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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho foi comparar as metodologias de 

extração de HPA em solo, (ultra-som, soxhlet e agitação mecânica) e a 

eficiência de cada uma, além de verificar a distribuição, ocorrência e os 

níveis de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) em camadas 

superficiais do solo próximo a uma industria de biomassa na cidade de 

Lages, região serrana do Estado de Santa Catarina. A realização dos 

experimentos envolveu a recuperação do d-10 fluoranteno adicionado a 

uma amostra de solo. As extrações foram realizadas em triplicata. Em 

outra etapa deste trabalho aplicou-se o método de extração com o 

ultrasom para verificar os teores de HPA nas amostras de solo coletadas 

na serra catarinense. Dos resultados obtidos na primeira etapa, 

destacamos o método de extração por ultrasom que apesar de fornecer a 

menor recuperação do contaminante entre os métodos estudados, é 

superior ao soxhlet e a agitação no que diz respeito à recuperação de 

alguns HPA, menor consumo de solvente e um tempo de extração 

reduzido. Na segunda etapa, os resultados obtidos nos permitiram 

concluir que houve um impacto ambiental na área em estudo com o 

aumento das concentrações de HPA de natureza tóxica após a 

implantação da indústria de biomassa. Foram encontrados HPA como o 

naftaleno, o fenantreno e o pireno em altas concentrações, provenientes 

de atividades antrópicas envolvendo a queima de combustíveis 

petrogênicos e pirolíticos e que possuem efeito tóxico, com 

características carcinogênicas e mutagênicas. É de extrema importância 

o desenvolvimento de métodos de abertura e análise de amostras assim 

como a verificação dos teores de micropoluentes orgânicos nos 

compartimentos ambientais. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work went to compare the efficiency of 

extraction of PHA in soil, applying the methodologies of the ultrasound, 

soxhlet and shaking besides to verify the distribution, occurrence and the 

amounts of polycyclic aromatic hydrocarbons (PHA) in superficial layers of 

the soil near to an industry of biomass in the city of Lages, mountain 

region of the Santa Catarina State. In the first stage of our work, we 

compare three different methods of extraction of PAH (ultrasound, shaking 

and soxhlet). The realization of the experiments wrapped the recuperation 

of d-10 fluoranthene added to a sample of soil. The extractions were 

carried out in triplicate. The second stage of this work consisted of the 

application of the method of extraction with the ultrasound to verify the 

amounts of PAH in samples of soil collected in the mountain region. Of the 

results obtained in the first stage, we detach the method of extraction for 

ultrasound that in spite of supplying the least recuperation of the 

contaminant between the studied methods is superior to a soxhlet and the 

shaking what concerns recuperation of some PAH, consumption of less 

solvent and a time of extraction also. In the second stage, the obtained 

results allowed us to end that there was an environmental impact in the 

area in study with the increase of the concentrations of PAH of toxic 

nature after the introduction of the industry of biomass. HPA was found 

like the naphthalene, the phenanthrene and the pyrene in high 

concentrations originating from activities anthropogenic wrapping the 

burning of petrogenic and pyrolytic fuels and what have toxic effect, with 

characteristics carcinogenic and mutagenic. It is of extreme importance 

the development of methods of opening and analysis of samples as well 

as to verify the amounts of organic micropollutants in the environmental 

compartments. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos – HPA, formam um grupo de 

compostos que apresentam dois ou mais anéis aromáticos condensados. Estas 

estruturas, bem como seus derivados nitrados e oxigenados, encontram-se como 

participantes em misturas complexas com grande distribuição em vários 

compartimentos ambientais. Os HPA são poluentes orgânicos persistentes (POPs), 

resistindo a degradação ambiental. Com isto, os HPA se acumulam no meio 

ambiente, podendo alcançar níveis prejudiciais a saúde. 

