram para 23,1° C em 2019. As previsões 
demonstram médias de 24,5⁰ C em 2029; 26,0⁰ C 
em 2039 e, aproximadamente, 27,5⁰ C em 2049. 
Este aumento de temperatura ao longo dos anos 
associado com outros fatores pode descaracterizar o 
ambiente e com isso comprometer a adaptação dos 
organismos no mesmo. 

O pH expressou média de 6,31 para o ano de 
2009 e média de 5,58 para o ano de 2019. A 
resolução CONAMA nº 357/2005, que dispõe da 
classificação dos corpos hídricos e seus 
enquadramentos indica que o pH esteja na faixa de 
6,0 a 9,0, demonstrando que a atual média já está 
fora da classificação. Baseado nesta tendência, para 
os próximos 10 anos a média do pH prevista é de 
4,85, aproximadamente, fora da resolução e também 
prejudicial aos organismos presentes na água que 
em seus processos metabólicos necessitam de uma 
faixa de pH maior.  

Os teores de OD observados no período 
monitorado evidenciam piora na qualidade, 
passando de, 6,78 para 5,69 mg/L. Essa queda nos 
resultados é preocupante, pois valores baixos 
restringem a sobrevivência dos organismos em 
alguns ambientes, tornando estas áreas regiões sem 

vida. As projeções expressam perspectivas baixas, 
sendo 4,59; 3,50 e 2,40 mg/L para os próximos 10, 
20 e 30 anos, respectivamente, justificados por uma 
tendência de evolução de menos 0,0003 mg/L de 
OD ao dia. Caso confirmada, em poucos mais de 10 
anos, estes corpos hídricos se enquadrariam como 
Classe 4, a pior classe prevista.  

Os resultados de nitrogênio amoniacal antes não 
detectáveis, hoje passam, a média de 0,03 mg/L, 
sendo este reconhecido nutriente vinculado ao não 
adequado esgotamento sanitário, entre outras 
fontes. Entretanto outro componente que é carreado 
por esgotos domésticos, o fósforo mostrou-se na 
contramão, reduzindo-se com o passar dos anos. Os 
teores de fósforo total passaram de, 
aproximadamente, 0,05 para 0,02 mg/L. Tais 
resultados indicam que o nitrogênio possa ser 
oriundo de outra fonte já que não se observa o 
mesmo para fósforo, sendo o mais plausível para 
região, a inserção de fertilizantes nitrogenados que 
chegam aos cursos de rios facilmente. Inclusive, 
porque a região tem histórico de aplicações em vista 
da expressiva atividade agrícola. 

A quantificação da bactéria Escherichia coli, 
indicadora de contaminação fecal nas águas, 
demonstraram aumento relevante entre 2009 e 
2019, subindo de 35 para 162 UFC/100 mL, 
respectivamente. Este crescimento pode ter ocorrido 
por conta de a região apresentar criação de animais. 
As projeções indicam o aumento de E. coli na ordem 
0,0348 UFC/100 mL por dia para região, tendo 
aproximadamente, 289; 416 e 543 UFC/100 mL nos 
anos 2029, 2039 e 2049, respectivamente. 

É possível concluir que a qualidade atual das 
lagoas costeiras e dos rios está em estado de 
atenção e que as perspectivas para os próximos 10, 
20 e 30 anos são de uma piora, prejudicando as 
vidas que dependem deste limitado recurso, tanto 
animal quanto humana. Com isso, precisa-se de 
uma revisão na forma que se dá o manejo dos 
corpos hídricos, buscando a precaução da poluição, 
o uso efetivamente racional deste recurso, bem 
como a aplicação de medidas mitigadoras eficientes, 
sob pena de não dispor de água de qualidade para 
região.   
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A contaminação dos sistemas aquáticos 
pela presença de fármacos tem recebido 
destaque devido à grande presença destes no 
meio ambiente, que se dá pelo seu uso 
abundante e, consequentemente, constante 
introdução destes em efluentes domésticos, 
industriais e hospitalares. Os efluentes 
hospitalares possuem elementos de caráter 
nocivo em sua composição e, comumente, são 
coletados pela mesma rede de esgotos e 
conduzidos para as mesmas estações de 
tratamento que os efluentes domésticos1. À 
vista disso, este trabalho avaliou a ocorrência 
de fármacos em efluente hospitalar mediante 
uso de uma metodologia de triagem baseada 
em cromatografia a líquido acoplada a 
espectrometria de massa de alta resolução.  
  A avaliação preliminar das condições da 
técnica de SPE mostrou-se de grande 
importância neste estudo, visto que, 
possivelmente, um maior número de fármacos 
pôde ser detectado devido à escolha de um 
método de eluição mais adequado para as 
amostras em questão. Cabe destacar, ainda, o 
elevado poder de concentração da técnica de 
SPE, o qual é fundamental para a triagem de 
fármacos, uma vez que esses se encontram 
em baixas concentrações em águas residuais. 
Além disso, a possibilidade da etapa de 
limpeza que essa técnica proporciona é de 
grande importância, tendo em vista, assim, o 
resguardo do sistema instrumental como um 
todo (coluna do LC e QTOF).     
 As informações obtidas a partir da 
estratégia que empregou medicamentos 
comerciais para a obtenção de informações 
necessárias à confirmação dos compostos em 
estudo (tempo de retenção, fragmentos 
característicos, etc.) foram de extrema 
importância no aprimoramento da base de 
dados utilizada. Com isso, foi possível 
desenvolver duas bases de dados amplas, 
especialmente construídas, uma em cada 
modo de ionização, em que constavam os 
fármacos frequentemente consumidos pelo 
hospital em estudo.   
 A partir dessas estratégias, foi possível 
detectar uma média de 30 fármacos nas 

amostras de efluente hospitalar. O grupo de 
fármacos mais detectado nas amostras 
analisadas pertence à classe dos anti-
inflamatórios, concordando com a literatura, em 
virtude de ser uma das classes de 
medicamentos mais utilizadas no Brasil e no 
mundo, principalmente, de uso hospitalar2. 

Com a utilização do software Toxtree foi 
possível predizer o nível de toxicidade oral e de 
biodegradabilidade dos microcontaminantes 
detectados, sendo a maioria dos compostos 
avaliados de toxicidade elevada e baixa 
biodegradabilidade. Essas informações são 
fundamentais para avaliar as melhores formas 
de tratamento do efluente hospitalar, uma vez 
que, a baixa biodegradabilidade dos fármacos 
resulta na dificuldade de remoção desses 
mediante processos de tratamento 
convencionalmente empregados.  

A análise comparativa de custos entre uma 
triagem empregando apenas padrões analíticos 
e uma triagem empregando a associação de 
padrões analíticos com medicamentos 
comerciais evidenciou um custo muito reduzido 
na segunda estratégia. 

Finalmente, este estudo ressalta a 
importância e relevância da utilização de 
métodos de triagem como uma forma de 
caracterização qualitativa de águas residuais 
complexas, considerando, especialmente, a 
alta toxicidade dos fármacos associada à sua 
persistência no meio ambiente. Assim, os 
métodos de triagem são essenciais para um 
monitoramento preliminar e auxiliam/dirigem o 
desenvolvimento de métodos quantitativos de 
análise mais aplicáveis à realidade em estudo. 
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A ocorrência de contaminantes emergentes 
em águas de abastecimento tem sido 
repetidamente relatada e representa uma 
ameaça para a saúde humana (Glassmeyer et 
al. 2017). Durante o processo de tratamento 
destas águas o cloro tem sido o oxidante 
químico globalmente mais utilizado, 
desempenhando satisfatória desinfecção. No 
entanto, muitos contaminantes orgânicos não 
são removidos completamente, reagindo com 
as espécies ativas de cloro e convertendo-se 
em derivados mais tóxicos do que o seu 
contaminante precursor (Cai et al. 2017). Um 
dos contaminantes que tem requerido 
pesquisas e regulamentações em todo mundo 
é o biocida butilacetilaminopropionato de etila 
(IR3535), uma vez que sua presença e seus 
efeitos nocivos começaram a ser constatados 
no ambiente aquático (Wode et al., 2015). 

O presente trabalho realizou um estudo a 
cerca do comportamento do IR3535 em águas 
cloradas e identificação dos derivados 
formados. 

O estudo foi realizado contaminando 
água com padrão analítico de IR3535 e 
aplicando condições experimentais usualmente 
empregadas nas estações de tratamento de 
águas (0,2; 1,0 e 5,0 mgL-1 de cloro livre; pH de 
5, 7 e 9,5; temperatura de 5, 25 e 40°C e 
ausência e presença de luz) (WHO, 2011). 
Alíquotas foram retiradas após 30 minutos, 1, 2 
e 4 horas de reação com cloro e analisadas por 
Cromatografia Líquida acoplada à 
Espectrometria de Massas (LC-MS). As 
análises por LC-MS foram realizadas 
utilizando-se coluna C18, água e acetonitrila 
como fase móvel, modo gradiente, fluxo de 0,8 
mLmin-1, varredura full scan (m/z 100-1000 
Da). A temperatura do forno, DL e interface 
foram 40, 250 e 400 0C, respectivamente. 

Os resultados obtidos demonstraram 
que a molécula de IR3535 reage com cloro 
ativo, sendo identificadas até o presente 
momento, cinco substâncias derivadas. Dentre 
as variáveis estudadas, a presença/ausência 
de luz foi a que mais influenciou na reação e no 
aparecimento de derivados. O pH e a 

temperatura isoladamente não se demostraram 
relevantes para a reação do IR3535 com cloro, 
no entanto, pH alcalino (9,5) juntamente com 
temperaturas mais elevadas (40°C) 
apresentaram contribuição considerável na 
formação de derivados. 

Os derivados formados apresentaram íons 
moleculares com valores inferiores e superiores 
ao do IR 3535 ([M+H]+ = 216), sugerindo que 
ocorre a degradação da molécula e também 
cloração da molécula intacta e/ou fragmentada. 
Na Figura 1 está apresentada a estrutura de 
um dos derivados identificados neste estudo. 

Figura 1. Fórmula estrutural do derivado 
clorado obtido durante o estudo ([M+H]+ = 254). 
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
Regiões metropolitanas e cidades de porte 
médio convivem com um problema ambiental 
bastante preocupante, relativo à destinação 
ambientalmente adequada dos lodos 
produzidos em suas Estações de Tratamento 
de Esgotos - ETEs. A utilização agrícola é uma 
das alternativas possíveis para a destinação 
final do lodo, entretanto, conforme a legislação 
ambiental vigente, essa utilização só é 
permitida para os lodos Classe A, que 
apresenta requisitos de qualidade mais 
elevados. Outro aspecto ainda pouco estudado, 
refere-se à identificação de poluentes 
emergentes, substâncias presentes no 
ambiente e que usualmente não são 
monitoradas, especialmente pela ausência de 
regulamentação legal, contudo, apresentam 
risco potencial à saúde humana e ao meio 
ambiente.  
Dentre os contaminantes emergentes, existem 
alguns grupos específicos que merecem 
atenção por apresentarem potencial de 
interação com os organismos, e que mesmo 
em baixíssimas concentrações podem provocar 
efeitos nos seres vivos. Figuram nestes 
segmentos, os fármacos, defensivos agrícolas, 
hormônios e produtos de higiene pessoal.  
Considerando a necessidade de encontrar 
alternativas para a utilização benéfica do lodo 
gerado em estações de tratamento de esgotos 
(ETEs), principalmente o uso agrícola, o 
presente trabalho tem como objetivo avaliar a 
estrutura e o comportamento de alguns  
fármacos em lodos provenientes de ETE, 
submetidos ao processo de compostagem.  

METODOLOGIA 
Levantamento das propriedades físico-
químicas de fármacos selecionados, de acordo 
com dados dos compostos mais consumidos 
no Brasil ANVISA(2018) e seu comportamento 
em ETE’s, considerando: - tendência de sorção 
ao lodo e potencial de bioacumulação, 
utilizando modelo ECOSAR ,EPA (2017). 

 
- Instalação de leira de compostagem de lodo:  
a) Caracterização do lodo bruto e compostado;  
b) Quantificação de fármacos por HPLC e 
antes e após compostagem. 

RESULTADOS PRELIMINARES E 
CONCLUSÕES  
Quanto à tendência de sorção ao lodo, o 
coeficiente de partição octanol/água, tem-se:  
- log Kow < 2,5: alta hidrofibicidade e baixa 
tendência de absorção na biomassa e nas 
frações lipídicas dos sólidos suspensos.  
- 2,5 ≤ log Kow ≤ 4,0: tendência moderada de 
absorção nessas matrizes. 
- log Kow > 4,0: altamente hidrofóbicos e 
grande potencial de sorção nos sólidos 
presentes nos esgotos 
Os resultados preliminares mostram que o 
atenolol, carbamazepina, paracetamol e 
clonazepan apresentam baixa tendência de 
sorção, e não apresentam potencial de 
bioacumulação (Log Kow de 0,16; 2,30; 0,46 e 
2,53, respectivamente) O ibuprofeno (3,79) tem 
tendência moderada e a sinvastatina, alta 
tendência de sorção (4,68), ambos 
potencialmente bioacumulativos.  
O uso agrícola de biossólidos é assunto 
polêmico devido aos potenciais impactos 
adversos à saúde humana. Em nome da 
segurança são impostas normas rigorosas, 
elevados critérios de qualidade e restrições de 
uso, sendo que as normas deveriam ser 
baseadas em avaliação de risco, mas faltam 
dados sobre o tema, e ainda não há clareza 
quanto ao que constitui risco tolerável no 
contexto brasileiro para composição de um 
padrão. 
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O arroz é um cereal, amplamente produzido 
em todo mundo, no Brasil, destaca-se como 
principal produtor a região sul do país. O arroz 
é uma biomassa que produz uma quantidade 
elevada de resíduos não consumíveis. Dentre 
elas 23% do peso final corresponde a casca de 
arroz. A casca de arroz apresenta em sua 
constituição química celulose, hemicelulose, 
lignina e minerais, dentre os minerias, temos 
um resíduo inorgânico constituído por sílica na 
forma hidratada (cerca de 13-29% do peso total 
da casca [ALMEIDA, 2010]. 

Esse material residual, devido a sua 
constituição química, pode ser utilizado como 
material adsortivo (de forma direta ou indireta). 
O potencial adsortivo de um material, é de 
grande interesse para aplicação na remediação 
ambiental, em especial a remoção de 
contaminantes orgânicos persistentes e 
contaminantes emergentes. A adsorção do 
material pode ser determinada acompanhando 
o decréscimo da concentração de corantes, um 
dos mais utilizados consiste no Azul de 
Metileno (AM). 

 
Figura 1: Espectros de UV-vis de Azul de 
Metileno antes e após adsorção 
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O resíduo de arroz, pode ser aproveitado 

em todas as suas formas (in natura, pirolisado, 
cinzas) para adsorção de compostos orgânicos, 
para tal, foi realizado e determinado o potencial 
adsortivo do resíduo nas suas formas in natura 
e pirolisado. A adsorção foi realizada utilizando 
como composto orgânico o corante azul de 
metileno (AM), muito utilizado em testes de 
adsorção [BORGES, 2016]. O uso se fez pela 
adição de 0,05 g do material em 50 mL de AM 

26 mg/L, essa solução foi agitada por um 
período de 10 minutos, centrifugada e seu 
sobrenadante analisado por espectroscopia de 
Uv-vis.  

Os espectros demonstram que o resíduo de 
arroz in natura apresenta um potencial 
adsortivo melhor que o apresentado pelo bio-
carvão, uma diferença superior a 20%.  

 
Tabela 1: Adsorção de AM pelos resíduos de 
arroz com e sem tratamento térmico 

 % adsortivo 
Resíduo de arroz 47,77% 

Biocarvão de casca de arroz 26,13% 
 
O resultado demonstrado pelo resíduo in 

natura apresentou uma eficiência considerável, 
o que nos permite utilizá-lo como material 
adsorvente para remoção de poluentes 
orgânicos. Permite também, seu uso posterior, 
processando-o termicamente (pirólise rápida), 
transformando-o em bio-carvão e reutilizá-lo 
como material adsorvente, ou ainda, utiliza-lo 
como fonte de energia térmica, o resíduo 
remanescente utilizar como matéria prima na 
construção civil, como substituinte dos 
agregados miúdos para construção de pavers 
drenantes ou pavimentação de baixa 
resistência, devido ao seu alto teor de sílica. 
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Malathion is an organophosphate pesticide 
classified as highly toxic used for pest control in 
food production. It acts on acetylcholinesterase 
enzyme and besides that it is also used in 
Brazil in the control of Aedes aegypti mosquito 
as a fogging. Due to malathion’s intense use it 
has often been found in surface waters. As an 
alternative to improve conventional water 
treatment, advanced oxidation processes 
(AOP’s) have been evaluated in the treatment 
of various micropollutants, including pesticides 
(Rizzo et al., 2019). 

In this context, this work aimed to evaluate 
the degradation of commercial Malathion® 500 
CE product by UV/H2O2 process considering 
larvicidal effect on Aedes aegypti larvae. 

For the UV/H2O2 process, the reactions 
were conducted in an 1L photochemical reactor 
with magnetic stirring, cooled by continuous 
water flow. Radiation was provided by a 125 W 
high pressure mercury vapor lamp inserted into 
the solution with aid of a quartz bulb. The 
experiments were performed with commercial 
product (Malathion® 500 CE) diluted with 
ultrapure water at initial concentration of 500 µg 
L-1. The initial concentration of H2O2 was 100 
mg L-1, with reinjection at every 10 minutes 
reaction. Times of 0, 30 and 60 minutes were 
analyzed by HPLC-DAD. Treatment samples at 
30 and 60 minutes were preconcentrated by 
SPE (1000x). Chromatographic and SPE 
methods were developed and validated. 
Degradations samples were also monitored by 
their final pH. Larvicidal effect bioassays were 
carried out as Utzig et al. (2019) procedure. 

Calibration curve was prepared in the 
concentration range from 100 to 550 µg L-1 (n = 
3). Correlation coefficient (r²) was 0.9933, the 
estimated limit of detection (LOD) and 
quantification (LOQ) were 16.5 and 50.0 μg L-1 
by its equation, respectively. The SPE recovery 
for commercial product in water at 
concentration of 200 ng L-1 was 76% ± 6 (n = 
3).  

Malathion’s retention time (RT) was 29.9 
minutes. After 30 minutes of treatment the 

pesticide malathion was no longer able to be 
detected which shows degradation levels above 
99% and no byproduct peaks are observed. 
Within 60 minutes two well defined byproduct 
peaks were found, at 4.3 and 13.5 minutes. The 
pH ranged from 6.0 to 3.2 pointing out its 
mineralization and carboxylic acids formation.  
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Figure 1. UV/H2O2 process chromatograms before and after 
treatment. 

 
Regarding to the larvicidal effect with Aedes 

aegypti larvae, the initial time has shown 100% 
immobilization, with no immobilization at 30 and 
60 minutes, proving this treatment method 
efficiency for malathion pesticide without effect 
of byproduct molecules observed.  
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Os poluentes orgânicos emergentes (POEs) 
são compostos químicos encontrados em 
produtos provenientes de medicamentos, 
produtos de higiene pessoal e agrotóxicos. Nos 
ambientes aquáticos, seu tempo de residência 
e subprodutos de degradação podem conferir 
toxicidade aos seres vivos, podendo alterar seu 
desenvolvimento, reprodução ou até causar a 
mortandade de diversos indivíduos, mesmo 
encontrados em concentrações muito 
pequenas.  

Em vista dessa problemática, avaliamos a 
citotoxicidade e genotoxidade em células 
apicais da raiz de bulbos de cebola variedade 
cristal (Allium cepa) em exposição ao 
moxifloxacino, um antibiótico pouco estudado e 
que seu uso em larga escala pode apresentar 
toxicidade em águas. 

A amostra de moxifloxacino foi preparada 
em laboratório com diluição em água destilada 
para concentração final de 75 ppm, com 
posterior diluição em 3 concentrações: 25%, 
50% e 75% que, junto do controle e da amostra 
100%, foram testadas com 5 bulbos por cada 
grupo. 

Os testes foram baseados na metodologia 
de Rank & Nielsen (1998) que consiste em 
expor os bulbos de A. cepa por 48h ao 
antibiótico. 

A toxicidade é avaliada com base na média 
das 3 maiores raízes de cada bulbo por IC50 

(metade da inibição máxima), onde a média 
das amostras deve ser inferior a metade da 
média do grupo controle. 

 
Figura 1: medição das raízes com paquímetro. 

Para determinar a genotoxicidade nas 
células, calculou-se índice mitótico (IM) e 
frequência de alterações cromossômicas de 
cada cebola avaliada. 

Os resultados demonstraram que a 
toxicidade, baseada no índice de IC50, não 
obteve resultado positivo para toxicidade. Em 
contra-partida, o IM obteve maior diferença 
estatística para as amostras de 75 e 100% 
quando comparado ao grupo controle. O 
moxifloxacino é genotóxico em recursos 
hídricos. Essa genotoxicidade indica a 
necessidade do controle do despejo e do 
tratamento deste poluente corpos d’água.   
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Nos dias atuais, cada vez mais nos 
encontramos em um ambiente repleto de 
diferentes tipos de poluentes ambientais, 
muitos deles resultantes dos variados tipos de 
processos industriais e pela queima de 
combustíveis fósseis (HELMIG et al., 2014). 

Alguns destes são os solventes da classe 
dos VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis), já 
estabelecidos como poluentes ambientais 
(CARLSEN et al., 2018). Dentre estes compostos 
voláteis está o tolueno, um solvente orgânico 
muito volátil, que é absorvido por via pulmonar 
rapidamente e atinge o sistema nervoso 
central, gerando efeitos tóxicos (EISENBERG, 
2003).  

Ressaltamos a importância dos estudos 
com o tolueno, visto que seus mecanismos de 
ação não são bem compreendidos e poucos 
trabalhos utilizam modelos in vivo. Logo, o 
presente trabalho buscou avaliar o impacto da 
exposição pelo ar ao tolueno utilizando o 
modelo Caenorhabditis elegans. 

Foram utilizadas as cepas BY200 [Pdat-

1∷GFP] e PE255 feIs5 [sur-5p::luciferase::GFP 
+ rol-6(su1006)]. Vermes no estágio larval (L4) 
foram expostos ao tolueno pelo ar por 24 horas 
em uma câmara selada, nas concentrações de 
1.250 e 1.800 ppm. 

Utilizando a cepa BY200, foi realizado um 
ensaio comportamental que visa avaliar a 
percepção de comida no ambiente, avaliação 
neuronal e viabilidade mitocondrial, utilizando a 
Probe Mitotracker CMXRos fluorescente. Já a 
produção de ATP, foi mensurada utilizando a 
cepa PE255, que na presença de luciferina 
produz uma luminescência proporcional aos 
níveis de produção energética. 

Observamos que o tolueno gerou uma 
redução significativa na sensibilidade da 
presença de comida no ambiente pelos vermes 
(Fig. 1a). Visto que a função dopaminérgica é 
necessária para que haja sinalização de 
percepção ao alimento, tal resultado sugere 
possíveis danos neuronais. 

Corroborando com isso, a fluorescência dos 
neurônios diminuiu significativamente após a 
exposição ao tolueno, inclusive permanecendo 

96 horas após a retirada da exposição, 
indicando dano irreversível (Fig. 1b). 

 
Fig.1 
 

 
 
 
 
 

 
Analisando a produção de energia, 

observou-se uma redução significativa dos 
níveis de ATP nos vermes (Fig. 2a), bem como 
uma redução na quantidade de mitocôndrias 
viáveis (Fig. 2b), logo, caracterizando um 
possível dano mitocondrial. 

 
Fig.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A exposição ao tolueno provocou essa 

alteração comportamental devido aos danos 
neuronais observados, e dessa forma, 
ocasionando na falha da sinalização 
dopaminérgica. Este efeito pode ser devido a 
um dano mitocondrial, visto que a produção de 
energia mostrou-se prejudicada, concomitante 
a uma diminuição no número de mitocôndrias 
viáveis nos vermes. 
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A dependência por combustíveis fósseis e 
seus prejuízos ao meio ambiente resultou na 
busca por fontes de energia renováveis e que 
reduzissem a emissão de gases do efeito 
estufa. Neste contexto, a cana-de-açúcar 
mostrou-se como uma alternativa na produção 
de biocombustíveis (etanol), além de suas 
aplicações diversas. O Brasil é o maior 
produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo 
este de grande importância à economia do 
país. O emprego dos agrotóxicos auxilia na 
manutenção e crescimento do plantio, porém 
sua aplicação contínua pode resultar em efeitos 
nocivos devido à contaminação dos recursos 
hídricos, solo, ar, sedimentos e biota. O 
presente trabalho tem como objetivo avaliar o 
perfil de degradação dos pesticidas 2,4D e 
fipronil após aplicação controlada em lagoas 
artificiais (mesocosmos). 

As amostras foram coletadas durante o 
monitoramento periódico (2 h, 24 h, 96 h, 7, 14, 
21, 31, 45, 73 e 150 dias após a contaminação) 
mesocosmos localizados no Centro de 
Recursos Hídricos e Estudos Ambientais 
(CRHEA - Itirapina). Após o período de 
estabilização, os sistemas foram contaminados 
empregando-se os produtos comerciais Regent 
800 WG e DMA 806 BR contendo como 
ingredientes ativos (IA) fipronil e 2,4-D; as 
concentrações nominais foram 447 e 63 μg L-1, 
respectivamente. Além dos produtos 
comercias, determinados mesocosmos foram 
contaminados com 20 L de vinhaça para a 
avaliação do comportamento dos pesticidas na 
presença da mesma. As amostras foram 
extraídas por SPE (Solid phase extraction) 
empregando-se cartuchos HLB Oasis 500 mg 
(Waters) de acordo com as condições 
otimizadas por Montagner et al. (2014). Após a 
extração, os extratos foram diluídos em uma 
mistura água/MeOH 70:30 v/v para posterior 
análise cromatográfica. A quantificação dos 
pesticidas foi realizada por Cromatografia 
Líquida acoplada à Espectrometria de Massas 
(LC-MS/MS).  

 

As concentrações de 2,4-D e fipronil nos 
diferentes tratamentos 2 horas após a 
aplicação se encontraram na faixa de               
665–1656 μg L-1 e 17–56 μg L-1, 
respectivamente. A concentração dos 
pesticidas nos mesocosmos diminuiu após a 
aplicação, indicando a degradação dos 
mesmos nas condições em estudo (Figura 1).  

 

 
Figura 1 - Perfil de degradação dos 

pesticidas nos mesocosmos após diferentes 
tratamentos.   

Após 150 dias da contaminação as 
concentrações residuais de 2,4-D e fipronil 
foram de 55 ng L-1 a 105,6 μg L-1 e 1 ng L-1 a  
90 ng L-1, respectivamente. Além disso, 
monitorou-se a formação dos produtos de 
degradação fipronil sulfona e fipronil sulfide, 
observando a formação dos mesmos após 21 
dias.  
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Atualmente a inserção de antibióticos em 
ambientes aquáticos vem aumentando de 
forma exacerbada. Os antibióticos não são 
completamente metabolizados no organismo, 
sendo portanto excretados na sua forma 
original ou como metabólitos junto às fezes e a 
urina. Nos últimos anos, os antibióticos 
passaram a ser classificados como 
microcontaminantes de preocupação 
emergente (MPEs), que são contaminantes 
encontrados em baixas concentrações (ng.L-1 a 
µg.L-1) e ainda não são regulamentados 
(Carvalho e Santos, 2016).  

As estações de tratamento de esgoto 
(ETEs) não foram projetadas com a finalidade 
de remover os MPEs. O grande problema 
relacionado a inserção dos antibióticos nos 
ambientes aquáticos é a resistência bacteriana. 
Esse fenômeno acontece naturalmente, porém 
a utilização excessiva e inadequada dos 
antibióticos é responsável por potencializar a 
resistência. Sendo assim, torna-se necessário 
o desenvolvimento de tecnologias de 
tratamentos terciários que sejam de baixo custo 
e capazes de remover/degradar os antibióticos.  

Pesquisas atuais estão sendo realizadas 
com culturas de microalgas para remoção de 
MPEs, assim como a utilização de consórcios 
microalgas-bactérias (Xiong et al., 2017). 
Sendo assim, o objetivo geral desse trabalho é 
utilizar fotobiorreatores, iluminados com LED, 
contendo consórcio microalgas-bactérias para 
remover antibióticos em amostras de esgoto. 
Nesse trabalho foi selecionado o 
sulfametoxazol (SMX), um dos antibióticos 
mais consumidos no Brasil (ANVISA, 2018).  

O esgoto foi coletado na ETE localizada no 
município de Itabirito, Minas Gerais, Brasil. O 
cultivo do consórcio foi feito em fotobiorreatores 
iluminados com LED por um período de 7 dias. 
As amostras foram fortificadas com 50 µg.L-1 
de SMX. O crescimento da biomassa 
microalgal foi determinado pela razão entre 
sólidos totais e clorofila a. As variáveis pH e 
oxigênio dissolvido (OD) foram monitoradas 
diariamente. As possíveis formas de remoção 

do SMX consideradas foram a fotólise, 
bioadsorção, bioacumulação e biodegradação.  

O esgoto é uma matriz complexa, por isso 
torna-se necessário realizar a extração e clean-
up dos extratos. Como alternativa de preparo 
de amostra foi utilizada a LTPE - Low 
Temperature Partitioning Extraction (Gomes et 
al., 2017), que além de simples mostrou ser 
efetiva. O valor da recuperação do SMX variou 
entre 50,0 e 60,0 %. A cromatografia líquida de 
alta eficiência acoplada à espectrometria de 
massas sequencial (HPLC-ESI-MS/MS) foi 
utilizada para determinar e quantificar a taxa de 
remoção do SMX.  

Os valores de pH variaram entre 7,0 e 10,0 
e os valores máximos de OD ficaram próximos 
de 8,0 mg O2.L-1. Foi observado um aumento 
significativo da biomassa microalgal. Os 
valores de bioadsorção e bioacumulação do 
SMX foram menores do que 1,0 %. A fotólise 
juntamente com a biodegradação foram 
responsáveis por aproximadamente 50,0 % de 
remoção. Sendo assim, a utilização do 
consórcio microalga-bactérias mostra ser uma 
alternativa bastante promissora no que tange a 
remoção de antibióticos e outros MPEs. 
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Em águas naturais, micropoluentes 
emergentes (ME) surgem à partir de resíduos 
de fármacos, produtos de higiene pessoal, 
produtos industriais, produtos de excreção e 
formulações agroquímicas. Mesmo que não 
legislados, podem ser persistentes ou pseudo-
persistentes, provocando efeitos adversos à 
biota aquática1,2. Neste contexto, o Lago 
Paranoá é um reservatório urbano de múltiplos 
usos, que envolvem desde a recepção de 
efluentes até o abastecimento público.3 

Este trabalho buscou investigar a presença 
e a variação da concentração de 15 ME em 
amostras do Lago Paranoá coletadas no Pier 
Norte entre os dias 11 e 24 de fevereiro de 
2019, durante o período chuvoso. Amostras 
(1L) coletadas diariamente às 11 h, foram 
filtradas, acidificadas (pH 6) e submetidas à 
extração em fase sólida (Oasis HLB, 500 mg, 
Waters). Após a eluição com 6 mL de MeOH, o 
eluato foi reduzido a 1mL por evaporação 
paralela. 

A quantificação foi feita por cromatografia 
líquida com espectrometria de massas em triplo 
quadrupolo (3200 QTrap, AB Sciex) e fonte de 
ionização electrospray (ESI). Os analitos foram 
separados em coluna Zorbax Eclipse XDB-C18 
(4,6 x 150 mm, 5 μm, Agilent) em gradiente 
água:metanol com HCOOH 0,1% no modo 
positivo (ESI+) e com NH4OH 0,1% no modo 
negativo (ESI-). Para aquisição MRM (Multiple 
Reaction Monitoring), cada analito foi 
quantificado e confirmado por transições 
específicas. Empregou-se padronização interna 
em curvas construídas na matriz (matrix-
matched calibration) a partir de concentrações 
crescentes dos analitos.  

Dentre os 15 ME investigados, 11 foram 
detectados em todas as amostras. Diazepam, 
ácido mefenâmico, amitriptilina e ácido 
clofíbrico não foram detectados em nenhuma 
das 14 amostras 

O repelente de insetos DEET apresentou 
maiores concentrações médias (46±14 ng/L), 
seguido por sulfametoxazol (27±4 ng/L), 
ibuprofeno (13±5 ng/L), triclosan (12±2 ng/L), 
atenolol (11±3 ng/L), cafeína (11±2 ng/L), 
bisfenol A (9±3 ng/L), venlafaxina (9±2 ng/L), 

nortriptilina (7,7±0,3 ng/L), carbamazepina (7±2 
ng/L) e atrazina (5,7±0,9 ng/L).  

Para alguns ME observou-se uma grande 
variação das concentrações entre os dias 
investigados, destacando-se DEET (37±1 a 
72±9 ng/L), sulfametoxazol (10,7±0,7 a 42±1 
ng/L) e atenolol (2,3±0,6 a 18±1 ng/L). Além 
disso, observou-se também alguma tendência 
nesta variação, a qual pode estar relacionada a 
chuvas casuais e/ou às mudança na direção 
dos ventos que ocorreram no período de 
amostragem, conforme dados do INPE. 

A avaliação de risco à biota aquática, 
estimada com dados de PNEC (predicted no-
effect concentration),2 evidenciou situação risco 
para triclosan e sulfametoxazol, além de 
potencial de risco para atrazina e bisfenol A. 

Apesar de presentes sob concentrações-
traço e de não serem amparados por padrões 
de qualidade da água,3 a presença de ME em 
corpos aquáticos destinados à proteção da vida 
aquática demanda monitoramento, bem como 
ações de caráter preventivo e corretivo à curto 
prazo. Neste sentido, diferentes efeitos 
adversos à biota, emergentes ou não, devem 
ser norteadores de critérios de qualidade e de 
programas rotineiros de monitoramento. 

Tendo-se em vista que variações sazonais 
na concentração de ME têm sido observadas 
na literatura,3,4 perspectivas futuras deste 
trabalho consistirão em investigar o perfil 
semanal de variação dos ME investigados no 
período de seca, a fim de dimensionar 
variações de concentrações em diferentes 
escalas temporais. 
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The presence of emerging concern 
contaminants has been widely investigated in 
several countries. The anthropogenic activity 
lead to an intensive and continuous release of 
pharmaceuticals, pesticides and personal care 
products residues in the environment, mainly by 
untreated wastewater.  

In the present work, an initial snapshot of 
the presence of pharmaceuticals in a mangrove 
zone in the coast of Santa Catarina state 
(Brazil) was obtained. To evaluate the probable 
pathway of some selected pharmaceuticals, the 
sampling sites included a stream connected to 
a mangrove besides two sites of mussels and 
oyster cultivation, comprehending the 
municipalities of São José, Palhoça and 
Florianópolis. Sample of surface water, 
crustaceans, oysters and mussels were 
collected and analyzed to investigate the 
occurrence of 71 pharmaceuticals and 
contaminants. Surface water samples (1 L) 
were collected from a stream located at São 
José (coordinates -27.601130, -48.620777). 
This stream flows into a mangrove placed at the 
sea coast in the bay area between the inner 
coast (São José) and Santa Catarina Island. 
Samples of crustaceans were collected in the 
mangrove (coordinates -27.603986, -
48.619589). Samples of oyster and mussel 
were collected in the cultivation areas of Ponta 
do Cedro (Palhoça) and Barro Vermelho beach 
(Florianópolis).   

 Surface water samples were filtered to 
remove particulate matter, using nylon filters 
with 2μm of pore size. Strata-X SPE cartridges 
(Phenomenex) were employed for sample pre-
concentration and clean-up. The final extract 
was dried and reconstituted with water: 
acetonitrile (90:10) to 1.0 mL and injected into 
the LC–MS/MS system. Crustaceans samples 
were lyophilized and extracted with acidified 
acetonitrile. Following, the extract was applied 
to SPE cartridges as described to surface 
sample. Minced and homogenized oyster and 
mussel samples (2.0 g) were extracted with 

methanol: water (90:10). An aliquot of the 
supernatant was directly injected in the LC-
MS/MS system. 

The analytical system was a LC-MS/MS 
5500 (Sciex). The chromatographic separation 
was achieved using a C18 Simmetry column 
(50 × 2.1 mm; 3.5 μm particle diameter and 100 
Å pore size) from Waters (Milford, USA). Water 
and methanol were used as mobile phases A 
and B, respectively, with ammonium acetate 
(5 mmol L−1) and acetic acid (0.1%) in each 
phase. The injection volume was set to 5 μL 
and the flow was 0.3 mL min−1. The column was 
kept at 40 °C.  

The analytes were monitored using MRM 
mode. An IDA criterion was developed to obtain 
the mass spectrum of the targeted compounds. 
EPI experiments were also performed to signal 
enrichment of the targeted m/z transitions in 
order to obtain representative MS/MS spectra. 

Considering that the present study was a 
preliminary screening test to a scenario 
evaluation, all analyzes were performed with 
qualitative purpose. 

The results showed a relevant presence of 
at least six antibiotics in the surface water of the 
stream. Sulfamethoxazole, trimethoprim, 
azithromycin, clindamycin, norfloxacin and 
ciprofloxacin occurrence was confirmed using 
the data for two m/z transitions, plus MS/MS 
spectrum and retention time. 

The same compounds were not detectable 
in the search at crustaceans, mussels and 
oysters. Some suspect peaks of salbutamol 
(oysters), florfenicol (crustaceans) and 
olaquindox (mussels) were not confirmed by the 
MS/MS spectra, despite the match of the two 
monitored m/z transitions and retention time 
(expect for salbutamol). Additional studies will 
include the antibiotics metabolites and 
transformation products of the antibiotics 
observed in the stream. 
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Produtos farmacêuticos e de cuidados 
pessoais (PPCPs) e desreguladores 
endócrinos (EDs) são grupos de 
micropoluentes presentes em níveis de 
concentração que variam de ng L-1 a µg L-1, 
que se apresentam perigosos para o meio 
ambiente e humanos mesmo em baixas 
concentrações. Devido aos baixos níveis de 
concentração, o desenvolvimento de métodos 
analíticos sensíveis e seletivos, capazes de 
determinar tais micropoluentes vem se 
tornando essencial para o controle de 
qualidade da água potável1.  

O objetivo desse trabalho foi desenvolver e 
validar uma metodologia analítica por SPE-
UPLC-MS/MS, para a determinação de 
trimetoprim (TMP), bromazepam (BZP), 
clonazepam (CZP), diazepam (DZP), 
ibuprofeno (IBP), 4-nonilfenol (4NP), bisfenol A 
(BPA), benzofenona (BEN) e dietilftalato (DEP) 
em águas superficiais. A bacia do rio Guandu 
abastece, de maneira parcial ou total a 
população, de 15 municípios, servindo como 
fonte de água para mais de 9 milhões de 
habitantes e diversos setores econômicos. 
Amostras de águas superficiais foram 
coletadas entre os meses de abril de 2018 e 
março de 2019 nas cidades de Paracambi, 
Seropédica, Nova Iguaçu e Rio de Janeiro. 

Para o preparo de amostra, utilizou-se a o 
cartucho de SPE de caráter apolar (C18 – 500 
mg / 3 mL), utilizando metanol como solvente 
de eluição em duas etapas. Foi utilizado 
também, o UPLC-MS/MS (triplo quadrupolo), 
com coluna analítica BEH C18 (2,1 mm ID x 50 
mm, 1,7 µm), com metanol e água ultrapura 
ambos com 0,01% NH4OH como fase móvel, 
numa eluição em gradiente com vazão de 0,4 
mL min-1 O método analítico foi validado em 
função dos ensaios de exatidão, precisão 
(DPR), linearidade, limite de detecção (LD), 
limite de quantificação (LQ), seletividade, 
robustez e efeito de matriz, utilizando-se o guia 
de validação 8000D USEPA2. Para a avaliação 
do efeito de matriz, utilizou-se o teste F para a 

comparação entre duas curvas analíticas 
preparadas em água Milli-Q e matriz, para a 
mesma faixa de concentração. 

Para todos os compostos, a exatidão ficou 
entre 56 – 116%, DPR < 10%, R2 > 0,99, erro 
padrão < 5,6%. Os valores do LD variaram 
entre 0,207 e 2,41 ng L-1. Já os valores do LQ 
variaram entre 1,00 e 50,0 ng L-1. Com relação 
ao efeito de matriz, apenas os compostos DZP 
e BZP não apresentaram tal efeito, uma vez 
que as curvas analíticas não apresentaram 
diferença estatística (95% de confiança). Além 
desses ensaios, o método apresentou-se 
robusto e seletivo para todos os compostos. 
Após a validação, houve a coleta das amostras 
de águas superficiais e procedeu-se para a 
determinação. A tabela 1 ilustra as 
concentrações médias de cada compostos nos 
pontos amostrais durante todo o tempo de 
coleta. 
Tabela 1. Concentração média dos compostos 

Concentração dos compostos (ng L-1) 
Composto Conc Média Composto Conc Média 

BEN 231,24 CZP 251,3 
DEP 3024,42 IBP 93,82 
DZP 15,40 4NP 9,69 
TMP 11,40 BPA 257,73 
BZP 138,03   

O método foi validado, fornecendo 
confiabilidade para as determinações. Como 
pode ser visto pela tabela 1, o método 
apresenta sensibilidade adequada para a 
determinação desses compostos em amostras 
de águas superficiais. 
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Introdução 
 

Os parabenos são ésteres fenólicos utilizados 
como antimicrobianos e bactericidas em produtos de 
higiene pessoal. Devido à ineficiência do tratamento 
convencional de água e descarte inadequado de 
esgoto, esses compostos acabam alcançando os 
corpos aquáticos1. A presença de hidroxila em suas 
estruturas favorece sua hidrofilicidade, tornando o 
processo de extração desafiador, geralmente 
necessitando de uma etapa adicional de pré-
concentração para incrementar suas 
detectabilidades2. Nesse sentido, protocolos 
miniaturizados como a microextração líquido-líquido 
dispersiva (DLLME)3 em conjunto a técnicas 
cromatográficas, têm sido aplicados com sucesso 
para quantificação de diversas espécies orgânicas em 
meio aquoso. Desse modo, este trabalho fez o uso da 
microextração líquido-líquido dispersiva assistida por 
vórtex (VA-DLLME) e cromatografia a gás acoplada a 
espectrômetro de massas (GC-MS), para 
determinação de Metil-parabeno (MeP), Etil-
paranbeno (EtP) e Propil-parabeno (PrP) em 
amostras de água reconstituída utilizada em ensaios 
ecotoxicológicos.  

 
 

Materiais e métodos 
 

A quantificação dos analitos foi realizada por GC-
MS empregando monitoramento seletivo de íons. 
Foram estudadas as variáveis de aplicação da VA-
DLLME: tipo de solvente extrator (diclorometano, 
clorofórmio e tetracloreto de carbono); solvente 
dispersor (acetonitrila, acetona e metanol); os 
volumes de solvente extrator (75, 100 e 150 µL) e 
dispersor (400, 650 e 900 µL) e o efeito da força 
iônica na extração (CNaCl de 0 a 15% m v-1). Outras 
condições foram mantidas fixas, como o tempo e 
velocidade de vórtex (1 min e 1200 rpm), volume de 
amostra (5,00 mL), centrifugação (5 min a 2800 rpm) 
e a temperatura (21 ± 3 ºC). Foram obtidas curvas 
analíticas via VA-DLLME, com cinco níveis de 
concentração, entre 5,0 e 300,0 µg L-1

. A precisão e 
exatidão do método foram avaliados via ensaios de 
recuperação, em 3 níveis de concentração: 7.5, 30 e 
120 µg L-1. Na água reconstituída foram feitos ensaios 
de recuperação com a presença dos sedimentos. 

Resultados e discussão 
 

Os melhores parâmetros encontrados para 
extração foram: 425 µL de metanol como dispersor, 
75 µL de clorofórmio como extrator e 0% (m/v) de 
CNaCl. Sob estas condições foram obtidas faixas 
lineares entre 5,0 e 300,0 µg L-1 (R2 ≥ 0,99), e limites 
de quantificação para MeP, EtP e BuP, 
respectivamente, de 5.2, 3,9 e 5,7 µg L-1. Os valores 
de exatidão foram superiores a 77 %, enquanto que a 
precisão foi de 24 % (n = 3). De posse disso, o 
método foi aplicado em água reconstituída, contendo 
sedimentos e fortificada com parabenos, sendo os 
resultados apresentados na Tabela 1. 

 
 

Tabela 1: Recuperações (%) de parabenos em água 
reconstituída (A) e água contendo sedimentos (A+S) 

 

Analitos 
12,5 (µg L-1) 50,0 (µg L-1) 

A A+S A A+S 

MeP 87,2 (22,8) 72,3 (29,5) 130,8 (3,2) 103,5 (23,8) 

EtP 81,2 (9,7) 112,0 (32,5) 92,1 (2,7) 94,8 (7,5) 

PrP 84,8 (0,6) 48,7 (14,5) 94,8 (7,1) 90,2 (14,0) 
 

Desvios padrão relativos (%) para n=3 entre parênteses. 
 

De modo geral, maiores incertezas, frente aos 
controles (A) foram constatadas para as 
determinações em A+S, o que sugere provável 
interação dos analitos, especialmente PrP, com o 
material particulado coloidal do sedimento. 
Resultados semelhantes foram verificados na 
literatura4, indicando que o mecanismo de interação é 
de natureza hidrofóbica com material orgânico e 
hidrofílico com argilominerais presentes na 
composição do sedimento. O método desenvolvido 
será empregado em estudos ecotoxicológicos para 
avaliar os efeitos de parabenos em larvas de 
Chiromonus Sancticaroli.  
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There is an increasing water demand 
leading to the reutilization of wastewater. 
However, its reuse could suppose an important 
contamination resource of aquatic ecosystems 
since traditional treatments are not appropriate 
for removing organic pollutants (Välitalo et al., 
2017). Therefore, efforts have to be aimed to 
the development of robust, reliable and highly 
sensitive and selective methods capable of 
monitoring organic pollutants at ultra-trace 
levels.  

In the present study, the combination of 
headspace solid phase microextraction and gas 
chromatography coupled to an Orbitrap high 
resolution mass spectrometry analyzer (HS-
SPME-GC-Orbitrap HRMS) has been evaluated 
for the first time, resulting in a highly sensitive 
analytical methodology for the automated 
determination of 15 polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) in wastewaters. The 
methodology was fully validated showing 
adequate linearity (r2> 0.999), limits of 
quantification (0.02-0.70 ng L-1) as well as 
suitable recoveries (89-115%) and precision 
values (RSD <20%). The proposed method 
allowed for the determination of low levels 
(1.33-24.32 ng L-1) of naphthalene, 
acenaphthene and phenanthrene in wastewater 
samples. 

On the other hand, taking advantage of the 
high sensitivity of the Orbitrap analyser 
operating in full scan mode, and the valuable 
accurate mass information provided, 
retrospective analyses were carried out. 
TraceFinder software was used by two different 
approaches, post-target and non-target.  

The post-target analysis consisted in the 
searching of compounds included in a database 
containing about 1000 pollutants, including 
among others, PCBs and those compounds 
considered as priority substances by the Water 
Framework Directive (Directive 2013/39/EU), 
such as BDE and pesticides. Prior to the non-
target analysis, a deconvolution process 

allowed for the generation of clean mass 
spectra of coeluting peaks. In order to ensure 
accurate compounds identification, a stringent 
workflow was established. Indeed, the identified 
compounds must show mass error < 2 ppm, for 
the four ions monitored, high resolution filtering 
(HRF) scores in the range of 97.00-100.00% 
and Kovats index (KI) values close to that 
reported in NIST database (∆KI values ≤ 1 %).   

Finally, 51 compounds were tentatively 
identified from the retrospective analysis of the 
samples. Those compounds were mostly 
flavoring agents, household products 
ingredients, highlighting the presence of linear 
alkyl benzenes (LABs), as well as cosmetics 
and personal care products. The 
organophosphorus insecticides chlorpyrifos 
ethyl and diazinone were also detected in 
certain waters. Most of the pollutants found 
were present in treated and untreated 
wastewaters reflecting their high persistence 
against the applied treatment.  
   The high number of compounds that have 
been identified in the samples as well as the 
low concentration level at which the analytes 
can be quantified, led to the conclusion that the 
proposed methodology is a breakthrough for 
the target and non-target screening of 
pollutants in water samples. 
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Nowadays, one of the most relevant 
environmental issues is the occurrence of plant 
protection products and their metabolites in 
surface waters, wastewater effluents, soils and 
sediments. The increasing contamination of 
freshwater systems with industrial chemical 
compounds, which are deliberately released 
into the environment, is one of the key 
environmental problems society is facing today. 
More than one-third of the Earth's accessible 
renewable freshwater is used for agricultural, 
industrial and domestic purposes, and most of 
these activities lead to water contamination with 
numerous synthetic compounds. Chemical 
pollution of natural waters has already become 
a major public concern worldwide, since long-
term effects on aquatic life and on human 
health are unknown (Loos et al., 2009). 

 
This study is focused on the evaluation of 

famoxadone, fungicide which is used to protect 
agricultural products against various fungal 
diseases. Famoxadone can be degraded into a 
variety of metabolites such as 4-
phenoxybenzoic acid and 1-acetyl-2-
phenylhydrazine. The European Food Safety 
Agency (EFSA) has proposed other metabolites 
(EFSA (European Food and Safety Authority), 
2015) such as IN-JL856, IN-JS940, IN-KF015, 
IN-KZ007, IN-MN467, benzene and 1,5-
diphenylcarbono hydrazide. These metabolites 
could be detected in soils and water although in 
most cases, toxicity of metabolites has not been 
studied yet (EFSA (European Food and Safety 
Authority), 2015). Therefore, a dissipation study 
is required and for that, an analytical method 
based on ultra-high performance liquid 
chromatography coupled to Orbitrap mass 
spectrometry (UHPLC-Orbitrap-MS) was 
applied.   

The dissipation of famoxadone was 
monitored over a period of 100 days after the 
plant protection product, Equation Pro®, was 
administered to the target matrices (soil and 
water). This study was performed at two doses, 
normal and double in the case of soils and 

fivefold instead of double dose in water. The 
concentration of famoxadone steadily 
decreased during the monitoring period in both 
matrices. Half-life (DT50) values were lower than 
30 days in most cases except for loam soils, for 
which it was 35 days. Therefore, persistence of 
this pesticide in both matrices was low.  

Famoxadone metabolites such as IN-KF015 
and IN-JS940 were detected in both matrices 
and their concentration increased while the 
concentration of the parent compound 
decreased. Metabolite IN-JS940 was the 
compound detected at the highest 
concentration in both matrices. In water the 
maximum concentration was 20% of the initial 
famoxadone content and in soils it was 50% of 
initial famoxadone content. In addition, another 
metabolite, IN-MN467, was detected in soils, 
following the same behavior as the other 
metabolites. 
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Los nuevos muestreadores pasivos se emplean 
ampliamente en el monitoreo ambiental. La 
mayoría de las técnicas convencionales de 
detección de contaminantes ambientales para 
matrices acuosas utilizan muestras discretas 
[1]. Los contaminantes orgánicos emergentes 
incluyen una amplia gama de compuestos 
químicos, desde pesticidas, productos 
farmacéuticos, productos para el cuidado 
personal, surfactantes, plastificantes, aditivos 
industriales y otros. Ingresan al ecosistema a 
través de diferentes fuentes de contaminación: 
aguas residuales, efluentes hospitalarios, 
actividades agrícolas o de existencias vivas, 
fosas sépticas, lixiviados de rellenos de tierra, 
entre otros [2].

Este estudio se enfoca en el 
desarrollo de un nuevo muestreador pasivo con 
material de teflón y en su interior se introduce 
diferentes formatos de fase corchos 
intercalados entre dos membranas PES.
Se seleccionaron los siguientes contaminantes 
emergentes: parabenos, hormonas, 
antiinflamatorios no esteroidales y triclosán.

En este trabajo se compara el corcho 
laminar molido y sin moler como fases 
sorbentes.

Fig 1. Muestreador desarmado y las fases 
molida y sin moler de corcho.

Para comparar las fases se montaron los 
muestreadores con cada una de ellas y fueron 
sumergidos en dos recipientes de 5L de
solución preparada con agua desionizada y 

multiestandar con concentración de 10µgL-1. Se 
agitaron a 100 rpm y se agitaron por dos días.

Fig 2. Comparación de la extracción entre fase 
laminar molida y fase laminar con sus áreas 
normalizadas con un estandar interno.

Se puede concluir que los dos formatos 
de la fase laminar son adecuadas para el grupo 
de compuestos en estudio, en tiempos cortos 
de exposición, pero considerando que el tiempo 
de molienda y de armado que se consume en 
la preparación de la fase molida de corcho, es 
recomendable la elección de la fase sorbente 
laminar sin moler.
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Brazilian fruit market is one of the most 
diversified in its world and the cultivation area 
exceeds 2 million hectares. 

Due to its high exportation the Fruit growing 
is considered a priority by Federal government. 
Brazil is the world's leading orange producer; 
the third largest producer of pineapple; and an 
important lemon producer (MINISTÉRIO DA 
AGRICULTURA, 2018). Market the cultivation 
of fruits, some pests can compromise 
production, resulting in the usage of different 
classes of pesticides. Improper use of these 
substances can not only compromise the 
environment but also cause many health 
problems to farm workers and consumers. Due 
to the negative effects of pesticide 
contamination, it is necessary to control 
residues in citrus fruits. 

Due to the complexity of these matrices, the 
for determination of pesticide residues, the 
QuEChERS method was used. This method 
provides high recovery values and degree of 
accuracy and precision, as well as reducing 
interferers after the clean step (PRESTES, 
2009). Thus, the theme of this work was to 
determine residues of pesticides residues in 
pineapple, lemon and passion fruit using 
original QuEChERS extraction and gas and 
liquid chromatography coupled to mass mass 
spectrometry. Extraction was performed by 
weighing 10 g of processed fruit in an extraction 
tube, 10 mL of acetonitrile and the extraction 
salts 4 g of MgSO4 and 1 g NaCl. The clean 
step was performed by adding 1 mL of the 
supernatant to 50 mg of PSA and 300 mg of 
MgSO4. The method was validated using NaOH 
5 M in the extraction step. Blank samples were 
spiked at 10, 25 and 50 µg kg-1 for GC-MS/MS 
analysis and 2, 5 and 10 µg kg-1 for UHPLC-
MS/MS. Trueness and precision were assured 
in these three spike levels with recovery results 
ranging from 70 to 120% (Figure 1) and RSD ≤ 
20%. Also, r2 ≥ 0.990 and matrix effect less 
than ± 20% for most compound. The analytical 
curves ranged from 2.5 to 250 µg kg-1 for GC-

MS/MS analysis and 0.5 to 25 µg kg-1 for 
UHPLC-MS/MS. 

 
 
Figure 1: Number of pesticide compounds 

recovered using different chromatographic 
systems. 

  

 
 

The developed and validated method using 
NaOH in the extraction step improved the 
compounds recoveries from high acidic fruit 
samples. It showed adequate to determinate 
more than 80 pesticide residues in lemon, 
pineapple and passion fruit by UHPLC-MS/MS 
and GC-MS/MS. 
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Fármacos e produtos de cuidado pessoal 
(PPCPs, do inglês Pharmaceuticals and 
Personal Care Products), e adicionalmente os 
biocidas de 3ª geração fazem parte de um 
grupo de compostos orgânicos amplamente 
investigados em diferentes compartimentos 
ambientais ao redor do mundo (Köck-
Schulmeyer et al., 2019). Para que seja 
possível suas determinações, se faz necessário 
o uso de técnicas de preparo de amostra, 
considerada uma etapa fundamental no 
processo analítico. 

O grande desafio e sucesso das técnicas 
miniaturizadas se dá pela possibilidade de 
minimização da quantidade de reagentes, 
volume de solvente e por consequência a 
geração de resíduos dentro do laboratório. 
Entretanto, o acoplamento dessas técnicas 
com a determinação de compostos orgânicos 
de diferentes classes e propriedades físico-
químicas é considerado um desafio. 

O objetivo e contribuição desse trabalho foi 
o estudo da Dispersão da Matriz em Fase 
Sólida Assistida por Vórtex (VA-MSPD, do 
inglês Vórtex Assisted-Matrix Solid Phase 
Dispersion) na busca de uma técnica rápida, e 
que possibilitasse a extração simultânea de um 
grupo selecionado de 59 compostos orgânicos 
em sedimento. Dentro desse grupo fazem parte 
41 PPCPs, incluindo 7 dos seus produtos de 
degradação mais frequentes, 7 filtros UV e 4 
biocidas anti-incrustantes. 

O método proposto foi desenvolvido por 
cromatografia líquida acoplada a 
espectrometria de massas sequencial com 
analisador de armadilha de íons e o preparo de 
amostra foi baseado no trabalho de Batista-
Andrade et al., (2016) com algumas 
modificações. As principais variáveis do 
preparo de amostra, como solvente de extração 
e tipo de suporte sólido foram otimizadas. 

O método utilizou 2 g de sedimento 
liofilizado isento de suporte sólido, com 5 mL 

de metanol como solvente de extração. Os 
LOQs do método ficaram entre 0,42 e 36,83 ng 
g-1 com recuperações entre 70 e 120% e RSD ≤ 
20% para a maioria dos compostos. A 
quantificação foi realizada por padronização 
interna e o método foi aplicado em amostras de 
sedimento coletadas no Porto de Santos e São 
Vicente (Santos, SP) e no Estaleiro Irmãos 
Fernandes (Rio Grande, RS). 

Foram encontrados os PPCPs avobenzona, 
metilbenzotriazol, metilparabeno, 
ciprofloxacina, e os biocidas irgarol e DCOIT na 
faixa de 1,55 a 69,69 ng g-1. O método 
proposto apresentou o desafio da determinação 
simultânea de um grupo heterogêneo de 
compostos com diferentes classes e 
propriedades físico-químicas e, por fim, quando 
comparado com outros métodos disponíveis na 
literatura, o mesmo apresentou sensibilidade, 
seletividade, além de ser mais rápido, simples, 
barato e fácil execução. 
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In agriculture is very common the use of a 
large number of pesticides to protect the  
harvest from pests, diseases and control the 
growth of unwanted plants. These compounds 
include organophosphates, organochlorines, 
carbamates, pyrethroids and neonicotinoids. 
Several of these pesticides have already shown 
adverse effects when used indiscriminately, 
affecting non-target organisms, causing for 
example, human health problems (Damalas & 
Eleftherohorinos, 2011), and episodes of acute 
mortality in bee hives (Nakasu, et al., 2014).    

Bees are essential pollinators for many 
plants in natural ecosystems and agricultural 
crops. The disappearance of wild bees species 
and the increased mortality in the colonies are 
motives of concern (Nakasu, et al., 2014). 

Considering this, it is necessary to have a 
robust analytical method that allows the 
determination of multiclass pesticides in bees; 
therefore, the main objective of this work was 
the method development for the determination 
of 151 pesticides in bees by UHPLC-MS/MS 
and GC-MS/MS. 

The QuEChERS method was used as 
sample preparation and allowed the analysis of 
31 samples bees found in different cities of Rio 
Grande do Sul, Brazil. For this purpose, 1 g of 
bees was extracted with 5mL of ACN and H2O. 
After 1min in vortex it was added MgSO4 and 
NaCl to promote the partition step. Then the 
tube was vortexed and centrifuged (8 min at 
3400 rpm). Later,  2 mL of the supernatant were 
cleaned-up with MgSO4, C18 and PSA. Finally, 
the sample was injected for chromatographic 
analysis in UHPLC-MS/MS and GC-MS/MS. 

Matrix matched calibrations curves were 
prepared for each technique, for UHPLC-
MS/MS the linear range was between 0,5 to 50 
µg L-1 and for GC-MS/MS between 1 to 100 µg 
L-1 achieving r2≈0,99 for most of the 
compounds.  

The recoveries were evaluated (n=3) at 
levels 10, 25 and 100 µg kg-1. For UHPLC-
MS/MS the recovery range was between 60 to 
134 %. While for GC-MS/MS the recovery 
range reported from 67 to 120%. Regarding the 

UHPLC-MS/MS, LOQm and LODm were 
between 0,005 to 0,050 mg kg-1 and a 0,002 to 
0,015 mg kg-1, respectively. Whereas for GC-
MS/MS the LOQm values were between 0,005 
to 0,050 mg kg-1 and the LODm values between 

0,002 to 0,015 mg kg-1.  
The UHPLC method allowed the analysis of 

140 compounds and at least 1 pesticide or 
more were found in 68% of the samples. The 
detected pesticides are atrazine, azoxystrobin, 
bromuconazole, carbendazim, chlorpyrifos, 
diflubenzuron, diuron, epoxiconazole, 
tebuconazole, trifloxistrobin and triflumuron. 

The GC-MS/MS allowed the analysis of 11 
compounds (alachlor, carbofenothione, 
deltamethrin, disulfotom, phenpropatrin, fipronil, 
indoxacarb, pendimethalin, procimidone, 
protiophos and tebufempirad). Fipronil was 
detected in 55% of the samples.  

The developed method proved to be easy, 
effective and allowed analyses of 31 bee 
samples by UHPLC-MS/MS and GC-MS/MS. 
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Los muestreadores pasivos son dispositivos 
utilizados para monitorear compuestos en 
matrices ambientales, basado en la difusión 
natural de estos, producto de la diferencia de 
potenciales químicos entre los analitos y el 
entorno1. Estos dispositivos dan cuenta de la 
concentración promedio en el tiempo (TWA), lo 
que permite monitorear episodios puntuales de 
contaminación en la matriz ambiental a largo 
plazo. Para obtener las concentraciones se 
realiza una calibración utilizando compuestos 
denominados calibrantes. 

Para disminuir costos, el uso de fases 
sorbentes naturales es una de las alternativas 
más llamativas. El corcho es producto de los 
procesos de la industria de la celulosa, por lo 
que es un material abundante y además de 
fácil adquisición. Los principales componentes 
del corcho son la suberina, lignina y 
polisacáridos, los que proveen de sitios de 
adsorción para diversos contaminantes2.  

Los contaminantes emergentes son 
compuestos de distinto origen y naturaleza 
química, cuya presencia en el medio ambiente, 
o las consecuencias de esta, han sido poco 
estudiadas, por lo que se desconoce sus 
efectos a largo y corto plazo, además de la falta 
de estudios en cuanto a su tratamiento.  

En este trabajo se propone utilizar laminas 
de corcho circulares de 8 mm de diámetro 
como muestreador pasivo en cuerpos de agua 
para cuantificar por medio de cromatografía 
gaseosa acoplada con espectrometría de 
masas (GC/MS) triclosán (TCS), etinilestradiol 
(EE2) y ácido mefenámico (MEF). 

 Para la preparación de la fase, se utilizan 
viales de 4 mL, agitadores magneticos de 1 mm 
de largo y un soporte de acero galvanizado 
para fijar el muestreador al interior del vial. La 
preparación consiste en sonicar el corcho en  
agua y solventes y enriquecerlo con calibrantes 
que permitan corregir la concentración de 
contaminantes encontrados en cuerpos de 
agua. Posteriormente se lleva a cabo el 
muestreo en terreno y la elución final de los 

compuestos. Los analitos se derivatizan y 
finalmente se determinan por GC/MS. 

Se han optimizado tres variables: tiempo de 
enriquecimiento, tiempo de elución y solvente 
de elución.   

Preliminarmente, para llevar a cabo las 
optimizaciones, se utilizó una solución 40 µg/L 
de calibrantes (TCS deuterado, EE2 deuterado 
y ácido meclofenámico) en agua ultrapura y 
agitación a 1700 rpm tanto para el 
enriquecimiento y como para la elución.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. (a) Dimensión corcho (b) sistema 
enriquecimiento y elución. 
 
Los resultados indican que para el 
enriquecimiento son necesarias 4 horas de 
tratamiento para que la fase alcance el 
equilibrio. Para la elución, el solvente más 
apropiado es metanol (3 mL) por 1 hora. 
Se realizará un muestreo pasivo de estos 
contaminantes en el río Mapocho de la Región 
Metropolitana en las cercanías de una planta 
de tratamiento de aguas residuales.  
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The 2,4-D or dichlorophenoxyacetic acid is 
used in soybean and wheat crops to prevent 
weed growth as well as pasture. This is a post-
emergent growth regulating herbicide used to 
control large numbers of broadleaf plants. It is 
available in amine and ester forms. Although 
the ester form is cheaper and easily absorbable 
by plants and very volatile. Therefore, it may 
drift from the point of application to plants 
where it has not been applied. Field studies and 
observations indicate that 2,4-D drift can cause 
damage to other crops, such as grapes, even 
several kilometers from the application place 
(Ball, 2014). All varieties of grapevine are 
sensitive to 2,4-D, although the expression of 
symptoms (twisted leaves and growth tip 
blanching) changes from variety to variety. The 
severity of damage increases with exposure 
time. Symptoms are seen in the growth tip of 
the branches and new leaves, because 2,4-D 
affects cell division and cell growth. 
Inflorescences and young fruits can also be 
damaged, resulting in low fruit set and 
consequently reduced yield. Fruit quality is also 
affected by reduced sugar concentration. 

 In some cities of Rio Grande do Sul, 
winegrowers have observed that vine leaves 
have presented lesions (characterized by small 
wrinkled spots), a symptom of the injury caused 
by 2,4-D. Since grape production is being highly 
affected, the objective of this work was to 
develop and validate a method for 
determination of 2,4-D and metabolites in vine 
leaves, in order to verify their possible 
contamination by the drift of this herbicide. The 
developed method consists of a preparation 
step using 5 g of leaf sample, extraction with 
5% (v/v) formic acid acetonitrile, a partition step 
was performed employing salts of citrate 
QuEChERS. The cleanup step was performed 
using magnesium sulfate, GCB and PSA. The 
determination of compound 2,4-D was 
performed LC-MS/MS (ESI-) with Pursuit XRs 
Ultra C18 analytical column (100 x 2.0 mm i.d.) 

and 2.8 µm particle size. The determination of 
the ester metabolites, 2,4-D methyl and 2,4-D 
butyl, was performed by GC-MS/MS Intuvo 
9000 system using electron impact ionization 
mode. The validation step was performed 
according to the SANTE (2017). The 
coefficients of determination (r2) were greater 
than 0.999 for curves prepared in the blank 
matrix extract, from 50 to 400 µg L-1 for LC-
MS/MS and 0.5 to 50 µg L-1 for GC-MS/MS. 
The limits of detection (LOD) were 50 µg L-1 
and 0.5 µg L-1 and the limits of quantification 
(LOQ) were 100 µg L-1 and 1 µg L-1 for LC-
MS/MS and GC-MS/MS, respectively. The 
method presented recovery results between 70-
120%, with RSD ≤ 20%. A positive matrix effect 
was observed, mainly in GC-MS/MS 
determination. This proposed method was 
applied in 61 real samples. About 91% of 
samples showed residues of 2,4-D herbicide. 
The developed method is efficient and reliable 
for the determination of 2,4-D herbicide 
residues and leaf metabolites. 
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The seafood consumption is considered an 
important balanced diet element. The mussel is 
a bivalve mollusk that feeds on the filtration of 
organic particles present in water suspension. 
In recent years, several issues related to its 
consumption have arisen due to the risk of 
exposure to contaminants. Polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs) are organic pollutants 
formed naturally or by anthropogenic action due 
to the incomplete combustion of organic matter. 
These compounds are included in the priority 
list of pollutants of the European Union and the 
United States Environmental Protection Agency 
(USEPA) because of their mutagenic and 
carcinogenic properties (Danyi et al., 2009). 

Since these animals can be exposed to 
contaminants, these organisms have been 
reported as an important route of human 
exposure. The determination of PAHs in food 
samples is a challenge due to the complexity of 
the sample and the low levels of concentration 
of these compounds (Barhoumi et al., 2016). 

The aim of this study was to evaluate the 
extraction method based on the QuEChERS 
method to determine seven PAHs 
(phenanthrene, anthracene, pyrene, chrysene, 
benzo[k]fluoranthene, benzo[a]pyrene and 
dibenzo[a,h]anthracene) in mussels. 

The parameters that affect the extraction 
efficiency were studied and after the best 
extraction conditions were found they were 
validated. The validated method consisted by 
weighing 5 g of mussel tissue into a 50 mL 
tube, extracted with 10 mL of acetonitrile and 
shaking vigorously by hand for 1 min, followed 
by partitioning promoted by the addition of 
QuEChERS original salts. The tube was shaken 
shaking vigorously by hand (1 min) and 
centrifuged at 3500 rpm for 8 min at 10 °C. For 
the clean-up step, 1 mL of upper layer phase 
was transferred to 2 mL epperdorf centrifuge 
tube containing 200 mg silica and 150 mg 
MgSO4, the tube was shaken by vortex (1 min). 
Finally, the tube was centrifuged at 10000 rpm 
for 8 min and the upper layer was filtered 
through a 0.22 μm PTFE filter and analyzed by 

high performance liquid chromatography with 
fluorescence detection (HPLC-FD). 

Separation was performed by injecting 20 µL 
into an Acclaim™ 120 C18 (250 x 4.6 mm i.d., 5 
μm particle size) at 20 °C. The mobile phase 
was composed of (A) water and (B) acetonitrile. 
The gradient program started at 80% of B (held 
5 min) at 1 mL min-1, then increased linearly to 
reach 100% B in 9 min (held 12 min, at 0.7 mL 
min-1) and decreases to 80% of B at 21 min, 
holding until 2 min (at 1 mL min-1). The 
excitation (λex) e emission (λem) wavelength was 
260/395 nm for all PAHs evaluated in this 
study. 

The proposed method was validated for the 
determination of the seven PAHs and the limits 
of detection (LOD) and quantification (LOQ) of 
the method were 0.6 and 2 μg kg-1, 
respectively. The recovery percentages were 
between 78 and 114% with RSD ≤ 10%. This 
method was used to determine PAHs in 20 
mussel samples. The sum of the concentrations 
obtained in each sample ranged from 25.6 to 
38.5 μg kg-1. 

Considering the results obtained, the 
proposed method proved to be adequate for 
determination of PAHs in mussels as it 
conferred enough selectivity and detectability, 
and all validated parameters were satisfactory. 
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Os elementos conhecidos como terras     
raras, (REE, do inglês Rare Earth’s Elements)       
que constituem o grupo dos lantanídeos, têm       
sido largamente empregados na fabricação de      
produtos ofertados pela indústria tecnológica,     
devido ao fato de que suas propriedades       
ópticas, magnéticas e catalíticas aumentam o      
desempenho de produtos como celulares, telas      
de equipamentos eletroeletrônicos, câmeras    
fotográficas, reatores e ligas metálicas, entre      
outros.  

No entanto, o incremento de seu uso       
está incorrendo em mudanças significativas     
nos processos associados aos seus ciclos      
biogeoquímicos na superfície terrestre,    
desencadeando a necessidade de avaliação     
sobre os aspectos analíticos, ambientais e      
toxicológicos1. Diante deste cenário, foi     
proposta uma nova classificação para os REE,       
incluindo os elementos do grupo da platina       
(PGE, do inglês Platinum Group Elements),      
entre outros, agora denominados Elementos     
Tecnologicamente Críticos (TCE, do inglês     
Technology Critical Elements ).  

Em face do exposto e a fim de suprir a          
lacuna analítica apresentada para a     
determinação de REE em águas naturais, que       
dificulta ou torna demorada sua determinação      
analítica devido às baixíssimas concentrações,     
a técnica de microextração líquido-líquido     
dispersiva (DLLME, do inglês Dispersive     
Liquid-Liquid Microextraction) tem sido aplicada     
para a pré-concentração de diversas espécies      
metálicas. Portanto, um método para extração      
e pré-concentração de La(III), Ce(III), Pr(III),      
Nd(III), Sm(III), Eu(III), Gd(III), Tb(III), Dy(III),      
Ho(III), Er(III), Tm(III), Yb(III), Lu(III) e Y(III),       
com determinação por ICP OES em águas       
marinhas foi desenvolvido. 

Os elementos terras raras foram     
extraídos da amostra de água marinha com       
CCl4 usando a técnica de DLLME, com a        

8-hidroxiquinolina como agente quelante e     
acetona como agente dispersor. Após     
centrifugação e separação das fases foi      
adicionado o surfactante Triton X-114 à fase       
orgânica, sendo a emulsão resultante     
analisada por ICP OES. 

Alguns parâmetros que afetam a     
eficiência de extração foram otimizados, como      
a concentração do complexante e do      
surfactante, onde foram estudados o Triton      
X-114 e Triton X-110. O meio de dissolução do         
complexante também foi avaliado, testando-se     
butanol e HNO3, sendo definido o meio ácido        
para os estudos futuros. 

Utilizando as condições ótimas da     
DLLME aplicada aos REE foram obtidos limites       
de detecção entre 1,0 e 142,0 ng L-1 para 5 mL           
de volume de amostra. A precisão e a exatidão         
do método foram avaliadas com uma amostra       
de água marinha fortificada, sendo obtidas      
recuperações satisfatórias com valores    
percentuais entre 80% e 120% e CV > 10%.  

O presente estudo evidenciou que para      
a aplicação da técnica de DLLME para REE        
são necessários pequenos volumes de     
solvente e reagentes, bem como de amostra,       
para se obter recuperações próximas a 100%.       
O método proposto se mostrou simples, rápido       
e eficaz para a determinação de REE por ICP         
OES em águas de elevada força iônica e matriz         
complexa, como água marinha. 

 
Agradecimentos 

Os autores agradecem à UFPR, PPGQ, Capes,       
Petrobras, ao TECPAR, ao grupo GQA/UFPR,      
e ao INCTAA. 

Referências 
 

Cobelo-García A.; Filella M.; Croot P.; Frazzoli C.;        
Laing G. D.; Ospina-Alvarez N.; Rauch S.;       
Schafer J.; Zimmermann S. 2015. Environ Sci       
Pollut Res. Research and education highlights. 

 



234

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Evaluation of greener extraction methods for halogen pre-
concentration in honey 

 
Camila M. A. C. Alves1, Gabrielle D. Iop1, Márcia F. Mesko2, Fábio A. Duarte1, Paola A. Mello1, Érico 

M. M. Flores1 
 
1 Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Química, Santa Maria, RS, Brazil; - ericommf@gmail.com 
2 Universidade Federal de Pelotas, Centro de Ciências Químicas, Farmacêuticas e de Alimentos, Pelotas, RS, Brazil 
 
Palavras-chave: honey, DLLME, halogens. 
 
 

Honey is a viscous substance formed from 
flower nectar, extrafloral nectaries or plant 
saccharine exudates, and is composed mostly 
of sugars in the form of saccharides, glucose, 
and fructose (about 80%), water (about 15%), 
enzymes, amino acids, organic acids, vitamins, 
and minerals. It is considered a high-quality 
energy food, generally used as a natural 
sweetener and also consumed for medicinal 
purposes. 

Some contaminants are found in honey 
coming from the environment or human actions. 
The most studied inorganic contaminants are 
metals, which already have well-defined 
biological functions. However, there are a few 
studies to determine halogen such as Br, Cl 
and I, commonly related to effects in human 
organism. These studies have reported sub ppb 
levels of halogen in honey.1 Therefore, studies 
for the development of methods are still 
required to quantify trace level halogen.  

In this sense, the aim of this work was to 
propose an extraction method to halogens pre-
concentration in honey, taking into account that 
the content of these analytes is commonly low 
for most of analytical techniques. Based on the 
inherent characteristics, solid-phase extraction 
(SPE) and dispersive liquid-liquid 
microextraction (DLLME) methods were 
evaluated. These methods are common 
choices for sample preparation but present only 
few applications for halogen determination. 

Honey samples were obtained from local 
market, in Rio Grande do Sul state, Brazil. In 
order to obtain the total halogen concentration, 
the method proposed by Müller et al.2 was used 
to digest honey with H2O2 in alkaline medium 
using high-pressure single reaction chamber 
system (MAD-SRC, Ultrawave®, Milestone, 
Italy).  

Ammonia solution (NH3, 28%, Merck) was 
used to prepare diluted extraction solutions (25 
to 200 mmol L-1). The determination of 
halogens in extracts from honey was performed 
using an inductively coupled plasma mass 
spectrometer (ICP-MS) (ELAN® DRC II, Perkin 
Elmer-SCIEX, USA) and an ion 

chromatography system (MagIC Professional 
850, Metrohm, Switzerland).  

A C18-E SPE cartridge (Strata®, 
Phenomenex, USA) was evaluated for SPE. 
This extraction method was applied for (i) in 
natura samples and (ii) samples previously 
dissolved by microwave-assisted alkaline 
digestion according to Novo et al.3 In natura 
honey samples were diluted (4 times) with 
ultrapure water and the digest obtained by MA-
AD (500 mg honey with 25 mmol L-1 NH3 diluted 
to 6 mL) was submitted to SPE without 
additional treatment or dilution. The SPE 
cartridge cleaning method was not effective as 
the residual carbon concentration in solution 
was quite high, about 44 g L-1 for in natura 
samples and 2000 mg L-1 for previous digested 
samples causing interferences in ICP-MS and 
IC. 

For the development of the proposed 
DLLME method, five dispersion solvents were 
investigated (isopropanol, acetonitrile, ethanol, 
methanol, and acetone) and a 200 mmol L-1 
NH3 was evaluated as extraction solvent, for 
500 mg of honey. Isopropanol, ethanol and 
methanol demonstrated to be suitable solvents. 

Results from this work demonstrate that 
DLLME can be also a suitable method for 
halogens preconcentration allowing the 
determination of halogens in honey at trace 
levels. 
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The polymeric materials have several uses in 

myriad fields, which can contribute to the 
increase of discharge of this material.1 The 
halogenated compounds may be present as 
polymeric blend (e.g. with polyvinyl chloride or 
polytetrafluoroethylene) or as flame retardants for 
improving their performance and resistance.2 
However, the release of dioxins and respective 
halogenated acids can occur during recycling and 
incineration of polymeric waste. These 
compounds are persistent, bioaccumulative, and 
toxic, making important the knowledge of 
halogens concentration.  

Polymeric materials are inert to acid attack, 
being difficult to perform sample preparation. In 
general, hard conditions (as concentrated acid, 
high pressure and temperature) are required to 
obtain a complete digestion. However, in these 
conditions the halogens could be lost by 
volatilization.3 Thus, extraction with alkaline 
solution is a common approach for halogens, 
however, it is suitable only for halogen species 
that are soluble in aqueous solution.4 In this 
sense, microwave-assisted ultraviolet digestion 
(MAWD-UV)4 was proposed by the first time for 
polymeric digestion using diluted solutions of 
HNO3 and H2O2 for further halogens 
determination. 

Six polymeric materials were used as samples 
for this study: keyboard, mobile phone, food 
packaging film, nasogastric tube and two types of 
protection gloves. A microwave-assisted sample 
preparation system (model Multiwave 3000®, 
Anton Paar, Austria) was used for MAWD-UV 
and microwave induced combustion (MIC), that 
was carried as sample preparation to obtain 
reference values. 

An inductively coupled plasma mass 
spectrometer (ICP-MS, model Elan DRC II, 
Thornhill, Canada) was used for Cl, Br, and I 
determination. A potentiometer (model 781, 
Metrohm, Switzerland) equipped with a fluoride 
ISE electrode was used for F determination. 
Digestion efficiency was evaluated by measuring 
carbon content by inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry (model Spectro 
Ciros, Spectro Analytical Instruments, Germany) 
and total acidity by automatic titration (model 
Titrando 836, Metrohm, Switzerland). 

A keyboard sample was used for the 
optimization of MAWD-UV and some parameters, 
such as the heating program (power and heating 
time) and the composition of the diluted digestion 
mixture (HNO3 and H2O2) were evaluated. The 
accuracy was evaluated using a certified 
reference material of low-density polyethylene 
(ERM EC680k) and by comparison of the results 
obtained using MAWD-UV with reference value: 
by neutron activation analysis (NAA) for Br and 
Cl (in the keyboard sample) and by ion 
chromatography after MIC for F, Cl, Br, and I, for 
all samples.  

Quantitative recoveries for Cl, Br, and I were 
obtained using 200 mg of polymeric waste using 
a diluted acid solution (15 mL of 0.5 mol L-1 HNO3 
+ 5.3 mol L-1 H2O2), with: i) 25 min of ramp to 
reach 700 W, maintaining for 15 min at this 
power and ii) 60 min at 0 W for cooling step. No 
losses were observed using the optimized 
conditions for Cl, Br, and I. 

The digests were suitable for further halogens 
determination by ICP-MS and ISE. With regard to 
F, specific conditions must be careful 
investigated. No statistical difference (ANOVA, 
95% confidence level) was observed when 
comparing the values using MAWD-UV for 
sample preparation with reference values 
(obtained by MIC + ICP-MS and NAA).  

Based on the results, a sample preparation 
method in agreement with the guidelines of green 
analytical chemistry was developed and is 
suitable to halogen determination in polymeric 
waste. 
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Atualmente a contaminação ambiental por 
metais pesados têm aumentado 
substancialmente e posteriormente tem sido 
transferido para os seres humanos através da 
cadeia alimentar. É conhecido que o cádmio, 
mesmo em concentrações muito baixas é 
extremamente tóxico, podendo causar 
disfunção renal e hepática, hipertensão, 
doenças de pele e tumores [1]. Tendo isso em 
mente, se faz necessário o desenvolvimento de 
materiais adsorventes promissores capazes de 
separar e preconcentrar íons de forma seletiva 
em amostras de matrizes complexas. Desta 
forma, a microextração em fase sólida 
magnética (MSPE, do inglês Magnetic Solid 
Phase Extraction) tem se destacado frente às 
demais técnicas analíticas de preparo de 
amostras por ser de fácil operação, baixo custo 
e extremamente favorável ao meio ambiente, 
evitando etapas tediosas de filtração e 
centrifugação. Sendo assim, no presente 
estudo, a síntese e a aplicação do 
nanocompósito magnético composto por 
nanotubos de carbono decorados com Fe3O4 e 
recobertos por sílica funcionalizada com 3-
mercaptopropiltrimetóxisilano (Fe3O4@SiO2-
MWCNT-SH) é descrita empregando a MSPE 
como preparo de amostra e determinação por F 
AAS.  

A síntese do nanocompósito foi realizada de 
acordo com o procedimento descrito por [2] 
com algumas modificações. A caracterização 
do nanocompósito foi realizada por FT-IR, MEV 
e MET, DRX, análise textural, PCZ e 
magnetometria de amostra vibrante (VSM). 
Estudo cinético de adsorção foi realizado em 
batelada utilizando 20 mg do nanocompósito e 
10 mL de solução de Cd(II), sob condições 
otimizadas (pH= 4,5). O tempo de equilíbrio foi 
de 50 min. e os dados experimentais 
mostraram excelente ajuste ao modelo de 
pseudo-segunda ordem. Os parâmetros que 
influenciaram a MSPE, como pH da solução, 

tempo de pré-concentração e eluição, tipo de 
eluente e volume foram otimizados através do 
planejamento fatorial fracionário 25-1. Sob 
condições otimizadas, uma alíquota de 30 mL 
de solução padrão ou amostra foram pré-
concentradas em 30 mg de Fe3O4@SiO2-
MWCNT-SH durante 8 min e posteriormente 
eluídas com 500 µL de HNO3 (1 mol L-1), sob 
agitação em vortex, por 1 min. Todas as 
leituras de Cd(II) foram realizadas no F AAS. O 
método proposto forneceu um fator de pré-
concentração de 33,14 vezes, limite de 
detecção (LD) e quantificação (LQ) igual a 
0,090 µg L-1 e 0,302 µg L-1, respectivamente e 
faixa linear entre 0 – 40,0 µg L-1. A precisão do 
método, avaliada em termos de repetibilidade 
(n= 10), foi determinada com o desvio padrão 
relativo (RSD) de 0,1612% e 0,5434% para 
soluções de concentração igual a 1 µg L-1 e 30 
µg L-1 respectivamente. Além disso, a pré-
concentração de íons Cd(II) no nanocompósito 
não foi afetada na presença de íons 
potencialmente interferentes, estudados em 
diferentes proporções. Para avaliar a 
aplicabilidade do método proposto, amostras 
de água foram analisadas por meio de testes 
de adição e recuperação e elevadas 
porcentagens de recuperação foram 
observadas (90,2% - 109,73%), enquanto a 
exatidão do método foi realizada empregando 
espectrometria de absorção atômica 
eletrotérmica em forno de grafite (GF AAS) 
como técnica de referência.  
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Due to use of organohalogenates pesticides 
in agricultural practices, the medicinal plants 
are no completely free from halogen 
contamination (Yagi et al., 2017). Regarding to 
Cl, Br, and I it can play different functions in the 
human organism depending on the 
concentration (Mello et al., 2013). Despite the 
necessity to determine halogens in medicinal 
plants, some difficulties are related to sample 
preparation step, mainly related to the risk of 
contamination and formation of volatile 
compounds. In this sense, microwave-assisted 
alkaline extraction (MAE) method was 
investigated for further Cl, Br, and I 
determination in medicinal plants by inductively 
coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS). 
Additionally, the carbon effects on Cl, Br, and I 
determination by ICP-MS were evaluated. 

A microwave oven (Multiwave 3000 Anton 
Paar, Austria) equipped with 8 quartz vessels 
(80 mL) and maximum temperature and 
pressure of 280 °C and 180 bar, respectively, 
was used. Cl, Br, and I determination was 
carried out in a mass spectrometer equipped 
with a concentric nebulizer and a cyclonic spray 
chamber (Elan DRC II, Perkin Elmer-SCIEX, 
Canada). Carbon determination in solutions 
obtained after the MAE method was performed 
by inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES) using an optical axial 
view spectrometer (Ciros CCD, Spectro 
Analytical Instruments, Germany). Operational 
parameters, as sample mass (0.1 to 1.0 g), 
extractor medium (H2O, 100 mmol L-1 NH4OH 
or 100 mmol L-1 TMAH), total volume of 
extractor solution (6 and 10 mL), temperature 
(90 or 280 °C), and extraction time (5 or 20 
min) were evaluated. Results obtained after the 
microwave-induced combustion (MIC) method 
using 6 mL of 50 mmol L-1 NH4OH (as 
absorbing solution) were used as reference 
values. 

 The carbon concentration in solutions 
obtained after the MAE method was in the 
range of 1000 to 9500 mg L-1. The effect of 
carbon content on Cl, Br, and I determination by 
ICP-MS were evaluated in the range of 5 to 

1000 mg L-1 using solutions prepared from citric 
acid in water and also using the extraction 
solutions obtained after MAE method (using 
100 mmol L-1 NH4OH or TMAH). It was possible 
to observe an iodine signal enhancement with 
the increase of carbon concentration (more 
than 500 mg L-1). On the other hand, no 
interferences were observed for Cl and Br for all 
evaluated solutions. Due to the interferences 
from carbon for iodine determination by ICP-
MS, the final solutions obtained after the MAE 
method were diluted twenty times before 
halogens determination. Agreement with 
reference values (obtained by MIC) were 
obtained using 1.0 g of sample, 10 mL of 100 
mmol L-1 TMAH at 90 ºC, and only 5 min of 
extraction. Limits of detection of 50, 0.05, and 
0.005 μg g-1 for Cl, Br and I, respectively, were 
obtained. The accuracy was also evaluated 
using certified reference materials (NIST 1572, 
Citrus Leaves and NIST 1547, Peach Leaves) 
and no statistical difference (t-test, confidence 
level 95%) was observed between the results 
obtained by the proposed method and certified 
values. The proposed method was suitable for 
Cl, Br, and I determination in medicinal plants 
using TMAH as extractor medium. The MAE 
method showed advantages, as the of use low 
amount of reagents, low risk of contamination, 
low detection limits and low extraction time. 
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Organic nitrogen compounds are 
naturally present in crude oil and can remain in 
the refined products, such as diesel oil. These 
compounds can cause product instability, gum 
formation and contamination of the catalysts 
used in the diesel oil treatment. In addition, they 
contribute to the emission of toxic gases and 
particulates to the environment.1 The removal of 
nitrogen compounds from petroleum fractions is 
obtained by hydrodenitrogenation (HDN), using 
high H2 pressure and high temperature. 
However, basic nitrogen compounds are not 
easily removed by this process due to their 
polarity and basicity. In order to develop new 
removal processes, it is essential to know the 
compounds present in the final product. Thus, 
this study aims to evaluate methods for nitrogen 
compounds extraction from diesel oil for further 
characterization.  

Three extraction methods were 
evaluated: liquid-liquid extraction (LLE), solid 
phase extraction (SPE) and reverse phase 
dispersive liquid-liquid microextraction  
(RP-DLLME). For the LLE method, the 
extraction solvent was evaluated. As for the SPE 
method, some parameters, such as extraction 
solvent, composition and quantity of solid phase 
and volume of diesel oil were evaluated. For the 
RP-DLLME, diesel oil mass and the suitable 
combination of extraction solvent and dispersive 
solvent were evaluated. 

An elemental nitrogen analyzer (model 
9000 NS, Antek) was used for the determination 
of total nitrogen in diesel oil (154 ± 6 mg kg-1). 
The determination of basic nitrogen in diesel oil 
(71.4 ± 1.0 mg kg-1) was performed by 
potentiometric titration, using an automatic 
titrator (model Titrando 836, Metrohm) and 
following the UOP Method 269-10 with  
0.002 mol L-1 HClO4 as titrant. Nitrogen 
compounds in the extracts were determined 
using a high resolution mass spectrometer 
(HRMS, model Xevo G2 qToF, Waters), 
equipped with electrospray ionization (ESI). The 
optimized ionization conditions were: positive 
mode ionization (ESI +), with 2.00 kV potential in 
the ESI capillary, 30 V in the sampling cone and 

4.0 V in the extraction cone, 10 L h-1 for N2 flow 
in the sampling cone and 600 L h-1 for 
desolvation; probe and desolvation temperatures 
were maintained at 150 °C and 500 °C, 
respectively. 

Using the LLE method, 86% of N 
extraction was reached by using acetic acid as 
solvent (diesel oil: solvent proportion was 1:1). 
The optimized condition for SPE was using  
0.5 mL of diesel oil, 1 g of solid phase and acetic 
acid as extraction solvent. In this case, the 
extraction of total N was 91%. When determining 
only the basic N content, it was observed that 
86% of this class of compounds was extracted.  

For RP-DLLME, 47% of extraction can 
be achieved with the use of 5 g of diesel oil, 
formic acid as extraction solvent and isopropanol 
as dispersive solvent. Using 1 g of diesel oil, 
formic acid and isopropanol as extracting and 
dispersive solvents, respectively, N extraction 
was 67% and basic N extraction was 91%. In 
this sense, DLLME extraction method under this 
condition proved to be selective for basic N. 

The extracts were evaluated by HRMS, 
and it was possible to identify at least 12 
possible compounds, including some basic N 
compounds. As conclusion, the evaluated 
methods were suitable for total N extraction from 
diesel oil. With regard to the RP-DLLME method, 
it was possible to define a condition that was 
selective for the extraction of basic N 
compounds, making possible to replace the 
conventional UAP method that requires large 
amount of reagents (HClO4) and is time-
consuming. Moreover, a method for 
characterization of N compounds was 
developed, allowing for the improvement of 
knowledge concerning contaminants in fossil 
fuel products. 
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A banana (Musa sp.) etc é uma espécie 
frutífera tipicamente tropical, consumida fresca 
ou processada como chips, doces, bolos, 
biscoitos, barras de cereais. O principal 
subproduto da indústria de processamento da 
banana é a casca, que por ser rica em 
nutrientes, fibras, minerais, vitaminas e 
compostos antioxidantes tem sido 
reaproveitada pela indústria alimentícia na 
produção de doces, bolos, farinhas etc. Assim 
como todas as plantas cultivadas de 
importância econômica, a cultura da banana 
também é afetada por incidência de doenças, 
ervas daninhas e pragas exigindo, portanto, o 
uso de agrotóxicos. Esses compostos são 
usados não apenas durante o cultivo, mas 
também no pós-colheita e armazenamento. O 
método QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, 
Effective, Rugged and Safe), tem sido 
recomendado para determinar resíduos de 
agrotóxicos em alimentos por cromatografia 
desde 2007. Entretanto, um método, que 
emprega a partição em baixa temperatura 
(LTP), para promover simultaneamente a 
extração e cleanup das amostras tem se 
mostrado uma alternativa promissora (Goulart, 
et al. (2008)). O objetivo deste trabalho foi 
comparar a eficiência dos métodos QuEChERS 
e SLE/LTP (extração sólido líquido com 
partição em baixa temperatura) para determinar 
resíduos dos agrotóxicos azoxistrobina, 
clorotalonil, difeno-conazol, imazalil, bifentrina e 
clorpirifós em polpa e casca de banana prata 
por cromatografia gasosa com detector por 
captura de elétrons (GC/ECD). Os métodos 
foram otimizados e ou adaptados e validados 
para polpa e casca (HERNÁNDEZ, (2015)). Os 
resultados obtidos para os parâmetros 
analíticos avaliados mostraram que a ESL/PBT 
apresentou maior eficiência na etapa de 
cleanup para ambas as matrizes em 
comparação com o QuEChERS. Observou-se 
que os componentes da matriz influenciam na 
quantificação dos agrotóxicos, para ambos os 
métodos, sendo necessário preparar as curvas 
analíticas nos extratos das amostras para 
eliminar o efeito de matriz. Os métodos 

apresentaram boa seletividade e coeficiente de 
determinação > 0,990 nas duas matrizes, 
indicando boa linearidade. Na polpa, a 
ESL/PBT apresentou menores limites de 
quantificação (6,8-17,3 µg kg-1) em compara-
ção com o QuEChERS (12,9-44,6 µg kg-1). Já 
para a casca, o QuEChERS apresentou 
menores limites de quantificação (9,5-44,6 µg 
kg-1) do que a ESL/PBT (9,2-90,2 µg kg-1). Os 
limites de ambos os métodos, estão abaixo dos 
limites máximos de resíduos (LMR) estabele-
cidos pela União Europeia e Codex Alimen-
tarius. Os métodos foram precisos, apresen-
tando coeficientes de variação entre 0,5-16,4% 
e exatos (R > 80%). Os diferentes estádios de 
maturação da banana, não modificaram as 
respostas cromatográficas e os extratos obtidos 
em ambos os métodos se mantiveram estáveis 
por mais de cinco semanas, independente da 
matriz. Os métodos validados foram aplicados 
para determinar resíduos em polpa e casca de 
amostras de banana adquiridas no comércio de 
Viçosa, Minas Gerais, não sendo encontrados 
resíduos dos agrotóxicos estudados em 
nenhuma das amostras. De forma geral, os 
resultados obtidos mostram que tanto a 
ESL/PBT como o QuEChERS podem ser 
utilizados para determinar resíduos de 
agrotóxicos em polpa e casca de banana. 
Recomenda-se, no entanto, empregar a ESL/ 
PBT uma vez que demanda menor tempo no 
preparo da amostra (pesagem dos sais, etapas 
de cleanup, agitação e centrifugação das 
amostras) e menor consumo de reagentes do 
que o QuEChERS, com a mesma eficácia. 
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Atualmente, os contaminantes emergentes 
vêm ganhando destaque, uma vez que esses 
compostos têm alteração comprovada no meio 
ambiente. Entre essas substâncias encontra-se 
o triclosan (TCS) que é um antibacteriano muito 
utilizado em produtos de higiene pessoal1. 
Estudos indicam seu potencial tóxico em vários 
organismos, tais como bactérias, fitoplânctons 
e plasma de peixes (Chau et al., 2008), sendo 
muito importante sua determinação no meio 
ambiente. A técnica mais utilizada para o 
preparo da amostra é a extração em fase sólida 
(SPE), a qual utiliza cartuchos empacotados 
com diferentes adsorventes (Pyrzynska, 2011). 
No entanto, os cartuchos comerciais possuem 
elevado custo e às vezes são ineficientes, 
sendo necessária a obtenção de novos 
materiais adsorventes. Neste contexto, o 
objetivo do trabalho foi o desenvolvimento e 
aplicação de óxido de grafeno/l-cisteína 
tridimensional (3D) como adsorvente em SPE 
de triclosan. Primeiramente, o material foi 
sintetizado pelo método de Hummers3, seguido 
pela automontagem e redução simultânea do 
óxido de grafeno, usando L-cisteína. Após, foi 
realizada a otimização dos parâmetros de SPE, 
como solvente de eluição (acetonitrila e 
metanol), massa de adsorvente (20 e 40 mg) e 
volume de quebra (100-500 mL). Também foi 
avaliada a reutilização do material e sua 
eficiência em uma amostra de água superficial 
do Lago Guaíba (Porto Alegre - RS). Em todos 
os testes foi realizada a concentração da 
amostra a fim de se obter 4 mg L-1 de TCS. Os 
experimentos foram feitos em sistema manifold 
com fluxo de 1,0 mL min-1 e em triplicata. As 
amostras foram analisadas por cromatografia 
em fase líquida de alta eficiência com detector 
de arranjo de diodos (HPLC-DAD). De acordo 
com os resultados obtidos, o melhor solvente 
de eluição foi o metanol, eluindo 96,1% do TSC 
extraído. Além disso, a massa com o melhor 
resultado foi a de 40 mg, extraindo 100% de 
TSC percolado. Quanto aos testes de 
reutilização do material (Figura 1), o percentual 
de extração permaneceu constante (100%) nos 

três ciclos realizados consecutivamente. Por 
outro lado, a eluição diminuiu no decorrer dos 
ciclos, chegando a valores de 96,4% (1), 87,6% 
(2) e 81,1% (3). Apesar disso, esses valores 
são considerados bastante satisfatórios. 
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Figura 1. Estudo da reutilização do material. 