Os HPA são introduzidos no meio ambiente por fontes naturais e antrópicas 

(causadas pelo homem). Fontes naturais incluem queima acidental de combustíveis 

fósseis e florestas. Fontes antrópicas incluem produção de plásticos, borrachas 

sintéticas, fibras, fertilizantes e a queima de combustível fóssil. A quantidade de HPA 

no meio ambiente tem crescido dramaticamente, tendo como maior fonte de emissão 

a queima de combustíveis fósseis, principalmente em motores de automóveis e 

máquinas. Numa menor escala, estão as atividades diárias que utilizam a madeira e 

o carvão como combustíveis em lareiras, grelhas de carne, churrasqueiras entre 

outros.  O uso de equipamentos com gasolina (cortador de grama), têm contribuído 

para a presença de HPA em áreas urbanas. Os HPA estão amplamente distribuídos 

num extenso grupo de compostos, e são contaminantes ambientais extremamente 

perigosos devido ao efeito carcinogênico de alguns de seus compostos.  

Concentrações de HPA têm sido medidas no meio ambiente desde antes da 

década de 70. Porém nos últimos anos o estudo e a pesquisa de HPA tem atraído 

muita atenção de profissionais da área de química e de órgãos de proteção 

ambiental em todo mundo, devido ao seu alto poder carcinogênico e mutagênico e 

da existência de HPA numa imensa gama de amostras ambientais.  

A ingestão de HPA por seres humanos ocorre por diversas vias como a 

inalação de ar, a ingestão de águas e alimentos, presença nos solos e poeiras, 

contato através da pele e outros, com graus de intensidade diferentes. 

A região da serra catarinense possui muitas madeireiras, as quais, liberam 

como resíduo industrial serragem, cavacos e maravalha. A cidade de Lages 

localizada na serra catarinense é um dos maiores pólos madeireiros do Brasil e a 

serragem, principal resíduo de madeira, é produzida em quantidades consideráveis, 
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provocando com isso seu acúmulo em terrenos espalhados pela periferia do 

município. A grande quantidade de resíduo produzida e a falta de destino adequado 

levaram o setor privado de energia a instalar uma unidade de geração de energia 

elétrica e térmica em Lages, classificada como Industria de Biomassa. Seu processo 

de produção resume-se à combustão de resíduos de madeira (serragem, galhos, 

maravalha e cavacos) produzindo vapor da água que pode acionar um turbo gerador 

de energia elétrica ou ser fornecido diretamente as empresas (energia térmica). Em 

pleno funcionamento a empresa queima em torno de 400 mil toneladas de resíduo 

de madeira por ano. 

Estudos realizados em outros locais sugerem que a cinza resultante da 

combustão da madeira, serragem e outras matérias orgânicas, são um grande 

agente influenciador na concentração de HPA no solo. Levando em consideração os 

dados pesquisados, trabalhos científicos que tratam deste assunto e a quantidade 

de matéria orgânica queimada, torna-se óbvia a necessidade de serem realizadas 

pesquisas que visem destacar aspectos ligados à qualidade ambiental quanto à 

presença de HPA. 

A primeira etapa deste trabalho consistiu em testar a eficiência analítica de 

metodologias a serem empregadas para a extração dos HPA em solo, ou seja, os 

métodos de extração por soxhlet, ultra-som e agitação mecânica. O método que 

demonstrou ser mais eficiente e vantajoso foi utilizado para extrair, analisar e 

quantificar os HPA em amostras de solo, onde os mesmos encontram-se geralmente 

adsorvidos no material constituinte.  

Uma vez testado o método mais eficiente, verificamos a presença e a 

concentração destas substâncias na região da serra catarinense, provocada 

principalmente pela queima de resíduos da madeira (serragem) em industria de 

biomassa próxima na cidade de Lages. Inicialmente foram coletadas nove amostras 

de solo em locais estratégicos antes da empresa de queima de biomassa entrar em 

funcionamento. Os pontos de coleta foram numerados e suas coordenadas 

registradas com aparelho GPS. Depois de aproximadamente dois anos de 

funcionamento da Indústria de Biomassa, coletamos novamente nove amostras de 

solo nos mesmos locais utilizando as coordenadas registradas. Com base nos 

resultados obtidos através das análises foram comparadas as concentrações de 

cada HPA encontrado no solo da região com os valores determinados em outras 
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regiões. Esta comparação nos permitiu avaliar as condições ambientais e desta 

forma verificar se existiu a ocorrência de impacto ambiental no referido local.  
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVOS GERAIS 

 

• Extrair HPA de amostras de solo seco por soxhlet, ultrasom e agitação mecânica; 

 

• Verificar a distribuição, ocorrência e os níveis de hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA) em camadas superficiais do solo próximo a uma industria de 

biomassa na cidade de Lages, região serrana do Estado de Santa Catarina. 