 
O volume de quebra no processo foi avaliado, o 
qual é o volume de amostra que pode ser 
percolado no cartucho sem perder o analito. 
Para todos os volumes avaliados os valores de 
extração ficaram maiores que 97% e de eluição 
maiores que 94%. Esse resultado é satisfatório, 
já que uma quantidade pequena de material foi 
utilizada. O teste de eficiência do cartucho 
numa amostra de água superficial resultou em 
uma extração de 67,8, provavelmente devido à 
competição entre triclosan e interferentes da 
amostra. Por outro lado, a porcentagem de 
eluição foi quase completa (98,1%). Esses 
aspectos demonstram o potencial do material 
para aplicação em análise ambiental. 
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Pesticides are used to prevent pests from 
attacking grains in order to preserve the crops. 
These compounds have been shown to be toxic 
to humans and animals because they are 
carcinogenic, mutagenic, teratogenic and 
hormone mimickers, besides having the ability 
to persist in the environment. Depending on 
their chemical characteristics, the amount of 
pesticides and other biotic and abiotic 
conditions, these compounds may migrate into 
the grain. According to recommendations, 
pesticides should only be present on the outer 
layer and should be eliminated during grain 
milling, mostly in coproducts such as bran and 
husk. Nevertheless, there are few studies that 
have been carried out in order to analyze the 
distribution of contaminants in Brazilian irrigated 
rice. Southern Brazil produced about 72%; Rio 
Grande do Sul is the main producer with 61%.5. 

This study aims to develop a sample 
preparation method with acetonitrile extraction 
for herbicides determination in rice samples by 
LC-MS/MS.  

The proposed method involves an 
extraction step with acetonitrile acidified with 
5% (v/v) formic acid, followed by partitioning 
with 4 g of magnesium sulfate and 1 g of 
sodium chloride. After 1 mL of extract was 
mixed by d-SPE with 125 mg C18 (Cabrera et 
al. 2012). The final extract was diluted 1:1 with 
mobile phase, filtered with nylon filter 0.20 µm 
(13 mm) and injected into the LC-MS/MS 
system. The C18 sorbent showed good 
efficiency for cleaning the extracts, without 
significant analyte losses. Complementary 
techniques (HPLC-UV and GC-MS) were used 
to monitoring the rice coextractives amounts. 

The original acidified QuEChERS method 
associated with d-SPE clean-up proved to be 
efficient for extraction and determination of 
residues of 28 herbicides in polished rice by 
LC-MS/MS. The recovery results obtained were 
satisfactory, ranging from 70 to 120% for the 
evaluated compounds, with RSD values ≤ 20%. 
This method showed good results with LOD 
values of 6 µg kg-1 and LOQ 20 µg kg-1 for all 

analyzed compounds. In addition, the method 
had its matrix scope extended to red and black 
rice. The analytical solutions, used for the 
calibration curves were prepared in the matrix 
extract, due to the high matrix effect (>20%), 
with the purpose of mitigating the interference 
from the matrix and, thus, avoid false results. 
The validated method was applied for the 
determination of herbicide residues in 26 rice 
samples. The samples did not present herbicide 
residues at the levels evaluated in this study. 

The developed method is suitable for the 
analysis of herbicide residues in rice and can 
be used in routine laboratory analysis. 
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Compostos farmacêuticos pertencem à 
classe de contaminantes emergentes porque 
não são regulamentados. Uma das fontes de 
contaminação do meio ambiente por esses 
compostos provém do descarte de efluentes 
hospitalares. Embora haja um tratamento 
preliminar, muitos desses compostos não são 
completamente removidos e acabam sendo 
descartados no meio ambiente causando 
danos ao ecossistema. Mackuľak, T. et al. 
(2019). 

Dessa forma é imprescindível o 
monitoramento desses compostos no efluente 
hospitalar e, para tal, é necessário o 
desenvolvimento de métodos analíticos 
adequados. Geralmente, uma etapa de preparo 
da amostra é requerida antes da análise 
instrumental. Diferentes técnicas estão 
disponíveis, dentre elas destaca-se a Extração 
em Ponteira Descartável (DPX) que apresenta 
muitas vantagens, incluindo a possibilidade de 
utilizar fases extratoras alternativas no 
desenvolvimento de metodologias analíticas. 
Bordin, D. C. et al. (2016).  

O objetivo deste trabalho foi o 
desenvolvimento de um método analítico para 
o monitoramento multiclasse de compostos 
farmacêuticos em efluente hospitalar utilizando 
DPX com fase extratora alternativa e 
separação/quantificação por HPLC-DAD/FLD. 
Para o estudo foram selecionados os 
compostos: carbamazepina, diclofenaco, 
naproxeno, fluoxetina, losartana e 17α-
etinilestradiol. 

Foram avaliadas três fases extratoras 
alternativas: o material hibrido cloreto de 3-n-
propil (3-metilpiridínio) silsesquioxano 
(Si3Py+Cl-) e os polímeros condutores polipirrol 
(PPy) e polipirrol modificado com o brometo de 
cetiltrimetilamônio (PPy.CTAB). Em seguida os 
principais parâmetros que podem influenciar a 
extração e dessorção dos analitos por DPX 
foram avaliados. A condição obtida foi: uso de 

20 mg de Si3Py+Cl-, 6 ciclos de extração com 
700 µL de amostra em cada ciclo, 3 ciclos de 
dessorção com 100 µL de ACN (mesma 
alíquota), 15 s de tempo extração e dessorção, 
pH da amostra ajustado em 3.5 e adição de 15 
% de NaCl (m/v) na amostra. 

Os principais parâmetros analíticos de 
mérito foram determinados. Os coeficientes de 
correlação foram maiores que 0,9710. LODs e 
LOQs variaram de 0,030 a 1,510 µg L-1 e 0,10 
a 5,00 µg L-1, respectivamente. A recuperação 
relativa variou de 80 a 127% e as precisões 
intra-dia (n=3) e inter-dia (n=9) foram menores 
que 19%. Além disso, o método é robusto 
segundo teste de Youden e gráfico de Lenth. 

Assim, foi desenvolvido um método 
ambientalmente amigável baseado em DPX 
com fase extratora alternativa. Apenas 100 µL 
de ACN foram requeridos e o tempo de 
extração foi de apenas 6,5 min. O material 
hibrido Si3Py+Cl- apresentou o melhor 
desempenho, sendo de baixo custo e fácil de 
sintetizar. Os parâmetros analíticos de mérito 
foram muito satisfatórios, tornando essa 
metodologia possível de ser aplicada no 
monitoramento multiclasse de compostos 
farmacêuticos.  
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The pecan nut is a crop originated from the 
American continent, becoming relevant in the 
human diet because it has a high concentration 
of unsaturated fatty acids and secondary 
metabolites in its composition, which have 
various biological activities, and thus 
corroborate health benefits (ATANASOV et al., 
2018). It also stands out for its economic 
prominence due to its high added value, 
presenting a world production of about 124,000 
tons during the 2017/2018 harvest. In the 
Brazil, the area in southern is dedicated to 
pecan production is directly linked to the 
favorable climate of this region. 

Considering the increased 
commercialization of this of this product, the 
use of pesticides shown an essential tool in 
during the cultivation of nuts. However, it is 
necessary to develop multiple residue analysis 
methods for the determination of pesticides in 
the pecan. 

 Due to the large amount of lipids, it is 
challenging to analyze pesticides at trace 
levels, as these substances can interfere with 
detection. 

Therefore, the objective of this work was the 
development of a sample preparation method 
for the determination of residue of 49 pesticides 
in pecan using the modified QuEChERS 
method and liquid chromatography coupled to a 
mass spectrometer tandem (LC-MS/MS). 

Sample preparation was performed by 
extracting 10 g of sample by adding 10 mL of 
acetonitrile. To the partition were added MgSO4 
and NaCl. A 1mL aliquot of extract was 
collected by adding it to a 15 mL polypropylene 
tube, the extract was cleaned using the d-SPE 
solid phase extraction technique (C18 and PSA). 
This combination of sorbents showed significant 
results in number of compounds compared to 
other commercial sorbents. 

The developed method was submitted to 
validation procedure in terms of linearity, 
interday, intraday, matrix effect, limit of 
detection (LOD) and limit of quantification 
(LOQ). The determination of pesticide residues 

in pecan samples by the proposed method 
proved to be fast, simple and efficient. 

The validation results, evaluated by recovery 
assays at 5 spiked levels, were satisfactory, 
with accuracy from 70 to 120%, RSD ˂20%, 
linearity from 5 to 250 µg kg-1, determination 
coefficient (r2) >0.99, method LOD of 2 and 3 
µg kg-1 and LOQ of 5 and 10 µg kg-1. 

This study was applied to 15 real samples. 
However, no pesticide residues were detected 
in the samples analyzed. The proposed method 
proved to be efficient and robust, allowing the 
use in routine analysis. 
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Dentro do contexto do monitoramento 
ambiental, a determinação de compostos 
orgânicos em águas naturais se mostra 
particularmente importante, principalmente pela 
crescente quantidade de espécies químicas 
que vem sendo detectadas nesta matriz. Em 
razão da baixa concentração dos poluentes 
orgânicos em águas naturais, procedimentos 
de enriquecimento podem ser necessários para 
pré-concentração dos analitos e para 
eliminação dos principais interferentes contidos 
na matriz. Com este propósito, muitas técnicas 
têm sido empregadas, como o sistema de 
extração em fase sólida em cartucho. O 
procedimento é popular e usual em rotinas de 
laboratório, abrangendo uma grande 
diversidade de materiais sorventes. Entretanto, 
os dispositivos comerciais apresentam alto 
custo e geralmente são utilizados apenas uma 
vez, de modo que significativo esforço tem sido 
feito para o desenvolvimento e aplicação de 
materiais sorventes de baixo custo e que sejam 
mais seletivos/específicos frente aos analitos 
de interesse. 

Diante dessa problemática, o principal 
objetivo do trabalho consiste em avaliar a 
potencialidade de materiais carbonáceos como 
fases sorventes de compostos orgânicos de 
diferentes polaridades, como cafeína 
(estimulante e traçador ambiental), 
sulfametoxazol (antibiótico), atrazina (herbicida) 
e 17α-etinilestradiol (hormônio), empregando a 
técnica de extração em fase sólida e análise 
por cromatografia em fase líquida por detecção 
por arranjo de diodos. Os materiais utilizados 
no estudo foram carvão ativado, biocarvão e 
nanotubos de carbono, os quais diferem 
principalmente em relação à área superficial e 
à presença de grupos funcionais. 

Carvões ativados produzidos a baixa 
temperatura (400 oC) apresentaram áreas 
superficiais entre 500 e 800 m2/g, enquanto 
que os produzidos a elevada temperatura (600 
oC) apresentaram áreas da ordem de 1500 
m2/g. Os nanotubos de carbono apresentaram 
área superficial de 80 m2/g, enquanto que o 
para o carvão vegetal, produzido sem ativação 
a temperatura de 350 oC, foi de 3 m2/g. Destes 
materiais, o carvão vegetal apresentou a maior 

concentração de grupos ácidos (carboxílicos, 
lactônicos e fenólicos). Com exceção do 
biocarvão, todos os materiais apresentaram 
adsorção dos analitos (Figura 1), com tempos 
de equilíbrio aparente entre 4 e 8 h. 

 
Figura 1. Quantidade “q” (em mg) de analito 

adsorvido por unidade de massa de adsorvente 
(em g) no equilíbrio aparente (n = 3) 
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O carvão ativado A foi utilizado na 

elaboração de sistemas de extração em 
cartucho, método que foi utilizado na 
determinação das espécies de interesse em 
amostras de águas naturais. O método permitiu 
a determinação de cafeína e atrazina, 
observando-se discreto efeito de matriz. 

Os resultados sugerem pouca relevância 
da presença de grupos funcionais no material 
sorvente, o que, por sua vez, sugere a 
ocorrência predominante de interações do tipo 
-, altamente dependentes da área superficial 
dos materiais. 
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Coffee is one of the most consumed        
beverages in the world. Due to the diversity of         
climate, reliefs, altitudes and latitudes Brazil is       
able to produce a variety of coffee beans, which         
makes it possible to meet different world       
demands. Brazil is currently in a prominent       
position, being the largest coffee producer and       
exporter and the second largest consumer.  

During the coffee production, different types      
of pesticides are used in several steps to        
prevent or eliminate pests that may impair       
productivity. However, due to the side effects       
caused by pesticides, there should be a control        
of the amount of pesticide residues present in        
green coffee beans to ensure consumer health       
and export of coffee beans. 

Coffee beans contain substances such as      
carbohydrates, fats, sugar, proteins, vitamins     
and alkaloids, the best known being caffeine       
that is considered a main coextrative in sample        
preparations and it is harmful in the quantitative        
analysis and maintenance for the     
chromatographic system. BRESIN, B. et.al     
(2015) 

The QuEChERS method is commonly used       
for multiresidue analysis, which provides high      
recovery values and precision, as well as       
reducing interferences due to the cleaning step.       
Gas chromatography (GC) provides good     
separation of constituents from complex matrix,      
in an appropriate analysis time. (PRESTES,      
2009) 

Thus, the present work aimed to develop a         
multiresidue method for pesticides    
determination in green coffee beans using the       
QuEChERS method and gas chromatography     
coupled to tandem mass spectrometry. 

QuEChERS, QuEChERS acetate and     
QuEChERS citrate buffer were evaluated. The      
QuEChERS acetate provide the best recovery      
results for the most of the evaluated       
compounds. 

For the analysis a chromatographic system       
Agilent Intuvo 9000 ® a planar capillary column       

HP-5 MS UI (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) was            
used. Helium as the carrier gas with a flow of          
1.2 mL min-1 and mode pulsed spitless for the         
injection, with a temperature of 280°C. Electron       
impact (HES) was applied as the ionization       
source. 

The extraction was performed by weighing 5        
g sample in an extraction tube, adding water,        
vortex for 1 minute and left for 30 min. After 10           
mL of acetonitrile acidified with 1% of acetic        
acid was added to the tube that was manually         
shaken for 1 min and then 6 g MgSO4 and 1.5 g            
CH3 COONa was added and a manually shaken        
was performed again. The tubes were      
centrifuged at 3400 rpm for 8 min. For the         
cleanup step, 1 mL of the supernatant was        
mixed with 50 mg PSA, 50 mg C18 and 150 mg           
MgSO4 and the tubes were centrifuged at 3400        
rpm for 8 min. 

Blank samples were spiked at 10, 25 and 50          
µg L-1 for GC-MS/MS analysis. The method       
showed satisfactory recoveries ranging from 70      
to 120%, RSD ≤20 %, r2= 0.990 and matrix         
effects less than ± 20% for the most of the          
evaluated compounds proving to be suitable for       
use in routine analysis. 
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Agroquímicos são definidos como 
compostos químicos utilizados na agricultura 
para aumentar o rendimento da produção de 
determinado cultivo. Contudo, as atividades 
antrópicas relacionadas a estes compostos 
inclui principalmente o seu uso em excesso, o 
que tem acelerado a degradação de solos, 
influenciando na fertilidade e futuras   
utilizações, além de aumentar a concentração 
destes compostos químicos no meio ambiente, 
assim, é necessário o desenvolvimento de 
metodologias analíticas que sejam capazes de 
fazer a determinação e promover o controle 
destes compostos no meio ambiente (TEIXEIRA, 
A. C. S. C. et al, 2005).   

A determinação destes analitos no meio 
ambiente é um desafio, visto que grande parte 
das matrizes de análise são bastante 
complexas, muitas vezes se faz necessário a 
utilização de técnicas de preparo de amostras, 
para a remoção destes interferentes da matriz 
e concentração dos analitos de interesse (LUIZ, 
A. et al. 2015).  Neste meio, a técnica de Hollow 
Fiber Liquid Phase Membrane Extraction (HF-
LPME) se destaca, pois, a mesma consegue 
fazer a exclusão destes interferentes, podendo 
assim, ser utilizada como preparo de amostra 
para matrizes complexas tais como um solo.  

Este trabalho objetivou realizar a 
determinação dos agroquímicos: diurom, 
carbendazim e metribuzim em amostras de 
solo utilizando da técnica de HF-LPME como 
preparo de amostras. 

Inicialmente, foi proposto a otimização da 
condição LC-MS para a separação dos três 
agroquímicos. Para tanto, utilizou-se uma 
mistura dos compostos em 500 mg L-1. A 
Figura 1 apresenta o cromatograma obtido 
para a utilização do método LC-MS contendo 
as seguintes especificações: Temperatura do 
capilar: 4500 V, Nebulizador: 0,3 Bar, Gás de 
secagem: 4,0 L/min e Temperatura de 
secagem: 200°C.  

As condições cromatográficas consistiram 
em uma corrida em modo isocrático de fase B 

(metanol 60%) e fase A (água 40%) em um 
tempo de 11 minutos. O volume injetado 5 µL 
com um fluxo de 1 mL/min.  

  
 

 

Figura 1: Cromatograma obtido para os 
agroquímicos analisados  
 

A resolução foi dada pela medida 
quantitativa da separação de dois picos 
consecutivos, sendo determinado por dois 
fatores: A distância entre seus tempos de 
retenção (ΔTR) e a largura base do pico (Wb). 
O método cromatográfico foi satisfatoriamente 
padronizado para os agroquímicos em estudo, 
apresentando coeficiente de retenção: 
carbendazim: 1.1 min, metribuzin: 2.3 min e 
diuron: 3.4 min. O estudo ainda se encontra em 
etapas preliminares, onde atráves do método 
proposto inicialmente, espera-se aplicar para a 
extração dos compostos estudados em 
amostras de solo.  
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Estudos apontam um aumento significativo 

da ocorrência de compostos xenobióticos nos 
ecossistemas, principalmente devido a 
utilização de agrotóxicos. Esses compostos são 
utilizados com o intuito de aumentar a 
produtividade e melhorar a qualidade do 
plantio, porém parte desses resíduos tende a 
se dispersar no ambiente, efeito ampliado com 
o manejo inadequado e com a aplicação 
excessiva, o pode levar a contaminação dos 
recursos hídricos (BRONDI, LANÇAS, 2005). 
Neste contexto, o desenvolvimento de métodos 
analíticos eficientes e baixo impacto ambiental, 
destinados ao preparo de amostras de água 
com a finalidade de determinar a concentração 
de agrotóxicos adquire relevância para a 
qualidade de vida e a preservação do meio 
ambiente. O objetivo desse trabalho foi 
desenvolver um sistema para extração de 
analitos contidos em amostras de água, 
combinando as técnicas UNE (Ultrasonic 
Nebulization Extraction) e HF-LPME (Hollow 
Fiber – Liquid Fase Micro Extraction), visando 
maximizar a purificação do extrato e simplificar 
o preparo de amostra (WANG, et al, 2009). 

Foram utilizados pedaços de 2 cm de fibra 
oca (Hollow Fiber) mergulhadas em octanol por 
30 segundos e posteriormente preenchidas 
acetronitrila com auxílio de uma micro seringa. 
As extremidades foram fechadas com auxílio 
de uma pinça. Para extração de cada padrão 
analítico e fortificação (contendo aldrin, 
teflutrina, transflutrina e trifluralina) ou amostra, 
adicionaram-se 5 mL de água em um recipiente 
para nebulização por ultrasom e bombeamento 
pelo fluxo de ar através de uma câmara na qual 
estava suportada a fibra-oca  (Figura 1). Cada 
nebulização completa levou cerca de 30 
minutos (procedimento realizado em capela 
com exaustão). As fibras foram colocada em 
frascos de injeção (vials), nos quais foram 
adicionados 80 µL de padrão interno 
trifenilfosfato e 320 µL de acetonitrila. A seguir 
os extrados foram injetados no GC-MS. 

 
 
 

Figura 1- Desenho esquemático da extração. 

 
     As curvas analíticas foram construídas na 
faixa de 0,02 – 0,4 mg L-1 e os resultados de 
exatidão e precisão foram obtidos para a 
concentração de 0,2 mg L-1 para fortificações 
de amostras de água ultrapura, para consumo 
humano e superficial (rio Tramandaí). A Tabela 
1 demonstra os dados obtidos para água de 
superfície. Na construção das curvas de 
calibração, observou-se que em maiores 
concentrações ocorre a perda da linearidade. A 
hipótese levantada é que possa ter ocorrido a 
saturação da fibra. Apesar disso, obtiveram-se 
resultados aceitáveis de recuperação e RSD 
para água de superfície. 
 
Tabela 1-Valores estimados de LOD e LOQ, 
recuperação e RSD e r2 de cada composto. 

     Os resultados obtidos se mostraram 
promisores para otimização adicional dos 
parámetros de extração para melhorar a 
linearidade do método e ampliar o escopo de 
compostos.  
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In Brazil, the oat cultivation has increased 
and the production is growing every year due to 
its use diversity, as for industrial, animal or 
human purposes. Agricultural systems, 
normally, are related with a high demand of 
pesticides to prevent the spread and 
development of crop diseases. Many pesticides 
are used for pest control during oat production 
and storage. Due this, it’s necessary to employ 
multi-class methods for pesticide residues 
monitoring, but the high content of fatty acids 
makes it more difficult on cereals analysis.  

Due to its high selectivity and detectability, 
liquid chromatography coupled to tandem mass 
spectrometry (LC-MS) is one of the most used 
techniques to determine pesticides residues in 
food samples. However, extracts from difficult 
matrices need a good sample preparation and 
clean up steps prior to the chromatographic 
analysis. 

The QuEChERS method have been applied 
for multiresidue analysis because allows 
adequate sample preparation and can be used 
in a variety of food matrices (Anastassiades, et 
al., 2003). This extraction method promote 
acceptable accuracy and precision for the 
determination of acid, basic and neutral 
pesticides, enabling the analysis of a great 
number of compounds. Excellent results, 
flexibility to modified and easy to performed 
made this method very popular 
(Anagnostopoulos & Miliadis, 2013). 

In this work, the clean-up efficiency of 
dispersive solid phase extraction was 
evaluated. For this, chitosan, Forisil®, C18, 
PSA, Supel QuE Z-Sep+ and EMR-Lipid were 
tested. Blank samples were acquired on local 
market and an aliquot of 1000 g was processed 
and grinded. Oat samples were hydrated with 
ultrapure water, to enable better extractions. 
Triphenylphospate 100 µg.L-1 in acetonitrile was 
used as internal standard and atrazine d-5 was 
used as surrogate standard (quality control). 

The original QuEChERS method had the 
best performance than the citrate and acetate 
versions. Chitosan presented similar results 
when compared with other conventional 

sorbents during d-SPE step. This sorbent 
shown good efficiency, low-cost and its 
classified as a biodegradable sorbent.  

The proposed method presented adequate 
accuracy and precision, with recovery between 
70 and 149% and RSD <20%, and allowed the 
residues determination of 60 different pesticides 
in oat by LC-MS/MS. The method limits of 
quantification ranged from 5 to 100 μg kg-1. The 
proposed method was successfully applied in 
24 real samples and has proven to be an 
appropriate option for routine analysis. 
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Introdução 
Dentre os poluentes orgânicos persistentes, os 

hidrocarbonetos monocíclicos (BTEX) e policíclicos 
aromáticos (HPA) se destacam. Presentes em 
derivados de petróleo, os HPA, são considerados 
ubíquos no ambiente e frequentemente citados como 
carcinogênicos, mutagênicos e teratogênicos1. Estudos 
voltados à extração e determinação de HPA, em águas 
naturais, são importantes do ponto de vista ambiental, 
pois a presença desses hidrocarbonetos é indicativa da 
qualidade no meio aquático1. No entanto, devido às 
suas características físico-químicas (hidrofobicidade) a 
extração desses compostos, em matrizes aquosas, se 
torna desafiadora. Métodos miniaturizados de extração, 
como microextração líquido-líquido dispersiva 
(DLLME)2 aliada a técnicas cromatográficas, como a 
cromatografia a gás-espectrometria de massas (GC-
MS), têm fornecido resultados efetivos na quantificação 
dessas espécies em águas3. 

Neste trabalho foi desenvolvido um método analítico 
miniaturizado por DLLME assistido por vórtex (VA-
DLLME). O protocolo foi aplicado em frações 
hidrossolúveis (WSF) de alguns hidrocarbonetos de 
petróleo para avaliação de concentrações de HPA.  

 
Materiais e métodos 

As determinações de HPA foram feitas via GC-MS3. 
Utilizando soluções de HPA (1,0 µg L-1), algumas 
variáveis da VA-DLLME foram estudas: tipo de solvente 
extrator (H2CCl2, HCCl3, CCl4) e dispersor (H6C3O, 
H3C2N e H3COH), o volume de solvente extrator (50; 
75; 100 e 150 µL), efeito da força iônica (CNaCl: 0; 1,0; 
5,0; 10,0 e 15,0 %, m/v) e modo de agitação (manual e 
vórtex). Curvas analíticas via VA-DLLME foram obtidas, 
em sete níveis de concentração, entre 0,10 a 2,00 µg L-

1. A precisão e exatidão do protocolo foram avaliadas 
via ensaios de recuperação (REC) em 3 níveis de 
concentração: 0,35; 0,80 e 2,25 µg L-1. Frações de 
gasolina, diesel e óleo lubrificante, foram obtidas em 
frasco Mariotte, após agitação magnética de solução 
contendo cada hidrocarboneto:água, em proporção 1:9 
(v/v) por 22 h4.  

 
Resultados e discussão 

Os melhores parâmetros de extração dos HPA em 
água por VA-DLLME foram: 5,00 mL de amostra sem 

adição de NaCl, agitação por 1 min em vórtex, extrator 
HCCl3 (75 µL) solubilizado em H6C3O (925 µL). Sob 
essas condições faixas lineares foram verificadas entre 
0,10 a 2,00 µg L-1 (R2 ≥ 0,99) e limites de quantificação 
entre 0,10 a 0,25 µg L-1. Os valores de REC entre 72 a 
132% e RSD máximo de 24% foram obtidos e 
considerados adequados. O método foi aplicado em 
frações aquosas dos derivados de petróleo (Tab. 1). 

 
Tab. 1: Concentrações de HPA determinadas por VA-
DLLME e GC-MS 

HPA Gasolina Diesel Lubrificante 
µg L-1 

Naftaleno 3,89 9,19 <0,03 
Acenaftileno <0,10 <0,03 <0,03 
Acenafteno <0,10 <0,03 <0,10 
Fluoreno <0,03 <0,03 <0,03 
Fenatreno <0,03 7,17 <0,03 
Antraceno <0,03 7,09 <0,03 
Pireno 2,50 <0,10 <0,25 
Fluoranteno 2,90 0,97 <0,03 
Benzo(a)antraceno 3,80 0,65 0,43 
Criseno 4,60 0,60 <0,25 
Benzo(b)fluoranteno 5,50 1,26 <0,25 
Benzo(k)fluoranteno 5,60 1,08 <0,25 
Benzo(a)pireno 4,20 1,04 0,46 
Indeno(1,2,3-cd)pireno 6,70 1,24 0,43 
Dibenzo(a,h)antraceno 8,90 1,18 0,43 
Benzo[g,h,i]perileno 6,70 1,09 1,32 
HPA 55,29 32,56 3,07 

REC de p-terfenil-d14 = 73 ± 12 % (n=3). 
 

Os totais de HPA determinados nas amostras se 
ordenaram em gasolina > diesel > lubrificante, 
correspondendo ao grau de refino dos derivados. Como 
a toxicidade é definida pelas concentrações dos BTEX 
e HPA hidrossolúveis3,4, esses dados poderão ser 
utilizados em estudos ecotoxicológicos para investigar 
os efeitos em biomarcadores ambientais.  
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Quaternary ammonium compounds, 
commonly known as QUATs, compose an 
important group of pesticides. Paraquat and 
diquat are non-selective contact herbicides of 
wide spectrum used in weeds and aquatic weed 
control. Mepiquat and chlormequat are used 
like plant growth regulators. Due to their high 
levels of use, growing concern has recently 
been expressed at the presence of compounds 
of this kind in foods, water and soils. 

QUATs are highly soluble in water, non-
volatile and thermally stable in acid conditions. 
Thus, the separation and/or concentration to 
determine these compounds is difficult mainly 
because they are insoluble in organic solvents 
and remain in the aqueous extract. Hence, the 
QUATs are generally excluded of multiresidue 
analysis in liquid chromatography because they 
need specific columns or mobile phases and 
the addition of reagents, among others, 
depending on the technique. 

The aim of this study was to develop and 
validate an efficient and simple method for 
simultaneous determination of paraquat, diquat, 
mepiquat and chlormequat in barley and wheat. 
For sample preparation, a procedure based on 
the QuPPe method was developed and 
optimized. Analysis were performed by UHPLC-
MS/MS with electrospray ionization in positive 
mode (ESI+) and were carried out by selected 
reaction monitoring (SRM) acquisition. HILIC 
column was chosen primarily due to the ability 
to retain highly polar compounds without the 
need of ionic pairing reagents. 

For mobile phase optimization, a central 
composite design (CCD) was used to verify the 
influence of pH and the concentration of 
ammonium formate on the aqueous mobile 
phase. Using the software Statistica 8.0, nine 
experiments with different combinations were 
obtained (n=2) using the variables pH (2.8–4.2) 
and concentration of ammonium form in the 
mobile phase (17–173 mmol L−1). During the 
optimization, the parameters of organic mobile 
phase (acetonitrile) and isocratic gradient 40:60 

A/B (v/v) were maintained constant. In order to 
contemplate all compounds in a same 
chromatographic run, the concentration of 
ammonium formate of 60 mmol L-1 and pH 3.7 
were selected.  

10 g of slurry was extracted with water and 5 
mL of 1% (v/v) formic acid in methanol. Tubes 
were shaken in vortex and then centrifuged. 
After that, 3 mL of the supernatant were mixed 
with 1.5 mL of dichloromethane, shaken and 
centrifuged. Then, 1 mL of this supernatant was 
added to an Eppendorf tube containing 70 mg 
chitosan, shaken and centrifuged. After that, 0.5 
mL of the supernatant was added to 0.5 mL of 
acetonitrile, shaken, centrifuged, filtered and 
analyzed by HILIC-UHPLC-MS/MS. 

The validated method presented satisfactory 
selectivity, linearity, matrix effect, acuracy and 
precision, providing recoveries from 93 to 110% 
with RSD <13% for barley, and 70 to 115% with 
RSD <18% for wheat. The diluted standard 
addition calibration (DSAC) was used to 
compensate for the matrix effect and to improve 
recovery values. 

Real samples of barley and wheat were 
analyzed and 60% presented concentrations of 
paraquat above the maximum limits allowed by 
the European Union. 
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Contaminantes emergentes são uma 
preocupação mundial hoje em dia quando se 
fala em qualidade de águas. Resíduos de 
pesticidas, hormônios e antibióticos  têm sido 
encontrados em águas de efluente, sendo 
considerados contaminantes emergentes, pois 
ainda não possuem uma legislação específica 
em muitos países. Apesar da baixa 
concentração em água, eles tem apresentado 
efeitos ecotoxicológicos e são um fator de risco 
à exposição humana. 

Neste trabalho foram avaliados métodos de 
pré-concentração on-line e off-line para analisar 
contaminantes emergentes em águas.  A 
microextração liquido-liquido dispersiva 
(DLLME) foi empregada como estratégia de 
pré-concentração off-line para cromatografia 
liquida (HPLC) e as técnicas de stacking como 
estratégia on-line para cromatografia 
eletrocinética micelar (MEKC). A metodologia 
foi aplicada para 3 compostos: N,N-Dietil-m-
toluamida (DEET), 3-fenoxibenzil(1RS)-
cis,trans-3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclo 
propanocarboxilato (permetrina) e 17α-
etinilestradiol (EE2). A cafeína foi analisada em 
conjunto devido a sua presença em alta 
quantidade em águas que apresentam 
atividade estrogênica. Os resultados foram 
avaliados em termos de recuperação e de 
melhora do limite de detecção dos compostos 
analisados. 

A separação otimizada em HPLC consistiu 
de uma coluna Luna RP18® (250 mm x 4.6 mm; 
5 µm), fase móvel ACN:H2O 50:50 (v/v) inicial e 
eluição no modo gradiente, fluxo 1 mLmin-1, 
temperatura 25ºC, injeção 20 µL, detector UV a 
220 nm para a cafeína, DEET e permetrina; 
detector de fluorescência  (λex= 280 nm e λem= 
310 nm) para o EE2. As condições ótimas da 
DLLME foram definidas em um trabalho prévio, 
onde se otimizou a mistura de 350 µL de 
acetonitrila como solvente dispersor e 100 µL 
de clorofórmio como extrator; volume de 
amostra de 5 mL de água ultrapura.  

Os 4 compostos foram separados em 
menos de 20 min, incluindo a separação dos 
isômeros da permetrina. A recuperação foi  

(cafeína 37%) , (EE2 32%), (cis-permetrina 81), 
(trans-permetrina 97%) e (DEET 36%). 

A separação em MEKC foi conduzida em 
tampão tetraborato de sódio (30 mM) contendo 
dodecilsulfato de sódio-SDS (40 mM), pH 9,2; 
injeção hidrodinâmica (0,5psi por 5s); 
temperatura 25ºC e tensão 15 kV. Foram 
avaliados o stacking no modo normal, em 
campo amplificado e mediado por sal. No 
primeiro a amostra foi injetada durante 20s. No 
campo amplificado, primeiro foi injetada uma 
banda de água (0,5psi por 10s) e a seguir 
injetada a amostra por (5 KV durante 20s). O 
stacking mediado por sal ocorre devido a um 
aumento da condutividade da amostra através 
da adição de 300mM de NaCl e tempo de 
injeção  de 20s. O sweeping também foi 
testado para avaliar o efeito do stacking das 
micelas sobre a pré-concentração dos analitos. 
No sweeping a amostra tem a mesma 
condutividade do eletrólito de corrida e é feita 
uma injeção de grande volume (80s).  

Os analitos foram separados em menos de 
12 min. Foi observada uma media de 5-7 vezes 
de aumento da área do pico para os 
compostos, quando empregadas as estratégias 
de stacking e sweeping, em comparação a área 
dos picos sem a estratégia. 
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Livestock is an important sector of 
agriculture that plays a key role in economy of a 
country by contributing to total export. 
Pesticides used in agriculture sector may 
transfer to animal bodies through feed and 
environmental contamination. External control 
of parasites on animal body, insect control in 
cattle yard and sheds are direct sources of 
pesticides exposure for dairy animals. Due to its 
nutritional and supplementary value, milk is 
being consumed by people of different age 
groups therefore, issue of pesticide residues 
attain the immediate attention of researcher. 
Pesticide residues levels in dairy milk can be a 
source of contamination to human health. 
Exposure to organophosphate, organochlorine, 
pyrethroids and carbamate pesticides via milk 
or milk products deserve more attention.  

This work aims to develop and validate a 
vortex-assisted matrix solid phase dispersion 
(MSPD) method for determination of pesticide 
residues in bovine milk powder by GC-MS/MS 
and UHPLC-MS/MS. Experimental design was 
applied to set different conditions as sample 
weigh (0.5, 1 and 1.5 g), sorbent mass (1, 2 
and 3 g) and solvent volume (5, 6 and 7 mL). In 
addition, different sorbents such as (C18, 
Florisil®, PSA, alumina, diatomaceous earth 
and chitosan) were evaluated. The 
homogenization was performed with ceramic 
homogenizers and vortex.  

GC-MS/MS analysis were performed by 
injecting 1 µL on a pulsed splitless mode into a 
HP-5 MS UI (30 m x 0.25 mm x 0.25 µm) 
capillary column. The injector was held at 280 
°C at a pressure of 12.4 psi. Helium was used 
as carrier gas at flow rate of 1.2 mL min-1. The 
MS source temperature was 300 °C and the 
MS1 and MS2 quadrupoles was 150 °C. The 
initial column temperature was set at 60 °C for 
1 min, and then ramped at 40°C min-1 to 170 °C 
and 10°C min-1 to 310 °C. 

UHPLC-MS/MS analysis was performed 
using an analytical column Acquity BEH C18 
UPLCTM (50 × 2.1 mm ID, 1.7 µM particle size) 
thermostated at 45 ° C was used for separation 

of compounds. The mobile phase consisted of 
gradient of A) water 2% methanol 0,1% acid 
formic 5 Mm ammonium formate and B) 
methanol 0,1% acid formic 5 Mm ammonium 
formate. 

The developed method presented linear 
range between 0.36 to 14.4 µg L-1 for UHPLC-
MS/MS and 0.7 to 28.8 µg L-1 for GC-MS/MS. 
This method evaluated 111 compounds (66 by 
LC an 45 by GC). The accuracy and precision 
obtained by for all pesticides were adequate 
with recoveries between 70 and 120% and RSD 
≤ 20%. The evaluated compounds showed 
LOQ between 10 to 50 µg kg-1 and LOD 
between 3 to 15.0 µg kg-1. 

The developed method is suitable for the of 
pesticide residue analysis in milk powder 
samples and may be widely used in routine 
laboratory analysis. The extraction procedure 
by the simplified MSPD proved to be fast, easy 
and very effective. 
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Solventes eutéticos profundos (do inglês 
deep eutectic solventes, DES) vem recebendo 
grande atenção por serem considerados 
solventes mais limpos que os solventes 
orgânicos usualmente utilizados em técnicas de 
extração. Também quando comparados com 
líquidos iônicos, possuem uma síntese muito 
mais simples e sem o consumo e geração de 
resíduos tóxicos(1). 

O solvente surge da mistura de dois 
componentes denominados doadores de 
ligações de hidrogênio (HBD) e aceptores de 
ligações de hidrogênio (HBA). Essas misturas 
formam um composto com ponto de fusão 
menor que de seus componentes iniciais 
isolados fazendo com que grande parte deles 
sejam líquidos a temperatura ambiente(2). 

Diversos reagentes de partida podem ser 
utilizados: carboidratos, aminoácidos, álcool e 
ácidos carboxílicos, tornando o uso desses 
solventes alternativa menos tóxica e mais 
verde(3). 

Alguns usos em técnicas e microextração 
são descritos e geralmente envolvem o uso da 
microextração líquido-líquido dispersiva(4). 
Nesse trabalho os DES foram aplicados a 
técnica de extração líquido-líquido em mebrana 
microporosa de fibra oca (HF-LLMME) 
acoplado ao sistema 96-well plate para a 
determinação de compostos multiclasse em 
amostras ambientais aquática. 

Diferentes proporções de reagentes foram 
utilizadas na síntese e foram escolhidos os que 
resultaram em líquidos a temperatura ambiente 
para a aplicação na membrana. Como HBA foi 
escolhido o cloreto de colina (Ch:Cl) e como 
HBD diferentes compostos foram testados: 
ureia, d-glicose, d-sorbitol, glicerol e 
propilenoglicol. As sínteses foram feitas nas 
proporções HBA:HBD respectivamente 1:2, 
2:1,1:1,1:2 e 1:5. Também foram testados DES 
com três componentes: ChCl:d-glicose:glicerol 
(1:0,5:0,5). Dentre os sintetizados os que 
mostraram possível aplicação na membrana 

foram os DES de uréia, sorbitol, glicose, 
propileno e o de glicose e glicerol. 

Foi realizado uma comparação entre os 
DES selecionados na membrana e na Figura 1 
estão os resultados obtidos. 

Figura 1: Gráfico de barras comparativo 
entre os DES selecionados na HF-MMLLE. 

 
 
Observou-se que o DES que continha 

glicose, obtive melhores resultados de extração 
para a maioria dos analitos e menores desvios 
padrão relativos, sendo assim foi selecionado 
para desenvolvimento do projeto.  
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Tea is a millennial beverage consumed 
worldwide, appreciated by their antioxidant and 
antinflammatory properties besides being 
appreciated for the pleasure of tasting. The 
Brazilian Resolution No. 277/2005 defines tea 
as the product that contains one or more parts 
of whole, fragmented or ground vegetable 
species, whether or not fermented, toasted or 
not. The product may be added aroma and/or 
spices (BRASIL 2005) 

However, with the advancement of 
agricultural systems aimed at increasing 
productivity, could induce risks to human 
health. The monitoring of pesticide residues 
plays an important role in the estimation of 
human and environmental exposure to these 
compounds, allowing to evaluate the conformity 
with the Good Agricultural Practices, enabling 
commercial regulatory decisions aiming to 
guarantee food safety (PRESTES et al, 2009). 

It is necessary to develop methods for the 
determination of pesticide residues in Camellia 
sinensis crops, since Brazilian producers have 
established the green tea production on the 
country, in order to supply this new demand in 
the agricultural market. 

The aim of the present work is to develop a 
method for determination of 7 pesticides 
residues (HCH alpha, 4,4’-DDT, bromophos-
methyl, endosulfan alpha, heptachlor, 
hexachlorobenzene, Lindane) in green tea 
employing GC-ECD and modified QuEChERS 
method. The optimized method consists to 
weigh 2.0 g of green tea sample hydrated with 
5.0 mL ultrapure water. Then, 5.0 mL 
acetonitrile 1% acetic acid (v/v) were added. In 
the partition step, were added 2.0 g MgSO4 and 
0.85 g CH3COONa followed by shaking and 
centrifugation. 

The cleanup step was performed using 300 
mg MgSO4, 100 mg Florisil® and 10 mg GCB. 
Then, the tube was vortexed and centrifugated. 
The supernatant was filtered and the extract 
was analyzed by GC-ECD. 

The chromatography analysis by GC-ECD, 
using fused silica capillary column VF-5 (5% 

phenyl e 95% methylpolysiloxane) 30 m length; 
0.25 mm d.i. and 0.25 µm film thickness and 
carrier gas helium at 1.3 mL min-1 flow. Injection 
volume was 1.0 µL in splitless mode.  

Linearity was evaluated in range from 50 to 
200 µg kg-1, with r2> 0.99 for all the compounds. 
The accuracy and precision were evaluated in 
three spike levels (125, 250 and 375 µg kg-1, 
n=6). Recoveries ranged from 92.9 to 112.2 
and RSD 2.6 to 17.5% at 250 µg kg-1 level. 
Limits of quantification and detection (LOQ and 
LOD, respectively) were 125 µg kg-1 and 37.5 
µg kg-1, respectively. 

The method proposed shown appropriated 
for determination of 7 pesticides residues in 
green tea due the good applicability with 
modified QuEChERS extraction, which 
associated to detector ECD sensibility, provided 
high precision for the studed compounds 
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A Dispersão da Matriz em Fase Sólida 
(MSPD) apresenta características atraentes na 
extração de contaminantes ambientais de 
amostras complexas, com elevado teor lipídico, 
como amostras de tecido biológico, por realizar 
extração e clean up em uma única etapa1. 
Suportes sólidos de ocorrência natural vêm 
sendo amplamente utilizados na MSPD devido 
à redução do impacto causado ao meio 
ambiente, além de apresentarem menor custo. 
A montmorilonita (MMT) é um argilomineral 
organofóbico utilizado como sorvente na 
remoção de poluentes ambientais em 
diferentes matrizes. A estrutura da MMT 
permite modificações realizadas para que o 
argilomineral adquira propriedades organo-
fílicas. Nesse contexto, líquidos iônicos (IL) têm 
sido explorados devido às suas propriedades 
vantajosas como baixa pressão de vapor, alta 
condutividade e alta estabilidade química/ 
térmica. Diante disso, o presente trabalho teve 
como objetivo propor um protocolo baseando-
se na MSPD e utilizando a MMT modificada 
com IL (MMT-IL) como suporte sólido, para a 
extração de 16 Hidrocarbonetos Policíclicos 
Aromáticos (HPA) do tecido muscular de peixes 
e quantificação por cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (GC-
MS). 

Para o desenvolvimento do método, 
parâmetros que envolvem a eficiência de 
extração por MSPD foram otimizados, como a 
proporção entre a massa de amostra e massa 
de suporte sólido, escolha do solvente ideal, 
volume do mesmo e necessidade ou não da 
etapa de clean up. Cerca de 300 mg de tecido 
muscular de peixe foram obtidos a partir de 
espécimes de Astyanax altiparanae (Lambari), 
que são amplamente comercializados e 
consumidos na região sul do Brasil. A esse 
tecido foi adicionada a mesma massa de MMT-
IL e a mistura foi homogeneizada em almofariz 
e pistilo por 3 min. O sólido proveniente dessa 
etapa foi introduzido no topo de uma coluna de 
vidro contendo sílica (2 g) e alumina (1 g) como 

sorventes auxiliares para a etapa de clean up, 
e a eluição foi feita utilizando 10 mL de 
acetonitrila. O extrato foi seco em concentrador 
à vácuo, ressolubilizado em 200 µL de hexano 
e injetado no GC-MS. Após a separação 
cromatográfica dos compostos em estudo, a 
identificação e determinação de 16 HPAs 
prioritários foi realizada utilizando o modo de 
monitoramento seletivo de íons (SIM). Sob 
estas condições, o método proposto 
apresentou precisão e exatidão intermediárias 
com valores de recuperação na faixa de 70 a 
92% para a maioria dos compostos em estudo 
e desvios padrões relativos menores de 16%, 
com limites de detecção e quantificação na 
faixa de 0,34 a 2,83 ng g-1 e 1,13 a 9,33 ng g-1, 
respectivamente.  

Dez exemplares de Astyanax altiparanae 
foram expostos à fração solúvel da gasolina em 
água, em concentração correspondente à CL50, 
por 96 h. A metodologia proposta foi então 
aplicada e os resultados mostraram que os 
HPAs de maior massa molar como o criseno, 
benzo[b]fluoranteno, benzo[a]pireno e 
dibenzo[a,h]antraceno foram detectados em 
concentrações na faixa de 17,64 a 23,63 ng g-1, 
4,62 a 16,03 ng g-1, 5,58 a 14,85 ng g-1 e 6,30 a 
17,88 ng g-1, respectivamente. Isso se deve ao 
fato desses compostos apresentarem maior 
caráter lipofílico quando comparados aos HPAs 
de menor massa molar e, portanto, serem 
sorvidos por tecidos gordurosos como o 
músculo do peixe.  

A metodologia proposta se mostrou eficiente 
na extração de HPA em tecido muscular de 
peixe, além de propiciar extração e limpeza em 
uma única etapa, utilizando um baixo volume 
de solvente, com baixo custo.  
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Os parabenos são um grupo de ésteres 
do ácido p-hidroxibenzóico que são utilizados 
como conservantes em fármacos, alimentos e 
cosméticos (Yin et al., 2017). Possuem 
potencial para bioacumulação, são 
ambientalmente persistentes e bioativos. 
(Villaverde-de-Sáa et al, 2016). Além disso, são 
comprovadamente genotóxicos, estão 
relacionados à desregulação endócrina e à 
problemas reprodutivos, bem como possível 
ligação com câncer de mama (Yin et al., 2017). 
Por isso, faz-se necessário determiná-los em 
alimentos ingeridos pela população. 

Uma vez que as matrizes alimentícias 
são complexas, é necessária uma etapa de 
preparo de amostra para posterior 
determinação dos analitos. Para este fim, a 
DLLME tem sido utilizada pois possibilita a 
extração de compostos em nível traço de 
concentração (µg - ng L-1) com precisão 
adequada, em diferentes matrizes. Essa 
técnica foi apresentada pela primeira vez em 
2006, por Rezaee e colaboradores (Mousavi et 
al, 2018). 

A técnica utilizada nesse trabalho se 
difere da original quanto à forma de dispersão 
da amostra. Utiliza-se dois sais que, quando 
em contato com a amostra, em presença do 
solvente extrator, formam CO2, gerando 
efervescência e assim, aumentando a 
superfície de contato. Enquanto que a DLLME 
tradicional utiliza um jato rápido dos solventes 
extrator e dispersor para o mesmo fim.  

Portanto, o objetivo deste estudo foi 
padronizar um método para extração de 
parabenos de alimentos, utilizando a técnica de  
DLLME assistida por efervescência e 
quantificação por cromatografia líquida 
acoplada a detector de arranjo de diodos (LC-
DAD). 

Primeiramente foram avaliados os 
frascos nos quais a DLLME seria realizada: 
tubo de vidro e balão volumétrico. Os 
resultados obtidos para o balão volumétrico 
apresentaram maiores valores de recuperação 
dos parabenos em estudo. Em seguida, foram 
estudados diferentes solventes extratores e os 

volumes destes, dentre eles: acetato de butila, 
octanol, 1-hexanol, dodecanol, undecanol e 
hexano e volumes de 100 a 400 µL.  

Acetato de butila com um volume de 
250 µL resultou nos melhores resultados.  

Foram testadas as seguintes 
combinações de sais: Na2CO3 com NaH2PO4 e 
com C6H8O7, NaHCO3 com NaH2PO4, com 
C4H6O6 e C6H8O7, e também K2CO3 com 
C6H8O7. Os sais NaHCO3 e C6H8O7 
combinados resultaram em áreas maiores que 
os demais, e foram empregados de maneira a 
gerar 0,004 mol de CO2. 

Com o estudo realizado foi possível a 
proposição do emprego da técnica de 
EADLLME para extração de parabenos pela 
primeira vez. A técnica proposta apresenta 
vantagens de utilização de solventes e 
reagentes de baixa toxicidade e de fácil 
execução.  
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Recently, there has been a considerable 
increase on demand for aquaculture products.  
Monitoring pesticide residues is crucial to 
ensure a safe food supply. Due to the complex 
composition of fish samples (high protein and 
fat content), sample preparation is generally a 
challenge to ensure the quality of the analytical 
results. Salmon is a rich protein, omega-3 and 
fatty acids sources. Thus, there is a strong 
demand to track a broad scope of pesticides 
and to determine if the residual levels of these 
pesticides comply with the regulated maximum 
residue limits (MRLs). So, the aim of this study 
was to develop an efficient and simple GC-
MS/MS based analytical method for the 
detection and quantification of 40 pesticides 
residues in salmon samples. The developed 
method was based on protein precipitation, 
Captiva EMR-Lipid® treatment and water 
residue removal. 

The sample preparation consisted in weigh 
2.5 g of salmon. Then, 5 mL of a mixture 
ACN/EtOAc (80:20, v/v) were added. Two 
aliquots of 5 mL were applied separately to 
increase pesticides recovery, both extracts 
were collected together after centrifugation by 5 
minutes at 5000 rpm. For cleanup step, an 
aliquot of 2.5 mL extract was applied to a 
Captiva EMR-Lipid® cartridge and let the gravity 
flow. 0.625 mL of a mixture EtOAc/ACN/Water 
(16:64:20, v/v/v) was applied through cartridge 
to elute the target compounds. The last step 
was perfomed do water removal using 1.2 mL 
of iso-octane and 1.8 mL of the eluted extract. 
After vortexing by 15 min, the supernatant was 
filtered and transfered to a vial. The 
chromatography and mass spectrometry data 
were obtained in a Intuvo 9000GC System 
coupled to Triple Quadrupole 7010B and 
MassHunter Software. The method used a HP-
5MS UI (30 m x 0.25 mm x 0.25 μm) column 
with pulsed splitless injection. The oven 
program was able to a short 20 min run capable 
to identify up to 38 pesticides. 

The Captiva EMR-Lipid® remove major 
interferences such as lipids and proteins. The 
removal of this type of compounds can increase 
GC column and liner lifetime such as decrease 
maintenance in the ion source. Also, the 
method presented good linearity with r2 ≥ 0,99 
for all compounds and recoveries between 70-
120% with RSD ≤ 20%. This menthol also 
shown and good recoveries for planar 
pesticides such as HCH (alpha and beta) and 
hexachlorobenzene, some sample preparation 
procedures may remove then and obtain 
unrealistic results. 

The method has proven be effective, simple, 
safe, rapid, and easy. Similar methods can be 
applied in other matrices with high lipid content 
even when working with other chromatographic 
techniques such as LC-MS/MS. 
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A ocorrência de antibióticos em matrizes 
ambientais constitui uma ameaça em potencial 
à saúde pública, uma vez que contribui para o 
desenvolvimento e disseminação da resistência 
microbiana. Os antibióticos ao serem ingeridos 
pelos seres humanos e por animais podem ser 
metabolizados parcialmente, sendo excretados 
pelas fezes ou pela urina, em sua forma 
inalterada ou como metabólitos ativos ou 
inativos. Desta forma, eles são capazes de 
entrar diretamente em sistemas aquáticos via 
lançamento direto e/ou descarga de efluentes 
das Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s) 
(Tuc Dinh et al., 2011). As ETE’s não são 
projetadas para remoção ou degradação total 
dos antibióticos. Como resultado, dependendo 
da sua mobilidade ou persistência no ambiente, 
eles podem alcançar águas superficiais, 
subterrâneas e potencialmente a água potável 
(Carvalho e Santos, 2016).  

A determinação do nível de contaminação 
dos antibióticos é de fundamental importância 
para apoiar estudos de investigação do perfil 
de resistência em matrizes de ETE’s. É neste 
contexto que este trabalho se insere, 
desenvolvendo um novo método analítico para 
extrair e quantificar os antibióticos: amoxicilina, 
cefalexina, eritromicina, sulfametoxazol, 
sulfadiazina, trimetoprima, norfloxacina, 
ciprofloxacina e levofloxacina na fração líquida 
do esgoto. 

 A técnica de extração utilizada foi a 
extração com partição a baixa temperatura 
(Low Temperature Partitioning Extraction, 
LTPE) por se tratar de uma técnica de baixo 
custo operacional, que utiliza pequena 
quantidade de amostra e solvente, e, apresenta 
alta frequência analítica. Neste estudo, propõe-
se a utilização da amostra na sua forma 
integral, ou seja, não há a etapa inicial de 
filtração ou fracionamento, evitando a 
subestimação da concentração dos compostos, 
caso estes tenham afinidade pelos sólidos 
suspensos ou pelo material do filtro. Com 
intuito de avaliar o procedimento de extração e 

clean up das amostras, foram estudadas as 
variáveis: (1) pH (2) razão entre o volume de 
amostra e volume de solvente e (3) tempo no 
ultrassom, através de planejamento fatorial 
composto central 23 com cinco replicatas no 
ponto central. A fim de se obter uma condição 
ótima para todos analitos simultaneamente, os 
melhores parâmetros de extração foram: pH = 
2 e 7, razão entre o volume de amostra e 
volume de solvente de 1:1, sem utilização do 
ultrassom. Os ensaios do planejamento foram 
realizados conjuntamente e de forma aleatória 
em dois recipientes tubos de polipropileno e  
tubos de vidro. O recipiente se mostrou uma 
variável significativa, sendo que as extrações 
nos tubos de polipropileno apresentaram menor 
variabilidade dos dados. 

A determinação dos compostos estudados 
está sendo realizada por cromatografia líquida 
de alta eficiência (HPLC) e espectrometria de 
massas sequencial (MS/MS), com ionização 
por eletrospray (ESI) – LCMS-8040 
(Shimadzu). O método analítico se encontra em 
fase de validação e o mesmo será aplicado em 
amostras autênticas de afluente e efluente das 
ETE’s. 
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A BaµE é composta de uma barra sorvente 
disposta flutuando abaixo do vórtex formado 
pela agitação onde o sorvente na forma de pó é 
fixado na base de polipropileno, permitindo 
variadas fases sorventes. A cortiça utilizada 
como biossorvente possui capacidade de 
interagir com contaminantes, sendo altamente 
estável, impermeável, renovável e 
biodegradável 1. Devido sua baixa densidade e 
capacidade de flutuação, torna-se um material 
com características apropriadas para utilização 
na técnica de microextração em barra adsortiva 
na configuração em barra cilíndrica.  

Este trabalho propõe uma nova forma de 
disponibilizar o dispositivo de barra adsortiva 
na técnica de microextração para determinar 
organoclorados. Os compostos estudados 
(aldrin, clordano, dieldrin, endrin, lindano, 4,4-
DDD, 4,4-DDE, 4,4-DDT, α-endosulfan e β- 
endosulfan) são considerados poluentes 
orgânicos persistentes (POP), que estiveram 
presentes em diversos pesticidas utilizados 
mundialmente durante anos para controle de 
pragas e vetores de doenças na agricultura 2. 
Atualmente possuem legislação estabelecendo 
os níveis permitidos em água por estarem 
associados a uma série de problemas de saúde 
como o câncer 2,3. 

Os procedimentos da extração foram 
otimizados de forma univariada e multivariada. 
A etapa de dessorção líquida foi otimizada de 
forma univariada para a determinação do 
tempo e uma superfície triangular foi utilizada 
para a escolha do solvente. Para a extração, 
um planejamento Doehlert foi realizado 
avaliando o tempo e adição de sal, obtendo-se 
uma superfície de resposta. Com o resultado 
foi realizado um estudo univariado do tempo de 
extração. As condições ótimas foram de tempo 
de extração de 60 min, sem adição de sal, 
dessorção líquida por 30 min em 120 µL de 
acetato de etila. As barras apresentaram 
reprodutibilidade fornecendo resultados 
confiáveis.  
 

Figura 1. (A) Superfície triangular para 
otimização do solvente de dessorção; (B) 
Superfície de resposta obtida para o tempo de 
extração Vs adição de sal. 
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The use of pesticides has been associated 
with the increase of productivity of crops and 
control of vectors that cause diseases. 
However, excessive use of these compounds 
can cause human health and environmental 
problems, especially regarding to water 
resources.  

In this work, a method for multiresidue 
determination of 62 pesticides in surface water 
using the rotating disk sorptive extraction 
(RDSE) technique for sample preparation and 
ultra-high-performance liquid chromatography 
with tandem mass spectrometry (UHPLC–
MS/MS) for analysis was optimized and 
validated. 

The parameters time and rotational disk 
velocity for the extraction step, types and 
amounts of sorbents, sample pH, ionic strength, 
time and velocity of the rotating disk in the 
desorption step, as well different desorption 
solvents were evaluated (Richter et al., 2009). 
The PTFE disk device had a cavity with a 
volume of 0.44 cm3 to place the sorbent, 
covered with a PES membrane and sealed with 
a PTFE ring. Analyses were carried out with an 
UHPLC–MS/MS system from Waters (USA) 
equipped with Acquity UPLCTM liquid 
chromatograph with binary pump; Xevo TQTM 
MS/MS triple quadrupole detector; autosampler; 
column temperature controller and MassLynx 
V4.1. The mobile phase consisted of (A) water 
containing 2% (v/v) of methanol, with formic 
acid 0.1% (v/v) and ammonium formate 5 mmol 
L−1 and (B) methanol with formic acid 0.1% (v/v) 
and ammonium formate 5 mmol L−1. In the 
gradient elution program the percentage of the 
organic phase was: 0 min, 5% B; 7.75 min, 
100% B, maintained until 8.50 min; and 8.51 
min, 5% B, remaining constant until 10 min. The 
flow rate was constant at 0.225 mL min−1 and 
the injection volume was 10 µL. 

The best results were obtained using 50 mL 
of acidified sample at pH 2 and 2.5 g of NaCl. 
The velocity of rotation disk in the extraction 
stage was 1600 rpm in a time of 80 min. Inside 

the disk cavity the polymeric sorbent Oasis® 
HLB (20 mg) was used. The analytes 
desorption was performed with 3 mL of 
methanol for 60 min using a rotation velocity of 
1600 rpm. The analytical curves showed 
linearity between 0.05 or 0.1 to 2 μg L-1, with r2 
values greater than 0.99 for all compounds. The 
method LOQ values ranged from 0.05 to 0.1 μg 
L-1. The method showed suitable accuracy and 
precision, with recoveries between 70.1 and 
119.9% and RSD ≤20% for the spiked levels at 
0.05, 0.1, 0.5 and 2 μg L-1 (Donato et al., 2017).     
The RDSE technique can be used for the 
analysis of environmental samples in routine 
laboratories since all validation parameters 
were within the required limits. The results 
indicate that the proposed method is suitable 
for the analysis of pesticide residues in surface 
waters, allowing the preparation of several 
samples simultaneously with low material 
consumption. 
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Sample preparation plays a critical role 
in chemical analysis, especially in trace-level 
determination since it is generally necessary to 
obtain preconcentration of the analytes and 
eliminate potentially interfering compounds from 
the matrix to ensure precise and accurate 
results. 

In this regard, several techniques have 
been developed, particularly based on solvent 
microextraction (SME). One variation of SME 
consists of single drop microextraction (SDME) 
which involves the use of a few microliters of an 
organic solvent microdrop. The main 
advantages of SDME include good extraction 
capacity, rapid mass transfer, versatility, low-
cost and little to no carryover effects. However, 
some significant drawbacks have also been 
observed, specifically regarding the instability of 
the microdrop.  

Ionic liquids (ILs) have recently been 
evaluated in SDME approaches, since they 
exhibit some advantageous physicochemical 
properties such as low or negligible vapor 
pressure at room temperature, high viscosity 
and chemical stability. An interesting subclass 
of ILs, called magnetic ionic liquids (MILs), has 
been exploited in a number of analytical 
applications. MILs are produced by 
incorporating a paramagnetic component in the 
IL structure (in general, transition or rare-earth 
metal anions or metal complexes) and exhibit a 
strong response to an external magnetic field. 

In this study, an innovative and high-
throughput parallel-single-drop microextraction 
(Pa-SDME) using the [P6,6,6,14

+]2[MnCl42-] 
magnetic ionic liquid (MIL) as extraction phase 
is demonstrated, for the first time, in the 
determination of methylparaben, ethylparaben, 
propylparaben, bisphenol A, butylparaben, 
benzophenone and triclocarban from 
environmental aqueous samples.  

The experimental setup comprised of a 
96-well plate system containing a set of 
magnetic pins which aided in stabilizing the MIL 

drops and enabled the simultaneous extraction 
of up to 96 samples.  

Experimental conditions were carefully 
optimized using one-factor-at-a-time and 
multivariate designs. The optimal conditions 
employed 5.38 ± 0.55 mg (n = 10) of MIL, a 
sample volume of 1.5 mL at pH 6, and dilution 
in 20 μL of acetonitrile. The analytical 
parameters of merit were determined under the 
optimized conditions and highly satisfactory 
results were achieved, with LODs ranging from 
1.5 to 3 μg L-1 and coefficients of determination 
higher than 0.994. Intraday and interday 
precision ranged from 0.6 to 21.3 % (n=3) and 
10.4 to 20.2 % (n=9), respectively, with analyte 
relative recovery in three aqueous samples 
ranging between 63% to 126%.  

The magnetic-based extraction solvent 
exhibited good stability in comparison with other 
typical solvents employed for conventional 
SDME applications. In summary, formidable 
advantages of the proposed method consist of 
small amount of sample required (which is of 
particular interest for environmental 
investigations), simple workflow, suitability of 
full automation and high-throughput sample 
preparation (smaller than 1 min per sample). 
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     Eggs are an important component of the 
human diet as they are a low cost and highly 
nutritious food. They contain over 18 vitamins 
and minerals in their composition, and are an 
excellent source of protein and moderate 
calories. In Brazil, egg consumption rises each 
year, reaching 190 units per year per person in 
2016.  
     Due to this high consumption, quality control 
of this food is necessary to protect human health. 
In addition, eggs may contain different 
contaminants, including pesticides, which may 
have carcinogenic and genotoxic properties, 
accordingly to Michel Rubens dos Reis Souza et 
al. (2013). This contamination, according Martial 
LeDoux (2011), may occur through the food 
chain, with the transfer of contaminants present 
in plants to the producing animal, and by 
spraying the production environment. 
Consequently, both contamination routes can 
lead to bioaccumulation of pesticide residues in 
animal products. 
     Thus, the aim of this study was to establish a 
method for determination of pesticide residue in 
eggs using the QuEChERS method as sample 
preparation and subsequent analysis by GC-
MS/MS Intuvo 9000 system. 
Different versions of the QuEChERS method 
(original, acetate and citrate) were evaluated in 
order to define the best sample preparation 
procedure in terms of recovery and matrix effect. 
In the cleaning step EMR-Lipid®, PSA and C18 
sorbents were evaluated.  
     Therefore, the sample preparation consisted 
of 5 g of sample, water and 10 mL of acetonitrile, 
followed by vortexing for 1 min. Subsequently, 
original QuEChERS salts (MgSO4 and NaCl) 
were added to the tube, which was manually 
shaken during 1 min, and centrifuged at 3400 
rpm for 8 min. Then, 1 mL of the supernatant was 
removed and transferred to a tube containing 
150 mg MgSO4 + 50 mg PSA + 50 mg C18. This 
tube was vortexed for 1 min and centrifuged at 
5000 rpm for 6 min. The supernatant was filtered 
through a 0.22 µm filter, and it was analysed by 
GC-MS/MS. 

     During the validation step, matrix matched 
calibration was used to acquire the 
chromatograms. Moreover, 92 compounds were 
analysed and the results were satisfactory, since 
recoveries ranged from 70% to 120% for most of 
the analysed compounds at the spike levels 10, 
20 and 50 µg kg-1, and with RSD ≤ 20%. LOQ 
values were bellow 25 μg kg-1 for the analysed 
compounds. 
     Thereby, it was possible to obtain a 
combination of the advantages of a simple and 
fast sample preparation step for the egg matrix, 
with the high selectivity and sensitivity of the GC-
MS/MS system, proving to be an efficient 
alternative for the quality control of this matrix 
food. 
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O deoxinivalenol (DON), metabólito 
secundário produzido por fungos do gênero 
Fusarium spp., é o tricoteceno do grupo B mais 
encontrado em cereais como aveia, trigo, 
milho, arroz e cevada (Rodríguez-Carrasco 
et al., 2015), entretanto, seus acetilados 
3-acetil-deoxinivalenol (3-ADON) e 
15-acetil-deoxinivalenol (15-ADON) também 
podem estar presentes. Estas micotoxinas 
possuem efeitos tóxicos em humanos e 
animais (Pestka, 2010). A análise de 
tricotecenos em cereais e seus derivados é 
uma tarefa extremamente desafiadora devido à 
coextração de compostos macromoleculares 
como lipídeos, carboidratos e proteínas. 
Usualmente a etapa de limpeza dos extratos é 
limitante para a performance e custo do 
método. Neste estudo, foram avaliados 
diferentes tipos de sorventes na etapa de 
limpeza para a extração de DON,  3-ADON E 
15-ADON em farinha de aveia, empregando 
QuEChERS e LC-DAD. 

Amostras de farinha de aveia (tamanho de 
partícula de 0,5 mm) foram extraídas pelo 
método QuEChERS, que consiste na extração 
de 5 g de amostra (a qual foram adicionados 5 
mL de água) com 5 mL de acetonitrila. Após 
agitação manual e por vórtex (1 min), o extrato 
foi particionado com adição de 2 g MgSO4 
anidro e 0,5 g NaCl, seguido de agitação (1 
min) e centrifugação (5 min, 3220 xg). Na etapa 
de limpeza foram testados os sorventes celite, 
alumina e C18+PSA. Para isso foram utilizados 
2 mL do extrato, 150 mg MgSO4 e 50 mg de 
sorvente, agitação em vórtex (1 min) e 
centrifugação (5 min, 3220 xg). A determinação 
foi feita por LC-DAD, utilizando coluna Gemini 
C18 (250 mm x 4,6 mm, 5 μm). A eluição foi 
realizada no modo isocrático, utilizando 
acetonitrila e água purificada (30:70, v v-1) com 
vazão de 0,5 mL min-1 e detecção em 220 nm. 

Para seleção do melhor sorvente foram 
avaliados a recuperação e o efeito matriz dos 
analitos. Para recuperação foram feitas 
fortificações (500 µg kg-1) e para avaliar o efeito 

matriz foram preparadas soluções dos padrões 
no extrato da matriz e em acetonitrila:água 
purificada (30:70, v v-1) no mesmo nível das 
fortificações. 

As recuperações dos compostos variaram 
de 70 a 183% para celite, de 84 a 97% para 
alumina e de 51 a 97% para a mistura 
C18+PSA (Figura 1). A utilização de alumina 
como sorvente na etapa de limpeza 
proporcionou recuperações dentro da faixa 
estabelecida para DON (70-120%) pelo Comitê 
Europeu (EC nº 401/2006). Os desvios padrões 
relativos foram inferiores a 20%. Os efeitos de 
matriz variaram de -41 a 634 para celite, -1 
a 342 para alumina e de 16 a 396 para a 
mistura C18+PSA. 

Portanto, a alumina se mostrou o melhor 
sorvente para esta matriz. O teste estatístico 
(ANOVA) não mostrou diferença significativa na 
recuperação dos compostos utilizando alumina 
e mistura C18+PSA. Fato que permite 
recomendar a alumina na limpeza dos extratos 
em substituição aos sorventes convencionais e 
seu baixo custo. 
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Bovine milk has great nutritional importance, 
protein, carbohydrates, minerals, vitamins, 
among others, being consumed in all stages of 
life (TRONCO, 2010). The agribusiness sector 
of milk has economic importance in several 
regions of the country. 

Throughout their production, veterinary 
drugs are used to remove parasites, 
maintaining the health of the herd and 
consequently increasing productivity of the milk. 
However, the indiscriminate use of these 
products ally to as non-compliance with milk 
milking grace periods can result in the presence 
of the antiparasitics residues in the final product 
(FONSECA& SANTOS, 2000). 

Thus, establishment and MRLs (Maxims 
Residues Limitis) in food by national and 
international agencies have become more 
frequent and aim at food safety and trade use. 
In Brazil, the competence to define / adopt MRL 
values for veterinary drugs in food is from the 
Ministry of Health, through the National Health 
Surveillance Agency (ANVISA). Regarding the 
monitoring programs of residues and 
contaminants, the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Supply (MAPA), carries out the 
National Plan of Control of Waste and 
Contaminants in Animal Products (PNCRC), 
with the objective of controlling the incidence of 
veterinary drug residues in food, an ensure 
consumer health.  

Thus, the goal of this study was the 
determination of antiparasitic residues in bovine 
milk, using the low temperature partition liquid-
liquid extraction (LLE-LTP) method and the 
liquid chromatography coupled to the mass 
spectrometry (LC-MS/MS).  

Different classes of antiparasitics were 
evaluated, such as macrocyclic lactones, 
pyrethroids, benzimidazole, organophosphates, 
carbamates, among others. The spikes were 
held comprising the MRLs of each compound at 
levels 1-200 ug L-1. For validation step was 
adopted the following parameters: selectivity, 
linear range, matrix effect, limits of detection 
(LOD) and quantitation (LOQ), decision limit 

(CCα) and detection capability (CCβ), precision, 
accuracy. The method was considered valid to 
55 antiparasitic and presented LOD from 0.03 
to 6.0 µg L-1 and LOQ from 1 to 20 ug L-1. 
Recoveries were between 70 and 120% with 
RSD ≤ 20%, that were considered acceptable.  

The proposed method was applied to 30 
samples. Two samples contain cyhalothrin and 
nicarbazine residues above the MRL. The 
method proved to be efficient for the 
determination of antiparasitic residues in bovine 
milk with good sensitivity and selectivity, and 
can be used in routine analysis. 
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Os cereais são vegetais suscetíveis de 
infestação por fungos, acarretando na 
contaminação por micotoxinas, 
comprometendo a segurança dos alimentos e 
afetando negativamente a saúde de humanos e 
animais (CHILAKA, et al.,2017). Dentre as 
micotoxinas, o deoxinivalenol (DON) e o 
nivalenol (NIV) são os mais encontrados em 
cereais, e o estudo de métodos de extração 
destes compostos tornam-se necessário para o 
monitoramento da sua ocorrência em 
alimentos.  

O emprego de líquidos iônicos na extração 
de micotoxinas em diferentes tipos de amostras 
tem sido avaliado (Martin-Calero et al., 2017). 
Neste sentido, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o uso de líquido iônico na técnica de 
extração dispersão da matriz em fase sólida 
assistida por vórtex (VA-MSPD) para a 
extração de DON e NIV em amostras de trigo.  

Na técnica de extração empregando a VA-
MSPD, uma etapa de maceração de 0,2 g de 
amostra e 0,2 g de C18 foi realizada por 5 min 
em almofariz, seguida da extração dos analitos 
com 10 mL da mistura acetonitrila:metanol 
(50:50, v v-1) sob agitação em vórtex por 3 min 
e posterior centrifugação (1400 xg/10 min). 
Uma alíquota de 2 mL do sobrenadante foi 
evaporada sob nitrogênio e ressuspenso em 1 
mL de fase móvel para a injeção em LC-DAD. 
O uso do líquido iônico foi avaliado adicionando 
200 µL de 1-hexil-3-metilimidazólio 
hexafluorofosfato ([Hmin][PF6] a amostra, 
previamente a maceração.  

A determinação foi realizada em LC-DAD, 
utilizando coluna Gemini C18 (250 mm x 4,6 
mm, 5 μm). A eluição foi realizada no modo 
isocrático, utilizando acetonitrila e água 
purificada (30:70, v v-1) com vazão de 0,5 mL 
min-1 e detecção em 220 nm. 

A recuperação média foi de 76 e 120 %, 
com erro puro relativo de 6 e 18 % para NIV e 
DON respectivamente, valores que 
correspondem a faixa recomendada pelo 
Comitê Europeu (EC nº 401/2006). Na figura 1 
está apresentado os dados de recuperação 

com o emprego do LI como pré-tratamento da 
amostra seguido da extração por VA-MSPD.  O 
emprego de LI pode facilitar a solubilização de 
componentes estruturais como os da parede 
celular de vegetais, facilitando a extração por 
solventes com polaridade intermediária 
utilizados para micotoxinas. Os resultados 
mostram que o emprego do LI aumentou a 
recuperação em 5 e 76% para NIV e DON 
respectivamente.   

Figura 1. Recuperação de NIV e DON com 
o emprego do LI (LI) e sem (controle). 
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Over the past 20 years the demand for fish 
oil and their supplements has grown 
significantly, which can be attributed mainly to 
their demonstrated health benefits. However, 
despite the benefits provided fish oil based 
supplements, they are important vectors of 
environmental pollutants transference to 
humans through food intake, such as 
polychlorinated biphenyls (PCBs), polycyclic 
aromatic hydrocarbons (PAHs) and pesticides. 
Due their high solubility in lipids, this 
compounds have a slow rate of elimination, 
which provides them the potential to work their 
way through the food chain by accumulation in 
the lipid segments and becoming more 
concentrated as they move from one creature 
to another exposing consumer to significant 
levels of contamination. Considering these 
aspects, there is a growing interest in their 
analysis, which reflects in the growing number 
of techniques intended for their determination 

(Nevado et al., 2010).  
According to Nevado et al., (2010) and Han 

et al., (2016) the analysis of lipophilic 
compounds in fatty samples represents a major 
analytical challenge due diverse reasons 
including sample complexity and the apolar 
character of PCBs, PAHs and pesticides which 
results in high affinity to samples and may 
result in low recoveries, besides the high matrix 
effects, which may negatively affect the 
accuracy, reproducibility and sensitivity of the 
method, as well as affect the quantification of 
these compounds. 

In this study, the proposed method is based 
on two liquid-liquid extraction (LLE) steps to 
improve the extraction of pesticides, PCBs and 
PAHs residues using acetonitrile and ethyl 
acetate (80:20, v/v) as solvent extractor, 
followed by clean-up. The clean-up step was 
performed using Enhanced Matrix Removal–
Lipid, specifically designed to remove lipids 
from high-fat samples. Different levels of 

fortification were evaluated including 25, 50 and 
100 ug kg-1. 

The obtained results show that the proposed 
method proposed can be successfully applied 
for the determination of PCBs, PAHs and 
pesticides from fish oil based supplements with 
acceptable recoveries (Figure 1) and 
reproducibility, with RSD <20 % for most of 
analytes. 

 
Figure 1: Recovery results obtained for blank sample 

spiked at 10 μg kg-1. 

EMR-Lipid proved to be efficient in selective 
removal of the unwanted fatty matrix 
co-extractives before chromatographic analysis. 
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The use of veterinary drugs in animal feed is 
a common practice in animal farming. Misuse of 
these substances, as well as the use of banned 
drugs, may result in risks to animals, man and 
the environment. Therefore, the availability of 
suitable analytical methods for the analysis of 
veterinary drugs in feed and feed ingredients is 
important for the control of this type of product. 

Recently, we have developed a fast, efficient 
and low-cost method for feed analysis using a 
combination of matrix solid phase dispersion 
(MSPD) and pressurized liquid extraction 
(PLE). This method uses the dispersion of feed 
and related product samples (concentrates, 
supplements, premixes) with diatomaceous 
earth. This solid phase is available 
commercially in different presentations, with 
great variation of granulometry and density. In 
this work, the influence of diatomaceous earth 
density under the recovery of 62 veterinary 
drugs from animal feed samples were 
evaluated.   

Four types of diatomaceous earth (DE) were 
evaluated: i) DE I (Honeywell/Fluka), with a 
density of 2.4 g cm-3 and grain size around 140 
mesh; ii) DE II (Macherey-Nagel), with a density 
of 0.33 g cm-3 and grain size around 80 mesh; 
iii) DE III (a 50:50 mixture of DE I and DE II in 
volume); and iv) DE IV (a 50:50 mixture of DE I 
and DE II in mass). 

To evaluate the effect of each DE under the 
extraction and recovery of veterinary drugs, 
blank samples (2.0 ± 0.1 g) of an organic 
poultry feed, with absence of any of the 62 
analytes, were fortified with 300 µL of a 
standard solution containing all veterinary drugs 
(2 µg mL-1 in acetonitrile), in order to obtain 300 
ng g-1 of each analyte in each sample.  

Each sample (n=6 for each DE) was mixed 
with an aliquot of approximately 2.0 g of DE in a 
50 mL polypropylene tube. Each tube was 
vigorously mixed in a vortex (MSPD step). The 
resulting mixture was placed in a reusable 
capsule for espresso coffee machine. The 
empty space was filled with DE. The material 
was gently compressed and the extraction (PLE 
step) was performed according to Hoff et al. 

(2019) using a modified espresso coffee 
machine. The extracts were then analyzed by 
LC-MS/MS using a C18 Simmetry column (50 × 
2.1 mm; 3.5 μm particle diameter and 100 Å 
pore size) from Waters (Milford, USA). Water 
and methanol were used as mobile phases A 
and B, respectively, with ammonium acetate 
(5 mmol L−1) and acetic acid (0.1%) in each 
phase. The injection volume was set to 5 μL 
and the flow was 0.3 mL min−1. The column was 
kept at 40 °C.  

The effect of each DE under the analyte 
recovery was determined by the comparison 
between the average peak area obtained for 
each m/z transition. One-factor ANOVA was 
used to analyze the variance between the four 
DE kinds (α = 0.05). Paired t-test was used to 
investigate the variance between DE I and II (α 
= 0.05). 

Results show that there is a significant 
difference (calculated F > F statistical) between 
DEs I, II, III and IV for some analytes (e.g. 
abamectin, chloramphenicol, decoquinate, 
salinomycin, erythromycin, diclazuril). However, 
for most compounds all averages are similar.  

When only the different suppliers/densities 
were considered, the t-test results showed that 
was no statistical difference between DE I and 
II (p>α), expect for decoquinate, robenidine 
(higher recoveries using DE II) and tetracycline 
(higher recoveries using DE I) 

In conclusion, this study was relevant to 
stablish the impact of a reagent under the 
sample preparation process, allowing the 
election of more accessible and cheaper 
consumables, considering there is no impact in 
method performance. 
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 Corn is a cereal used in human and animal 
food, and moreover, is a source of raw material 
for other by-products, with global importance. 
By presenting a distinct centesimal composition 
when compared with others cereals, the residue 
analysis becomes more complex, requiring 
more efficient methods and tools to reach the 
objective.  

In maize crop, at different stages of 
production, grain storage is the last step before 
using the derived or final product. So this stage 
it is necessary to ensure product quality and 
longevity. However, at this stage, pyrethroids, 
organophosphates and other classes of 
pesticides are used to prevent insect and fungal 
attacks.  

The use of pesticides can increase the risk 
of contamination to human health, because 
during this stage it is possible to penetrate and 
accumulate in the grain (GONZÁLEZ-
CURBELO, 2017). In this way, it is necessary to 
ensure that pesticide applications comply with 
good agricultural practices and, in addition, to 
ensure that the final product is safe for 
consumetion. Therefore, the monitoring of 
these wastes is an important tool to achieve this 
goal (ANAGNOSTOPOULOS; MILIADIS, 
2013). 

The aim of this study is to validate a 
modified QuEChERS method employing a 
clean-up step with freezing out and EMR-Lipid 
sorbent for determination  of multiresidue 
pesticides using liquid chromatography coupled 
to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS). In 
this method was evaluated different classes of 
pesticides. For validation step was adopted the 
following parameters: selectivity, linear range, 
matrix effect, accuracy, precision, limits of 
detection (LOD) and quantitation (LOQ).  The 
linear range was available quantification in a 
range from 2,5 at 150 µg L-1. The spike levels 
evaluated were 10, 20, 50, 100 µg kg-1 (n=6). 

The method was validated for 45 pesticides 
with recovery percentages and RSD between 
70 and 120% and ≤ 20%, respectively. The 
method limits of detection (LOD) and limits of 

quantification (LOQ) between 3 to 30 µg kg-1 
and 10 to 100 µg kg-1, respectively. The 
proposed method was applied to 10 real 
samples, including whole and broken corn 
seed, corn flour and popcorn. From all the 
analyzed samples, carbendazin and fipronil 
were found in a unique sample in 
concentrations below LOQ. The method 
showed to be efficient for the determination of 
pesticide residues in corn samples. 
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O Ceftiofur (CFT) é um antimicrobiano 
utilizado no tratamento da mastite bovina e sua 
concentração máxima permitida no leite é de 
100 ppb (µg.kg-1) de acordo com a ANVISA.³ 
Os efeitos adversos ao ser humano na ingestão 
de antimicrobianos são: resistência a 
antibióticos e desenvolvimento de alergias1,2. A 
legislação brasileira visa estabelecer 
normativas que busquem controlar o uso dos 
medicamentos e indiretamente prevenir a 
contaminação do alimento. 

Neste trabalho é proposta a padronização 
de um método por cromatografia líquida 
acoplada a espectrometria de massas (LC-MS) 
para determinação de CFT em amostras de 
leite bovino. Os equipamentos utilizados foram: 
Cromatógrafo Líquido (Ultimate 3000-Thermo 
Scientific) acoplado a um espectrômetro de 
massas (TSQ Quantum Access MAX–Thermo 
Scientific). As condições de análise foram 
otimizadas para obtenção de maior eficiência 
em menor tempo de análise. Os resultados 
compreendem a razão massa/carga 524,00 
para o CFT no tempo de retenção de 
aproximadamente 8,5 minutos. 

Para os ensaios de linearidade e 
recuperação do método, a seguinte 
metodologia foi aplicada no preparo da 
amostra: as amostras de leite branco de 
referência (1 mL) foram fortificadas com 
solução padrão de CFT seguido da adição de 4 
mL de acetonitrila, posteriormente o sistema foi 
agitado (1 minuto) e centrifugado (15 minutos). 
Após esse processo, o sobrenadante foi eluido 
em cartucho para extração em fase sólida. O 
eluato foi seco com ar atmosférico e 
reconstituído em 1 mL de metanol e 
posteriormente encaminhado para injeção em 
sistema cromatográfico. A linearidade do 
método proposto foi obtida em oito 
concentrações distintas (50, 75, 100, 150, 200, 
300, 400, 500 ppb) em triplicata obtendo a com 
equação da reta, y = 71750x + 192969 e R² = 
0,9948. Com base nas variáveis avaliadas, o 
método proposto apresenta-se promissor para 
a determinação de CFT em amostras de leite 
bovino. Entretanto, foi observado um aumento 
nas áreas dos picos das amostras fortificadas 

em comparação com as amostras padrão, em 
ensaios futuros o efeito de matriz será avaliado 
assim como os demais parâmetros de 
validação analítica. O monitoramento do teor 
do CFT através do desenvolvimento deste 
método analítico auxiliará na detecção de mais 
uma substância contaminante de alimentos de 
origem animal garantindo a qualidade do 
alimento que será consumido pela população.  
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The importance of the analysis of 
environmental air quality is due to the 
continuous release of hazardous chemicals in 
the atmosphere. The occurrence of pesticides 
in the atmosphere may occur as a result of 
different processes, such as, volatilization, 
released during application operations and wind 
erosion from contaminated soils. The exposure 
to these compounds has become a major 
concern due to their toxic and dangerous 
effects. In this regard, is necessary quantify the 
pesticides concentration to evaluate the air 
quality (Lévy et al., 2018). 

In the last years, different sampling 
techniques have been applied as an effective 
approach for monitoring the occurrence of 
pollutants in the atmosphere. The most 
frequently type of media used for air monitoring 
is the resin Amberlite® XAD®-2, which is a 
polymeric adsorbent commonly used for 
adsorbing organic compounds (Silva-Barni et 
al., 2019). 

The aim of this study was to develop a 
method to determinate 118 pesticides 
compounds on air by gas chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry (GC-
MS/MS). The target compounds are PCBs, 
OCPs and non-chlorine pesticides. 

In this study pesticides in the atmosphere 
were trapping using Amberlite® XAD®-2 
polymeric adsorbent cartridge (Sigma-Aldrich) 
with 140+270 mg (20/60 mesh, respectively) by 
an active sampler. The volume of air passed 
through the cartridge was 1.5 m3 / 24 h. The 
evaluated study area was in the central-west 
region of Brazil, and 49 samples were collected.  

To sample preparation, the polymeric 
adsorbent of the glass cartridge was removed 
and transferred to a 4 mL glass vial, added 2 
mL of ethyl acetate and mixed on vortex. The 
solution was filtered through a 0.22 µm PTFE 
filter and analyzed by a GC-MS/MS (Agilent 
Intuvo 9000). 

Chromatographics separation was 
performed by injecting 1 µL on a pulsed 
splitless mode into a HP-5 MS UI (30 m x 0.25 

mm x 0.25 µm) capillary column. The injector 
was held at 280 °C at a pressure of 12.4 psi. 
Helium was used as carrier gas at flow rate of 
1.2 mL min-1. The MS source temperature was 
300 °C and the MS1 and MS2 quadrupoles was 
150 °C. The initial column temperature was set 
at 60 °C for 1 min, then ramped at 40°C min-1 to 
170 °C and 10°C min-1 to 310 °C. 

The limits of detection (LOD) and 
quantification (LOQ) of the method were 0.05 – 
10.43 and 0.17 – 34.72 ng m3, respectively. 
This method was used to determine 118 
pesticides in 49 air samples, being that, 48 of 
them showed at the least one compound. 
Regarding to analytes, 26 from the 118 
analyzed compounds were found positives. The 
largest number of compounds in a sample was 
14. Trifluralin was the compound found in the 
highest concentration in a sample (585 ng m3).  

This study had shown that in most of 
analyzed sampling points had pesticides 
contamination. This result is warning due the 
toxicity of these compounds and a human 
exposure. 
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A contaminação antrópica de águas 
superficiais por substâncias de interesse 
emergente tem sido mundialmente avaliada em 
função de aporte ilegal de esgoto, bem como 
falhas no seu tratamento. A cafeína (CAF) tem 
sido um eficiente indicador de atividade 
antrópica devido ao seu alto consumo em 
alimentos e medicamentos. Com a alta 
dispersão da CAF no corpo aquático, sua 
concentração pode atingir níveis inferiores a ng 
L-1 necessitando de coleta de um grande 
volume de amostra seguida de etapas de pré-
concentração por extração em fase sólida. 
Como alternativa a esse processo oneroso, os 
amostradores passivos de difusão em filmes 
finos por gradiente de concentração (DGT) têm 
sido aplicados para extração e 
preconcentração in situ. O amostrador 
compreende uma membrana como filtro, uma 
fase difusiva e uma fase sólida ligante, onde 
ocorre a ligação seletiva com o composto de 
interesse. Para a aplicação de DGT como 
amostrador de águas superficiais e extrator de 
CAF, se faz necessário fases ligantes seletivas, 
as quais não são encontradas comercialmente. 
Para isso, propõe-se nesse trabalho a 
avaliação de polímeros molecularmente 
impressos (MIP) como fase sólida seletiva para 
CAF, a qual será suportada em hidrogel de 
agarose para compor a fase ligante no 
dispositivo DGT.  

O MIP foi desenvolvido por uma 
mistura de CAF, APTMES e ácido metacrílico 
como monômeros funcionais, e EGDMA e 
TEOS como agente de ligação cruzada em 
clorofórmio como solvente porogênico, solução 
aquosa de PVA como agente tensoativo e 
AIBN como iniciador radicalar. A fase ligante 
para o DGT foi desenvolvida a partir da 
dissolução de 1,5% (m/v) de gel de agarose e 
10% (m/v) de MIP em água ultrapura aquecida 
em micro-ondas. Essa mistura foi transferida 
para duas placas de vidro separadas por 
espaçadores de 0,5 mm. Após resfriamento, o 

gel foi cortado em círculos de 2,5 cm de 
diâmetro. 

Para avaliar a melhor condição de 
sorção da CAF na fase ligante realizou-se um 
planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto 
central com três níveis codificados (-1, 0 e +1). 
As variáveis independentes avaliadas foram: 
(1) pH 3 e 7 e (2) Força iônica de 0,01 e 0,1 
mol L-1 NaNO3. A fase ligante foi exposta a uma 
solução 10 mL de uma solução aquosa 100 µg 
L-1 de CAF em agitação por 96 horas e a 
quantificação da fração não sorvida da CAF foi 
realizada por HPLC-UV. A avaliação dos 
resultados do planejamento fatorial indicou que, 
num nível de confiança de 95%, a melhor 
condição foi obtida na força iônica de 0,01 mol 
L-1 e pH 7 no processo de sorção. 

Para os estudos de dessorção da 
membrana, observou-se que a mistura 3/1 
metanol/acetonitrila (v/v) apresentou melhor 
capacidade de dessorção. Três eluições 
consecutivas de 3 mL de solvente com 20 
minutos de sonicação proporcionaram maior 
massa dessorvida da CAF. Testes de 
recuperação realizados nas etapas de sorção e 
dessorção com a fase ligante apresentaram 
79,3% da cafeína dessorvida da membrana. O 
coeficiente de difusão para a CAF no gel de 
agarose foi estimado em 4,8 x10-6 cm2 s-1, o 
qual se encontra na faixa dos coeficientes de 
difusão para compostos orgânicos. 

Considerando estes aspectos, é 
possível concluir que a fase ligante contendo 
MIP apresentou alta capacidade de sorção, o 
que diminui o risco de saturação no DGT 
durante longos períodos de amostragem. Além 
disso, com o coeficiente de difusão 
estabelecido, o MIP se torna uma estratégia 
inovadora como fase ligante em DGT para 
amostragem em águas superficiais para 
determinação de CAF. 
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Grape is a widely consumed fruit and originates 
several products and by-products. Brazil is the 
third largest fruit producer in the world and Rio 
Grande do Sul leads the ranking of grape 
production in the country. Because it is a 
monoculture, cultivated in large areas, the 
constant use of pesticides is necessary to 
control pests and diseases. Knowing the toxicity 
of these compounds and seeking to ensure 
food safety there are national and international 
programs that aim to control the amount of 
pesticide residues in food. This highlights the 
importance of developing analytical methods to 
assist in the monitoring of pesticide residues. 
The present work aimed the development of an 
analytical for pesticides residues determination 
in grapes. The sample preparation was based 
on the QuEChERS method (quick, easy, cheap, 
effective, rugged, safe), gas chromatography 
coupled to tandem mass spectrometry (GC-MS 
/ MS), was used during determination step. The 
method was validated according to the 
selectivity, accuracy, linearity, matrix effect, 
quantification and detection limits and precision 
parameters. In this method 10 g of grape 
(previously processed) were added to a 50 mL 
centrifuge tube. Then 10 mL acetonitrile 
acidified with 1% (v/v) acetic acid, followed by 
vortex agitation for one min. Afterwards, 4 g 
MgSO4 and 1.7 g CH3COONa were added, 
followed by manual shake for one min and 
centrifugation at 3400 rpm for eight min. For the 
clean-up step, 2 mL of the extract was 
transfered to a 15 mL tube containing MgSO4 

mg PSA sorbent, followed by vortex agitation 
for one min and centrifugation at 3400 rpm for 
four minutes. The uppermost extract was 
filtered, followed by the addition of the internal 
standard previous to chromatographic analysis. 
The recovery results obtained were satisfactory, 
ranging from 70 to 120% and with relative 
standard deviation (RSD) values ≤ 20% for 
most of the analyzed compounds. The method 
shown detection limit (LOD) and quantification 
limit (LOQ) values of 3 and 10 µg kg-1, 
respectively, for most of the analyzed 
compounds. The method was applied to 20 

grape samples, two pesticides were detected, 
tebuconazole (from 0.002 mg kg-1 to 0.162 mg 
kg-1) and pyrimethanil (from 0.087 mg kg-1 to 
0.219 mg kg-1), as shown in Figure 1. The 
method was efficient for extraction and 
determination of pesticide residues in grape 
samples by GC-MS / MS and can be widely 
used in routine laboratory analysis. 
 
Figure 1- Tebuconaloze campound (A) and 
pyrimethanil compound (B) in commercial grape 
sample 
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tebuconazole (from 0.002 mg kg-1 to 0.162 mg 
kg-1) and pyrimethanil (from 0.087 mg kg-1 to 
0.219 mg kg-1), as shown in Figure 1. The 
method was efficient for extraction and 
determination of pesticide residues in grape 
samples by GC-MS / MS and can be widely 
used in routine laboratory analysis. 
 
Figure 1- Tebuconaloze campound (A) and 
pyrimethanil compound (B) in commercial grape 
sample 
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Parabenos são ésteres utilizados como 
conservantes devido à sua ação antifúngica. 
Metil, etil, propil e butilparabeno são os mais 
utilizados devido à maior solubilidade em água. 
A longa exposição a estes compostos oferece 
um risco para a saúde dos seres vivos, uma 
vez que eles têm atividade estrogênica e são 
considerados disruptores endócrinos. 
Uma técnica de preparação de amostras que 
se destaca pela pequena quantidade de 
resíduos produzidos é a microextração 
adsortiva em barra, a BAμE. A barra é 
comumente feita de um suporte de 
polipropileno revestido de um sólido adsorvente 
em pó fixado por uma fita adesiva. Este estudo 
propõe uma nova versão para o uso da cortiça, 
como uma barra cilíndrica de cortiça sólida. A 
barra fica suspensa na solução devido à sua 
baixa densidade. 
A escolha da cortiça como biossorvente baseia-
se na alta capacidade sorvente devido à sua 
superfície porosa. Além de ser um material 
renovável e biodegradável. 
As condições otimizadas para extração foram 
90 minutos de tempo de extração, pH e sal 
foram estudados através do planejamento 
Doehlert e os valores otimizados de pH 2 e 
20% (m/v) de NaCl para a solução de extração. 
Enquanto para a dessorção a mistura contendo 
50% de metanol e 50% de acetonitrila 
apresentou melhores resultados e tempo de 30 
minutos de dessorção em ultrassom. Essas 
otimizações foram feitas de modo univariada. 
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The indiscriminate use of pesticides in 
agriculture is a risk factor for the contamination 
of slaughter animals and, consequently, derived 
foods. The monitoring of these compounds is 
important to verify the food security, being the 
liquid and gas chromatography tandem mass 
spectrometry (LC-MS and GC-MS, respectively) 
main analysis methods (Zhang et al., 2017). 

Food of animal origin contains 
components with different physicochemical 
properties, such as proteins, carbohydrate and 
lipids (NEPA-UNICAMP, 2011), the bovine liver 
is considered a high chemical matrix 
complexity. The high lipid content is a 
challenging to select sample preparation steps 
capable to remove these coextractives. In this 
context, the aim of this study was to develop a 
simple and fast method for the determination of 
more than 50 pesticides in bovine liver by GC-
MS/MS. 

Extraction solvents (acetonitrile, MeCN; 
and ethyl acetate, AcEt) were tested in different 
proportions, evaluating its ability to determine a 
wide polarity range of the studied compounds. 
Different sorbents (C18, EMR-Lipid®, Captiva 
EMR-Lipid®, Z-Sep+ and alumina) were 
evaluated in order to the lipid compounds 
removal present on bovine liver, as well as the 
extraction capacity of pesticides in 100 µg kg-1 
spike level. 

GC-MS/MS analysis was performed 
with HP-5 MS UI planar capillary column (30 m 
x 0.25 mm x 0.25 μm), and helium gas with 
high purity as a mobile phase. The injection 
volume was 2 µL in splitless pulsed mode. 
Injector temperature was 280 °C, transferline 
290 °C, ionization source (electron impact 
ionization) 300 °C and quadrupoles at 150 °C. 