  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Comparar os métodos de extração por soxhlet, ultrasom e agitação mecânica; 

• Realizar análises quantitativas para verificar se os níveis de HPA encontrados no 

solo estão em concentrações elevadas; 

• Verificar o impacto ambiental causado pela queima de serragem quanto à 

presença de HPA. 
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CAPÍTULO I 

 

1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPA) 

 

Dentre os hidrocarbonetos existem os que apresentam dois ou mais anéis 

benzênicos e são denominados de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). 

Os HPA são classificados como apresentando núcleos isolados como as bifenilas e 

núcleos condensados como o naftaleno, antraceno e fenantreno (Figura 1) (XUE e 

WARSHAWSKY, 2004). Existe uma imensa variedade de HPA no meio ambiente, 

grande parte deles possuindo características estruturais e propriedades muito 

similares, sendo comum à existência de estruturas isoméricas. Muitas vezes certos 

isômeros são mais carcinogênicos ou mutagênicos do que outros (RIBEIRO, 2001).  

As propriedades químicas e físico-químicas dos HPA são em grande parte 

determinadas por seus sistemas de duplas conjugadas, que variam com o número 

de anéis e, portanto, com sua massa molecular (COSTA, 2001). Os HPA são 

compostos relativamente inertes e suas reações mais comuns são as reações de 

substituição ou de adição eletrofílica.  

As reações de adição destroem a aromaticidade do sistema conjugado, 

diminuindo assim a estabilidade da molécula. Muitas vezes, elas são 

acompanhadas por reações de eliminação, que regeneram o sistema aromático e 

dão origem a um produto final de substituição (COSTA, 2001). 

Os compostos aromáticos são tóxicos, porém alguns apresentam maior 

toxicidade (GUILLEN e SOPELANA, 2003). Evidentemente a gravidade da 

intoxicação depende da natureza do composto aromático, da quantidade ingerida ou 

inalada e do tempo de exposição a ele.    

Os HPA podem apresentar ainda em sua estrutura átomos de oxigênio e 

nitrogênio, estas estruturas participam como misturas complexas e podem ser 

identificadas em segmentos ambientais variados.  Segundo Wania e Mackay (1996), 

HPA são poluentes orgânicos persistentes, ou seja, resistem a degradação 

ambiental. Devido a este fator os HPA podem acumular-se no meio ambiente 

atingindo concentrações que podem prejudicar a saúde, sendo o caso mais 
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conhecido o do benzopireno, presente na queima de combustível fóssil bem como 

no tabaco do cigarro e que possui efeito carcinogênico comprovado, pois interage 

diretamente no DNA das células provocando mutações e conseqüentemente câncer 

(JUHASZ e NAIDU, 2000; SAMANTA et al., 2002; BENGTSSON e ZERHOUNI, 

2003;). 

 

 

FIGURA 1: Fórmula estrutural e nomenclatura de alguns hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos - HPA (COSTA A.F., 2001). 
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1.2 ALGUMAS FONTES DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS 

AROMÁTICOS 

 

A introdução no meio ambiente dos HPA pode ocorrer por fontes naturais e 

antrópicas. Combustão acidental em florestas, materiais orgânicos diversos e 

combustíveis fósseis são considerados fontes naturais. As fontes antrópicas 

(causadas pelo homem) incluem queima de combustível fóssil (industria petrolífera e 

carvoeira), produção de plásticos, borrachas sintéticas, fibras e fertilizantes (KO et 

al., 2003 e PALM et al., 2004). 