Figure 1 shows the removal of some 
coextractives (in special, cholesterol) from 
bovine liver when Captiva EMR-Lipid® was 
used in the cleanup step. This sorbent 
demonstrated good selectivity and lipid removal 
capacity. Recovery values ranged from 80 to 

120%, with RSD ≤ 20% at the lowest 
fortification level (50 µg kg-1). 
 
Figure 1. GC-MS / MS full scan chromatograms 
of bovine liver extract before and after cleanup 
step 

 
The proposed method employing Captiva EMR-
Lipid® sorbent showed be efficient, simple and 
fast for the determination of more than 50 
compounds in bovine liver by GC-MS/MS. This 
procedure can be used for routine analysis. 
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The increasing demand of nanomaterials in 
several products in different areas has attracted 
the attention of the scientific community. The 
unknown properties of these materials, such as 
the life cycle and the interaction with receptor 
organisms once they reach the environment are 
of concern.  Among these nanomaterials, carbon 
nanotubes (CNTs) have been widely studied due 
to their chemical, mechanical and electronic 
properties, being applied in many areas such as 
medicine, electronics and industry, as well as 
applications in analytical chemistry.1 

During the synthesis of CNTs, generally by 
chemical vapor deposition, arc discharge or 
laser ablation, metallic catalysts are used, 
leading to the contamination of final products 
with metals (most common are Co, Fe, Mo and 
Ni). After the production, the CNTs are submitted 
to a purification step (normally acid washing at 
80 °C for 36 h) but the removal of metals is not 
complete achieved. The presence of metal 
impurities can affect the physical, chemical and 
surface properties of CNTs making difficult their 
use for industrial applications.2 

Taking into account the areas of application 
of CNTs and the concern regarding their toxicity 
to human health and the environment, the quality 
control of inorganic contaminants in CNTs is 
important.1,3 However, there are only few 
methods reported in the literature for this kind of 
determination. The most common way is using 
atomic spectrometry techniques, which require 
aqueous solutions. However the digestion of 
CNT is considered an analytical challenge due 
to the high stability of this material.4 In addition 
to the difficulty of digestion, the need for the use 
of systems that allow working at high pressure 
and temperature are reported in all works, as 
well as the use of concentrated acids.  
Nowadays, many efforts have been made in 
order to reduce the amount of reagents and 
waste produced in sample preparation. 

The aim of this work was to explore the tools 
of sample preparation as the use of diluted nitric 
acid combined with hydrogen peroxide, as well 

as the effect of simultaneous cooling during the 
microwave-assisted heating. A microwave-
assisted sample preparation system (Multiwave 
3000, Anton Paar, Austria) was used for 
digestion of CNTs and further determination of 
inorganic contaminants by plasma-based 
techniques (ICP-OES, Optima 4300 DV, Perkin 
Elmer, USA and ICP-MS, NexION 300X, Perkin 
Elmer, USA).  

The following parameters were evaluated for 
wet digestion: the concentration of the digestion 
solution (1 to 14 mol L-1 HNO3), the volume of 
H2O2 (1 to 3 mL), the mass of CNT (50 to 150 
mg) and the influence of the air flow-rate outside 
the digestion vessel (60, 125 and 190 m3 h-1). 
The accuracy was evaluated by comparison of 
the results using the proposed method with 
those obtained using the reference method. For 
some analytes, neutron activation analysis 
(NAA) was also used for accuracy. 

Complete digestion of up to 100 mg of CNT 
was obtained using 6 mL of 1 mol L-1 HNO3 
combined with 2 mL of 30% H2O2, 125 m3 h-1 of 
air flow-rate outside the digestion vessel during 
irradiation program (700 W for 65 min and 0 W 
for 20 min of cooling step. The results obtained 
after digestion and determination by plasma-
based techniques presented no statistical 
difference when compared with those obtained 
by the reference method and NAA. The 
proposed method is in agreement with the 
recommendation of green analytical chemistry 
and can be used as an alternative for routine 
quality control of inorganic contaminants in 
CNTs. 
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Presentes em concentração de µg kg-1 
na crosta terrestre, paládio (Pd) e platina (Pt) 
fazem parte da classe dos elementos do grupo 
da platina (EGP) [1]. O aporte destes 
elementos em compartimentos ambientais está 
principalmente associado a processos 
industriais e atividades antrópicas. O grande 
interesse nesses elementos deve-se à sua 
atuação como catalisadores em automóveis, na 
qual promovem a conversão de poluentes 
como monóxido de carbono (CO) e óxidos de 
nitrogênio (NOx) em dióxido de carbono (CO2) 
e gás nitrogênio (N2) [2].  
 Em soluções contendo íons cloreto 
estes elementos formam complexos estáveis e 
inertes, tais como ([PtCl4]2-; [PtCl6]3-; [PdCl4]2- e 
[PdCl6]3-). Mediante o exposto, neste estudo foi 
investigado espécies químicas que podem 
atuar como agentes labilizantes, diminuindo a 
inércia presente nos clorocomplexos, como 
cloreto de estanho (SnCl2), além da aplicação 
de um método de pré-concentração, 
denominada Extração em Ponto Nuvem (EPN). 
Além disso, utilizou-se um planejamento fatorial 
completo 24 (16 experimentos) em duplicata 
com 3 pontos centrais, com os principais 
parâmetros que compõem a EPN. Nesta 
otimização foi incluída ainda a presença de um 
agente labilizante (SnCl2) a fim de avaliar a 
contribuição destas espécies na pré-
concentração de Pd e Pt, simultaneamente. 
 O planejamento fatorial foi composto 
por 4 variáveis e suas concentrações para o 
menor e o maior nível, sendo eles: (1) 0 a 0,30 
(%) mv-1 SnCl2; (2) 3,0 a 7,0 (%) vv-1 TX-114; 
(3) 0,005 a 0,01 mol L-1 2-MBT; (4) HCl 1,0 a 
3,0 mol L-1. A atuação do SnCl2, mostrou que o 
desvio padrão dos pontos centrais (triplicata) 
com 95% de confiança, indica que os valores 
dos efeitos para os parâmetros avaliados e as 
interações, não devem estar acima de 3,76.                   
Para Pd, todos os efeitos dos 4 parâmetros 
analisados, foram estatisticamente 
significativos, principalmente as variáveis (1) e 
(3), ambas com valores do efeito próximos a 
7,4. Neste estudo foi observada uma interação 
estatisticamente significativa de quarta ordem, 

com valor do efeito de 6,2. Constatou-se ainda 
uma interação entre as variáveis (1) e (4). A 
máxima concentração de HCl e a presença de 
SnCl2 na SPN são responsáveis pela formação 
de espécies como MClk(SnCl3)ln-(k+l) (M= Pd ou 
Pt), que irão interagir com as micelas 
provenientes do TX-114. A variável SnCl2 é 
estatisticamente significativa para a eficiência 
na extração de Pt. Para este analito foi 
constatada a existência de um efeito sinérgico, 
pela presença de íons de Pd, que maximiza os 
valores de recuperação. A máxima 
recuperação para um protocolo analítico com 
determinação simultânea, foi obtida utilizando 
SnCl2 e HCl nos maiores (+) níveis e TX-114 e 
2-MBT em seus menores (-) níveis.    
 O procedimento otimizado foi aplicado 
em amostras de água doce, salina e de 
abastecimento público, utilizando SnCl2 como 
agente labilizante. Apenas na amostra salina foi 
identificada a presença de Pd e Pt, nas 
concentrações 3,11±0,850 e 3,02±1,05, 
respectivamente. 
 Este protocolo analítico, proporcionou 
resultados promissores e confiáveis, além de 
utilizar alguns princípios da química verde. Ao 
aplicar o método em diferentes amostras de 
água fortificadas, obteve-se altas taxas de 
recuperação e ótima seletividade. A otimização 
multivariada, possibilitou ampliar a investigação 
e analisar as contribuições das variáveis do 
método, além das interações entre estes 
parâmetros, e como isto favorece a pré-
concentração de Pd e Pt. 
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The elemental determination in foods is 
important due to nutritional and toxicological 
requirements. To perform the elemental 
determination in foods, previous digestion is 
mandatory to bring the analytes into the 
solution. Usually, concentrated nitric acid and 
microwave heating are used for the food 
digestion. However, final digests containing 
nitric acid are not considered eco-friendly. 
Recent works have shown that hydrogen 
peroxide can be used for the digestion of foods. 
Additionally, methods using hydrogen peroxide 
are classified as “excellent green analysis”, 
because the main products of the reaction 
between hydrogen peroxide and organic 
matrices are oxygen and water. Moreover, the 
low acidity of digests obtained using hydrogen 
peroxide minimize the interferences on analysis 
by inductively coupled plasma optical emission 
spectrometry (ICP-OES). 1,2 

In order to improve the oxidation 
conditions of hydrogen peroxide microwave 
digestion system that allows high temperature 
and pressure is required.  The single reaction 
chamber (SRC) system allows maximum 
temperature and pressure of 300oC and 199 
bar, respectively. 1,2 

In this work the digestion of food 
samples such as honey, milk powder and 
different flours (wheat, corn, potato and 
cassava) were analyzed using digestion with 
hydrogen peroxide in single reaction chamber 
system (UltraWave™, Milestone, Sorisole, Italy) 
for further multi-elemental determination by 
using inductively coupled plasma optical 
emission spectrometer (Ciros CCD model, 
Spectro, Kleve, Germany). 1,2 

Parameters such as temperature (190 
to 250 °C), sample mass (0.1 to 1.5 g), 
concentration (30 to 50%) and volume of 
hydrogen peroxide (4 to 10 mL) were 
evaluated. In order to evaluate the digestion 
efficiency, the residual carbon content of the 
digests solutions was determined. 1,2 
  The temperature that provided the 
lowest residual carbon values with the lowest 
residual carbon content was 250 °C. At lower 
temperatures, insoluble materials were 

observed in digests solutions. Sample masses 
ranging from 0.5 to 1 g were efficiently 
digested. The smallest sample mass was used 
for milk powder with higher fat content. Fats are 
the substances most refractory to hydrogen 
peroxide oxidation. 

The volume of 8 mL of 50% of H2O2 
presented the digests with the lowest value of 
residual carbon (918 mg L-1). For this 
concentration of residual carbon, analysis 
performed by ICP-OES can be considered free 
of carbon interferences. 

The limits of detection achieved by the 
proposed methods are suitable for 
determination of essential elements (Ca, Mg, 
Na, K, P, S, Fe, Zn, Mn, Cu, Co, Cr, Mo and 
Se) and toxic elements (As, Cd, Hg and Pb). 

Finally, the proposed method is in 
agreement with Green Analytical Chemistry 
requirements and it is classified as an excellent 
green analysis according to the Eco-Scale. The 
main advantages of the proposed method are 
the production of water as one of the digestion 
products and the low acidity of digests, which 
minimizes interferences during ICP-based 
techniques analysis. 
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Nowadays, scientists are seeking to develop 
methodologies that do not harm the 
environment. In the literature, some 
researchers have proposed the new concept of 
"Green Chemistry", which is sometimes called 
"Clean Chemistry" or "Environmentally Benign 
Chemistry”. Green Chemistry refers to the use 
of a set of principles that prioritize the reduction 
or elimination of the use or generation of 
hazardous substances in the design, 
manufacture, and application of chemicals. 
Anastas and Warner (ANASTAS and 
WARNER, 1998) proposed 12 complementary 
principles in order to maximize resource 
efficiency and minimize the environmental and 
human health risks. The principles are as 
follows: (1) Prevention. (2) Atom Economy. (3) 
Less Hazardous Chemical Syntheses. (4) 
Designing Safer Chemicals. (5) Safer Solvents 
and Auxiliaries. (6) Design for Energy 
Efficiency. (7) Use of Renewable Feedstocks. 
(8) Reducetion of Derivatives. (9) Catalysis. 
(10) Design for Degradation. (11) Real-time 
Analysis for Pollution Prevention. (12) 
Inherently Safer Chemistry for Accident 
Prevention (ACS, 2019). The most important of 
the twelve principles is the first (because 
avoiding waste is better than treating or 
cleaning the waste generated). Many 
conventional analytical methods are not green, 
as they produce harmful residues during and 
after analytical processes. However, the key 
priorities can reduce or eliminate reagent 
consumption and minimize the working time 
through highly efficient analyses. The analytical 
methods used in green chemistry are an 
important trend in analytical chemistry because 
of sustainable development that is useful for 
society. Authenticity is an important issue for 
the food industries due to legal compliance, 
economic reasons and guarantee of quality. But 
the majority of analytical methods and 
techniques used for authentication and 
discrimination of geographical origin of food 
products are destructive, slow and generate 

waste to the environment. Considering rice as a 
raw material of economic and social value and 
the recent use of NIR spectroscopy coupled 
with chemometric methods to authentication 
and discrimination of geographical origin as an 
alternative to classical methods in the search 
for a methodology in line with Green Chemistry, 
this work investigates the potential of NIR 
spectroscopy combined with multivariate 
analysis: PCA (Principal Component Analysis) 
and HCA (Hierarchical Cluster Analysis) for 
rapid and non-destructive forensic 
authentication of rice grains from Brazil and 
Venezuela. For this study two commercial rice 
(Faccio and Prato Chic) produced in the State 
of Roraima (Brazil) acquired in the local 
commerce and a one commercial rice (Cristal) 
originating in Venezuela obtained in the 
informal free fairs where products from the 
neighboring country (Venezuela are found). 
This study investigated the potential of near 
infrared spectroscopy, combined with PCA and 
HCA chemometric technique to authenticity of 
Rice. is feasible and advantageous to 
implement authenticity detection authenticity of 
different brands, typology and geographical 
discrimination (Brazil and Venezuela) rice. It 
can serve as an alternative to laborious, time-
consuming, wet chemical methods and sensory 
analysis of human. 
 

Acknowledgements 
We would like to thank the Doctoral Program of 
the Biodiversity and Biotechnology Network of 
the Legal Amazon of the Federal University of 
Acre - UFAC. 

References 
P. T. Anastas and J. C. Warner, Green Chemistry: 
Theory and Practice, Oxford University Press: New 
York, 1998. 
American Chemical Society. 
https://www.acs.org/content 
acs/en/greenchemistry/what-is-green-
chemistry/principles/ 12-principles-of-green-
chemistry.html (accessed May 2019). 
 

heloisa.henrique123@gmail.com



279

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Utilização do QuEChERS na determinação de nove pesticidas em 
amostras fortificadas de água  

Mateus C. Gayer1, Bruna P. Ramborger2, Murilo Ricardo S. Carriço2, Maria Elizabeth G. Paz2, 
Jefferson Enderle2, Jefferson de J. Soares2, Elton Luis G. Denardin2, Rafael Roehrs2  

 
1 Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, Brasil. – mateus_cristofari@hotmail.com 
2 Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, Brasil. 

 
Palavras-chave: preparo de amostra, análise cromatográfica, multirresíduos 
 
 

Os pesticidas são xenobióticos que podem 
permanecer no solo por longos períodos 
ocasionando contaminações ambientais, além 
de causarem danos a organismos não alvos. 
Esses compostos podem ser lixiviados do solo 
até os recursos hídricos causando prejuízos ao 
ecossistema aquático. Com isso, para poder 
monitorar os níveis de contaminações por 
multirresíduos de pesticidas em diferentes 
matrizes, torna-se necessário o 
desenvolvimento de técnicas analíticas 
robustas e confiáveis para o preparo e análise 
de amostras ambientais.  

Portanto, neste trabalho foi utilizado um 
método QuEChERS a fim de avaliar a 
eficiência de extração dos pesticidas 
Imazetapir, Sulfentrazone, Diuron, Propanil, 
Tebuconazol, Quinclorac e 2,4-Dicloroanilina 
(2,4-D), além de dois metabólitos, o 3,4-DCA e 
3,5-DCA, em amostras de água. As análises 
foram realizadas utilizando um Cromatógrafo 
Líquido de Alta Eficiência acoplado a um 
Detector de Arranjos de Diodos (CLAE-DAD). 

No procedimento de extração, 10 mL de 
água foram fortificados com 200 μL da solução 
de trabalho, com os nove pesticidas na 
concentração de 100 mg/L, em um tubo Falcon 
com volume de 50 mL, adicionando 2 mL de 
acetonitrila (MeCN). Com isso, após a adição 
de 4 g de sulfato de magnésio seco e 1 g de 
citrato de sódio, a solução foi agitada 
novamente e centrifugada a 4000 rpm por 5 
minutos. Uma alíquota de 1 mL do 
sobrenadante (MeCN) foi transferida para um 
Falcon de 15 mL, sendo adicionados 50 mg de 
octadecilsilano (ODS) e 250 mg de sulfato de 
magnésio, foi realizada a agitação e 
centrifugação novamente. Por fim, 1 mL do 
sobrenadante foi coletado, filtrado em filtro de 
seringa de Nylon 0,22 μm e transferido para um 
vial para ser analisado no sistema 
cromatográfico. Este método é descrito por 
Rego (2015) sendo alterado o volume de 
MeCN, de 10 mL para 2 mL. Foram testadas 
também, neste método, variações de pH da 
amostra (7, 5, 3 e 1,2) para avaliar a eficiência 
da extração para os pesticidas selecionados. 

O método cromatográfico utilizado para as 
análises foi do tipo gradiente com 30% da Fase 
A (MeCN), sendo alterado para 86% em 42 
min, voltando a proporção inicial após 2 min e 
mantendo-se estável até os 50 min, sendo esse 
o tempo requerido para cada análise. A Fase B 
foi composta de água ultrapura acidificada a pH 
3 com ácido fosfórico (1:1, v:v) e fluxo de 1 
mL/min. A curva de calibração foi feita com seis 
pontos, tendo com faixa linear de 0,5 a 10 
mg/L.  

Os resultados mostram que o método foi 
capaz de recuperar os nove pesticidas 
analisados, mas apenas oito deles tiveram 
resultados dentro dos parâmetros descritos 
pela literatura. 

 Assim, fica evidente que o pH da solução 
da amostra, influencia na eficiência da 
recuperação dos analitos, sendo um importante 
parâmetro de otimização de métodos de 
extração. Apesar disso, nos valores de pH 
testados, não foi possível recuperar o pesticida 
Quinclorac. Para isso, deve ser investigadas 
outras variáveis para que os valores de 
recuperação desse pesticida sejam otimizados.  

Também, nesse trabalho, foi demonstrado 
que a redução no volume de acetonitrila não 
afeta na eficiência da recuperação dos analitos, 
tornando assim a metodologia QuEChERS 
eficaz na concentração de pesticidas em 
amostras aquosas. 
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Os ácidos orgânicos são metabólitos 
secundários sintetizados por diferentes 
espécies e muitos deles aplicados como 
princípio ativo e/ou insumos nos diversos 
setores industriais. (CARVALHO et al, 2005). 
Devido a sua vasta utilização, análises destas 
substâncias são frequentemente realizadas em 
controle de qualidade e/ou pesquisas de 
triagem, aplicação e aproveitamento dos 
mesmos. A cromatografia tem sido a técnica de 
primeira escolha para estas análises devido à 
possibilidade de separação, identificação e 
quantificação destas substâncias em amostras 
complexas (CERQUEIRA et al, 2011; LIMA et al, 
2010). 

Neste trabalho foram desenvolvidas 
metodologias cromatográficas para análise de 
ácidos orgânicos em amostras complexa, com 
foco na vinhaça. Foram empregadas as 
técnicas: i) Cromatografia em Camada Delgada 
(CCD), visando um método simples, rápido, de 
menor custo e que atendesse aos princípios da 
química verde e ii) Cromatografia Líquida de 
Alta Eficiência (CLAE), visando aplicações mais 
exatas e específicas, como quantificação. O 
método abrangeu análises dos ácidos: lático (1), 
málico (2), maleico (3), oxálico. (4), lático, (5), 
cítrico, (6), succínico, (7), malônico, (8), 
glicólico, (9), aconítico, (10), tartárico.  

Para o método verde por CCD, utilizou-se 
placas de celulose microcristalina, diversas 
proporções de etanol/água como fase móvel e 
diferentes indicadores ácido-base como 
reveladores. O método por CLAE foi 
desenvolvido empregando baixos fluxos de fase 
móvel (visando menor consumo de solvente 
previsto em química verde) e sem a 
necessidade do uso de colunas aquosas e/ou 
específicas para ácidos orgânicos. Para 
aplicação do método utilizou-se vinhaça, um 
resíduo agroindustrial de origem 
sucroalcooleira, proveniente da Usina São João 
(Araras - SP). A amostra de vinhaça foi 
submetida à um fracionamento líquido-líquido 
para obtenção de frações ricas em ácidos 
orgânicos e eliminação de interferentes. 

Os resultados obtidos por CCD mostraram 
eficiência na separação e detecção dos ácidos 
1-10 utilizando microcelulose cristalina, 

etanol/água na proporção 6:4 (v/v) e extrato de 
repolho roxo, atendendo os princípios da 
química verde. Em CLAE, a condição utilizando 
coluna C18, água e acetonitrila num fluxo de 0,4 
mLmin-1 apresentou separação satisfatórias dos 
ácidos aconítico, tartárico, málico, cítrico e 
succínico. 

A aplicação do método realizada com as 
frações n-butanólica e de vinhaça, resultantes 
do fracionamento líquido-líquido, mostraram 
eficiência na separação e permitiu a 
identificação dos ácidos: glicólico, málico, 
maleico, tartárico e oxálico. 
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O lodo de esgoto é considerado um passivo 
ambiental e uma grande preocupação para as 
empresas de saneamento, pois o destino final 
deve estar de acordo com a legislação 
ambiental, representando um alto custo para 
estas empresas. Uma alternativa para a 
destinação do lodo de estação de tratamento 
de esgoto (LETE) é a possibilidade de uso na 
agricultura, uma vez que este resíduo é rico em 
nutrientes e matéria orgânica1, porém, há 
limitações no seu uso, conforme exposto na 
legislação brasileira através da resolução 
CONAMA 375 de 2006. Este resíduo pode 
apresentar elevada toxicidade, devido a 
presença de componentes em concentrações 
que possam ser prejudiciais para o solo, 
plantas, meio ambiente e ao homem, como 
vetores, vírus, organismos patogênicos, metais 
e compostos orgânicos potencialmente tóxicos. 
Uma alternativa para atender as exigências da 
legislação, principalmente para a eliminação de 
vírus e patógenos, é através da carbonização 
do LETE2. Porém, durante a combustão 
incompleta da matéria orgânica pode haver a 
geração de hidrocarbonetos policíclicos 
aromáticos (HPAs)3. Os HPAs são poluentes 
orgânicos de grande persistência ambiental e 
muitos deles são capazes de reagir, após 
transformações metabólicas com o DNA, 
tornando-se carcinogênicos e potenciais 
mutagênicos4. Estudos recentes têm mostrado 
a eficiência de extração de HPAs a partir do 
método QuEChERS (sigla em inglês, Quick, 
Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe), o 
próprio nome já define que o método é rápido, 
fácil, de baixo custo, eficiente, robusto e 
seguro5. Por isso, o objetivo deste trabalho é 
estudar, aprimorar e validar o método 
QuEChERS e suas modificações para a pré-
concentração e extração simultânea destes 
compostos e determinação por Cromatografia 
Gasosa com detecção por espectrometria de 
massas em amostras de LETE carbonizado. 

Devido ao risco de exposição à saúde e ao 

meio ambiente, os 16 HPAs escolhidos para 
este estudo fazem parte da lista dos poluentes 
orgânicos prioritários pela Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos (USEPA).  

A separação cromatográfica ocorreu após a 
otimização dos parâmetros instrumentais em 
um tempo de análise de 49 minutos. Foi 
utilizado o equipamento GC–EI–MS QP2010 
Plus; Coluna Zebron ZB 5MSI (30 m  0,25 mm  
0,25 µm); Temperatura do forno da coluna; 1 
min, 60 °C; aumentando a 5 °C min até 310 °C; 
Temperatura do injetor: 280 °C; Fluxo do gás 
de arraste: He 1,35 mL min-1; Modo de injeção: 
Splitless; Temperatura da interface: 290 °C; 
Temperatura da fonte de ionização: 250 °C. 

O método QuEChERS está sendo 
otimizado. Os parâmetros que estão sendo 
avaliados são: massa de amostra, tipo e 
volume do solvente extrator, tempo e modo de 
agitação, adição de sais para a etapa de 
partição e limpeza, pH da amostra e tempo de 
fortificação.  

Agradecimentos 
 

EMBRAPA, CORSAN, FAPEG, FURG, CAPES. 
 

Referências 
 

1Gray, N.F., 2012. Sludge Treatment and Disposal.. 
Water technology, 3, 645-685. 

2CONAMA, 2006. Critérios e procedimentos, para o 
uso agrícola de lodos de esgoto gerados em 
estações de tratamento de esgoto sanitário e 
seus produtos derivados, Diário Oficial da União. 

3Zhang, Z.H., et al, 2010. The state of applications of 
biochar in agriculture. Journal of Anhui 
Agricultural Science, 38, 11880–11882. 

4Escarrone, A.L.V., et al, 2014. olycyclic aromatic 
hydrocarbons in rice grain dried by different 
processes: Evaluation of a quick, easy, cheap, 
effective, rugged and safe extraction method. 
Food Chemistry, 146, 597–602. 

5Prestes, O.D, et al, 2009. QuEChERS - A modern 
sample preparation method for pesticide 
multiresidue determination in food by 
chromatographic methods coupled to mass 
spectrometry. Química Nova, 32, 1620-1634. 

natiele.kleemann@hotmail.com



282

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Adsorção de fármacos usando carvão ativado de bagaço de maçã 
 

Pedro Miguel C. Ruschel*;Chrys K. Hoinacki da Silva, Pascal S. Thue, Éder Cláudio Lima,        
Andreia Neves Fernandes 

 
Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio grande do Sul, Brasil. 

*e-mail: 
 
Palavras-chave: resíduos agroindustriais, carvão ativado, fármacos. 
 
 

Diversos fármacos são utilizados terapeuti-
camente e ajudam a preservar a homeostase 
do organismo. Estes, muitas vezes, possuem 
complexas estruturas e tendem a permane-
cerem nos efluentes após o uso de métodos 
convencionais de remoção (Ratanapongleka e 
Punbut, 2018). Entre os principais métodos de 
remoção de contaminantes em águas 
residuais, a técnica de adsorção é considerada 
uma das mais econômica e mais eficiente (Patil 
et al., 2019). Devido a sua alta área superficial, 
um dos principais materiais utilizados nessa 
técnica é o carvão ativado. Neste contexto, o 
objetivo deste trabalho consiste na preparação 
de carvão ativado de bagaço de maçã (CABM) 
e a sua aplicação na remoção dos fármacos. 
Os compostos estudados foram: diclofenaco 
(DFC), cafeína (CAF), sulfametoxazol (SMX), 
ibuprofeno (IBU) e acetaminofeno (ACT). Para 
o preparo do carvão, 200 g de bagaço de maçã 
foi misturado com 200 g de ZnCl e pirolisado 
por 30 min a 500ºC. O material carbonizado foi 
moído e triturado, sendo lixiviado com solução 
de HCl 6 mol L-1 sob refluxo por 24h a 80ºC. 
Após, a mistura foi filtrada e lavada com água 
ultrapura até pH final 7. O material foi seco e 
peneirado até < 63 μm de partícula. No estudo 
de adsorção foram avaliados os parâmetros de 
massa do adsorvente, tempo de contato e 
concentração dos fármacos. Inicialmente, 
foram empregadas as seguintes massas de 
CABM: 10, 20, 30 e 40 mg, com exceção do 
ACT onde foram estudadas também massas de 
50 e 60 mg. Na cinética, foram avaliados os 
seguintes tempos de contato: 5, 15, 30, 60, 90, 
180, 300, 400, 1200, 1440 min. A concentração 
usada nos estudos de massa e cinética foi de 
15 mg L-1 de cada fármaco, separadamente. 
Para o estudo da concentração dos fármacos 
foram feitos testes de 10 a 30 mg L-1. Todos os 
experimentos foram realizados com 20 mL de 
solução, sob agitação de 150 rpm por 24h. 
Após a adsorção, as amostras foram analisa-
das por espectroscopia UV-Vis. Os resultados 
do estudo de massa mostram que o CABM 
remove acima de 89% dos fármacos desde o 
ensaio de 10 mg. Com exceção do teste com 

ACT (Figura 1), o qual teve uma remoção de 
93% somente com 60 mg. 
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Figura 1. Remoção de acetaminofeno em 

função da massa de CABM preparado. 
 
Para a cinética, a partir dos 180 min, nenhum 
aumento significativo na remoção dos fármacos 
foi observado, com todos os valores acima de 
80%. No estudo de concentração, observa-se 
que o CABM conseguiu atingir excelentes 
percentuais de remoção com todos os 
fármacos, até mesmo nos experimentos 
realizados empregando a maior concentração 
de cada contaminante. Deste modo, este 
estudo demonstra a excelente capacidade de 
interação do CABM com diversos fármacos. 
Portanto, é imprescindível o prosseguimento de 
seus estudos, e deve, dessa forma, 
continuamente ser analisado, com o intuito de 
obter um maior entendimento sobre a sua 
complexidade e suas características. 
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Water pollution by organic compounds has 
caused increasing and worldwide concern. 
Among such compounds, Polycyclic Aromatic 
Hydrocarbons (PAHs) have received 
considerable attention. PAHs comprise a group 
of organic compounds that contain two or more 
condensed aromatic rings as a result from the 
incomplete combustion of organic material 
during pyrolysis or pyrosynthesis reaction. 
PAHs have been classified as environmental 
contaminants, besides being recognized as 
carcinogenic, mutagenic and genotoxic in 
animal experiments. According to the risks 
about health and environment, the United 
States Environmental Protection Agency 
(USEPA) have listed 16 PAHs as priority 
organic pollutants. Monitoring these compounds 
in environmental samples is an important step 
for the exposure control. For this purpose, 
Solid-phase Microextraction (SPME) is a very 
successful approach that has been applied over 
the years, with the advantage of the automated 
procedures. In this way, the aim of this work 
was the optimization of a SPME method for the 
determination of 16 PAHs in water samples by 
Gas Chromatography tandem Mass 
Spectrometry (GC-MS/MS). 

After optimized the type of fiber, time of 
extraction and NaCl concentration, the SPME 
procedure was carried out as follows: 10 mL 
water sample and 30% NaCl were added to a 
20 mL vial sealed with a silicon septum cap. 
Then, the vial was pre-heated at 80 °C with 
agitation at 250 rpm by 5 minutes, and the 30 
μm polydimethylsiloxane fiber was exposed in 
the headspace of the vial for 60 minutes in the 
same conditions, being thermally desorbed in 
the injection port of the GC system at 250 °C 
for 10 minutes. Chromatographic 
determinations were carried out by a Shimadzu 
TQ 8050, equipped with an autosampler (AOC 
6000) and a triple quadrupole mass 
spectrometric detector. The GC separation was 
carried out by an Rtx®-5MS capillary column 

(30 m x 0.25 mm x 0.25 μm). The interface and 
ion source temperatures were 290 and 250 °C, 
respectively. The oven temperature program 
was: initial temperature, 60 ºC, held for 1 min; it 
was increased to 310 °C at 5 °C min-1 and held 
for 10 min. Helium was the carrier gas at a flow 
of 1.35 mL min-1 with a linear velocity of 42.4 
cm s-1. 

After optimized, the method was validated 
following SANTE and INMETRO guidelines. In 
this way, LOQs ranged between 1 and 10 ng   
L-1. The analytical curves were prepared by 
fortifying samples with different concentrations 
of PAHs in the presence of internal standards. 
Good linearity was achieved between the LOQ 
for each PAH and 10,000 ng L-1, with 
correlation coefficients higher than 0.97. 
Acceptable accuracy and precision were 
obtained for all the PAHs under study. This 
method will be further applied to the 
determination of PAHs in water samples from 
Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brazil.  
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A vancomicina é o antibiótico usado 
comumente para controlar infecções por 
patógenos hospitalares no ambiente de terapia 
intensiva, incluindo pacientes que necessitam 
de suporte de diálise, como aqueles com 
sepse, que é a principal causa de lesão renal 
aguda (LRA). Destaca-se que diferentes 
métodos dialíticos podem removê-lo parcial ou 
totalmente, uma vez que a farmacocinética 
desses agentes é imprevisível dentro dessas 
condições clínicas. Uma das técnicas analíticas 
mais utilizadas para a determinação deste 
medicamento no plasma humano é a CLAE 
(Cromatografia Líquida de Alto Desempenho). 
Entretanto, grandes quantidades de solventes 
tóxicos são usadas por essa técnica de 
separação, com um número estimado de 34 
milhões de litros de efluente contaminado por 
ano em todo o mundo. Muitos estudos 
realizados em CLAE utilizam MeCN e metanol 
como solventes. Devido a esses fatos, foi 
desenvolvido um método para a análise de 
Vancomicina no plasma humano por CLAE-
DAD, utilizando bioetanol e água como fase 
móvel, com o objetivo de reduzir ou eliminar a 
produção de resíduos tóxicos aplicando os 
conceitos da Química Analítica Verde. Nesse 
estudo, 16 amostras de plasma humano foram 
coletadas nas últimas duas horas de diálise. As 
amostras foram preparadas por clean-up, onde 
200 µL do plasma foram solubilizados em 500 
µL de bioetanol. Em seguida, as amostras 
foram centrifugadas, secas e a ressuspensão 
foi realizada em 200 µl de H2O e 0,5% de ácido 
acético. As alíquotas foram analisadas por 
CLAE-DAD (bomba Jasco®, PU 2089 plus, 
detector DAD MD 2010 plus, AS 2055 plus 
injetor automático) com coluna analítica de fase 
reversa C18 Luna (Phenomenex®, 250x4,6 mm, 
4 μm) com pré coluna (Phenomenex®, 4x3 mm, 
4 μm) e sistema binário de solventes H2O + 
0,5% ácido acético (A) e bioetanol (B), a  35 ° 
C e vazão de 1 mL min-1. O programa de 
eluição foi de 5 a 36% de B em 10 min e 6 min 
de limpeza. 

 

 
 
Figura 1. Cromatograma representativo das 
análises dos plasmas (λ = 278 nm) e espectro 
UV da vancomicina.  

 
Tabela 1. Concentração de Vancomicina nas 
amostras. 
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O crescimento populacional junto com os 
diferentes estilos de vida tem acarretado em 
um aumento da demanda de fármacos e 
produtos de cuidado pessoal (PPCPs, do inglês 
Pharmaceuticals and Personal Care Products), 
para uma melhor qualidade de vida. Assim, 
devido a esse aumento, diferentes substâncias 
químicas vêm sendo introduzidas no meio 
ambiente, dentre as quais estão os parabenos 
(PB), que são ésteres do ácido p-
hidroxibenzóico, empregados como 
conservantes. Entretanto, estudos recentes 
indicaram que muitos desses compostos são 
persistentes no meio ambiente, bioativos e 
possuem potencial para bioacumulação e 
biomagnificação, assim como o seu potencial 
de desregulação endócrina e a possível ligação 
com câncer de mama (VILLAVERDE-DE-SÁA 
et al., 2016). Porém, dados relativos à 
presença destes contaminantes em organismos 
aquáticos ainda são escassos, sendo 
necessário, o estudo e monitoramento desses 
compostos em organismos vivos. O camarão-
rosa (Farfantepenaeus paulensis), por 
exemplo, é um dos recursos pesqueiros mais 
explorados na região sul, sendo um relevante 
indicativo para monitoramento da 
contaminação ambiental (PINTO et al., 2013). 
Diante do exposto, este trabalho teve como 
objetivo o estudo de um método para extração 
de PBs em amostras de camarão-rosa, 
empregando a dispersão da matriz em fase 
sólida assistida por vórtex (MSPD, do inglês 
Matrix Solid-Phase Dispersion) e determinação 
por cromatografia líquida acoplada a 
espectrometria de massas em série (LC-
MS/MS, do inglês Liquid Chromatography 
tandem Mass Spectrometry).  
Os parabenos escolhidos para estudo foram 
metil-PB, etil-PB, propil-PB, butil-PB, pentil-PB, 
benzil-PB, fenil-PB, isopropil-PB e isobutil-PB. 
A escolha foi baseada na ocorrência desses 
compostos no meio ambiente e na frequência 
de utilização como conservantes.  
As melhores condições de separação foram 
empregando o modo de eluição por gradiente, 
a fase móvel escolhida foi 

acetonitrila/metanol/água em uma coluna C18 
Kinetex Phenomenex (50 mm x 3,0 mm, 2,6 
μm). As melhores condições para extração dos 
nove parabenos foram obtidas utilizando 2 g de 
amostra, 4 g de areia como suporte sólido e 5 
mL de acetona, como solvente extrator. Com 
as condições otimizadas foram obtidas 
recuperações que variaram entre 63% e 101%, 
com valores de desvio padrão relativo (RSD) 
menores que 14%, demonstrando exatidão e 
precisão adequada aos guias de validação 
(SANTE, 2018). O limite de quantificação do 
método ficou 18,75 ng g-1 para todos 
parabenos. Além disso, os coeficientes de 
correlação foram maiores que 0,99, e o efeito 
matriz (EM) foi avaliado e baixos valores 
(<25%) foram encontrados. 
O método desenvolvido, apresentou as 
vantagens do uso de um suporte sólido 
alternativo, um solvente de baixa toxicidade, 
diminuição no volume utilizado e menor 
geração de resíduo, contribuindo para o avanço 
da Química Analítica Verde. Além disso, o 
método desenvolvido se mostrou exato, 
preciso, linear e com baixos limites de 
quantificação e detecção, com a vantagem de 
possuir um baixo efeito matriz, sendo 
adequado para analisar parabenos em 
amostras de camarão.  

 
Agradecimentos 

 
CNPq, CAPES, Fapergs, Finep, FURG. 
 

Referências 
 
PINTO, A. M. T. P.; HIRDES, I. M.; SANCHES FILHO, P. J. 
2013. Determinação de metais pesados nos camarões 
(Farfantepenaeus paulensis) consumidos na cidade de 
Pelotas-RS. Ecotoxicology and Environmental 
Contamination, v. 8, p. 129-134. 
SANTE, Comission of the European Communities. 
Document nº SANTE/11813/2017. Guidence document on 
analytical quality control and validation procedures for 
pesticide residues analysis in food and feed. 01/01/2018. 
VILLAVERDE-DE-SÁA, E.; RODIL, R.; QUINTANA, J. B.; 
CELA, R. 2016. Matrix solid-phase dispersion combined to 
liquid chromatography–tandem mass spectrometry for the 
determination of paraben preservatives in mollusks. Journal 
of Chromatography A, v. 1459, p. 57-66. 
 



286

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Soil active carbon assessment: A simplified spot test using App 
PhotometrixPro®  

 
Vanessa Ramos do Nascimento, Darliana Mello Souza, Ayrton Figueiredo Martins 

 
Departamento de Química, Universidade Federal de Santa Maria, Campus Camobi, CEP 97105-900 Santa Maria, RS, Brazil  
– vanessa.nascimento12@hotmail.com 
 
Keywords: Permanganate oxidable carbon; Soil organic matter, PhotometrixPRO® 
 
 
 Carbon is a key element in the organic 
matter and an important soil quality indicator. 
“Active carbon” is a fraction of the organic carbon 
and small changes in their content mean also 
behavior changes of their soil biological 
processes.1 

 One of the ways to quantify active 
carbon in soil is using potassium permanganate 
(KMnO4), powered to oxidize this fraction for the 
subsequent spectrophotometric measurement. 
 However, in recent decades, 
colorimetric methods have been adapted to 
microplate, having the main advantage of 
reducing reagent consumption and waste 
generation, as well as making the procedure 
simple and fast. Usually the digital images 
obtained use the system Red, Green and Blue 
(RGB) to define the colors.2 

 In view of this, the present study 
proposes the quantification of active carbon in 
soil using oxidation with KMnO4 in order to 
prepare the samples for the spot test analysis 
assisted by PhotoMetrixPRO application. 

For this, a 2.0 10-2 mol KMnO4 L-1 

solution was prepared and adjusted to pH 7.2, 
then added of 1.0 10-1 mol CaCl2 L-1 (for soil 
sedimentation). The final solution was titrated 
with sodium oxalate 2.0 10-2 mol L-1. 

The calibration curve used with the App 
was prepared with standard solutions of KMnO4: 
zero; 15.0; 25.0; 35.0; 50.0; 75.0 10-5 mol L-1; a 
Pasteur pipette was used to transfer the 
solutions to the spot test white ceramic plate. 

The results obtained by using this 
calibration curve were calculated by means of a 
smartphone Samsung j7 Pro, equipped with 
back camera 13 Mpx. To calibrate the 
procedure, it was necessary to select the options 
in the app: univariate data > Vector RGB > 
Calibration. After the calibration, it was chosen 
the channel L, with linear coefficient 0.98.
 The soil samples were air-dried and 
sieved (< 2 mm), previously, and then ground to 
<0.1 mm. The preparation of the samples was 
done using 2.5 g of 6 different kind of soils and 
adding 20.0 mL of the KMnO4 solution and 
shaking for 2 min. The soil sedimentation, 

helped by the CaCl2 addition, avoids a 
centrifugation step. After this, the solutions were 
diluted 50 times in water; and an aliquot was 
added to  spot test plate and measured by using 
the PhotometrixApp, selecting the option 
univariate data > Vector RGB > Sampling. 
 Table 1 shows the results of the oxidable 
carbon concentration of six different soils 
collected in the State of Rio Grande do Sul - 
Brazil. 
 
 
Table 1: Results of active carbon concentration 
of six different soils of RS 
 

Samples Concentration (mg kg-1) 
Soil 1            83      ±15.3 
Soil 2          282      ±16.0 
Soil 3          585      ±28.0 
Soil 4          320       ± 8.4 
Soil 5          216      ±40.6 
Soil 6          402      ±20.8 

 
Finally, it can be summed that active 

carbon in soils samples can be determined by 
using Photometrix app and spot test, which 
among other advantages, require much less 
reagent and time to perform. 
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A pectina é um componente natural das 
plantas, que compõe a classe mais complexa 
de polissacarídeos heterogêneos de alto peso 
molecular. A cadeia principal da pectina 
consiste em resíduos de ácido (1→4)-α-D-
galacturônico, podendo ser parcialmente metil-
esterificados.  

A quantidade de grupos metil-esterificados 
ao longo da cadeia influencia diretamente nas 
características físico-químicas, especialmente 
em termos de complexação e formação de gel. 
Pectinas de alto teor de esterificação (HDM) 
(50-80%) requerem condições específicas para 
gelificação e complexação, como a presença 
de outros açúcares e co-solutos e baixo pH, 
enquanto pectinas de baixo teor de 
esterificação (LDM) (<50%) formam gel 
independente do pH, apresentam maior 
estabilidade e rigidez, além da capacidade de 
complexação na presença de cátions 
divalentes, como Ca2+.¹,² 

Este trabalho tem por objetivo avaliar o 
rendimento da extração de pectina a partir de 
um resíduo agroindustrial utilizando banho 
ultrassônico e ácido cítrico, seguido de análise 
de componentes principais para identificação 
de clusters, visando à obtenção de um produto 
similar aos padrões comerciais, com alto 
rendimento, para posterior aplicação na 
biorremediação de efluentes.  

A fim de se avaliar a extração, foi criado um 
planejamento experimental CCD 2³, em que se 
analisou a concentração de ácido cítrico, 
temperatura e tempo de extração, em função 
do rendimento como variável resposta.  Apesar 
de não se obter uma superfície de resposta 
indicando condição ótima de extração, obteve-
se um rendimento maior que a média citada na 
literatura para extração de pectina utilizando 
ácido cítrico. 

Não obstante, foi possível classificar as 
amostras conforme os espectros gerados por 
ATR-FTIR, agrupando-as via PCA conforme 
sua similaridade aos padrões comerciais de 
pectina LDM e HDM. 

O resultado do planejamento mostra que em 
todas as condições analisadas obtêm-se 

amostras de alto teor de esterificação. As 
amostras de pectina foram agrupadas em cinco 
grupos, sendo que o cluster C mostra um perfil 
espectral semelhante ao padrão comercial de 
pectina HDM. 

 
 

 
Figura 1. Clusters identificados por PCA. 
 
Tabela 1. Identificação das amostras de cada cluster. 
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Na medicina veterinária, o antibiótico 
ciprofloxacina (CIP) é administrado na 
produção de frangos de corte. Sua eliminação 
na forma de metabólitos ou estruturas 
inalteradas nas excretas das aves constituem 
parte da cama de aviário, sendo ela o principal 
resíduo proveniente da avicultura de corte e 
amplamente aplicado como fertilizante agrícola.  

Antibióticos como a ciprofloxacina têm sido 
detectados em diversos compartimentos 
ambientais, devido ao seu uso excessivo e 
recorrente (ASHFAQ et al., 2016). A extração 
consiste numa etapa limitante do procedimento 
analítico devida à complexidade das matrizes. 
O objetivo deste estudo foi otimizar a 
composição do solvente extrator para 
ciprofloxacina em cama de aviário, usando 
delineamentos experimentais. As amostras 
foram coletadas em aviários no município de 
Medianeira-PR e secas em estufa à 60°C por 
48 h, peneiradas em malha de 53 µm e 
preservadas sob refrigeração. O protocolo de 
extração utilizado é apresentado na Figura 01. 

 

  
Figura 01. Etapas do protocolo de extração. 

 
Para o extrator, foram usados acetonitrila 

(MeCN), ácido acético (EtAc), água e 
combinações pelo Planejamento de mistura 
simplex-centroide com 10 ensaios. No 
protocolo de extração, as variáveis foram o 
volume de solvente, tempo de ultrassom e nº 
de extrações segundo o delineamento 
composto central rotacional (DCCR) com 17 
ensaios. A resposta utilizada foi a recuperação 
do CIP obtida por UHPLC-PDA ((coluna 

Thermo Fisher (C18, 3 µm, 150 mm), fluxo: 0,4 
mL/min e fase: MeCN e H3PO4 0,0025 mol/ L 
(70:30)). A análise dos dados ocorreu no 
Statistica 10.0 pela ANOVA de regressão. 
Modelos quadráticos foram ajustados aos 
dados experimentais e considerados 
estatisticamente significativos. Na Figura 02 
são apresentados os gráficos de contornos. 

 

 
Figura 02. Gráficos de contornos a) Simplex-

centroide e b) DCCR 
 
O solvente mais efetivo na extração foi o 

ácido acético e suas misturas binárias. A 
condição otimizada indicou a composição de 
53% EtAc, 40% água e 7% MeCN como 
adequada para uma maior recuperação do CIP. 
Quanto ao protocolo de extração o DCCR 
sugeriu valores ótimos quando aplicados 6 mL 
do extrator, com tempo de ultrassom de 11 min 
e 3 ciclos de extrações sucessivas. O ensaio 
de validação obteve recuperações médias de 
110%. 
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Fatty acids play an important role during 

alcoholic fermentation of wine, however, the 
evolution of these during fermentation have not 
received sufficient attention in the wine industry. 
Previous research showed that fatty acids of 
medium chain (MCFA) are toxic to the yeast 
and unsaturated fatty acids of long chain 
(LCUFA) essential constituents of the cell 
membrane, are survival factors that are 
activated under conditions of stress. The 
presence or absence of these substances at 
different levels of concentration can cause 
fermentations with abnormal behaviors; their 
rapid determination can indicate the state of 
fermentation and prevent such behaviors [1]. 

The content of fatty acids not determined 
routinely because the quantification is 
performed by gas chromatography (GC), 
involving very long sample treatments, costly 
and unfriendly analyzes with environment. 
Hence, the need arises to develop efficient and 
reliable alternative methods that allow knowing 
the content of these substances. 

 
The objective of this study is to predict the 

content of each fatty acid during the alcoholic 
fermentation of Carménère wine, in a fast way 
by Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) and attenuated total reflectance (ATR). 
With the use of chemometric models for 
predictions, the reference method can be 
omitted. Calibration models are constructed 
using partial least squares (PLS) and in the 
spectral range 4000-400 cm-1[2]. 

Analytical methodology by GC-FID was 
implemented and validated for identification and 
quantification of MCFA content as C6:0 (~ 0,61-
47,55 mg/L), C8:0 (~ 0,56-87,59 mg/L), C10:0 (~ 
0,39-84,73 mg/L), C12:0 (~ 0,32-8,75 mg/L) and 
LCUFA as C14:1 (~ 0,54-9,91 mg/L), C16:1 (~ 
0,51-45,78 mg/L), C18:1 (~ 0,44-26,96 mg/L), 
C18:2 (~ 0,50-62,17 mg/L), C18:3 (~ 0,46-25,24 

mg/L) in musts of normal and problematic 
fermentations. 