A quantidade de HPA no meio ambiente tem crescido dramaticamente, tendo 

como maior fonte de emissão a queima de combustíveis fósseis, principalmente em 

veículos automotivos (MAZZERA et al., 1999; MASTRAL e CALLEN, 2000; 

PISUPATI et al., 2000;). Vazamentos de petróleo tão comum atualmente, apesar de 

provocarem grandes impactos ambientais localizados, não são os maiores 

responsáveis pela presença destes hidrocarbonetos na contaminação de ambientes. 

Segundo Apitz e colaboradores (1999), processos industriais relacionados a 

combustíveis fósseis, sua exaustão e escoamento ainda depositam uma quantidade 

maior destes compostos no meio ambiente. 

O petróleo constitui uma das fontes mais importantes de hidrocarbonetos. O 

petróleo é um líquido oleoso, pouco denso (d=0,65 a 0,9 g/cm3) e não miscível em 

água. Dependendo da região onde foi formado pode apresentar cor negra ou 

avermelhada, sendo constituído por milhares de compostos orgânicos, com grande 

predominância de hidrocarbonetos diversos (ZAKARIA et al., 2002 e STOUT et al., 

2004). O petróleo tem sua origem em pequenos seres vegetais e animais da orla 

marítima, que foram soterrados há milhões de anos. Pela ação de microorganismos, 

da pressão, do calor e do tempo, essa matéria orgânica foi transformada em 

petróleo. A palavra petróleo vem do latim (petrae, pedra; oleum, óleo), lembrando 

que é um material oleoso extraído das rochas. É encontrado em bolsões profundos, 

às vezes em terra firme, outras vezes abaixo do fundo do mar. Acredita-se que 50% 

das jazidas mundiais de petróleo estejam sob o mar. 

O petróleo, depois de retirado pelo homem dessas bacias petrolíferas, não 

pode ser substituído, ou seja, ele é fonte de recursos não-renováveis. A indústria 

utiliza o petróleo como matéria prima, contudo, seu aproveitamento produz 

substâncias que podem contaminar ambientes aéreos, aquáticos e terrestres 
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podendo ainda atingir animais e vegetais. Segundo Connell e colaboradores (1988) 

os principais contaminantes orgânicos nocivos a saúde que derivam principalmente 

do petróleo são as bifenilas policloradas (BPC); os hexaclorociclohexanos (HCH); os 

hidrocarbonetos clorados empregados como inseticidas por exemplo o DDT; os 

hexaclorobenzenos (HCB) e o objeto de estudo do nosso trabalho os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Os HPA são contaminantes 

orgânicos semivoláteis e são encontrados no petróleo com diferentes massas 

moleculares (BENLAHCEN et al., 1997; BISPO et al., 1999; OLLIVON et al., 1999). 

Outra fonte de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos é a hulha, também 

conhecida como carvão mineral (SCHAUER et al, 1996; DIDYK et al., 2000), e o 

xisto betuminoso (LÓPEZ-RAMOS, 1979; MORENO GARCÍA e FUNES, 1991), 

formado por rochas sedimentares orgânicas impregnadas de material oleoso (5% a 

10%) semelhante ao petróleo. O xisto é muito abundante na natureza; calcula-se 

que a quantidade total de óleo que pode ser produzida do xisto é quatro vezes maior 

que o total das reservas mundiais de petróleo, contudo seu uso para obtenção de 

compostos orgânicos é pequeno, pois comparada ao petróleo sua extração é 

economicamente inviável. 

A combustão natural ou provocada de material orgânico como madeira, 

serragem e derivados por sua vez também liberam quantidades significantes de HPA 

na atmosfera. Segundo estudos realizados por Kim e colaboradores (2003) os 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos também são formados pela combustão da 

madeira, estudo este de interesse para nós, pois nosso trabalho visa identificar HPA 

liberados pela combustão da serragem derivada do beneficiamento da madeira. Kim 

e colaboradores verificaram que um mês após uma floresta queimar, as 

concentrações de HPA no solo queimado eram mais elevadas do que no solo antes 

da queimada da floresta.  Resultados adicionais sugerem que a cinza resultante da 

combustão da madeira e demais matérias orgânicas é o agente principal que 

influencia a concentração de HPA no solo.  