Determination of these compounds in 
fermentation involved two steps: preparation of 
methyl ester of fatty acids (FAMEs) by 
derivatization with BF3, and the analysis by GC-
FID. Some analytes were below the limits of 
method quantification. Additionally, unsaturated 
medium chain and long chain fatty acids were 
identified by FTIR spectroscopy in the middle 
range (MIR), for normal and problem 
fermentations and with artificial and real must. 
Dry and wet sampling were tested, none 
differences in the spectral information were 
found.  

Using the FTIR and GC-FID measurements, 
calibration and validation models with PLS 
chemometric tool were developed. Different 
spectral pre-treatments were applied, which 
allowed to correct undesired effects in the 
spectra. All the models for artificial must (wet 
and dry) reached the acceptance criteria with 
good predictive capacity, RMSEP <12%, R2 

above 0,990. 
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O mundo convive com a redução dos 
recursos naturais utilizados como matéria prima 
para a produção industrial. Dentre estes estão 
os recursos minerais utilizados para a produção 
de diversas substâncias tais como os 
coagulantes inorgânicos. A escassez de 
matéria prima eleva os custos de mercado, e 
faz com que sejam necessários estudos a fim 
de se obter coagulantes à base de rochas com 
diferentes características, flexibilizando 
processos e tornando as indústrias mais 
competitivas. Pesquisas que possibilitem a 
utilização de materiais alternativos para a 
produção de coagulantes de qualidade, similar 
aos já utilizados no mercado, são de 
fundamental importância para a 
manutenção/expansão da capacidade de 
saneamento das empresas do ramo. Assim, o 
presente trabalho visa estudar o processo de 
obtenção de coagulantes à base de alumínio 
(Helmboldt, et al., 2012), utilizando reatores em 
escala piloto a fim de se avaliar a flexibilização 
de matéria prima. 

Assim, se objetivou desenvolver 01 reator 
piloto, que reproduzisse as condições 
existentes atualmente na fábrica de sulfato de 
alumínio, realizando bateladas com diferentes 
condições de processo. A figura 1 apresenta o 
reator construído para mimetizar a planta do 
processo existente na Corsan (Companhia 
Riograndense de Saneamento). 

 
Fig.1: reator, sistemas de controle e tancagem. 

As reações foram realizadas com diferentes 
relações entre as matérias primas. 

Primeiramente foi colocada uma quantidade 
inicial de água e posteriormente a bauxita, 
conforme a tabela 1. Após homogeneização 
desta mistura, o ácido sulfúrico foi dosado 
durante os 45 min iniciais, dada por concluída a 
reação no tempo total de 90 min. 

Tabela 1: condições de ensaios realizadas. 

Ensaio Bauxita 
(kg) 

Ácido 
(L) 

Água 
inicial (L) 

1 8,00 6,80 10,0 
2 9,96 8,65 12,5 
3 9,96 8,65 12,5 
4 9,96 8,65 12,5 
5 9,96 8,47 10,0 
6 9,96 8,47 8,0 

Os resultados dos ensaios após a produção, 
estão apresentados na Tabela 2. As reações 
ocorreram de forma similar as condições da 
planta. Os resultados de acidez e concentração 
final de sulfato de alumínio (Prado, et al., 2012) 
mostraram que o reator mimetizado é capaz de 
reproduzir a reação da planta de produção de 
sulfato de alumínio da Corsan. 

Tabela 2: resultados das reações. 
Ensaio Acidez  Concentração (m/m) 

1 -0,09 46,7 
2 0,61 49,3 
3 0,61 48,9 
4 0,75 49,8 
5 0,39 49,9 
6 0,11 49,2 
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A poluição ambiental causada pela 
contaminação de metais potencialmente 
tóxicos é um dos problemas do mundo que 
vem recebendo atenção crescente da 
comunidade científica, sendo estes os 
principais poluentes inorgânicos presentes nos 
rios e lagos, afetados especialmente por 
efluentes industriais1.Atualmente,a modificação 
do biochar, um adsorvente verde, subproduto 
da pirólise da biomassa, apresenta-se como 
uma alternativa para o desenvolvimento de 
materiais eficientes e sustentáveis na remoção 
de contaminantes inorgânicos1.A adição de 
compostos organossulfurados no biochar 
produzido a partir da biomassa do bagaço de 
cana e temperatura de pirólise de 700ºC foi 
realizada através da reação entre biochar e 
tiocianato de potássio catalisado com H2O2 a 
25ºC.Os resultados de caracterização mostram 
que a reação gerou a modificação química do 
biochar, ancorando em sua superfície grupos 
isotiocianatos.  

 
Figure 1.Análise imediata do biochar após e 
antes da modificação usando o método 

termogravimétrico 
 

A análise imediata por TGA (Figura 1) 
mostra que biochar modificado apresentou 
maior conteúdo de material volátil e menor teor 
de carbono fixo em comparação ao biochar não 
modificado, o espectro de infravermelho (IV) 
revelaram bandas em 2000 e 2100 cm-1 
atribuídas a estiramento do grupo isotiocianato 
e o pirograma obtido da técnica de Pi-CG-EM 

apresentou picos de compostos derivados da 
modificação, confirmando a presença de 
grupos sulfurados na estrutura do biochar 
modificado. 

A eficiência de remoção dos íons Cd(II), 
Cr(VI), Ni(II) e Pb(II) em solução (pH 7) pelos 
biochars produzidos foi avaliada. O material 
modificado apresentou maior teor de remoção 
(Cd(II) - 97%, Cr(VI) - 90%, Ni(II) - 90% e Pb(II) 
-97%) comparado ao biochar não modificado 
(Cd(II) - 74%, Cr(VI) - 72%, Ni(II) - 72% e Pb(II) 
-77%) 

A partir do ajuste ao modelo teórico de 
Langmuir-Freundlich, a adsorção pelo biochar 
modificado apresentou a seguinte ordem para 
os valores de Qmáx: Cd(II) (49,52) > Pb(II) 
(41,25) > Ni(II) (40,99)  Cr(VI) (40,44), ordem 
aproximada dos valores de maciez2 dos metais 
Pb(II) (3,58) > Cd(II) (3,04) > Ni(II) (2,82) > 
Cr(VI) (2,70). O aumento de átomos de enxofre 
contido no grupo isotiocianato, promove um 
aumento na adsorção principalmente de Cd(II) 
e Ni(II), devido a teoria de ácidos/bases 
mole/dura (HSAB). Sendo o enxofre uma base 
mole, o mesmo tende a ter uma maior 
interação com o Cd(II) e Ni(II) considerados 
ácidos moles. 
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A degradação de tolueno por processos 
Fenton aplicados em fase aquosa ou gasosa é 
bem documentada, destacando-se a 
identificação de subprodutos como cresóis, 
álcool benzílico, benzaldeído e ácido benzoico 
(Ardizzone et al., 2008). Por outro lado, a 
degradação de tolueno em solos é pouco 
relatada, mesmo se tratando de um poluente 
de relevância em episódios de contaminação 
por derivados de petróleo.  

O Objetivo deste trabalho é identificar os 
subprodutos formados durante a remediação 
de um Latossolo fortificado com tolueno, 
utilizando-se processos Fenton mediados por 
óxidos minerais. 

O solo foi preliminarmente fortificado com 
Tolueno (Sigma Aldrich), na concentração de 
0,25 mg g-1. No estudo de remediação, 
amostras de solo (1 g) foram adicionadas de 
5,0 mL de água e 50 μL de uma solução de 
peróxido de hidrogênio 4 mol L-1, este último 
adicionado 3 vezes, a cada 30 min. Após 90 
min o sobrenadante foi coletado e reservado 
para análise. A quantificação de tolueno foi 
realizada por GC, utilizando-se detector por 
fotoionização (PID) e sistema de headspace. 
Para a identificação dos subprodutos as 
amostras foram analisadas por HPLC e GC-
MS/MS, esta última precedida de derivatização 
com anidrido acético/carbonato de sódio e 
extração líquido-líquido com hexano. 

Após as 3 adições peróxido de hidrogênio 
foi constatada a degradação de 
aproximadamente 59 % do teor inicial de 
tolueno (Figura 1). 

 
Figura 1. Degradação do tolueno no solo 

aplicando Processos Fenton 

 

As análises por HPLC não evidenciaram a 
formação dos subprodutos analisados 
(benzaldeído, álcool benzílico, ácido benzoico, 
o, m e p-cresol), devido à forte interferência por 
parte de outros constituintes do solo. 

Nas análises por GC-MS/MS, entretanto, foi 
possível identificar a formação dos cresóis 
(Figura 2), que resultam de reações de 
substituição eletrofílica e incorporação de 
radical hidroxila em anéis aromáticos. 

 
Figura 2. Cromatograma dos subprodutos 

formados após 3 adições de H2O2 
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El cocotero Acrocomia aculeata, también 
conocido por su nombre común “mbokajá”, es 
nativo y abundante en varias regiones de 
Suramérica, incluyendo Paraguay. En 
Paraguay, ya se utiliza el aceite de la almendra 
y la pulpa para biodiesel y en la fabricación de 
jabón, cosméticos y otros productos. Además 
de usar el aceite, la pulpa seca se ha mostrado 
propiedades químicas para la retención de 
metales pesados (Cardozo Roman et al. 1996, 
Yubero et al. 2015). Los metales pesados, 
como plomo, afectan a la calidad de agua 
localmente en Paraguay y también en una 
escala mundial (Houben et al. 2012, 
Samaniego et al. 2002).   

Este estudio examina la composición 
química de la pulpa de coco y como optimizar 
la retención de plomo sobre su superficie.  Los 
grupos funcionales de la pulpa sin contacto con 
plomo y con contacto de plomo fueron 
identificados con las técnicas de IR y se 
realizaron estudios preliminares de las 
características por las técnicas de difracción de 
rayos x, EDX y MEB.  

Experimentos en batch fueron realizados y 
los isotermas de adsorción determinados a 5 
minutos, 30 minutos y cinco horas. Ensayos 
preliminares fueron realizados en columna para 
optimizar el sistema. Se probaron los 
parámetros de cantidad de pulpa, velocidad de 
flujo, tratamiento de la pulpa, volumen de 
solución y número de ciclos.  

Los resultados de IR en demuestran que los 
grupos de +N-H, C=N, N=O, C-F, S=O, C=S, S-
C, C-F y C-C presentes en la pulpa son los 
involucrados en la retención de plomo. Los 
resultados preliminares muestran que la 
adsorción en batch sigue el isoterma de 
Freudlich, con un valor de K igual a 1.1 x 10^-4 
y eficacia máxima de 87 % de retención de 
plomo en comparación de los resultados 
preliminares de columna, con 2% eficacia.  La 
pulpa llega al punto de saturación a 
aproximadamente 4 horas en batch.  
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Introduction: Enzymes are the main 
mediators of activated sludge microorganisms 
to degrade the bulk of the organic sewage 
load. Hydrolytic enzymes are believed to 
control the rate at which high molecular 
weight substrates are degraded and made 
microbially available Krah et al (2016). As 
such they could be used as functional 
indicators. Phosphatases 
(phosphomonoesterases, PME) form a 
significant group of microbial hydrolases. 
PME enzymes play an important role in the 
processing of sludge, being used as a relative 
measure of active biomass and of the total 
metabolic capacity of active sludge consortia 
Kreutz et al (2016). Inhibition of enzymatic 
activities by micropollutants may promote a 
decrease in biodegradation of organic 
wastewater constituents. Evidence about 
potential enzyme inhibition effects during 
biological wastewater treatment is limited. 
This study aimed to investigate the activities 
and kinetics of PME in the presence of 
different micropollutants.  

Methods: A fluorimetric microplate enzyme 
assay was applied to study the potential 
inhibition of PME in sludge by micropollutants. 
We used the phosphoric acid monoester of 
the highly fluorescent alcohol 4-
methylumbelliferone (MUB) as PME substrate 
at low concentration (10 μM/L) HEPES-
buffered (pH 7.5) activated sludge samples 
from the wastewater treatment plant of Trier, 
Germany, were exposed to potential organic 
(atrazine, aspartame, cromolyn, imidazole, 
caffeine, sulfadiazine, theophylline, 
gentamycin sulfate, tetramisole) and inorganic 
(molybdate, wolframate, selenate, and 
vanadate) phosphatase inhibitors. The 
Michaelis Menten enzyme kinetic constants in 
the presence and absence of the test 
substances and the inhibitor concentrations 
causing a 50% decrease of enzyme activities 
(IC50 values) were calculated with the gained 
data. 

Results and Discussion: Vanadate and 
tungstate were identified as strong PME 
inhibitors. The IC50 values spanned from 1.5 
to 4.0 µM/L mainly. Inhibitor concentrations of 
about 0.5 µM/L reduced phosphatase activity 
by 20 to 30%. Vanadate inhibited 
phosphatase by a competitive mode 
presumingly. Molybdate was less efficient 
(IC50 between 34 and 139 µM/L). Aspartame, 
theophylline and cromolyn seemed to inhibit 
PME under certain conditions, but the effects 
were highly variable, necessitating further 
research. The other test compounds did not 
affect the PME activity significantly.  

Conclusion: As the results indicate enzyme 
inhibition and its potential negative effects on 
biological wastewater treatment need more 
investigation and possible countermeasures 
may offer new options to fully exploit the 
waste degradation potential of microbial 
communities.  
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Grande quantidade de biomassa é gerada 
anualmente em todo o mundo, a qual 
usualmente provém da agricultura. O município 
de Santo Antônio da Patrulha/RS tem o 
agronegócio como sendo uma das suas 
principais áreas de atuação. Em decorrência 
disso, muitos resíduos agroindustriais são 
gerados, como cascas e bagaços de frutas e 
cereais. Tais materiais são ricos em polímeros 
lignocelulósicos e essa característica físico-
química propicia um importante potencial para 
aplicações biotecnológicas (MALHERBE; 
CLOETE, 2002). 

Uma alternativa para promover um destino 
nobre aos resíduos agroindustriais é a sua 
aplicação como componentes de catalisadores 
sustentáveis, nos quais podem atuar como 
suportes catalíticos. O desenvolvimento desses 
catalisadores, através da carbonização e 
calcinação, tem-se mostrado um assunto cada 
vez mais atual e pertinente (ROSA et al., 2019; 
SCHMITT et al., 2018), já que emprega rejeitos 
da agroindústria em processos catalíticos 
importantes na química fina.  

Neste contexto, o presente estudo baseou-
se no desenvolvimento de catalisadores 
sustentáveis utilizando os carvões/calcinados 
obtidos a partir das cascas de arroz e banana, 
fibra de coco, caule de milho e, por fim, casca e 
bagaço de cana-de-açúcar como suportes. O 
procedimento está descrito na Figura 1. 

 

Figura 1. Preparo dos catalisadores. 
 

 
 

Os catalisadores foram caracterizados por 
meio das técnicas de MEV e por ICP-MS 
(Figura 2, Tabela 1). O acoplamento de Suzuki-
Miyaura foi a reação escolhida para avaliar a 
potencialidade dos catalisadores obtidos 
(Tabela 1).  

Observa-se que os resíduos agroindustriais 
mostram-se atrativos como suportes catalíticos 
para a produção de catalisadores a base de 
paládio, visto que a técnica de ICP-MS 

demostra a presença de paládio em todos os 
catalisadores desenvolvidos e obteve-se 
conversões satisfatórias para um haleto de arila 
polar ligado estavelmente ao bromo, como o 
caso da molécula de 4-bromoanisol utilizada 
neste estudo. 

 

Figura 2. Análise de MEV para o catalisador casca de 
arroz calcinada. 

 

 
 

Tabela 1. Concentração de paládio na superfície dos 
suportes catalíticos. 

 

 

 

Pd/RES [Pd]  
(ppm) 

Conversão 
reacional  

(%) 
Casca de arroz calcinada 6793 70 
Casca de banana calcinada 13022 49 
Carvão de caule de milho 106476 24 
Carvão de casca de banana 26265 17 
Carvão de casca de cana 38145 13 
Carvão de casca de arroz 64732 12 
Carvão de bagaço de cana 98577 9 
Carvão de fibra de coco 107319 8 
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Water bodies are, in general, final receptors 
of contaminants of diverse origin. Some of 
them, although of great relevance to the food 
chain, when present in high concentrations in 
the aquatic environment can cause deleterious 
processes. Due to the population growth, the 
anthropic activity is currently one of the main 
responsible for the pollution of the aquatic 
environment, in general related to the discharge 
of domestic and industrial wastewater, besides 
agricultural and livestock activities. As an 
alternative, phytoremediation is considered a 
promising technique to reduce the 
concentration of water contaminants, being an 
ecological method (Hettick et al., 2015), without 
addition of chemicals, economically more 
feasible and with potential of use in tropical 
countries like Brazil (Tavares, 2013).  

The purpose of this study was to test the 
potential of three species of aquatic bryophytes 
and wetlands, Bryum muehlembeckii Bruch & 
Schimp, Ricciocarpos natans (L.) Corda and 
Sphagnum perichaetiale Hampe, in the removal 
of iron (Fe) and chromium (Cr) in synthetic 
aqueous samples, aiming the applicability in 
natural and wastewater. The species were 
sampled and cultured in aquarium, isolated, 
kept in ambient temperature and natural light 
regime, being applied in a) wet and b) dry 
forms. Two tests with different concentrations of 
Fe and Cr were performed, with between 100 
and 500 mg of dry mass and 10 and 40 g of wet 
mass, which were exposed to the solutions for 
24 hours under agitation. 

For Test A, the solutions were prepared with 
250 mL of water enriched with the 
concentrations of 21 mg L-1 of iron and 1,4 mg 
L-1 of chromium; for Test B, solutions were also 
prepared with the concentrations of 112 mg L-1 
of iron and 6.5 mg L-1 of chromium. As a result, 
a reduction of 29% (18.3 mg) of Fe and 43% 
(1,5 mg) of Cr was obtained through the 
application of wet mass; with the use of dry 
mass, the average reduction was 97% (65.3 
mg) for Fe and 96% (3.8 mg) for Cr. 

From this, it can be concluded that the three 
species are able to reduce the metals present 

in the water using small amounts and during 
short periods, emphasizing Sphagnum 
perichaetiale, allowing the use of both dry and 
wet masses in the contaminant removal. 
 

 
Fig. 1 – Metals removal results for each 

bryophites. 
  
Having in mind the great efficiency with dry 

mass, specially without the need for another 
chemical, the easy storage and transport, the 
fast reproduction rate and the easy growth, 
flexible application in domestic and industrial 
water treatment system, a patent was 
requested BR 10 2018 071745 6 (INPI, 2018).  
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 De acordo com Agência Nacional do 
Petróleo (ANP), o biodiesel é definido como um 
combustível renovável obtido a partir de um 
processo químico denominado 
transesterificação. O Brasil é considerado 
pioneiro no uso de biocombustíveis e, alcançou 
uma posição almejada por muitos países que 
buscam energias alternativas ao petróleo. Os 
biocombustíveis podem substituir parcial ou 
integralmente os combustíveis de origem fóssil 
em motores. Por serem biodegradáveis, e 
praticamente livres de enxofre e compostos 
aromáticos, causam menos impactos ao 
ambiente. Os biocombustíveis podem ser 
produzidos a partir de diversas matérias-
primas, incluindo óleos vegetais e gorduras 
animais. Atualmente, a legislação brasileira 
prevê que o biodiesel puro (B100) seja 
adicionado ao óleo diesel em proporções 
determinadas e crescentes a cada ano e, 
atualmente, o óleo diesel comercializado possui 
10% de biodiesel. Na Universidade Federal de 
Santa Maria (UFSM), iniciativas já vêm sendo 
propostas, para a produção de 
biocombustíveis, onde se destaca a reutilização 
de óleos de fritura de restaurantes e 
lanchonetes da própria universidade. No 
entanto para que seja utilizado como 
combustível em motores automotivos o 
(Biodiesel B100) deve atender as 
especificações determinadas pela a ANP. 
Então, nesse trabalho foi proposto o emprego 
de métodos analíticos para caracterização e 
controle qualidade de biodiesel. 
Para o controle de qualidade do biodiesel, a 
ANP estabelece padrões visando fixar os 
teores limites de contaminantes para que não 
prejudiquem somente o motor, mas também 
reduza a contaminação ambiental. As 
avaliações envolvidas nos parâmetros de 
qualidade do biodiesel, produzido na usina de 
biodiesel do colégio Politécnico da UFSM, 
foram feitas de acordo com o recomendado na 
resolução ANP Nº 45, de 25.8.2014. Nesse 
trabalho, os seguintes parâmetros foram 
realizados: índice de acidez, teor de água, 

viscosidade cinemática, pH, enxofre total, 
corrosividade ao cobre, determinação de sódio, 
potássio, magnésio e cálcio, massa específica, 
ponto de entupimento a frio. Utilizando a 
seguintes técnicas/equipamentos: titulação 
potenciométrica (Metrohm), titulometria por Karl 
Fischer (Metrohm), viscosímetro (Anton Paar), 
potenciômetro com eletrodo para medida de pH 
meio não aquoso (Metrohm), analisador 
elementar para enxofre Antek (modelo 735), 
chapa de aquecimento (cienlaB), bomba de 
vácuo (Quimis), balança analítica (Ohaus). Os 
resultados encontrados foram: índice de acidez 
0,33 mg g -1 KOH, pH 4,0, teor de água 160 mg 
kg -1, massa específica 883,06 kg m -3, enxofre 
total 0,059 mg kg -1, viscosidade cinemática 8,3 
mm 2 s -1. Os parâmetros avaliados encontram-
se dentro dos limites estabelecidos pela a ANP: 
índice de acidez 0,50 mg g -1, KOH, pH 4, teor 
de água 200,0 mg kg -1, massa especifica 900 
kg m -3, enxofre total mg kg -1, viscosidade 
cinemática 6,0 mg kg -1. A partir dos resultados 
obtidos foi possível verificar que apenas o 
parâmetro de viscosidade cinemática ficou 
acima do limite máximo estabelecido pela ANP. 
Foi feito o controle do Biodiesel produzido de 
óleo de fritura reutilizado. De acordo com os 
parâmetros avaliados, o biodiesel atende os 
parâmetros estabelecidos pela a ANP e pode 
ser usado como combustível. Esse 
biocombustível tem sido apontado como um 
possível substituto do óleo diesel, não somente 
devido a suas características físicas e 
químicas, mas também por ser um combustível 
verde que permite independência energética 
frente aos combustíveis fósseis. 
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Microplásticos (MP) são pequenas 
partículas de plástico ou fragmentos com 
diâmetro de até 5 mm. A presença de MP nos 
recursos hídricos tem sido amplamente 
reportada ao redor do mundo e os seus efeitos 
negativos para organismos aquáticos, 
ecossistemas e saúde humana são uma 
preocupação emergente. Os efluentes 
municipais são importantes rotas de 
contaminação da água por MP, principalmente 
pela presença de fibras têxteis, oriundas da 
lavagem de roupa, e de microesferas, oriundas 
do uso de produtos de cuidado pessoal e 
cosméticos. Assim, é extremamente necessário 
o desenvolvimento de técnicas de remoção de 
MP no tratamento de efluentes municipais. 
Neste contexto, o objetivo deste estudo foi 
avaliar o potencial de um sistema inovador de 
eletrocoagulação (EC) de fluxo contínuo para a 
remoção de MP das águas residuais 
municipais.  

Para atingir este objetivo, as melhores 
condições de tratamento de um sistema de EC 
foram avaliadas seguindo um delineamento 
experimental do tipo composto central 
rotacional 2², considerando os parâmetros 
operacionais corrente elétrica e tempo de 
eletrólise.  Para o estudo, foi utilizado um 
efluente municipal sintético, preparado com um 
brilho de poliéster comercial (909 RB – M-F 
Company) para uma concentração de MP de 
25 mg/L, com partículas entre 60 e 125 m em 
pH igual a 7 e condutividade de 650 µS/cm. O 
sistema de EC foi composto por uma bomba 
peristáltica, uma fonte de alimentação de 
corrente contínua e um reator de EC com 
configuração de fluxo em serpentina, volume 
de trabalho de 0,7 L e cinco pares de eletrodos 
de alumínio (1,4 x 5 cm) espaçados em 0,3 cm. 
O sistema foi operado com fluxo de trabalho de 
0,9 L/min, tempo de detenção de 22,5 min e 
recirculação. O desempenho do sistema de EC 
foi avaliado considerando as variáveis de 
resposta remoção de MP, consumo de massa 
dos eletrodos e consumo de energia.  

Em todas as condições avaliadas, foram 
observadas eficiências de remoção de MP 
maiores que 67%. O uso de menores correntes 
elétricas com maiores tempos de eletrólise 
(menores densidades de corrente) promoveu 
maior remoção de MP com maior eficiência 
energética no sistema de EC e menor consumo 
de massa de eletrodos. Os melhores resultados 
foram previstos para condição de corrente 
elétrica de 0,16 A e tempo de eletrólise de 
22,5 min, sendo estes de eficiência de remoção 
de MP de 96%, com um consumo de massa de 
eletrodos e de energia elétrica de 1,4 g Al/g MP 
e 0,016 kWh/g MP, respectivamente. O 
consumo de energia foi baixo se comparado ao 
reportado por Perren et al. (2018) em um 
sistema de EC em batelada, onde foram 
observados consumos maiores que 
0,0056 kWh/g MP com um efluente com 
condutividade 11 vezes maior à adotada neste 
estudo. O consumo de alumínio (eletrodos) foi 
menor do que o observado por Ma et al. (2019) 
em um sistema convencional de coagulação, 
floculação e sedimentação em batelada, cujos 
valores foram maiores que 2,6 g Al/g MP. 

Assim, foi possível concluir que o sistema 
de EC proposto neste estudo apresentou 
potencial para ser aplicado na remoção de MP 
em uma unidade de tratamento de efluentes 
municipais. Além disso, o uso de menores 
densidades de corrente se demonstrou uma 
importante alternativa para a obtenção de 
maior eficiência energética e menor consumo 
de eletrodos no sistema de EC. 
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O imidacloprido (IMI), ganha destaque 
diante das preocupações ambientais que os 
neonicotinoides ocasionam tanto pela sua 
persistência ambiental, quanto pela potencial 
toxicidade que os seus produtos de 
degradação apresentam [1]. 

O processo conhecido como 
biorremediação consiste na degradação de 
compostos xenobióticos utilizando 
microrganismos. Durante a biodegradação 
inúmeras reações ocorrem no sentido da 
diminuição da toxicidade de contaminantes 
através da modificação estrutural promovida 
por tais reações. É considerado um método 
econômico se comparado aos métodos 
tradicionais de remediação [2].   

As actinobatérias são uma das classes mais 
promissoras em biorremediação [2]. Diante 
disso, o presente estudo objetiva avaliar a 
capacidade metabólica de um isolado 
bacteriano de solo de mangue (baía de Todos 
os Santos - BA), pertencente ao gênero 
Micrococcus na degradação do IMI.   

O pesticida comercial (CIGARAL) foi 
extraído em AcOEt para os ensaios de 
biorremediação. Nos sistemas experimentais, o 
isolado bacteriano utilizado (HEXBA06) é 
inédito em estudos de degradação com IMI. A 
estirpe foi inoculada em 15 mL de caldo 
sintético surfactina com IMI na concentração de 
400 ppm na ausência de glicose. Para os 
controles abióticos foi utilizado um meio 
idêntico aos sistemas experimentais, porém, 
sem a bactéria. Todos os sistemas foram 
realizados em duplicata sob-rotação de 150 
rpm a 30 °C, recolhendo-se alíquotas a cada 
12h até 192 h. Os sistemas foram 
centrifugados, e seus respectivos 
sobrenadantes foram extraídos em AcOEt. O 
extrato obtido foi lavado com solução saturada 
de bicarbonato e, por fim, a fase orgânica 
obtida foi seca com sulfato de sódio anidro para 
posterior análise por espectrofometria UV-vis e 
CG-EM.  

Os espectros de UV-vis obtidos mostraram 
a diminuição da concentração do IMI com o 

aumento do tempo de reação, sendo o 
cromatograma do sistema de maior tempo de 
reação (192 h) aquele que apresentou 12 
novos metabólitos.  Alguns dos metabólitos 
observados apresentaram padrões de 
fragmentação concordantes com os dados de 
referência nos bancos de dados, MassBank e 
NIST, sendo eles, imidacloprido-úreia (m/z1; 
126, m/z2; 128 e m/z3; 99) e metil 6-
cloronicotinato (m/z1; 140, m/z2; 112 e m/z3; 61) 
em que este último é possivelmente um 
produto de biotransformação do ácido 6-
cloronicotinico, já bem estabelecido na 
literatura como um dos principais produtos de 
degradação do IMI [3].  Estes resultados 
sugerem a existência de dois processos 
distintos ocorrendo no meio, a biorremedição e 
a biotransformação.   

Estudos para a identificação e quantificação 
dos demais metabólitos estão sendo 
realizados. No entanto, com base nos 
resultados preliminares a estirpe HEXBA06 foi 
capaz de biorremediar o IMI, gerando produtos 
de menor toxicidade.  
 

Agradecimentos 
 
Agradecemos ao suporte financeiro das 

agências: CNPq (Projeto Universal - Processo 
n° 402108/2016-7) e CAPES. 

 
Referências 

 
[1] DIAMOND, M. L., 2017. Surprising Degradation 
Products from na Under-Fire Insecticide. ACS cental 
Science, v. 3, p. 97-98. 
[2] DOOLOTKELDIEVA, T., KONURBAEVA, M., 
BOBUSHEVA, S., 2018. Microbial communities in 
pesticide-contaminated soils in Kyrgyzstan and 
bioremediation possibilites. Environmental Science 
and Pollution Research, v. 25, p. 31848-31862. 
[3] KITSIOU, V., FILIPPIDIS, N., MANTZAVINOS, 
D., et al., 2008. Heterogeneous and homogeneous 
photocatalytic degradation of the insecticide 
imidacloprid in áqueos solutions. Applied Catalysis 
B: Environmental, v. 86, p. 27-35.  
  

flavianamd@gmail.com



300

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Avaliação do potencial do Ocimum basilicum na fitorremediação do 
cromo (VI) em ambientes áquaticos 

 
Jefferson Enderle1, Jefferson de Jesus Soares2, Murilo Ricardo Sigal Carriço2, Mateus Cristofari 

Gayer², Rafael Roehrs2, Elton Luis Gasparotto Denardin2. 
 
1 Universidade Federal do Pampa- campus Uruguaiana, BR 472 Km 585, Brasil. – Jefferson.lorenzatto@gmail.com  
2 Universidade Federal do Pampa- campus Uruguaiana, BR 472 Km 585, Brasil. 
 
Palavras-chave: Fitorremediação, Cromo, metais pesados. 
 
 

Introdução 
O cromo (VI) é um metal pesado, muito 

utilizado na indústria de couro, e devido a sua 
alta toxicidade seu limite de concentração em 
águas potáveis é de 0,05 mg/L segundo 
resolução do CONAMA n°357 de 2005. 
Atualmente, tem-se ampliado o uso de plantas 
como forma de remediar a contaminação de 
ambientes (fitorremediação) por metais 
pesados. Desta forma, este trabalho tem o 
objetivo de avaliar a resistência do Ocimum 
basilicum (manjericão) ao cromo, e sua 
capacidade de fitorremediar esse metal em 
água. 

Metodologia 
O manjerição foi colocado em água 

potável algumas semanas antes do tratamento 
para criar raízes e se ambientar ao meio 
aquático.  

Uma solução de cromo (VI) foi 
preparada a partir do dicromato de potássio na 
concentração de 100 mg/L (17,68 mg/L de 
cromo), mais de 350 vezes a concentração do 
metal permitida na água potável. 

O ensaio foi feito em duplicata, com 
manjericão medindo aproximadamente 30 cm. 
No controle negativo foi colocado a planta e 20 
mL de água potável, no controle positivo foi 
colocado apenas a solução de dicromato de 
potássio, e no grupo da fitorremediação foi 
colocado a planta e 20 mL da solução de 
dicromato de potássio. O tempo de 
experimento foi de 3 semanas e o volume de 
água foi ajustado em 20 mL diariamente. 

A curva foi realizada a partir de uma 
solução mãe de 100 mg/L e foi de 0,5 a 5 mg/L 
de dicromato de potássio, em triplicata. As 
amostras dos controles e do tratamento foram 
diluídas 25 vezes para análise, que foram 
realizadas com n = 6. O cromo (VI) forma um 
complexo estável em meio ácido com a 1,5-
difenilcarbazida. As análises foram realizadas 
em espectrofotômetro UV-Visível no 
comprimento de onda de 543 nm, pico de 
absorção do complexo formado. 

 

Resultados e Discussão 
A equação da curva e o R2  

encontrados foram: (y = 0,2822x + 0,0497) e 
(R² = 0,9992), respectivamente. 

O manjericão mostrou-se resistente ao 
contaminante em estudo [o cromo (VI)], apesar 
de sua alta concentração no experimento, 
característica importante para uma planta 
usada em fitorremediação. 

A concentração de cromo no grupo 
controle negativo não foi detectável pelo 
método usado, e a diferença de concentração 
do cromo entre o grupo controle positivo e o da 
fitorremediação foi de 2,210 ± 0.3658 mg/L 
(figura 1), demonstrando assim a capacidade 
da planta em retirar esse metal da água. 

 
 Figura 1. Concentração de cromo por grupo. Valor 
de p < 0,0001. 
 

Conclusão 
 O manjericão foi capaz de fitorremediar 
o cromo na água, e resistiu à alta concentração 
do metal no meio, o que o configura como uma 
boa planta para o uso na fitorremediação. 
 Como perspectivas futuras, será 
avaliado o destino do cromo e o efeito 
bioquímico causado dentro da planta. 
 

Agradecimentos 
Agradecemos a UNIPAMPA e ao PPG 

Bioquímica pelo material e apoio financeiro, e a 
todos autores deste trabalho. 

 
Referências 

BRASIL, resolução do CONAMA n°357 de 17 
DE MARÇO DE 2005. 

jefferson.lorenzatto@gmail.com



301

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

___________________________________________________________________________ 
 

Membrana polimérica de PBAT para remoção dos hormônios       
E1, E2 e EE2 de solução aquosa 

 
Fernanda C. Guaragna Martins*, Aline da S. Nectoux, Andreia N. Fernandes 

 
Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio grande do Sul, Brasil. 

*e-mail: fernanda.cgm47@gmail.com 
 
Palavras-chave: Membrana polimérica, eletrofiação, hormônios. 
 
 

Os hormônios estrona (E1), 17β-estradiol 
(E2) e 17α-etinilestradiol (EE2) são frequente-
mente detectados no meio ambiente devido à 
sua baixa remoção nas estações de tratamento. 
Esses são excretados diariamente, acumulando-
se nos corpos aquáticos, provocando sua 
contaminação mesmo em concentrações na 
ordem de ng L-1 a µg L-1. No entanto, ainda são 
desconhecidos os efeitos nocivos que esses 
compostos podem causar à saúde humana e aos 
animais (Mierzwa et al., 2009). Para a remoção 
de analitos em níveis traço de amostras 
ambientais, destacam-se as técnicas de extração 
em fase sólida por membrana (SME) e a filtração 
por membrana. A preocupação em se obter 
membranas de baixo custo, fáceis de preparar e 
que apresentem eficiência de remoção, tornaram 
as membranas poliméricas produzidas por 
eletrofiação materiais bastante promissores 

(Vanraes et al., 2015). Diante destes aspectos, o 
presente trabalho visou preparar membrana 
polimérica de poli(butilenoadipato-co-tereftalato) 
(PBAT) por eletrofiação. A eficiência da 
membrana na remoção dos hormônios E1, E2 e 
EE2 foi avaliada por meio das técnicas de SME e 
filtração. Os parâmetros de eletrofiação utilizados 
foram: solução 15% (m/v) de PBAT em 2,2,2-
trifluoretanol; tensão aplicada: +16 kV e -1,5 kV; 
vazão = 58,1 mm h-1; distância agulha-base 
coletora: 16 cm. Para a técnica de SME, 
quadrados de 4 cm2 foram alocados em suportes 
e acoplados a um sistema Manifold, e para a 
técnica de filtração, círculos de 15 cm2 foram 
alocados em um sistema de filtração com placa 
de vidro sinterizado. Foram percolados 5,0 mL 
de solução contendo 1,5 mg L-1 de cada um dos 
hormônios em água ultrapura, com fluxo de 1 mL 
min-1, sob vácuo e Tamb. O resíduo foi coletado, 
filtrado em filtro PVDF 0,45 µm e analisado por 
HPLC. Também foram realizados experimentos 
em água superficial empregando os mesmos 
parâmetros. Por fim, foram feitos os mesmos 
testes em membrana comercial de celulose para 
comparação da eficiência de remoção dos 
analitos estudados. Conforme pode ser 
observado (Tabela 1), a técnica de filtração 
apresentou maior eficiência na remoção dos 

analitos estudados, com valores de remoção 
acima de 82%. A Tabela 2 mostra a efetiva 
remoção dos hormônios mesmo em água 
superficial. Com exceção do hormônio EE2, a 
membrana de PBAT apresentou maior eficiência 
de remoção quando comparada a membrana 
comercial. Além disso, a membrana de PBAT 
apresenta menor custo de produção e é 
biodegradável (Daels et al., 2011). Diante destes 
aspectos, a membrana de PBAT produzida 
apresentou excelente capacidade de remoção 
dos hormônios estudados, podendo ser aplicada 
para remoção dos hormônios E1, E2 e EE2 em 
amostras reais. 
 
Tabela 1. Resultados de remoção dos hormônios E1, 
E2 e EE2, empregando a membrana de PBAT, por 
meio das técnicas de SME e filtração. 

 SME Filtração 
E1 44,7 ± 4,7% 82,0 ± 0,9% 
E2 46,6 ± 5,5% 88,7 ± 6,0% 

EE2 48,4 ± 0,2% 91,8 ± 2,0% 
 
Tabela 2. Remoção dos hormônios E1, E2 e EE2, 
utilizando a membrana polimérica de PBAT e celulose, 
por meio da técnica de filtração, em água ultrapura e 
água superficial. 

 Água Ultrapura Água Superficial 
 PBAT Celulose PBAT Celulose 

E1
 

88,9 ± 1% 62,5 ± 1% 86,2 ± 4% 69,4 ± 2% 

E2
 

85,6 ± 4% 80,3 ± 2% 87,4 ± 8% 86,2 ± 2% 

EE
2 

90,3 ± 1% 93,2 ± 1% 88,3 ± 5% 94,2 ± 0% 
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Dentro do contexto das técnicas disponíveis 

para tratamento de resíduos industriais 
destacam os processos de natureza biológica, 
os quais apresentam uma elevada capacidade 
de remoção da carga orgânica. Entretanto, 
estes processos se mostram ineficientes na 
degradação de compostos recalcitrantes, como 
os corantes têxteis. 

Neste sentido, grande destaque tem sido 
dado aos processos de oxidação avançada 
(POAs), que envolvem a formação de espécies 
radicalares altamente reativas e de baixa 
seletividade. Nos últimos anos, bastante 
interesse tem sido demonstrado pelo uso de 
persulfato (S2O82-)¹, agente que, ao ser ativado 
física ou quimicamente, gera formas 
radicalares fortemente oxidantes, como radical 
sulfato (SO4-•) e radical hidroxila (HO•). 

Neste trabalho foi avaliada a degradação de 
um corante modelo, preto reativo 5 (PR5), 
utilizando-se persulfato ativado termicamente. 
O processo foi inicialmente avaliado por um 
planejamento fatorial 2³, com triplicata do ponto 
central, que permitiu avaliar o efeito das 
variáveis pH, temperatura e concentração de 
S2O82-. Para isso, 100 mL de soluções padrão 
de concentração inicial 40 mg L-1 foram 
preparadas e submetidas aos experimentos 
nas condições dispostas no planejamento, com 
temperatura controlada por um banho 
termostatizado. Cada reação foi acompanhada 
por duas horas e interrompida com tiossulfato 
de sódio. A degradação do corante foi avaliada 
por espectrofotometria UV-Vis. 

As espécies radicalares formadas no meio 
reacional foram monitoradas por 
espectroscopia de ressonância paramagnética 
eletrônica (EPR), usando DMPO como 
capturador de radicais. As reações foram 
conduzidas em vials contendo soluções de PS 
e DMPO, que foram aquecidas em banho 
termostatizado. Alíquotas de 3 μL foram 
retiradas em tempos pré-estabelecidos e 
analisadas por EPR. 

Os resultados do planejamento permitiram 
verificar importantes efeitos de primeira ordem, 
assim como de efeitos de segunda ordem 
envolvendo a variável temperatura. Nas  

 
condições de maior eficiência de degradação 
(300 mg L-1 de persulfato, pH 4,0 e temperatura 
de 80 °C) a remoção da cor foi praticamente 
completa em 60 min de reação, enquanto que a 
aromaticidade foi removida em tempos de 120 
min (Figura 1). 

 
Figura 1. Monitoramento espectrofotométrico 
da degradação do corante por persulfato 
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Nos estudos por EPR foi observada 

claramente a necessidade de se alcançar a 
energia de ativação do PS para que haja 
formação das espécies radicalares, as quais 
praticamente não se formam em baixas 
temperaturas, nem na presença de elevadas 
concentrações de PS. 

Estudos adicionais, realizados na presença 
de sequestrantes de radical, permitiram 
constatar a maior relevância de SO4-• no 
processo de degradação. 
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Solar Photo-Fenton (SPF) is an alternative 
to remove pharmaceuticals (Lumbaque et al., 
2019). However, transformation products (TPs) 
can be formed. Flutamide (FLUT), an 
anticancer drug, has been largely used and has 
been detected in the environment. The aim of 
this study was to elucidate the structure of 
FLUT’s TPs formed through SPF by means of 
LC-QTOF MS and prediction of log KOW values.  

The SPF process was carried out in a 1 L 
batch reactor under continuous stirring. The 
initial conditions chosen were: [FLUT]0 = 5 mg 
L-1, pH0 5.0, [Fe2+]0 =5 mg L-1 and [H2O2]0=50 
mg L-1. The H2O2 residual was quenched by 
adding NaHSO3. The identification and 
proposal of TPs was performed by an LC 
(Shimadzu Nexera X2) coupled to a QTOF  
mass spectrometer (Impact II, Bulker 
Daltonics). The separation was carried out in a 
C18 column (Hypersil GOLD®, 150 x 2.1 mm, 3 
μm). The mobile phase was (A) ACN/0.1% 
Formic acid and (B) H2O/0.1% of Formic acid in 
a 0.5 mL min-1 flow rate. A gradient 5-95% of A 
was used. The QTOF MS was operated using 
ESI in negative ionization mode (50–1000 m/z) 
and the fragmentation was performed by bbCID 
(25 and 50 eV). A non-target approach was 
employed for the elucidation of TPs by using 
DataAnalysis v. 4.2 (Bruker Daltonik GmbH) 
software. EPI SuiteTM was used to predict the 
theoretical values of log KOW. 

Theerten TPs were proposed. The elution 
profile indicated more polar TPs that the parent 
compound. The HRMS showed a good 
correlation between the exact mass and the 
molecular ions [MH] (error <5 ppm). TPs of 
m/z 291.0598 (TP9, TP11 and TP13), m/z 289. 
0442 (TP6 and TP7), m/z 275.0285 (TP5 and 
TP12), and m/z 334.0214 (TP1 and TP2) were 
identified as constitutional isomers. Fig. 1 (A) 
shows the fragmentation pattern of TP 13, 
which undergone a hydroxylation on the 
aromatic ring. The exact position of 
hydroxylation, however, could not be proposed. 
Based on log KOW values (Fig. 1 C), the HO of 
TP9 was bonded to the β position of the side 
chain. The HO position on TP11 was proposed 

on the tertiary carbon. Same behaviour was 
observed for TP13, with a HO attached on 
aromatic ring (higher log KOW value). 

  

 
Figure 1. Fragmentation pattern of (A) TP13 and (B) TP10. 
The log KOW values for the HO positions (C) referring to 
TP9, TP11 and TP13; and (D) referring to TP5 and TP12. 
 

TPs with SO3 group attached were proposed 
as well. TP1-4 and TP10 showed a SO3 loss in 
their fragmentation pattern (Fig. 1 (B)). SO3

· 

radicals are formed when an excess of HSO3
- 

react with Fe3+ (Chen et al., 2019). 
Demethylation and formation of a double bond 
was observed for TP5 and TP12 (DBE value of 
7.5). TP5 presented OH bonded to the amide 
group and TP12 on the aromatic ring (lower log 
Kow value, Fig. 1 D). The constitutional isomers 
TP6-7 presented a double bond on the side 
chain and OH attached to the aromatic ring. 
Finally, TP8 showed the loss of nitro group and 
HO addition on the aromatic ring. Therefore, 
combining high resolution mass spectrometry 
and prediction of log KOW values allowed to 
propose the structure of TPs of FLUT.  
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A remediação enzimática tem recebido a 
atenção da comunidade científica, uma vez que 
estudos demonstram que enzimas do tipo 
lacase podem degradar eficientemente um 
amplo espectro de contaminantes, tais como os 
fármacos (Margot et al., 2013). No entanto, em 
alguns casos, a enzima livre mostra-se sensível 
à alteração de pH e temperatura, sendo que 
tais fatores podem causar a inativação da 
enzima. A este respeito, a imobilização 
enzimática permite a proteção e manutenção 
da conformação da enzima, aumentando sua 
estabilidade e resistência a diversos fatores, 
além de permitir a reutilização do suporte o 
qual foi imobilizada (Ratanapongleka e Punbut, 
2018). Neste contexto, outro fator que tem 
chamado à atenção é a utilização de resíduos 
agroindustriais como suporte para imobilização 
de enzimas, uma vez que a evolução da 
agricultura acarreta no aumento da geração de 
resíduos (Ittrat et al., 2014). Diante destes 
aspectos, este trabalho tem como objetivo 
imobilizar a enzima lacase de Trametes 
versicolor em carvão de caroço de abacate 
para aplicação na remoção e degradação de 
fármacos. Previamente aos experimentos de 
imobilização, dois tratamentos foram 
empregados para ativar as amostras de caroço 
de abacate não carbonizado (CA) e 
carbonizado (CAC) por meio de pirólise à 
500°C por 30 min. No tratamento 1, 2 g de 
amostra de CA e CAC foi colocada em contato 
com 50 mL de solução de ácido cítrico 2 mol L-1 
por 24h à 50 rpm. Essas amostras foram 
nomeadas CA-A e CAC-A. Para o tratamento 2, 
50 mg de amostra tratada com ácido foi 
colocada em contato com 10 mL de solução de 
glutaraldeído 1% (m/v) por 3h à 50 rpm. Essas 
amostras foram nomeadas CA-AG e CAC-AG. 
O procedimento de imobilização foi feito a partir 
do contato de 10 mg de amostras não tratadas 
e tratadas (< 63 µm) com 1,5 U da enzima 
lacase (U = unidade de enzima) em pH 5,0 a 
25°C sob agitação < 50 rpm por 24h. Após a 
imobilização, a atividade enzimática foi 
determinada por meio da oxidação do 

composto 2,2-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina-6- 
ácido sulfônico) (ABTS) para seu radical 
catiônico ABTS+, sendo este quantificado por 
espectroscopia UV-Vis (ʎ = 420 nm). Os 
resultados apresentados na Tabela 1 mostram 
que o material CAC-AG obteve maior unidade 
de lacase por grama do material (U/g) e maior 
eficiência de imobilização (EI). Provavelmente, 
devido ao glutaraldeído reagir com os grupos 
amina na superfície da enzima por meio da 
formação de bases de Schiff (Lonappan et al., 
2018). Desta forma, este estudo demonstrou 
que o carvão de caroço de abacate (CAC) tem 
potencial para aplicação como suporte na 
imobilização da enzima lacase. Portanto, como 
perspectiva de trabalho, o material CAC-AG 
imobilizado com a lacase será aplicado na 
remoção e degradação de fármacos. 
 
Tabela 1. Resultados de imobilização da 
enzima lacase em diferentes materiais. 

Material Imobilização 
(%) U/g* Eficiência de 

imobilização (%) 
CA 0 2,8 4,8 

CA-A 0 0,7 1,1 
CA-AG 

 
2,7 0,5 0,6 

CAC 27,4 0,9 0,8 
CAC-A 39,1 1,2 1 

CAC-AG 25,5 1,9 2,2 
*Unidade de lacase por grama do material. 
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Os resíduos gerados pelos laboratórios das 
Instituições de Ensino e Pesquisa, como as 
universidades brasileiras têm como 
características o baixo volume produzido se 
comparado a atividades industriais, porém, é 
de composições diversificadas. Devido as suas 
composições ocorre a dificuldade de 
tratamento químico e a disposição final padrão 
para todos (GERBASE et al, 2005).  

Mediante a isso, a presente pesquisa tem 
como objetivo desenvolver um método 
eletroquímico alternativo para o tratamento e 
reutilização do resíduo de cobre gerado nas 
aulas experimentais do Curso de Licenciatura 
em Química da Universidade Federal de 
Roraima. 

Para o método eletroquímico foi construído 
um equipamento, o qual utiliza uma fonte de 
computador, como fonte de potencial elétrico. A 
Figura 1 ilustra a foto do equipamento. 

 
Figura 1 - Equipamento construído. 

 
 
Os dois fios presente na fonte de 

computador foram desencapados e anexado 
um par de garras de energia tipo jacaré. Em 
uma das garras foi fixado um fio de eletrodo de 
solda e no outro fio uma pequena placa de 
zinco. O resíduo de cobre foi adicionado em um 
frasco de vidro e inseriu-se os dois eletrodos 
para que ocorresse a eletrodeposição do cobre. 
O cobre que antes estava dissolvido na 
solução, solidificou no eletrodo da placa de 
zinco.  

A eletrodeposição iniciou-se rapidamente e 
pode-se verificar o acumulo do cobre no interior 
do béquer e na placa de zinco. Ao termino da 
eletrodeposição a solução foi filtrada e o 
sobrenadante analisado por MPAES (Agilent 
4210 MP-AES, Agilent Technologies, Santa 
Clara, USA). 

Oito resíduos de cobre, de composição 
diferente, foram analisados. Os resíduos 
tinham concentração superior a 57 mg/L de 
cobre. Desta forma esses resíduos jamais 
poderiam ser lançados em qualquer corpo 
receptor, sem receber qualquer tipo de 
tratamento, pois segundo a resolução da N° 
430 de 2011 da CONAMA para efluentes de 
fontes poluidoras a concentração de cobre 
dissolvidos deve ter no máximo de 1,0 mg/L.  

Após a eletrodeposição a concentração de 
cobre ficou entre 1,0 e 6,9 mg/L. Desta forma, 
houve uma diminuição considerável da 
concentração, entretanto apesar dos ótimos 
percentuais de eficiência, acima de 87%, e 
algumas chegando a quase 100%, a 
concentração de cobre para três resíduos não 
atingiu a concentração permitida pelo 
CONAMA. 

Pode-se afirmar que o método é eficaz, pois 
apresentou um rendimento satisfatório. 
Mostrou-se um procedimento simples, de baixo 
custo, e pode ser executado com uma prática 
de ensino onde haveria o reaproveitamento de 
resíduo. Tal prática ainda está de acordo com a 
Química Verde. Pode-se ainda haver a 
recuperação do metal eletrodepositado para o 
reaproveitamento em outras aulas 
experimentais. 
 

Referências 
 

GERBASE, A. E. et al. 2005. Gerenciamentos de 
resíduos químicos em instituições de ensino e 
pesquisa. Química Nova, v. 28, p. 3-3. 

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. 
Resolução n. 430, de 13/05/2011. Dispõe sobre 
as condições e padrões de lançamento de 
efluentes, complementa e altera a Resolução no 
357, de 17/03/2005, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente-CONAMA. 

mirla.cidade@ufrr.br



306

milla@usp.br



307

XIV Simpósio Latino-Americano de Química Analítica Ambiental Bento Gonçalves - Brasil, 2019 

Development of three-dimensional graphene-based materials for 
the removal of emerging contaminants from aquatic environments 

 
Mayara B. Leão1, Bianca L. G. Leite2, José R. Bordin3, Carolina F. Matos4 

 
1 Universidade Federal do Pampa, Alegrete/RS, Brasil – mayara_leao@live.com 
2 Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul/RS, Brasil 
3 Universidade Federal de Pelotas, Pelotas/RS, Brasil 
4 Universidade Federal do Pampa, Caçapava do Sul/RS, Brasil - carolinamatos@unipampa.edu.br 
 
Palavras-chave: paracetamol, heavy metals, adsorption 
 
 

Tons of natural or synthetic substances are 
released annually into the environment, making 
water quality one of the most relevant issues in 
the environmental area. This unbridled launch 
has caused the emergence of so-called 
emerging contaminants. These substances 
include a broad category of exogenous or 
endogenous organic compounds that are being 
detected in different environmental 
compartments and can be exemplified by some 
heavy metals and drugs. 

In recent years, applications of graphene as 
adsorbent material have grown exponentially, 
and three-dimensional graphene in the 
environmental area is a promising new material 
in water treatment. Although there is much 
progress in its synthesis and subsequent 
applications, an ideal adsorbent material should 
present the possibility of large-scale production, 
by a method of synthesis that is harmless to the 
environment, with low cost and, mainly, with 
practical environmental applications. In the 
literature, the materials reported so far, do not 
simultaneously satisfy these conditions, making 
it necessary to develop an environmentally 
sustainable material distinct from the existing 
ones. In this way, the present work had as 
objective to develop a nanomaterial, from a 
simple synthesis, of low cost and 
environmentally correct, with the capacity to 
realize the adsorption of different environmental 
contaminants. 

The synthesis of the material was carried 
out from the graphene oxide reduction by a 
thermochemical route under particular 
conditions (Leite et al., 2019). The effects of 
ascorbic acid and acetylsalicylic acid as 
reducing agents were evaluated and compared. 
The materials resulting from the synthesis were 
characterized morphologically by Scanning 
Electron Microscopy (SEM) and X-ray 
Diffraction (XRD); details of the electronic 
structure were obtained by Infrared 
Spectroscopy (FTIR) and Raman 
Spectroscopy. After the synthesis and 
characterization of the materials, batch 

adsorption studies were carried out with drugs 
(Paracetamol) and heavy metals (Copper, 
Strontium, and Lead). 

The results showed that the higher the 
amount of reducing agent, the more compact 
the structure and the smaller and more 
homogeneous the pores. The morphological 
structure of the materials is similar at low 
concentrations of reducing agents; however, in 
higher amounts of acetylsalicylic acid, well 
defined and homogeneous pores are formed. 
The spectroscopy data showed significant 
structural changes according to the type and 
concentration of the reducing agent, obtaining 
more reduced materials in the samples were 
the ascorbic acid was used. 

For the adsorption studies of paracetamol, 
the best results were obtained in more reduced 
samples, through physical adsorption 
(interactions) and in basic pH. As for 
heavy metals, adsorption occurred mainly in 
samples with a higher number of oxygenated 
functional groups. 

The results obtained with the 
characterization tests showed that the synthesis 
method developed is applicable, demonstrating 
the efficiency of the reducing agents used, 
suggesting that they can replace the traditional, 
often toxic reagents in the synthesis of these 
materials, with the advantage of being obtained 
by a simple route, low cost and ecologically 
correct. 
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A despeito da polêmica sobre a fluoretação 

da água, é fato que essa ação é uma regra no 
Brasil e em várias nações ao redor do mundo. 
Os poucos dados técnicos mostram que essa 
medida é vantajosa em termos de ganhos em 
políticas públicas, relacionados com a saúde 
bucal da população, McDonagh (2000). A 
principal forma de flúor na água é o íon 
fluoreto, cerca de 95% das espécies de flúor, 
Ozsvath (2009).  

De outro lado, recentemente, espécies 
indesejadas, como os agrotóxicos, foram 
encontrados e quantificados na água destinada 
ao consumo humano e os resultados chocaram 
a população brasileira, Aranha e Rocha (2019).  

Vários agrotóxicos encontrados no estudo 
são organofosforados, conhecidos por sua 
toxicidade aguda e por serem descendentes 
das piores armas de destruição em massa já 
criadas pela humanidade.  

Nesse trabalho estudamos a desfosforilação 
dos organofosforados paration (SOX) e 
paraoxon (POX) por íons fluoreto, com a 
finalidade de avaliar a eficiência desse ânion na 
reação. 

O estudo foi conduzido monitorando-se, por 
um período não maior que 24 horas, a 
concentração do p-nitrofenolato, cujo 
coeficiente de extinção é muito pronunciado no 
comprimento de onda 405 nm. Todas as 
soluções foram mantidas em 28 °C e sob pH 
constante por efeito tamponante de diferentes 
combinações ácidos e bases conjugadas, em 
concentração 0,05 mol dm

-3
, suficientemente 

baixa para não competirem com o fluoreto 
utilizado em concentrações altas. 

 
Figura 1. Perfil cinético da reação entre POX 
(,) e SOX (,------) com o íon fluoreto. 

Os dados da figura 1 mostram o perfil de 
reatividade geral do fluoreto, com cada um dos 
ésteres. A primeira informação importante e 
corroborada pela literatura, Purcell e Hengge 

(2005), é a diferença de reatividade (~7×) entre 
ambos os ésteres fosfóricos. A constante de 

velocidade para o F-
 é 7,5 × 10

-4
 dm

3 
mol

−1 
s

−1
, 

próxima à do íon OH-
 no caso do POX. 

Os dados referentes ao estudo com 
variação de concentração de F-

 apontam para 
uma reação de primeira ordem em relação a 
essa espécie. 

Nossos estudos revelaram uma reatividade 
anomalamente alta para o fluoreto (com efeito 

catalítico de 5000× frente à hidrólise), Purcell e 
Hengge (2005). E graças a isso lançamos o 
alerta de que sua presença na água pode 
indicar um fator preocupante, principalmente se 
pensarmos que os produtos da reação podem 
ter grande potencial tóxico. 

Os estudos que estamos realizando 
almejam estudar não só o efeito catalítico em 
relação à hidrólise espontânea dos agrotóxicos, 
mas também utilizar técnicas consagradas da 
físico-química orgânica para entender mais 
sobre o mecanismo da reação de 
desfosforilação. 
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Lignocellulosic waste can be used as 
biosorbents for the removal of the potentially 
toxic metal ions as the hexavalent chromium, 
Cr(VI), from solutions or industrial wastewater  
(Sud et al., 2008). However, trivalent chromium, 
Cr(III), may be produced from contact between 
the biosorbent and Cr(VI). Thus the Cr(VI) 
removal will not only be due to its adsorption by 
the biosorbent, since hexavalent chromium may 
be reduced to the trivalent species that will 
remain in the solution (Kurniawan et al., 2006). 
According to the Brazilian legislation the 
effluents from any type of polluting source will 
only be allowed to be directly released into 
receptor bodies provided that the Cr(III) 
concentration does not exceed 1.0 mg L-1 and 
that of the Cr(VI) is at most 0.1 mg L-1  

(Brasil, 2011). Considering the above, the 
objective of this work was to study the removal 
of Cr(VI) in solution using sugarcane straw as 
biosorbent and to determine the remaining 
concentrations of Cr(VI) and Cr(III) in solution 
after the bisorption process. 

Biosorption assays were performed in batch, 
at 30oC and 150 rpm, with standard Cr(VI) 
solutions (as K2Cr2O7) and sugarcane straw 
previously washed with deionized water,  
oven-dried (at 60oC) to constant mass, then 
ground and sieved. Adopting central rotational 
composite design, the effect of the following 
factors was evaluated: initial pH of Cr(VI) 
solution, pHo (2.0, 3.0, 4.0, 5.0 and 6.0), initial 
concentration of this chemical species (25, 50, 
75, 100 and 125 mg L-1), biosorbent dose (5, 
10, 15, 20 and 25 g L-1) and contact time (30, 
60, 90, 120 and 150 min), totaling 31 assays, 
performed in triplicate. After this step, total 
chromium concentration in the liquid phase was 
determined by air-acetylene flame atomic 
absorption spectroscopy. The Cr(VI) 
concentration was analyzed by the visible 
region molecular absorption spectroscopy with 
the diphenylcarbazide method and Cr(III) 
concentration was calculated by the difference 
between total and the hexavalent chromium. 

After biosorption assays, the presence of 
trivalent chromium was detected in all solutions, 
ranging from 0.06 (at pHo = 5.0) to 28.63 mg L-1 
Cr(III) (at pHo = 2.0). The highest 
concentrations of this chemical species (28.63; 
21.31 and 23.33 mg L-1) and, in turn, the lowest 
concentrations of Cr(VI) (1.88; 1.37 and  
0.43 mg L-1, respectively), were found in the 
solutions from the biosorption assays number 4 
(performed at initial pH 2.0), 16 and 23 
(performed at initial pH 3.0), respectively. In 
acid medium, Cr(VI) has a very positive 
standard electrode potential (E0 = +1.33 V), 
which demonstrates its instability in the 
presence of carboxylic and hydroxyl groups, 
reducing agents present on the surface of 
lignocellulosic materials, as sugarcane straw. In 
addition, under these pH conditions, Cr(VI) in 
the form of hydrogenchromate (HCrO4

-) and 
dichromate (Cr2O7

2-), can interact strongly with 
these organic groups, which will be associated 
with H+, which will make the biosorbent surface 
charged positively, resulting in strong 
electrostatic attraction between these Cr 
oxyanions and the biosorbent surface  
(Singh et al., 2009). Thus the biosorption 
capacity (q) of sugarcane straw, should be 
calculated taking into account the remaining 
total chromium concentration in the solution 
rather than the remaining concentration of 
Cr(VI). Otherwise, the value of q will be 
overestimated. Under the experimental 
conditions studied the maximum biosorption 
capacity of the sugarcane straw and the Cr(VI) 
removal percentage from solution were on 
average 3,0 mg g-1 and 51 %, respectively. 
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Os processos de oxidação química in-situ 
(ISCO) fundamentados no uso do persulfato 
ganharam visibilidade nos últimos anos, 
principalmente na remediação de águas 
subterrâneas e de solos contaminados. O 
persulfato possui elevado potencial de 
oxidação. Entretanto, quando ativado por 
diferentes métodos catalíticos é capaz de gerar 
espécies de maior poder oxidante, como radical 
sulfato e radical hidroxila (Yen, et al., 2018). 
Recentemente, vários trabalhos de pesquisa 
estudaram o uso das formas minerais de ferro 
para catalisar a reação de ativação do 
persulfato. Óxidos como ferrihidrita, hematita e 
goethita permitem a ativação do persulfato via 
catálise heterogênea, o que representa uma 
vantagem em relação aos sistemas que 
operam com ferro solúvel, principalmente em 
relação à faixa operacional de pH.  

A atrazina é um herbicida sintético utilizado 
nas culturas de soja, trigo e milho. Pouco 
biodegradável, possui elevada capacidade de 
sorção no solo, podendo ser classificada como 
poluente orgânico persistente. Além disso, 
atrazina é uma substância mutagênica que 
ameaça a sustentabilidade dos solos agrícolas, 
devido aos efeitos prejudiciais nas 
comunidades microbianas do solo. Portanto, o 
presente trabalho tem como objetivo o estudo 
da ativação de persulfato catalisada por óxidos 
minerais de ferro e a avaliação da capacidade 
do sistema na degradação do herbicida 
atrazina.  

Os óxidos minerais foram sintetizados 
seguindo a metodologia de Cornell e 
Schwertmann (2003). Para avaliar a formação 
de radicais, 10 mg de ferrihidrita,  45 mg de 
goethita e 90 mg de hematita foram 
adicionadas de 6 mL de persulfato de 600 mg 
L-1. Durante 24 h, foi avaliada a decomposição 
do persulfato e a formação de radicais, esta 
última por espectroscopia de ressonância 
paramagnética eletrônica (EPR). 
Posteriormente, o óxido de melhor 
desempenho foi utilizado em estudos de 
degradação de atrazina (80 mgL-1), 
monitorando-se o processo por LC-DAD.  

Dos óxidos testados, somente a ferrihidrita 
evidenciou a formação de radical hidroxila, ao 
mesmo tempo em que mostrou a maior 
capacidade para decomposição de persulfato. 
Adicionalmente, o sistema persulfato/ferrihidrita 
foi capaz de reduzir em 73% a concentração 
inicial da atrazina, demonstrando assim a 
viabilidade da ativação catalisada por formas 
minerais presentes no solo. 

 
Figura 1. Degradação de atrazina e sinal EPR 
de radical hidroxila 
 
 

 
 
A ferrihidrita é um óxido de estrutura amorfa 

de maior área superficial, o que implica em 
maior acessibilidade a sítios catalíticos e, 
inclusive, maior disponibilidade de formas 
solúveis de ferro. 
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A produção do petróleo envolve várias 
etapas, como de extração, de transporte do 
óleo cru (por navios ou oleodutos), de refino e 
de distribuição, fornecendo riscos de 
contaminação ambiental em toda a cadeia 
produtiva. Derrames de petróleo são 
considerados grandes catástrofes ambientais, 
contribuindo anualmente com 10% da poluição 
dos oceanos e, mais especificamente, com 
600.000 toneladas de petróleo bruto 
derramados em acidentes ou descargas ilegais 
(CRAIG et al., 2002). Sua presença em 
ambientes aquáticos, até em baixas 
concentrações, pode interferir nos processos 
vitais e de reprodução da vida marinha, 
afetando toda a cadeia alimentar e acarretando 
danos irreparáveis ao ecossistema. Visando a 
diminuição do risco ao ambiente faz-se 
necessário o desenvolvimento de novas 
técnicas para contenção e remediação dos 
ambientes contaminados, pois métodos 
inadequados podem agravar o dano ambiental. 
Com isso, a química ambiental surge como 
uma grande ferramenta para a proteção e 
remediação desses ambientes. 

Estudos comprovam que a utilização de 
microrganismos (bactérias e fungos) pode 
auxiliar no aumento da velocidade de 
degradação do petróleo derramado. Além 
disso, também se pode citar as enzimas como 
catalisadores de diversas reações, atuando, 
por exemplo, em reações de hidrólise e 
esterificação de hidrocarbonetos.  

Na sua forma livre, as enzimas podem 
apresentar instabilidade durante a reação e 
dificuldade na sua reutilização, ocorrendo a sua 
perda no ambiente reacional. Portanto, a 
imobilização de enzimas em suportes, como as 
microfibras poliméricas, pode provocar uma 
elevação da atividade enzimática, seguida de 
uma estabilidade na permanência da enzima 
no meio reacional, evitando também a sua 
perda no meio reacional.  

Visto isso, o presente trabalho tem como 
objetivo a degradação de petróleo em meio 
aquoso pela enzima lipase de Thermomyces 

lanuginosus (LTL) imobilizada em microfibras 
poliméricas de poliamida-6 (PA-6). Para isso, 
foi adicionada 2mL de solução de enzima à 
5cm² de microfibra. A mistura foi acondicionada 
à 5°C pelo período de 24h. Após o período de 
imobilização, lavaram-se as microfibras com 
tampão tris-HCl e passou a realizarem-se os 
testes de degradação de petróleo. Os testes de 
degradação consistiram no contato da 
microfibra com a enzima imobilizada (ME) com 
o petróleo (aproximadamente 15mg). Foram 
realizados testes também com a microfibra 
pura (MP) e com a enzima livre (EL).  As 
microfibras foram caracterizadas por 
microscopia eletrônica de varredura (MEV), 
medida do ângulo de contato com a água 
(WAC) e espectroscopia no infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR).  

Com relação à caracterização dos materiais, 
percebeu-se um aumento da hidrofobicidade da 
ME, aumentando o ângulo de contato de 51 ± 2 
para 61 ± 1°. No espectro de FTIR foi possível 
observar bandas específicas da estrutura da 
enzima na ME em comparação às bandas 
observadas na MP. Nas imagens de MEV foi 
possível visualizar a presença de aglomerados 
de enzimas nas fibras do ME. Quanto à 
degradação do petróleo em ambiente aquoso, 
os resultados indicam a degradação de 54 ± 1 
% em massa de petróleo quando utilizada a 
ME, 34 ± 1 % quando utilizada a EL e 29 % 
para a MP.  

Para determinação do perfil de 
hidrocarbonetos obtidos após os processos de 
degradação, o petróleo remanescente foi 
coletado e será avaliado por GC-MS. 
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Organochlorine pesticides (OCPs) including 
DDT (1,1,1-trichloro-2,2-bi(p-chlorophenyl)-
ethane) were widely used for agricultural pest 
and vector-borne diseases control since the 
1940s. Although these compounds have been 
banned in the early of 1970s, in some 
developing countries, the use of DDT is still 
allowed for essential public health purposes, 
such as controlling of mosquito-borne malaria. 
The United States Environmental Protection 
Agency (USEPA) has classified DDT and its 
natural degradation metabolites, DDE (1,1-
dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethylene) and 
DDD (1,1-dichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)-
ethane) as priority pollutants1 manly because its 
chemical stability, leading to bioaccumulation 
and biomagnification in food chains 2. DDT, 
DDD and DDE are still found in samples of all 
environment compartments 3. Based on the 
toxicity and persistence of these compounds, it 
is critical to develop a practical and efficient 
remediation method for DDT and its metabolites 
decontamination. 

Catalytic hydrodechlorination (HDC) is an 
efficient and environmentally safe treatment 
method for the elimination of chlorinated 
compounds from organic wastes 4. In this work, 
Au, Cu and Pd metallic nanoparticles (NPs) as 
well as Pd@Au and Pd@Cu bimetallic NPs 
were synthesized by a green route and used for 
HDC of DDD in aqueous solution. A 
characterization of the NPs was conducted by 
flame atomic absorption spectroscopy (FAAS), 
transmission electron microscopy (TEM) and X-
ray absorption spectroscopy (XAS) by XANES 
(X-ray absorption near edge structure). 

The catalytic degradation reaction was 
conducted in a 250 mL glass reactor closed 
with a septum stopper. Inside the reactor a 100 
mL water solution containing the different NPs 
(0.01 mg L-1) was bubbled with H2   as the 
reducing agent. The H2 flow was kept 100 mL 
min−1 for 30 min in order to saturate the 
medium.  Subsequently, a DDD solution (1 mg 
L-1) was added to the reactor and aliquots of 2 
mL were collected and analyzed periodically 

during 24 h at intervals of 0, 1, 6 and 24 h. The 
reactor temperature was maintained at 25 °C. 

The average size of the NPs were confirmed 
by the TEM characterization. Bimetallic NPs 
size were 4.4 ± 1.2 nm and Au, Cu and Pd NPs 
were 3.1 ± 0.9 nm. To study the degradation 
effectiveness of the different NPs, a simple and 
efficient analytical method using solid phase 
microextraction (SPME) and gas 
chromatography-mass spectrometry (GC-MS) 
was developed. The SPME parameters such as 
extraction time and temperature were optimized 
by a Doehlert design. SPME experiments were 
performed using a 100 μm 
(polydimethylsiloxane) PDMS fiber. 

The optimum SPME conditions determined 
by the Doehlert design were an extraction time 
and temperature of 40 min and 75 °C, 
respectively. The SPME-GC-MS method 
provided a low limit of detection (LOD) of 0.03 
µg L-1 and good recovery (between 88.7 to 
120%). Therefore, the proposed method 
showed to be a valuable tool for kinetic studies 
of the degradation process for each NP used. 

The comparison among the evaluated NPs 
showed that Pd@Au and Pd@Cu bimetallic 
NPs were more efficient for DDD degradation 
within 6 h of reaction. The degradation product 
obtained by the catalysis was identified as 1,1'-
diphenylethane. This compound has no chlorine 
atoms in its structure witch proves the efficiency 
of the proposed HDC in remove this atoms, 
resulting in a less toxic and less persistent 
compound. The HDC for the compounds DDT 
and DDE will also be evaluated. 
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A ocratoxina A (OTA), micotoxina 
encontrada em diferentes níveis e em diversas 
matrizes, apresenta efeitos carcinogênicos, 
nefrotóxicos e teratogênicos. O 
desenvolvimento de métodos capazes de 
diminuir esta contaminação a níveis permitidos 
pela legislação é incentivado, destacando-se o 
processo enzimático que possibilita de hidrólise 
de OTA em um metabólito não tóxico (OTα) 
(Kupski et al., 2018). Portanto, o objetivo deste 
trabalho é estudar as condições ideais de 
reação enzimática para hidrólise de OTA em 
OTα visando posterior aplicação em amostras 
de alimentos. 

Para este estudo o meio reacional foi 
padronizado em: 3 mL de água ultrapura, 1 mL 
de OTA 10 ng mL-1 (solubilizada em tampão tris 
HCl 25 mM pH 7,5 com NaCl 0,5 M) e 1 mL de 
solução enzimática. O meio reacional foi 
incubado durante 24 h a 37 °C. Após este 
período, o meio foi acidificado à pH 3 e 
realizada a DLLME tendo como solvente 
extrator o octanol (100 µL) e solvente dispersor 
o acetato de etila (2000 µL). A redução de OTA 
e a produção de OTα foram acompanhadas por 
cromatografia líquida com detector por 
fluorescência (HPLC-FL) (Kupski et al., 2018). 

A primeira etapa do trabalho consistiu em 
avaliar a melhor fonte enzimática (pancreatina, 
e protease) e proporção enzima:substrato 
(Figura 1). O percentual de redução de OTA 
variou de 0,8-97,6% para pancreatina e de 9,3-
79,2% para protease. Devido ao maior 
percentual de redução encontrado a 
pancreatina foi escolhida como fonte 
enzimática. Foi observada uma correlação 
positiva entre o aumento da proporção de 
enzima no meio com a redução de OTA até 
atingir-se um platô de redução. Portanto, com o 
intuito de reduzir o custo do processo foi 
padronizada como condição ideal a proporção 
de 1 ng:2,65 mg (OTA:proteína). 

 Nas condições ideais foi realizada a 
cinética de redução de OTA, monitorando-se 
também a produção do metabólito OTα.  

 
Figura 1. Redução dos níveis de ocratoxina A em meio 
reacional empregando pancreatina e protease 

 Os resultados de redução de OTA e 
concentração de OTα versus tempo foram 
ajustados às curvas logarítmicas obtendo-se as 
seguintes equações: y= 25,908 ln(x) + 20,138 
(R: 0.99) para OTA e y= 0,274ln(x)+0,201 (R: 
0,96) para OTα. Através dessas equações 
pode-se predizer o grau de redução de OTA e 
produção de OTα em um determinado tempo 
de hidrólise, nas condições otimizadas no 
trabalho (pH 7,5, 37 °C e proporção 1 
ng:2,65mg). 

Estas condições serão empregadas para 
descontaminação de produtos naturalmente 
contaminados com OTA, sendo uma estratégia 
promissora para mitigar o risco de exposição à 
esta micotoxina, uma vez que o metabólito 
formado no processo não é tóxico (Kupski et 
al., 2016). 
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Introdução 
Atualmente a obtenção de nitrogênio para 
produção de fertilizantes consome energia, 
enquanto grandes cargas de NH4 são lançadas 
em efluentes industriais sem aproveitamento. 
Dessa forma, a Célula a Combustível 
Microbiana (CCM) surge como alternativa para 
o tratamento de águas residuárias e geração 
de energia simultaneamente, reduzindo custos, 
além da possibilidade de recuperação de 
nitrogênio amoniacal. Com isso este estudo 
tem como objetivo identificar a taxa de 
transferência de NH4 entre câmaras.  

Metodologia 
A CCM foi construída com 2 câmaras, anódica 
e catódica, separadas por uma membrana de 
troca de prótons e preenchidas com carvão 
ativado granular (CAG) como eletrodo. A CCM 
foi operada em batelada mantendo a câmara 
anódica em recirculação, com solução de NH4, 
com concentração de 435 mg/L. Enquanto a 
câmara catódico foi recirculada com 384 ml de 
solução tampão de fosfato 0,1 molar (pH 7). 
Para o cálculo de transferência de NH4 foi 
efetuado um balanço de massa com os dados 
de entrada e saída, retirando–se amostras em 
intervalos regulares de tempo, durante um 
período de 48h.  

Resultados 
A quantidade NH4 obtida no ultimo ponto de 
coleta no anodo foi de 0,068g indicando uma 
remoção de 77% em relação ao valor inicial de 
0,30g de NH4. Enquanto que para o cátodo 
ocorreu uma transferência de 0,15g NH4 
correspondendo 50% de NH4 em relação ao 
valor inicial (figura 1). 
 

Figura 1: Massa de NH4 ao longo do tempo nas 
câmaras anódicas e catódicas 

 

 
 
Dessa forma para determinados pontos o 
balanço de massa não correspondeu à 
quantidade de amônia transferida seja por 
apresentar menor ou maior quantidade que o 
esperado (figura 2). Isso pode ser explicado em 
partes pela volatilização da amônia, relevante 
em faixas de pH mais alcalino (Wu e Modin, 
2013) e pela afinidade de adsorção de 
materiais carbonáceos como o CAG (Capiro et 
al, 2018). 
 
Figura 2: Diferença de massa de NH4 ao longo do 

tempo nas câmaras anódicas e catódicas 

 

Conclusão 
Conclui-se que o balanço de massa permitiu 
identificar que 50% de NH4 foram transferidas 
para a câmara catódica, além das perdas por 
volatilização e adsorção. A compreensão desse 
processo permite o desenvolvimento de 
estratégias para separação e recuperação de 
NH4 possibilitando a redução de custos do 
tratamento de efluentes e da geração de 
energia. Tendo em vista o andamento do 
estudo, mais ensaios serão realizados 
submetendo a CCM a diferentes condições. 
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O petróleo é umas das principais fontes de 

energia atualmente utilizadas, além de fornecer 
uma vasta gama de matérias-primas para 
diversos ramos industriais e para a produção 
de bens de consumo hoje considerados 
indispensáveis. Entretanto, os processos de 
extração do petróleo possuem grandes 
problemas em relação a questões ambientais, 
destacando a geração de grandes volumes de 
efluentes, como as águas de produção. As 
águas de produção são uma mistura complexa 
de compostos orgânicos e inorgânicos, onde a 
concentração das espécies químicas 
comumente encontradas pode ter grandes 
variações entre os diferentes poços de 
extração. A presença de alguns metais como 
Ba, Ca, Fe e Sr em contato com sulfatos e 
hidróxidos, favorece a formação de compostos 
de baixa solubilidade que podem causar 
incrustações, danificando tubulações e 
dificultando o escoamento do óleo. Sendo 
assim, surge a necessidade de tratamento, 
uma vez que esse efluente é, normalmente, 
reutilizado, sendo reinjetado nos poços de 
petróleo ou descartado no meio ambiente. 

Uma das alternativas para a remoção de 
Ba, Ca, Fe e Sr presentes nas águas de 
produção é o emprego de micro-organismos 
como processo de biorremediação. A 
relevância ambiental e o baixo custo agregam a 
esta metodologia uma grande potencialidade 
de aplicação. Nesse sentido, o presente 
trabalho visou à obtenção de micro-organismos 
e seu uso para a remoção de metais em águas 
de produção. Para isso, quatro amostras de 
águas de produção foram submetidas a uma 
etapa prévia de preparo de amostras e 
posterior determinação por espectrometria de 
absorção atômica com chama (F AAS) e 
espectrometria de emissão óptica com plasma 
indutivamente acoplado (ICP-OES) com o 
objetivo de quantificar os metais presentes 
nestas amostras. Os dados obtidos foram 
utilizados como base para testes de isolamento 
e tolerância a metais na seleção dos micro-
organismos. Os micro-organismos isolados 
naturalmente das amostras foram selecionados 
quanto a resistência frente aos íons Ba, Ca, Fe 

e Sr e a capacidade de desenvolvimento em 
meios contendo baixa disponibilidade de 
nutrientes, condições encontradas nas águas 
de produção. Os isolados que apresentaram 
maior resistência aos metais foram 
identificados molecularmente por 
sequenciamento do DNA ribossomal. Os 
resultados obtidos até então indicam grande 
capacidade de tolerância e desenvolvimento 
dos isolados em condições de baixa 
disponibilidade de nutrientes e elevada 
concentração de metais. 

Após os testes de isolamento e tolerância, 
foram feitos planejamentos fatoriais para 
avaliar as melhores condições de interação dos 
metais com os micro-organismos (tempo de 
contato e unidade de micro-organismos) nas 
águas de produção. Os ensaios foram 
realizados utilizando soluções de referência 
dos metais, meio pobre de nutrientes e 
unidades de Bacillus subtilis, onde foram 
colocados em uma incubadora com agitação e 
temperatura ambiente. Após o tempo de 
interação, a amostra foi centrifugada e o 
sobrenadante recolhido para posterior 
determinação do metal. Ao final de cada 
ensaio, foram feitos testes de unidade de 
formação de colônia (UFC) para estimar as 
células viáveis e densidade óptica (DO) para 
inferir a concentração de biomassa de micro-
organismos. A determinação dos metais foi 
feita por F AAS e ICP-OES, onde foi calculada 
a porcentagem de remoção do metal pela 
bactéria de acordo com a concentração inicial 
adicionada. Como resultados preliminares das 
interações, para Ca obteve-se 15% de remoção 
do metal pelo micro-organismo. Já para Fe, 
obteve-se 99% de remoção do metal. 
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A busca por novos materiais que degradem 

poluentes gasosos e, ao mesmo tempo, 
funcione como adsorventes dos subprodutos 
têm levado à utilização de sistemas híbridos 
em processos fotocatalíticos em fase gasosa. 
Outra característica importante destes 
materiais é a possibilidade de maior absorção 
de luz solar em processos fotocatalíticos. A 
utilização de suportes baseados em argilas 
com alta capacidade de adsorção, associada 
ao TiO2 é uma alternativa que vem sendo 
considerada. Neste trabalho verificou-se a 
atividade fotocatalítica de diferentes 
catalisadores híbridos, tais como argila 
brasileira (caulinita) e espanhola (sepiolita) com 
TiO2, utilizando reator plano para tratamento de 
atmosferas contaminadas com dimetilsulfeto 
(DMS).  

Os catalisadores híbridos de diferentes tipos 
de argila/TiO2 (1:1) foram preparados pela 
técnica de extrusão e calcinados a 500°C. A 
atividade fotocatalítica dos catalisadores 
híbridos foi testada na degradação de DMS 
gasoso (100 ppmv). Os testes fotocatalíticos 
foram realizados em um reator plano com fluxo 
de 62 mL/min, lâmpada UV-A 70 W e 
monitorado por CG-DIC (cromatografia a gás 
com detector de ionização em chama).  

Os resultados da atividade fotocatalítica dos 
materiais estão apresentados na figura 1 e 2, 
onde pode ser observado que a degradação do 
DMS utilizando os catalisadores de caulinita e 
TiO2 obteve alta degradação apenas nos 
primeiros minutos e logo se estabilizou em 46% 
(Figura 1). 

 
Figura 1: Placa argila caulinita/TiO2 extrudada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No caso da sepiolita/TiO2 (Figura 2), a 

concentração de DMS na saída do reator voltou 
a subir depois de um tempo de reação, 
removendo maior concentração de 
contaminante no mesmo tempo de reação e 
estabilizando 41% de conversão. Este 
resultado pode ser atribuído a maior 
capacidade de adsorção da sepiolita e ao fato 
de ela estar em uma granulometria menor (200 
mesh) do que a argila brasileira. A perda de 
eficiência, ou o aumento da concentração de 
DMS com o tempo pode ser causada pela 
deposição de subprodutos na superfície dos 
materiais, impedindo que os fótons de radiação 
cheguem aos sítios ativos do material. 

 
Figura 2: Placa argila sepiolita/TiO2 extrudada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
     
   Os dados obtidos mostraram que as misturas 
das argilas com o TiO2 foram eficientes para 
degradar o DMS, sendo a que a sepiolita levou 
mais tempo para diminuir a atividade 
fotocatalítica. 
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       As relações entre os microrganismos são 
capazes de afetar significativamente o seu 
metabolismo e a consequente síntese de 
bioprodutos. A microalga Pseudokirchneriella 
subcapitata é amplamente conhecida por sua 
utilização em estudos ecotoxicológicos, 
entretanto, pesquisas avaliando a produção de 
biomassa e lipídios por esta espécie em cultivo 
mixotrófico ainda são escassos. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi avaliar a resposta em 
produção de biomassa e de lipídios a partir do 
cultivo consorciado da microalga 
Pseudokirchneriella subcapitata com bactérias 
isoladas de efluente doméstico proveniente da 
ETE-UNISC. 
     Inicialmente foram isoladas cinco diferentes 
bactérias do efluente. Em seguida, a atividade 
antimicrobiana da microalga frente às bactérias 
foi avaliada pela técnica de ágar-difusão em 
poços. Verificou-se que nenhuma das 
linhagens foi inibida pelo extrato da microalga. 
Para a aplicação dos consórcios cada uma das 
linhagens foi inoculada de forma axênica com a 
microalga em dois diferentes meios, um 
contendo apenas N:P:K (3 g L-1) e o outro 
N:P:K suplementado com glicose (3 g L- 1 + 10 
g L-1). Os cultivos permaneceram sob 
fotoperíodo de 12:12 h, aeração direta e foram 
acompanhados por espectrofotometria UV e 
por contagem em câmara de Neubauer para 
avaliar o crescimento da microalga.  

Ao final do período de cultivo, constatou-se 
que o crescimento da microalga foi favorecido 
pela aplicação dos consórcios em meio N:P:K. 
Os maiores teores de lipídios foram obtidos nos 
cultivos consorciados contendo apenas NPK no 
meio, variando de 2,27 a 7,06% contra 0,99 a 
3,81% do meio NPK suplementado com 
glicose. Os consórcios 1, 3 e 4 apresentaram 
as maiores concentrações em lipídios (Fig. 1). 
Gonçalves, Pires e Simões (2016) ao 
analisarem a produção de biomassa e de 
lipídios por cepas de microalgas em cultivo 
consorciado com uma cianobactéria concluíram 

que, apesar de não apresentarem altos teores 
de lipídios, o consórcio da microalga 
Pseudokirchneriella subcapitata com a 
cianobactéria Synechocystis salina, apresentou 
uma maior produtividade. 

Neste estudo concluiu-se que os consórcios 
cultivados apenas em meio N:P:K 
apresentaram, de maneira geral, as maiores 
densidades celulares de Pseudokirchneriella 
subcapitata, e que além de estimularem o 
crescimento da microalga permitiram a 
obtenção de maiores teores de lipídios totais.  

 
Fig.1. Teor lipídico (%) da biomassa seca de 
Pseudokirchneriella subcapitata nos 
tratamentos. 
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Os poluentes emergentes têm causado 
grande preocupação na área ambiental devido 
a sua falta de regulamentação e seus impactos 
ambientais e à saúde pública são pouco 
conhecidos. Dentre eles, há o antibiótico 
Moxifloxacino (MOX), uma fluoroquinolona da 
terceira geração utilizado para tratamento de 
doenças respiratórias. Durante o consumo 
terapêutico humano, não é completamente 
metabolizado e é parcialmente (45%) excretado 
em sua forma ativa na rede pública (GARCIA, 
2013). 

As tecnologias de tratamento de efluentes 
convencionais não têm atingido a eficiência 
necessária para remoção desses poluentes. 
Nesse contexto, surgem os Processos 
Avançados de Oxidação (POAs) como 
alternativa para tratamento complementar, que 
consistem na geração de radical hidroxila que 
causa a mineralização de compostos 
orgânicos. A radiação UV utilizada nos POAs 
pode ser proveniente de energia limpa, a 
energia solar. Daí surgem os reatores solares 
fotocatalíticos, onde os mais eficientes são os 
do tipo Coletores Parabólicos Compostos 
(CPCs) (MALATO, 2016).  

Foram realizados ensaios utilizando reator 
CPC solar e catalisador TiO2 imobilizado para 
as concentrações de 75 mg.L-1 (FH 1 e FH 2) e 
5 mg.L-1 (FH 3 e FH 4) de MOX. Os ensaios 
com maior concentração simulam um efluente 
de indústria farmacêutica. Os ensaios foram 
realizados no verão durante 360 minutos, com 
vazão de 5L/min. Avaliou-se a eficiência de 
degradação do composto e a mineralização 
através da análise do Carbono Orgânico Total 
(COT). 

A melhor eficiência de degradação de MOX 
ocorreu na menor concentração: sendo 65,95% 
e 63,23%, para FH 1 e FH 2 contra 7,96% e 
26,55% de FH 3 e FH 4, respectivamente 
(Figura 1).  Com relação ao COT, não houve 
alteração no decorrer do tempo em nenhum 
dos ensaios, ou seja, podem ter sido gerados 
subprodutos de degradação.  

O tamanho do reator solar CPC utilizado 
pode ser uma limitação para se trabalhar com 

maiores concentrações de solução, visto que, o 
aumento da quantidade inicial de poluentes 
orgânicos em condições fotocatalíticas fixas, 
diminui a proporção de espécies oxidantes para 
as moléculas de substrato, reduzindo os 
rendimentos de degradação, explicando os 
resultados apresentados acima (DAVIDIDOU, 
et. al., 2018). 

 
Figura 1 – Eficiência de degradação de MOX. 

 
A utilização de reator CPC solar é eficiente 

para a remoção de poluentes emergentes em 
concentrações de 5 mg.L-1 em águas. 
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O uso da cromatografia líquida associada à 
espectrometria de massas de alta resolução 
permite, em muitos casos, identificar produtos 
de transformação (TPs) gerados em processos 
de tratamento. Isto contribui para a obtenção 
de informações valiosas contidas nos dados de 
espectro de massas exatas (Gomes Junior et 
al., 2018). Além disso, os TPs podem ser mais 
tóxicos que os compostos de origem, o que faz 
com que seja relevante a avaliação da 
toxicidade após tratamento. Assim, o objetivo 
deste trabalho foi identificar os TPs formados 
durante a degradação do triclosan (TCS) via 
fotólise e fotocatálise heterogênea (FH) 
utilizando uma técnica de alta sensibilidade, a 
UHPLC-QTOF, e avaliar a ecotoxicidade.  

Todos os reagentes utilizados foram de grau 
analítico. Para os estudos de degradação 
foram utilizadas soluções de TCS (Merck) na 
concentração de 10 mg L-1,  TiO2 (Quimex) e 
acetonitrila grau HPLC (Vetec). O TCS e os 
TPs foram monitorados e identificados usando 
cromatógrafo da Shimadzu Nexera Xe UHPLC 
conectado a QTOF MS por Impact II. Os 
ensaios de toxicidade foram realizados 
utilizando dois bioensaios: sementes de 
Lactuca sativa (fitotoxicidade) e Daphnia 
magna (ecotoxicidade aguda). 

Um total de vinte TPs foram identificados na 
fotólise e FH. Na FH foram identificados cinco 
isômeros de C18H9Cl2O5 m/z 374.9833 (TP 1-TP 
5); C12H7Cl2O2 m/z 252.9829 (TP 6); 
C24H11Cl4O5 m/z 518.9366 (TP 7); dois 
isômeros de C24H12Cl5O4 m/z 538.9184 (TP 8-
9); dois isômeros de C24H11Cl4O6 m/z 534.9315 
(TP 10-11); C12H8ClO2 m/z 219.0218 (TP 12); 
C12H5Cl2O4 m/z 282.957 (TP 13); C12H6ClO4 m/z 
248.996 (TP 14); dois isômeros de C7H4ClO3 

m/z 170.9854 (TP 5-16); C12H8ClO3 m/z 
235.0167 (TP 17); C14H7Cl2O6 m/z 340.9625 
(TP 18); C12H8ClO4 m/z 251.0117 (TP 19); 
C12H8ClO5 m/z 267.0066 (TP 20); C6H4ClO2 m/z 
142.9905 (TP 21); C14H8ClO6 m/z 307.0015 (TP 
22); C12H7O4 m/z 215.035  (TP 23); C12H9O3 

m/z 201.0557 (TP 25); C18H10ClO14 m/z 

484.9765 (TP 26); C18H12ClO14 and m/z 
486.9921 (TP 27). 

Muitos TPs foram identificados em ambos 
os processos. Para o TP1 foram identificados 
os primeiros quatro isômeros de C18H9Cl2O5 
para diferenciar dos cinco TPs identificados na 
FH; C24H13Cl4O4 m/z 504.9573 (TP 25) está 
presente apenas na fotólise. A elucidação dos 
isômeros foi possível porque os compostos têm 
diferentes perfis com fragmentos 
característicos. 

A grande variedade de TPs contribuiu para 
melhor entender a rota do processo de 
degradação sobre condições de FH e fotólise. 
Provavelmente, o mecanismo de degradação 
começa com a descloração e adição de grupos 
hidroxila ao anel aromático. Posteriormente, 
uma etapa de perda de cloro com subsequente 
oxidação e por fim a hidroxilação gerando TP12 
e TP13. 

Os ensaios da ecotoxicidade demonstraram 
que tanto TCS quanto alguns dos principais 
TPs formados após fotólise e FH causaram 
toxicidade sobre Lactuca sativa e Daphnia 
magna. Antes do tratamento a solução do TCS 
foi tóxica para os dois organismos, sendo que 
isto já era esperado para Daphnia magna uma 
vez que a concentração inicial estava acima do 
EC50 (0,23 a 0,39 mg L-1). Para Lactuca sativa 
não foi encontrado EC50 na literatura, mas 
alguns estudos mostram que a fitotoxicidade do 
TCS para várias plantas está na faixa de mg L-

1. Nos dois processos foi observado toxicidade 
após 10 minutos de tratamento. Por outro lado, 
após 16 horas de tratamento, a toxicidade foi 
completamente removida após fotólise e FH. 
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Antibiotics represent a large category of drugs 
used in human and veterinary medicine and, an 
increase in overall consumption over the last 
decade has been observed. Chloramphenicol 
(CAP) is an antibiotic detected in aquatic 
compartments of several countries, in a 
concentration range of 0.0058 to 15.6 µg L1. 
Thus, it is important to evaluate new 
technologies for the treatment of water matrices 
containing these species. 

The goal of this work was to investigate the 
impact of each matrix composition on the 
operational parameters of TiO2/UV-A, rates and 
efficiency of degradation of CAP and, toxicity. 

First, the direct photolysis (UV-A) and the 
influence of TiO2-P25 was assessed in surface 
water (SW) and sewage treatment plant (STP) 
effluent at natural pH of the matrices (6.3 for 
SW and 7.0 for STP). For SW, 50, 100, 150, 
200, 250 and 300 mg L1 TiO2 were tested, 
while for STP, which has a more complex 
composition, a higher TiO2 concentration range 
was evaluated (150, 250 and 450 mg L1 TiO2).  

In SW, the UV-A irradiation contributed with 
38% CAP degradation with a pseudo-first order 
kinetic constant (k) of 0.0034 min1. Coupling 
UV-A and TiO2, even at the lowest TiO2 
concentration tested (50 mg L1), the kinetic 
constant increased 4-fold when compared to 
the UV-A irradiation, as consequence of the 
generation of hydroxyl radicals (HO). In 
addition, the kinetic constants increased until 
250 mg L1 TiO2; this concentration was chosen 
as the better TiO2 concentration by providing 
the higher kinetic constant (k= 0.036 min1) and 
shorter half-life time (t1/2= 19 min).  

In STP, the UV-A irradiation contributed with 
71% CAP degradation. The integration of UV-A 
irradiation and TiO2 improved the CAP 
degradation and, similar results for all TiO2 
concentrations assessed were obtained. The 
kinetic constants were 0.0045 min1 for UV-A 
and, 0.0070 min1 for 150450 mg L1 TiO2/UV-
A. Thus, 150 mg L1 TiO2 was chosen as the 
better concentration in STP effluent. No 
significant contribution of adsorption 

experiments was observed in both matrices, 
highlighting that the CAP degradation occurs 
via TiO2/UV-A. 

In parallel, a slight difference on kinetic 
constants were obtained ranging the pH values 
between 3.5 and 10 for SW and, 3.5 and 7.0 for 
STP effluent, being the natural pH of these 
matrices (6.3 for SW and 7.0 for STP) chosen 
as the better condition, since a reduction of 
20% on kinetic constants was obtained when 
compared to the better results obtained at pH 
3.5. 

The coupling of H2O2 with TiO2/UV-A showed 
different behaviours for the matrices. 
Considering the theoretical H2O2 concentration 
for total mineralization of 3 µmol L1 CAP 
(equivalent to 2.8 mg L1) and the natural 
organic matter of SW; 2.8, 5.6, 11.2 and 22.4 
mg L1 H2O2 were evaluated. A synergistic 
effect was obtained in SW; a greater decrease 
on CAP concentration occurred in the first 
minutes of reaction. In contrast, an antagonistic 
effect was obtained in STP ranging the H2O2 
concentration from 10 up to 75 mg L1. This can 
be explained by the competition between H2O2 
and the inorganic ions by TiO2 active sites, as 
well as by the presence of ions Fe3+ and the 
generation of S2O8

2; species that also act as 
electron acceptors, competing with H2O2 by 
electrons of the conduction band. Thus, H2O2 
acts majority as a scavenger of HO. 

The acute toxicity toward the V. fischeri was 
also evaluated. In SW, a reduction on toxicity 
from 22% to 16% after 120 min of treatment 
occurred under UV-A and TiO2/UV-A. For STP, 
an increase on acute toxicity from 22% to 35% 
was obtained by UV-A and, a similar toxicity 
that the initial one was observed by TiO2/UV-A 
after 240 min of treatment. On the basis of the 
results, the TiO2/UV-A can be a good 
alternative of treatment, since the target-
compound was efficiently degraded and non-
toxic by-products were formed. 
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Pharmaceuticals are widely used in the 
treatment of diseases in humans and animals, 
and, due their low removal efficiency in sewage 
treatment plants (STP), these compounds have 
been determined in environmental matrixes at 
concentrations in the order of ng L1 to μg L1.  

The goal of this work was to investigate the 
impact of each matrix composition on the 
operational parameters of heterogeneous 
photocatalysis, rates and the efficiency of 
degradation of a mixture of gemfibrozil (GEM), 
hydrochlorothiazide (HCTZ) and naproxen 
(NAP) and, toxicity. 

First, the influence of TiO2 concentration 
(50, 100, 150 and 200 mg L–1) on the 
degradation of the target compounds in 
deionised water (DW) and surface water (SW) 
at initial pH 5.86.0 (natural for these matrixes) 
was evaluated. The same study was performed 
for STP effluent at pH 7.7 (natural for this 
matrix); however, using higher concentrations 
of TiO2 (150, 300, 450 and 600 mg L–1) due to 
its higher complexity.  

An increase in rate constants (kobs) and, 
consequently, a decrease in half-life times (t1/2) 
was obtained by TiO2 addition during the 
degradation of target compounds in all matrixes 
when compared to the experiments in its 
absence. This behaviour was observed for DW 
and SW matrixes using up to 150 mg L–1 TiO2. 
On the other hand, a negative effect occurred in 
the presence of 200 mg L–1 TiO2, due to an 
increase in the turbidity or aggregation of the 
catalyst particles, which limits the light 
penetration or reduces the surface area of the 
active sites, respectively. A similar behaviour  
was observed for the STP effluent matrix: an 
increase in the value of kobs up to 450 mg L–1 
TiO2, followed by a negative effect in the 
presence of 600 mg L–1 TiO2. 

Then, using the best concentrations of TiO2 
for each matrix (150 mg L–1 for DW and SW 
and 450 mg L–1 for STP effluent), combination 
with H2O2 was evaluated using different 
concentrations of this reagent: 1, 3, 6 and 9 mg 
L–1 for DW and SW and 50, 100, 150 and 

200 mg L–1 for STP effluent, due its higher initial 
organic load. 

The addition of up to 6 mg L–1 H2O2 
increased the values of kobs and reduced the t1/2 
for DW and SW matrixes. In the presence of 
9 mg L–1 H2O2, there was a decrease in kobs and 
an increase in t1/2. This is attributed to the 
excess H2O2, which can adsorb onto the 
surface of the catalyst, causing changes in its 
surface and catalytic activity, as well as 
compete with the target compounds for 
hydroxyl radicals and gaps. No synergistic 
effect was obtained during the degradation of 
target compounds in the STP effluent due to the 
presence of persulphate generated from 
sulphate radicals, which acts as an electron 
acceptor. 

No complete mineralisation was reached for 
any matrix. Based on the results in DW matrix, 
free of natural organic matter, transformation 
products were generated during the 
degradation of the target compounds, since 
their concentrations were below the LD of the 
equipment, while 65% mineralisation was 
obtained. A similar behaviour was obtained in 
SW and STP effluent matrixes.  

An increase in the bioluminescence 
inhibition from 0 to 28% was obtained in DW 
after 240 min, which is considered non-toxic. 
For SW and STP matrixes, the toxicity reached 
between 70% and 90% inhibition due to the 
formation of toxic transformation products from 
natural organic matter (NOM) as confirmed by 
control experiments using the matrixes in the 
absence of the target compounds. Overall, the 
heterogeneous photocatalysis degraded 
efficiently the target compounds in the matrixes 
studied, but a previous step for the removal of 
the NOM before the advanced treatment is 
needed. 
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De maneira geral, observa-se que o 
processo de contaminação ambiental deriva de 
atividades antrópicas gerenciadas de maneira 
inadequada, dentre as que destacam a geração 
de resíduos domésticos nos grandes centros 
urbanos e uma grande variedade de resíduos 
industriais produzidos nas mais diversas áreas 
de produção, incluindo a agricultura. Muitos 
processos têm sido propostos para a 
remediação de resíduos industriais, incluindo 
processos de oxidação avançada (POAs) 
fundamentados em fotocatálise heterogênea. 
Dentro deste contexto, destaque deve ser dado 
ao TiO2, fotocatalisador que tem permitido a 
degradação de inúmeros poluentes de 
relevância, utilizando-se processos assistidos 
por radiação UV. 

Objetivando diminuir os custos de 
tratamento associados ao uso de fontes 
artificiais de radiação, esforços têm sido 
dedicados ao desenvolvimento de 
fotocalisadores passíveis de ativação solar. 
Uma das alternativas consiste na modificação 
de fotocatalisadores clássicos (ex. TiO2) por 
dopagem com metais nobres, como Au, Ag e 
Cu (Gawande et al., 2016). 

O objetivo do presente trabalho visa a 
síntese e caracterização de materiais mistos à 
base de TiO2 e cobre metálico, assim como a 
avaliação da sua atividade fotocatalítica frente 
a poluentes ambientais. 

O preparo deste fotocatalisador se 
fundamenta na síntese preliminar de 
nanopartículas de Cu, seguindo procedimento 
descrito por Wang et al., (2006) e posterior 
impregnação úmida das Nanopartículas de 
Cobre no TiO2, de acordo com o procedimento 
apresentado por Monga et al., (2017).  

Caracterizações realizadas por microscopia 
eletrônica de transmissão permitiram verificar 
uma estrutura do tipo Core-Shell (Cu@TiO2), 
formada por um núcleo de Cu e uma casca de 
TiO2. O material apresenta elevada 
absortividade na região do visível, o que sugere 
boa potencialidade para fotocatálise assistida 

por radiação solar, graças ao fenômeno de 
ressonância plasmônica de superfície (SPR)  

 
Figura 1. Representação gráfica do efeito de 
ressonância plasmônica de superfície (SPR)  

 

 
 
 
O material sintetizado foi utilizado para a 

degradação fotocatalítica do fenol (10 mg L-1), 
utilizando-se um reator de bancada equipado 
com agitação magnética e resfriamento por 
água. A radiação foi proporcionada por uma 
lâmpada halógena Xelux tipo JD 250 W, 
colocada sobre a solução. Nestas condições foi 
observada significativa degradação do 
composto alvo (fenol). 
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The use of biochars generated from 
agricultural waste has been widely investigated 
in recent years. Among the several applications 
for these materials, the remediation of 
contaminated water is one of the most 
impacting use. 

In this work, a biochar originated from olive 
press residues was prepared in laboratory 
scale. Its potential to remove veterinary drugs 
from water was evaluated using a model water 
containing 56 pharmaceuticals. The raw olive 
press residue was obtained from an olive oil 
company situated at Caçapava do Sul (State of 
Rio Grande do Sul, Brazil) and was maintained 
at freezer conditions until the receipt by the 
laboratory. The olive variety was mainly 
arbequina. 

In the laboratory, the olive press residue 
was dried in an oven at 105 ºC for 48 h. After 
that, the dry material was homogenized using a 
mill with 0.5 mm sieve holes. The material was 
then carbonized in a muffle furnace at 300 ºC 
for 4 h. Prior to use, the biochar was 
demineralized, and the surface functionalities 
were protonated by washing the material with 
0.1 mol L-1 HCl until a clear water phase was 
obtained and rinsing with ultrapure water and 
filtering. Finally, the biochar was dried at 105 ºC 
for 12 h, homogenized by grinding in a mortar 
and then stored in a desiccator. 

The model water was prepared by dissolving 
300 µL of a standard solution containing 56 
veterinary drugs (2 µg mL-1 in acetonitrile) in 10 
mL of ultrapure water, to prepare a test solution 
containing 60 ng mL-1 of each analyte. 

The biochar bed was assembled using an 
empty SPE cartridge (volume of 6 mL) with the 
following sequence: filter, biochar (600 mg), 
upper filter. The elements were gently 
compressed using a syringe barrel. All 
cartridges were conditioned with ultrapure water 
(~3 mL) prior to the application of the test 
solution. The experiment was performed in 
three replicates. 

Aliquots of 1.0 mL of the initial model water 
and the eluate collected from the biochar 

cartridge were transferred to HPLC vials. All 
samples were analyzed using a LC-MS/MS 
system as described by Hoff et al. (2019) using 
a C18 Simmetry column (50 × 2.1 mm; 3.5 μm 
particle diameter and 100 Å pore size) from 
Waters (Milford, USA). Water and methanol 
were used as mobile phases A and B, 
respectively, with ammonium acetate 
(5 mmol L−1) and acetic acid (0.1%) in each 
phase. The injection volume was set to 5 μL 
and the flow was 0.3 mL min−1. The column was 
kept at 40 °C.  

The removal rate was calculated comparing 
the average peak area of each analyte in the 
initial model water (considered as 100%) with 
the analyte peak area obtained from the eluate 
from the biochar cartridge. 

The results showed a removal profile 
varying between 0.7 to 99.9%. The retention 
mechanism was specific according to each 
pharmacological and/or chemical group. For 
instance, the aminopyrimidine drugs 
(diaveridine and trimethoprim) were removed in 
the highest rate (99.7%), followed by 
pleuromutilins antibiotics group (99.6%) and 
fluoroquinolones (99.2%), while the 
amphenicols were the less retained 
components (13.1%). A correlation between the 
removal rate and the LogP and pKa of each 
analyte was also performed. 

The results shown that biochar produced 
from live press residues has a great potential to 
be used for the removal of contaminants of 
emerging concern from water. Further studies 
will be carried out to evaluate up-to-scale 
models. 
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O aumento recente na utilização de ativos 
de agrotóxicos no Brasil expõe a dependência 
dessas substâncias para o país. Em 2014 A 
quantidade de ingredientes ativos de 
agrotóxicos consumida por área plantada no 
Brasil cresceu de 3,2 kg ha-1 em 2000, para 6,7 
kg ha-1 (IBGE, 2017). 

A falta de conhecimentos e cuidados na 
manipulação dos agrotóxicos geram um 
aumento na utilização dessas substâncias de 
forma irregular, se fazendo necessário a 
utilização de técnicas já conhecidas e a criação 
de novos métodos que viabilizem o 
desenvolvimento agrícola sustentável.  

Nesse contexto, com a finalidade de 
promover soluções mais eficientes e de baixo 
risco toxicológico, o entendimento detalhado 
dos mecanismos de desfoforilação de ésteres 
de fosfato via ataque nucleofílico pode ser 
muito útil, principalmente com o objetivo de se 
obter nucleófilos cada vez mais eficientes para 
esta tarefa. Neste trabalho foi realizado um 
estudo experimental da reação envolvendo 
hidroxilamina para desfosforilar o paration 
(SOX), (IUPAC: O-(4-nitrofenil) fosforotioato de 
O,O-dietila – Figura 1).  
 

 
Figura 1. Estrutura química do paration (SOX). 
 

O estudo foi conduzido monitorando-se, por 
um período não maior que 24 horas, a 
concentração do p-nitrofenolato, cujo 
coeficiente de extinção é muito pronunciado no 
comprimento de onda 405 nm. Todas as 
soluções foram mantidas em 28 °C e sob pH 
constante por efeito tamponante de diferentes 
combinações ácidos e bases conjugadas, em 
concentração 0,05 mol dm-3, suficientemente 
baixa para não competirem com a 
hidroxilamina utilizada na concentração de 0,5 
mol dm-3 (reduzindo a análise matemática à de 
cinéticas de primeira ordem). 

 
Figura 2. Perfil cinético da reação entre SOX e 
hidroxilamina (0,5 mol dm-3). 

A análise por ajuste não linear dos dados 
obtidos na faixa de pH de 8 a 12 revelam uma 
constante de velocidade 3,3 × 10-5 dm3 mol-1 s-1 

atribuída ao patamar entre os valores de pH 8 e 
11. O ajuste pode revelar o efeito relativo à 
degradação alcalina, com uma constante de 
velocidade de 3,5 × 10-2 dm3 mol-1 s-1, na 
mesma ordem de grandeza obtida por Lima e 
colaboradores (Lima et al., 2018) para o 
paraoxon.  

A partir dos dados obtidos, podemos afirmar 
que o paration reage mais lentamente com 
hidroxilamina (aproximadamente 1 ordem de 
grandeza), corroborando os dados de Purcell e 
Henge (2005). 
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A presença de contaminantes inorgânicos 
em águas residuais, industriais e efluentes tem 
sido um grande problema ambiental (Zhou et 
al., 2015). Os principais tratamentos utilizados 
para o devido lançamento de tais efluentes em 
corpos hídricos não têm se mostrado 
adequados e/ou são de custo elevado 
(Volesky, 2001). Por outro lado, o processo de 
biossorção para a remoção de contaminantes 
inorgânicos de solução aquosa tem 
demonstrado ser um método econômico e 
ecologicamente correto, utilizando material de 
baixo custo (Zhao, G. et al., 2001). 

Nesse sentido, a Pereskia aculeata Miller, 
trepadeira arbustiva da família Cactaceae 
(Butterworth e Wallace, 2005), no Brasil, 
também conhecida como ora-pro-nóbis (OPN), 
foi a matéria-prima utilizada na remoção dos 
contaminantes inorgânicos Cd2+ e Pb2+ de 
soluções aquosas. Assim, esse estudo 
consistiu no emprego do pó da folha de OPN e 
do polímero natural arabinogalactano (aragal) 
extraído da mesma planta (que são materiais 
de baixo valor agregado) na remoção de íons 
Pb2+ e Cd2+ de soluções aquosas. 

Os dois materiais foram caracterizados por 
FTIR, Análise elementar, determinação de PCZ 
e número de funções ácidas. A eficiência de 
remoção de íons Pb2+ e Cd2+ por ambos os 
materiais foi avaliada em diferentes valores de 
pH e o material que se mostrou mais eficiente 
nessa remoção foi utilizado para avaliação da 
capacidade de remoção de íons Pb2+ e Cd2+ 
em função da concentração sob temperatura 
constante. Os dados experimentais obtidos 
foram ajustados pelos modelos de Langmuir e 
de Freundlich. Além disso, foram realizados 
ensaios de dessorção empregando-se como 
eluentes: água deionizada, solução de NaNO3 
0,1 mol L-1 e solução de HNO3 0,1 mol L-1 

A caracterização desses materiais mostrou 
que ambos materiais são ricos em carboidratos 
e proteínas, apresentando em suas 
composições grupos hidroxila, carbonila e 
amino, com cerca de 5,6 mmol g-1 de grupos 
ácidos na composição do OPN e 4,8 mmol g-1 

na composição do aragal. O valor do PCZ 
determinado para o OPN foi de 6,73 ± 0,08 e 
para o aragal, 6,4 ± 0,2. Verificou-se que a 
remoção de ambos os íons é favorecida em pH 
5, 0; que o OPN remove maior percentagem de 
ambos íons em relação ao aragal e que ambos 
os materiais têm maior afinidade pelos íons 
Pb2+ em relação aos íons Cd2+. O modelo de 
Langmuir foi o que melhor ajustou os dados 
experimentais de adsorção de ambos os 
cátions metálicos. As capacidades máximas de 
adsorção pelo OPN foi de 127,70 ± 0,07 mg L-1 
de Cd2+ e de 209 ± 7 mg L-1 de Pb2+. A solução 
de HNO3 0,1 mol L-1 dessorveu cerca de 99% 
de Cd2+ e 89% de Pb2+, sendo indicada para a 
recuperação do metal retido ou para se obter 
um material a ser reutilizado em outros ciclos 
de remoção de metais. 
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As operações de extração de petróleo em 
alto mar se apresentam como um desafio 
econômico, pois para garantir que a produção 
de petróleo ocorra de forma contínua e 
eficiente, deve-se controlar a formação de 
sólidos tanto no reservatório quanto ao longo 
da linha de produção. As incrustações são 
formadas pela incompatibilidade entre as 
composições químicas das águas de formação 
e de injeção e/ou pelas mudanças 
termodinâmicas do sistema durante estas 
atividades. 

Uma eficiente forma de controle é reduzir 
significativamente, por meio de nanofiltração, o 
teor de sulfato da água que será injetada, 
reduzindo o fenômeno de incompatibilidade 
entre água de injeção e água de formação. 
Entretanto, a corrente que não permeia a 
membrana apresenta uma alta concentração 
de sais, sobretudo, cálcio e sulfato, gerando 
assim problemas de incrustação nesta 
operação (BADER, 2006). O tratamento da 
água do mar ocorre nas unidades removedoras 
de sulfato (URS) e, para suprir a demanda de 
água a ser injetada, este tratamento deve ser 
capaz de filtrar volumes da ordem de 15 mil m3 
por dia, gerando mais de 3 mil m3 de corrente 
salina com alto potencial para precipitação de 
CaSO4.2H2O (BOCZKOWSKI, 2015).  

Para garantir a URS em operação de forma 
adequada é necessário o uso de inibidores de 
incrustação para evitar ou reduzir a formação 
do sulfato de cálcio di-hidratado. Na maioria 
dos casos, estes inibidores são compostos da 
classe fosfonatos que podem apresentar 
toxicidade a várias classes de seres vivos. Uma 
alternativa ao uso destes produtos 
potencialmente agressivos ao meio ambiente 
foi avaliada neste trabalho. A carboximetil 
inulina (CMI) é um composto biodegradável 
obtido pela reação de carboximetilação da 
inulina, que é um polissacarídeo extraído das 
raízes da planta chicória (BOELS E WITKAMP, 
2011). O experimento foi realizado partindo de 
uma solução salina representativa de uma 
corrente de rejeito de uma URS. Ensaios de 
eficiência da CMI foram avaliadas em 

diferentes concentrações (1,0, 2,5, 5,0, 7,5, 10, 
15, 20, 25 e 30 mg L-1) referentes ao teor de 
matéria ativa (17%) e em diferentes 
temperaturas: 9, 25 e 41˚C. Os ensaios foram 
realizados em quintuplicata. Alíquotas foram 
coletadas ao longo do tempo (1, 2, 4, 6, 24, 30 
e 48 h) a partir do momento da mistura das 
soluções, previamente condicionadas (1 h) na 
temperatura desejada. Tais alíquotas de 
amostras foram filtradas e diluídas. 

A determinação de cálcio residual foi 
realizada pela técnica de espectroscopia de 
emissão atômica com plasma de nitrogênio 
induzido por micro-ondas (MP-AES 4200 
Agilent Technologies). 

Na temperatura de 41˚C, o equilíbrio foi 
atingindo entre 6 e 24 h de reação e, em 25˚C, 
isto só ocorre após 30 h de ensaio. 

A CMI apresentou uma capacidade de inibir 
a formação de CaSO4.2H2O em até 80% nas 
condições do rejeito da URS para uma 
concentração de 15 mg L-1, principalmente, 
para tempos de residência acima de 2 h. Diante 
dos resultados a CMI se apresenta como uma 
boa alternativa de inibidor de incrustação 
biodegradável e não tóxico para utilização em 
unidade removedora de sulfato. 
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Caffeine or 1,3,7-trimethylxanthine, with 
molecular formula corresponding to C8H10N4O2, 
is an alkaloid from the xanthine group naturally 
found in the environment. Caffeine is present in 
tea, chocolate, sodas and in a vast variety of 
food consumed worldwide, culminating in its 
occurrence in wastewater. Moreover, it can be 
considered as a marker of anthropogenic 
activity, since its consumption is thoroughly 
related to human habits, and it is also persistent 
in environmental matrices, standing out as one 
of the most ubiquitous wastewater micro-
contaminants1. Therefore, the need of 
technologies to remove caffeine in wastewater 
is essential to be studied. Anaerobic bioreactor 
is a technology widely used in Brazil since 
present advantages such as cheap, simple to 
be implemented compared to aerobic 
bioreactors, and also, it presents high removal 
rate of organic matter and produces methane 
and hydrogen which could be applied as energy 
source. There are many different configurations 
of anaerobic bioreactors such as  up-flow 
anaerobic sludge blanket (UASB), anaerobic 
bioreactor with fixed-structured bed (ABFSB) 
and horizontal-flow anaerobic immobilized 
biomass (HAIB).  The HAIB bioreactor is being 
sucessfully applied to remove emerging 
contaminants such as sulfamethazine, 
sulfamethoxazole and ciprofloxacin present in 
wastewater even at concentration level of  ng L-

1 and µg L-1. 
Thus, the aim of this study is to evaluate the 

caffeine transformation products obtained 
during the wastewater treatment using HAIB 
bioreactors. 

A 2.5 L acrylic bench-scale HAIB bioreactor 
with length of 100 x 5.00 (i.d) cm was used.The 
bioreactor was filled with polyurethane foam (5 
mm cubes, resulting in a working volume of 1.0 
L. The biomass was immobilized in the 
polyurethane cubes. This inoculum was from a 

UASB reactor treating poultry slaughterhouse. 
HAIB bioreactor was operated at 28 oC with 
hydraulic retention time (HRT) of 12 h during 
200 days. A lab-made sewage was used as 
bioreactor substrate with COD of 550 mg O2 L-1. 
The lab-made sewage contained cellulose, 
sucrose, starch, NaHCO3, meat extract, NaCl, 
CaCl2, MgCl2, detergent, K2HPO4 and soybean 
oil. Caffeine was spiked in the bioreactor 
substrate at 300 µg L-1, the bioreactor affluent 
and effluent samples were analyzed by SPE-
online coupled to LC-MS/MS. 

The HAIB bioreactor achieved the steady-
stated regimen after 30 days. The bioreactor 
removed the organic matter (OM) with high 
efficiency 84.6 ± 8.33 %. Moreover, caffeine 
was removed with efficiency of 99.1 ± 1.06 %. 
The OM and caffeine removal followed a first-
order removal with apparent constant of 0.419 
and 0.304, respectively.  

Five transformation products (TP) were 
identified after lab-made sewage treatment by 
HAIB bioreactor. HAIB effluent before caffeine 
addition was used as control sample. The TP1, 
TP2, TP3, TP4 and TP5 with  [M+H]+ presented 
m/z of 243, 227, 213, 211 and 181, 
respectively. 

This study presents for first time the caffeine 
transformation products after wastewater 
treatment in anaerobic bioreactor. HAIB 
bioreactor is suitable technology to remove 
emerging contaminants such as caffeine even 
in µg L-1 concentration level. Further studies are 
necessary to evalute the TPs ecotoxicity. 
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A mineração é capaz de acarretar 
problemas ambientais, tais como: 
contaminação da água e do solo em virtude da 
disposição de rejeitos com potencial de 
geração de acidez e ocasionando a formação 
de Drenagem Ácida de Mina (DAM). Mello et 
al., (2014) 

A DAM é procedente da percolação da água 
através de minerais sulfetados, como: Pirita 
(FeS2), Pirrotita (Fe(1x)S), Calcopirita (CuFeS2), 
Arsenopirita (FeAsS), Esfalerita (ZnS) e Galena 
(PbS). Os empreendimentos de exploração 
mineral visam à utilização de estratégias e 
alternativas com o intuito da neutralização dos 
rejeitos de mineração para a disposição, 
constituindo uma exigência básica para a 
viabilidade da empresa em relação à sociedade 
e meio ambiente. Machado e Schneide (2008) 

Nesta perspectiva foram realizados testes 
com o propósito de analisar o poder de 
neutralização da Escória Siderúrgica 
proveniente de subproduto da produção de 
ferro, para neutralizar rejeitos de mineração de 
mineradora de Cobre e Ouro em Goiás, 
comparando-o ao poder de neutralização do 
calcário calcítico. Foram realizados ao 
experimento testes estáticos e cinéticos. 

O ensaio estático do Material Estéril (ME) 
proveniente da mineração, da Escória 
Siderúrgica (ES) e do Calcário Calcítico (CC) 
foram realizados pelo método de contabilização 
ácido e bases, enquanto, os ensaios cinéticos 
utilizaram-se colunas de lixiviação com sistema 
de filtração. Machado (2013) 

 
 Figura 1-A. ES;       1-B. ME;    1-C. CC 

Fonte: (Própria) 

 
 

Tabela 01: Resultados da proporção ES/ME e CC/ME na 
geração líquida de ácido. 

 ME(g) TOTAL (g) pH final 
ES(g) 0,150 2,390 2,540 7.64 
CC (g) 1,250 1,250 2,500 7,69 

Fonte: (Própria) 
 

Os resultados estáticos demonstraram que 
ele possui a capacidade para geração de 
acidez, e a ES e o CC evidenciaram potencial 
para neutralização de acidez.  Ainda nos 
ensaios estáticos, através da análise de pH 
(tabela 01) foi possível encontrar uma relação 
de neutralização na mistura de ES+ME em 
uma proporção de 1:32, e em relação a mistura 
de CC+ME ficou em 1:1, no qual, foi possível 
perceber que ambos foram satisfatórios na 
neutralização da acidez gerada pelo ME, porém 
a ES se destacou por apresentar uma 
proporção de uso, 32 vezes, menor que o CC 
para o mesmo fim. Essas proporções foram 
utilizadas para a montagem das colunas de 
lixiviação com filtração para os testes cinéticos. 
Em relação às colunas de lixiviação a 
neutralização do ME a partir da ES em relação 
ao CC demonstrou ser muito eficiente, tanto em 
valores finais pH como na redução de 
precipitação de metais pesados. 
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Solar photo-advanced Fenton process 
(SPAF) using zero-valent iron (Fe0) as catalyst 
and oxidant reagents is studied like a potential 
technique to degrade pharmaceuticals in 
different water matrixes through reduction-
oxidation reactions. However, there is a lack of 
information about the reaction mechanisms and 
the characteristics of the transformation 
products (TPs) generated. The objective of this 
study was to propose pathways of the main TPs 
formed through SPAF, and to relate them with 
information on biodegradability and toxicity to 
evaluate the impact of this treatment process.  

This study employed standards of 
paracetamol (PCT), propranolol (PPN), 
dipyrone (DIP), fluoxetine (FXT), diazepam 
(DZP), and progesterone (PRG); in the initial 
solution, there was a concentration of 500 µg L-

1 of each pharmaceutical. Three water matrixes 
were used: distilled water (DW), simulated 
wastewater (SW) (OECD, 1999) and the raw 
hospital wastewater (RHW). Batch experiments 
were performed in a solar photo-reactor (1 L) 
equipped with aerated system. In a first step 2g 
of Fe0 was added to the photo-reactor (in dark) 
containing the initial mixed pharmaceuticals 
solution; these remained in contact for 15 min 
over aeration followed by the addition of [H2O2] 
37.5 mg L-1 at pH 3.0 in contact with the 
sunlight for 60 min. The identification of TPs 
was performed by LC (Shimadzu Nexera X2) 
connected to a QTOF MS (Impact II, Bruker 
Daltonics). DataAnalysis v. 4.2 and 
TargetAnalysis software were employed for the 
elucidation of TPs with implementation of a 
purpose-built-database with TPs reported in the 
literature. For toxicity and biodegradability 
prediction used EPI SuiteTM (BIOWIN) and 
TOXTREE software.  

As shown in the results, twenty-eight TPs 
were identified, the degradation pathways 
involve hydrolysis, successive hydroxylations, 
decarboxylation and loss of some functional 
groups. Depending on the structure of the 
pharmaceutical the TPs can generate isomers 
and open aromatic ring, e.g. for PPN TPs. The 

PCT´s TPs present successive hydroxylation 
reactions with the electrophilic addiction of HO● 
to the aromatic ring. For DIP, a loss of the 
sulfonic group and the methylamine group are 
the first step following of opening of the 
pyrazolinone ring a hydroxylation of the phenyl 
ring with formation of hydroquinone. Otherwise, 
fluoride abstraction is an important step in the 
degradation of FXT, some FTX´s TPs can 
contain cyanide groups. According to DZP´s 
TPs, a 6-member ring is formed, the opening 
and oxidation of the benzodiazepine ring also 
occurs. The PRG in the studied conditions was 
susceptible to H-abstraction.  

In the first 15 min of the process (dark), the 
corrosion of Fe0 by oxygen (O2) can produce 
reactive oxidants capable of oxidizing 
pharmaceutical compounds, most of the TPs 
identified were formed in this stage. DIP´s TPs 
showed an increase in area in this first part of 
the process, in turn, PNN´s TPs increase their 
areas in the presence of sunlight and the 
addition of H2O2. Finally, the TPs were 
analyzed by BIOWIN and TOXTREE. The 
results indicated that most of TPs observed are 
persistent (21 and 24 TPs for BIOWIN and 
TOXTREE, respectively) and 11 TPs present 
high toxic characteristics. As the results show, 
SPAF presents an excellent strategy for the 
degradation of pharmaceuticals. However, the 
TPs produced demonstrate the necessity to 
couple this treatment with other technologies to 
decrease their potential toxicity. 
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O naproxeno (NAP) é um anti-inflamatório 
que tem sido frequentemente detectado em 
águas superficiais e potável, em concentrações 
de ng a μg L1. Além disso, baixas remoções de 
NAP são obtidas pelos tratamentos 
convencionais utilizados nas estações de 
tratamento de esgoto (Luo et al., 2018). 

Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar 
a influência dos parâmetros operacionais 
(proporção molar de ferro/ligante e 
concentração de H2O2), assim como determinar 
a melhor condição visando à máxima 
degradação de 1,0 μmol L1 de NAP 
(equivalente a 230 μg L1) em água destilada 
pelo processo foto-Fenton em meio neutro. 

Primeiramente, foi avaliada a proporção 
molar entre os íons Fe3+ e os ligantes (L) 
orgânicos: citrato (Cit), ácido nitrilotriacético 
(NTA), ácido etilenodiaminotetra-acético 
(EDTA) e ácido etilenodiamina-N,N'-disuccínico 
(EDDS) nas proporções de 1:1, 1:2 e 1:3 em 
pH inicial 7,0, fixando-se a concentração inicial 
de Fe3+ em 10,0 μmol L1 (560 μg L1) (Gomes 
Júnior et al., 2018) e de H2O2 em 320 μmol L1 
(10,9 mg L1); concentração necessária para 
promover completa mineralização de NAP.  

Melhores degradações de NAP foram 
obtidas na presença de 1:1 para Fe/NTA e 
Fe/EDDS, 1:2 para Fe/EDTA e 1:3 para Fe/Cit. 
Nestas condições, a concentração de NAP 
ficou abaixo do limite de quantificação do 
equipamento (LQ  38 μg L1) após 40, 5, 60 e 
5 min de irradiação, respectivamente.  

A maior proporção requerida para Fe/Cit é 
justificada pela baixa estabilidade do complexo. 
Para Fe/EDDS, foi observado que o aumento 
da proporção de 1:1 para 1:2 não melhorou a 
eficiência de degradação. Aumentando a 
proporção de 1:2 para 1:3, houve redução na 
eficiência de degradação, pelo fato do excesso 
do ligante orgânico competir com o NAP pelos 
radicais hidroxila (Clarizia et al., 2017).  

O aumento na eficiência de degradação de 
NAP foi pouco significativo ao aumentar a 
proporção de 1:2 para 1:3 para Fe/EDTA e de 
1:1 até 1:3 para Fe/NTA. Sendo assim, 
escolheu-se as proporções de 1:2 para 

Fe/EDTA e 1:1 para Fe/NTA, pois a utilização 
de maiores proporções dos ligantes não é 
justificável, uma vez que onera o processo. 
Além disso, aumenta mais expressivamente a 
carga orgânica do meio, já que é uma fonte de 
carbono.  

Posteriormente, na melhor proporção molar 
de cada complexo de Fe/L e, em pH inicial 7,0, 
a concentração de H2O2 foi variada entre 40 e 
200 μmol L1 (equivalente a 1,4 a 6,8 mg L1).  
O aumento na concentração de H2O2 melhorou 
a eficiência de degradação de NAP para todos 
os ligantes até a concentração de 120 μmol L1; 
a concentração do composto-alvo ficou abaixo 
do LQ após 3, 15, 40 e 3 min de irradiação para 
os complexos FeCit, FeNTA, FeEDTA e 
FeEDDS, respectivamente. 

Concentrações acima de 120 e até 200 
μmol L1 não melhoraram significativamente a 
eficiência de degradação de NAP devido às 
reações paralelas ineficientes ocasionadas pelo 
excesso de H2O2 no meio reacional.  

Assim, é notório que para cada complexo é 
importante avaliar e determinar a melhor 
proporção molar Fe/L, assim como a 
concentração de H2O2 para garantir a máxima 
eficiência de degradação de NAP em meio 
neutro. 
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O Triclosan (TCS) é um antimicrobiano, 

agente preservante e antibacteriano presente 
em diversos produtos de higiene pessoal. 
Devido ao uso em larga escala, este fármaco já 
foi detectado em águas residuais, superficiais, 
marinhas e em outras matrizes ambientais em 
todo o mundo (Dhillon et al., 2015). Por ser 
considerado um contaminante emergente e de 
difícil remoção pelos processos convencionais 
de tratamento de água e/ou esgotos, se faz 
necessário avaliar novos processos para sua 
completa remoção, sem gerar outros produtos 
tóxicos. Umas das alternativas disponíveis, 
com grande potencial de aplicabilidade são os 
Processos Oxidativos Avançados (POAs). 
Dentro dessa perspectiva, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar a eficiência da fotólise direta 
na degradação do TCS em amostras de 
características químicas diferentes, como água 
destilada (amostra sintética) e em água do mar. 
A amostra de água do mar foi coletada na Praia 
de Cabo Branco, na zona urbana da capital 
paraibana. Ambas soluções de trabalho foram 
preparadas em concentração de 2,0 mg L-1 de 
TCS. Os testes de fotólise direta foram feitos 
sob exposição à radiação solar e em um reator 
equipado com três lâmpadas de luz negra 
(UVA) com 20W de potência cada, que emitem 
radiação entre 315 a 400nm. Os experimentos 
com luz solar, ocorreram sempre no período da 
manhã, ao ar livre, sob suave agitação 
mecânica e radiação de 59 a 3628 kj m2 
(INMET, 2019). A eficiência da degradação do 
TCS foi calculada, a partir da leitura de 
absorbância inicial e em intervalos de tempo de 
30 min, num total de 360 min, a partir da curva 
analítica (em 280nm). Os resultados dos 
ensaios de fotodegradação do TCS, nas 
amostras sintéticas, apresentaram degradação 
de 34% sob radiação UVA e 45% quando 
expostas à luz solar (Fig. 1). Quanto aos 
ensaios em água do mar, os resultados foram 
2,5% com luz UVA e 57,5% sob a luz solar 
(Fig.2). Estes dados mostram que somente a 
incidência de radiação não é suficiente para 
promover a completa degradação do TCS. 

 
 

 
Figura 1 - Variação da degradação de TCS, na 
amostra sintética, em função do tempo de 
irradiação de luz UVA e solar. 

 

 
 

Figura 2 - Variação da degradação de TCS, na 
amostra de água do mar, em função do tempo 
de irradiação de luz UVA e solar. 

 

 
 
 

A baixa porcentagem de degradação do TCS, 
notadamente na água do mar quando exposto 
somente à radiação UVA, indica a possível 
influência das diferentes características 
químicas deste tipo de matriz ambiental. 
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The high incidence of psychiatric disorders has 
led to a significant increase in the number of 
prescriptions for psychoactive drugs throughout 
the world, and, therefore, residues of this kind 
of pharmaceutical have been often released in 
the environment. Technologies involving 
Advanced Oxidation Processes (AOPs) have 
been likewise widely explored for the treatment 
of effluents and became a promising alternative 
to more traditional treatments, which typically 
are not effective enough upon the degradation 
of organic microcontaminants. But, AOPs are 
still not included in the design of common 
effluent treatment plants. So, the aim of this 
study was, essentially, to examine the 
degradation deeds of four antipsychotic 
pharmaceuticals (risperidone, clozapine, 
chlorpromazine and olanzapine), in real hospital 
effluent samples, by using photolysis and 
ozonation processes. The bench reactors were 
designed and constructed in our lab and all of 
the degradation assays were conducted using 
real samples. In both processes, the 
degradation profile was evaluated at different 
pH values (5, 7 and 9), during 60 min treatment. 
Sample aliquots of 0.5 mL were collected each 
5 min until 30 min of process and, thereafter, 
each 10 min. All the samples were analyzed 
using Liquid Chromatography with Electrospray 
Ionization - Mass Spectrometry. 

The kinetic constant of the analytes (kobs) 
was used to determine the slope of the 
experimental curves and to adjust to the 
previously selected pseudo-first-order model. 
This model was selected by varying the 
concentration of the antipsychotics and keeping 
constant the intensity of the UV radiation and 
the ozone production.  

When the photolysis of chlorpromazine 
executed, it was observed a color variation of 
the solution (colorless to red), showing the 
formation of the photoproducts, what was also 
reported by TRAUTWEIN; KÜMMERER (2012). 

Comparing the Kobs of the photolysis and 
ozonation processes of the antipsychotics, it 
resulted clear that the photoinduced oxidation 
was slower compared with the ozonation 

process. By the photolysis, the analytes 
showed higher degradation ratio in acidic pH 
values, while by the ozonation process the 
degradation was faster in neutral and alkaline 
medium (pH 7.0 and 9.0, respectively). 

Submitted to photolysis, clozapine was 
the antipsychotic drug showing the lowest rate 
of degradation, and, chlorpromazine, showed 
the highest degree. The half-life time of the 
analytes ranged from 6.3 to 43.3 min. By the 
ozonation process, the antipsychotics clozapine 
and olanzapine showed the highest and the 
lowest degradation rate, respectively, and the 
half-life times ranged from 3.9 to15.1 min. 

Comparing the efficiencies of both 
processes, it can be concluded that the 
antipsychotic drugs showed higher degradation 
rate under ozonation, and, that the degradation 
of all the compounds occurred supportive to a 
pseudo-first-order kinetics. Finally, advanced 
oxidation processes can also be recommended 
(as pre- and / or post-treatment) for the removal 
of antipsychotic residues from specially 
segregated currents of the hospital effluent.  
Such psychoactive drugs show potentially 
hazardous PBT-properties (persistence, 
bioaccumulation and toxicity) to non-target 
organisms, and should not be diluted untreated 
in the main effluent stream. 
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A fotocatálise heterogênea é definida como 
um processo de oxidação avançada, que se 
fundamenta na geração de formas radicalares 
ativas, que resultam da ativação de um 
semicondutor com radiação de energia igual ou 
superior ao do seu band gap. Tais processos 
são comprovadamente eficientes para o 
tratamento de diversos poluentes de relevância 
ambiental. No entanto, os principais 
semicondutores utilizados necessitam de 
radiação UV para sua ativação. Desta forma, 
esforços vêm sendo realizados no sentido de 
modificar tais fotocatalisadores, de maneira a 
permitir a sua ativação por radiação solar. 
Dentre outras alternativas de modificação 
destaca a criação de heterojunções com óxidos 
de menor band gap (Chou et al., 2017). 

Diante do exposto, o presente trabalho tem 
como objetivo a síntese de um fotocatalisador 
híbrido contendo ZnO e CuO e a avaliação do 
seu potencial de degradação de fenol, em 
processos assistidos por radiação solar 
artificial. Os óxidos foram preparados com 
diferentes proporções de cobre (0 %, 1 % e 5 
%), utilizando-se processo fundamentado na 
precipitação dos respectivos carbonatos 
alcalinos. Após tratamento térmico, os óxidos 
foram utilizados na degradação de soluções 
aquosas de fenol (10 mg L-1 em pH 6), em 
reator fotoquímico de bancada equipado com 
lâmpada halógena dicroica suspensa a 5 cm da 
solução. Alíquotas foram retiradas 
periodicamente, filtradas e submetidas à 
análise por cromatografia em fase líquida. 

Os óxidos contendo cobre apresentam 
coloração verde, enquanto que o material que 
contém apenas ZnO apresenta coloração 
branca. Imagens de microscopia eletrônica de 
varredura mostram a presença de partículas 
esféricas de ZnO, com CuO. Análises por DRX 
confirmam a presença de ZnO, com tamanho 
de partícula de aproximadamente 10 nm. 

A fonte de radiação utilizada emite 
fracamente na região UV e com bastante 
intensidade em comprimentos de onda 
superiores a 500 nm. Assim, esperava-se que a 
presença de CuO, que apresenta band gap em 
700 nm, pudesse favorecer a ativação do 

fotocatalisador e a degradação de fenol. 
Entretanto, esta ativação não foi observada. 

 
Figura 1. Imagem dos materiais precursores e 
da mistura de óxidos.   

 

 
 
Este resultado é incoerente com muitos 

relatos da literatura, que mostram elevada 
atividade deste tipo de fotocatalisador em 
processos assistidos por radiação solar. 
Entretanto, é importante salientar que grande 
parte destes trabalhos utiliza corantes como 
substrato modelo, o que levanta dúvidas a 
respeito da real atividade dos materiais, dada a 
elevada fotoatividade de muitos destes 
corantes. 

Em função destes resultados, estudos 
adicionais estão sendo realizados no momento, 
principalmente com o objetivo de permitir uma 
discussão aprofundada que contribua com uma 
melhor compreensão destes sistemas. 
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Os contaminantes emergentes (CEs) são 
compostos que possuem um grande potencial 
em causar problemas nocivos ao meio aquático 
e à saúde humana. Entre esse compostos 
estão hormônios, antibióticos, plastificantes, 
anti-inflamatórios, produtos farmacêuticos, 
entre outros. Umas das principais fontes 
desses CEs são efluentes domésticos das 
estações de tratamento, no qual não são 
projetadas para remover esses compostos. 
Entretanto, a muito a ser feito por órgãos 
reguladores para resolver esse problema 
ambiental (STARLING STARLING et al. 2019; 
SOPHIA, C. A. e LIMA, E.C, 2018). 

Uma alternativa interessante para remover 
CEs da água é através do processo de 
adsorção. Dentro desse processo, um dos 
parâmetros mais importantes é a cinética de 
remoção, devido a determinação do tempo de 
equilíbrio de adsorção de cada analito no 
material sólido. Diante disso, o presente 
trabalho teve como propósito avaliar as 
propriedades adsortivas em termos de cinética 
de adsorção dos CEs Isoniazida, Cortisol, 
Bisfenol A, 17α-etinilestradiol e o Triclosan, 
para o biossorvente  sabugo de milho (SB). Os 
compostos selecionados são representativos 
das principais classes de CEs e o material 
biossorvente utilizado foi um resíduo de 
atividade agrícola que pode ser encontrado em 
abundância, o que contribui para seu potencial 
de aplicação. 

Os experimentos de cinética de adsorção 
permitiram construir gráficos de Ct/Co, em que 

Ct e Co são as concentrações dos 
contaminantes no tempo t e a concentração 
inicial, respectivamente, versus tempo que 
estão apresentados na Figura 1.  

  
Figura 1. Variação da concentração (Ct/ Co) de 
Isoniazida de ISN (-■-), COR (-●-), BPA (-▲-), 
EET (-▼-) e TCS (-♦-)  em função do tempo à 
25, usando 300 mg de adsorvente, 100 mL de 
solução de 5 mg L-1 dos contaminantes e 
velocidade de agitação de  400 rpm.  

 

 
Observando o gráfico é possível notar que o 
tempo de equilíbrio para os cinco CEs ocorreu 
em menos de 60 minutos 

Para verificar o mecanismo cinético que 
rege o processo de adsorção do biossorvente 
frente aos cinco CEs, os dados cinéticos foram 
tratados empregando equações lineares dos 
modelos cinéticos de pseudo primeira-ordem, 
pseudo-segunda ordem e difusão intrapartícula.  

A partir da avaliação da linearidade dos 
dados obtidos usando esses modelos, o melhor 
ajuste para todos os CEs foi observado com o 
modelo de pseudo segunda-ordem.  

As curvas cinéticas de adsorção dos CEs 
pelo SB demonstraram que o biossorvente 
possui um potencial representativo para 
remover os CEs estudados, indicando seu 
possível emprego em métodos de remoção de 
águas contaminadas. 
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With the increase of life expectancy in the world 
population, there is an extensive consumption of 
drugs and personal care products. Part of these 
compounds and their metabolite transformation 
products are released into the environment 
(Sophia et al., 2018). The pharmaceutical industry 
is one of the most polluting agents of the 
environment. As there is not a standard regulation 
for the presence of these chemicals in the 
environment, they are classified as emerging 
contaminants (Michael et al., 2013). Effluents 
contaminated with pharmaceuticals constitute a 
severe problem because they high solubility in 
water and they are not entirely removed by 
conventional water treatment operations –leading 
to chronic and acute toxicity on live aquatic 
organisms (Amin et al., 2017). For that reason 
they should be removed from effluent before 
releasing into the environment. 

 
This study describes the preparation of the 

nanocomposite titanate nanosheet/pozzolan 
(TNS-PZ) prepared by the alkaline hydrothermal 
process (Fig1). The synthesis of new material was 
achieved through the hydrothermal process using 
natural pozzolan at different amounts of Ti(IV) 
(1.5; 2.5; 5 mmol) per gram of pozzolan mineral. 
This material was characterized and used as 
adsorbent for successful removal of the anti-
inflammatory diclofenac (DFC) from aqueous 
solutions. The material presents the nanosheets 
(Fig2A, 2B) at grafted at the pozzolan surface. 
The kinetic data were better fitted to nonlinear 
general order kinetic model. The equilibrium 
isotherms also were obtained employing the 
nonlinear method. The best isotherm model was 
the Liu. Based on the Liu isotherm model, the 
maximum sorption capacity (Qmax) of DCF onto 
the TNS-PZ adsorbent was 90.52 mg g-1 at 10°C. 
The adsorption process was spontaneous, 
exothermic, and the magnitude of changes in 
enthalpy,  are consistent with physical adsorption 
of DCF onto TNS-PZ. Also, the adsorbent was 

tested for simulated hospital effluents, and it was 
able to remove up to 96.50% of the effluents (fig 
2C). 
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A escassez de água no que tange à 
quantidade e qualidade é um dos problemas 
ambientais mais importantes deste século. 
A crescente demanda por recursos hídricos, 
globalmente, já pressiona pelo (re)uso de fontes 
alternativas, tais como as águas residuais tratadas 
(de esgoto urbano e industrial). 

Uma das razões, portanto, para a 
preocupação com as águas residuais, é a presença 
ubíqua de microcontaminantes de preocupação 
emergente, e com seus efeitos diretos e indiretos no 
meio ambiente e com as possíveis consequências 
para a saúde humana e de animais. 

Na grande maioria dos casos, claramente, 
o foco se concentra em produtos farmacêuticos 
(medicamentos), coaduvantes e produtos de 
cuidados pessoais, que representam os principais 
grupos de ‘microcontaminantes de preocupação 
emergente’ – prenhe de questões em aberto, 
apesar dos avanços tecnológicos hodiernos.

No Brasil, conquanto a saúde seja a 
principal preocupação da população - e sua íntima 
vinculação ao saneamento básico seja sobejamente 
conhecida – esta prioridade fica apenas em oitavo 
lugar no rank das prioridades: um ‘não-problema’, 
pois! 

A cobertura de água e esgoto no Brasil 
é muito deficiente e mesmo países com PIB per 
capita muito inferior, têm índices melhores. Cerca 
de 26,8% dos brasileiros e 14% dos citadinos 
não tem esgotamento (rede coletora), e 50% 
da população brasileira vive sem tratamento de 
esgoto. Contudo, tramita desde 2015 um projeto de 
emenda à Constituição Federal que propõe alterar 
o artigo 6º/CF para incluir o acesso à água potável 
e ao saneamento básico nos termos da lei.

Por outro lado, efluentes hospitalares, 
em especial, apresentam grande variedade 
de poluentes e microcontaminantes orgânicos 
e inorgânicos, substâncias recalcitrantes e 
persistentes ambientalmente, com capacidade para 
bioacumulação e exercer toxicidade, com potencial 
para afetar a qualidade da água de corpos hídricos 

receptores e representar ameaça à saúde pública 
e aos ecossistemas.

Por esta razão, entre muitas, nos últimos 
20 anos, nosso Laboratório de Pesquisa em 
Tratamento de Efluentes e Resíduos (LATER), 
do Departamento de Química/UFSM, dedicou-se 
também a estudos voltados ao desenvolvimento 
de metodologia analítica, a aplicação de processos 
avançados de tratamento, bem como à cinética 
de degradação de micropoluentes (em escala 
de bancada) e à avaliação da ecotoxicidade de 
contaminantes, metabólitos e subprodutos de 
transformação, tendo como matriz de investigação 
o efluente do Hospital Universitário da Universidade 
Federal de Santa Maria (HUSM).

Nesta palestra, pretende-se apresentar 
um breve resumo dos principais resultados e 
evidências obtidos ao longo das investigações e 
avaliações conduzidas até aqui.
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