Vários estudos tem sido realizados com o objetivo de analisar a presença de 

HPA em resíduos provenientes da combustão da madeira e seus derivados 

(NESTRICK e LAMPARSKI, 1982; THOMA, 1988; BACHER et al., 1992 e 

WUNDERLI et al.,  1996). Estes estudos revelaram níveis significativos de HPA nos 

produtos da combustão da madeira, sugerindo assim que a combustão natural de 

madeira (fogos em florestas) pudesse ser a principal fonte ambiental de HPA. Para 
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um estudo mais concreto o ideal seria que a investigação incluísse amostras diretas 

do ar no momento da queimada da floresta.  Entretanto, a amostragem do ar durante 

fogos na floresta é difícil porque não se sabe quando, onde e como os fogos na 

floresta ocorrerão.  Sendo assim nosso trabalho se concentrará na análise do solo 

próximo ao local da incineração dos derivados da madeira (serragem, galhos e 

maravalha).   

 

1.3 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS EM 

COMPARTIMENTOS AMBIENTAIS 

 

Os HPA podem ser encontrados em diversos compartimentos ambientais tais 

como atmosfera, solo, sedimento e por bioacumulação pode também estar 

incorporado aos organismos vegetais e animais.  

Os HPA em amostras de solo encontram-se geralmente adsorvidos no 

material particulado constituinte. Sua deposição nas camadas superiores de solo 

ocorre por ação da gravidade (BOUCHEZ et al., 1996). Resultados obtidos por Kim e 

colaboradores (2003), sugerem que a cinza resultante da combustão da madeira, 

serragem e outras matérias orgânicas são o maior agente influenciador na 

concentração de HPA no solo, contudo a emissão veicular em torno das estradas 

que apresentam tráfego pesado e intenso pode contribuir para a presença de HPA 

em solos de áreas urbanas. 

Wild e Jones (1995) estimaram que aproximadamente 90% da contaminação 

ambiental por HPA na Grã Bretanha esteja armazenada nos solos.  Esta estimativa 

exclui locais contaminados tais como minas de carvão, refinarias de petróleo entre 

outros.  Os níveis de HPA total contidos nos solos estão intimamente relacionados 

com queimadas naturais (EDWARDS, 1983).  Entretanto, as concentrações de HPA 

variam entre os solos de clima temperado e tropical. Isto ocorre devido à 

volatilização e a fotooxidação que ocasionam a degradação mais rápida dos HPA 

em solos tropicais é (SMITH et al., 1995, WILCKE et al., 2002 e WILCKE et al., 

2003).   

Os HPA também podem ser facilmente encontrados em sedimentos marinhos 

ou de rios apresentando concentrações altas ou baixas dependendo das 

propriedades de sedimentação. O caráter lipofílico e sua grande persistência nestes 

ambientes são os grandes responsáveis pela acumulação, que aumentam 
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proporcionalmente com o aumento da massa molecular dos HPA. A acumulação de 

substâncias no sedimento torna-os disponíveis à biota, podendo ocasionar a 

bioacumulação nestes organismos (FERNANDEZ et al., 1997). Isto ocorre com 

maior freqüência por meio dos compostos de baixo peso molecular que são mais 

solúveis. Segundo Law e colaboradores (1997) a degradação dos HPA nos 

sedimentos é muito lenta, principalmente se o sedimento for anaeróbico. Em 

grandes profundidades os sedimentos funcionam como depósitos destes compostos, 

mas a dinâmica das águas costeiras tende a movimentá-los, devido a este fator 

podemos considerar os sedimentos como fontes contaminantes e não como 

depósitos permanentes.  

Em compartimentos ambientais como o ar atmosférico à presença de HPA 

resulta principalmente da queima de combustíveis fósseis e queimadas de florestas. 

Contudo, em vários países vem crescendo sobremaneira a tecnologia de 

incineração, usada atualmente como um dos principais meios para destruição de 

resíduos orgânicos e inorgânicos nas cidades.  Aproximadamente 45% dos resíduos 

domésticos são incinerados na França. (ADEME, 1997).  As vantagens principais 

deste tratamento destrutivo consistem em uma redução grande do volume e uma 

possível produção de energia térmica, contudo o saldo para o meio ambiente na 

maioria dos casos é negativo.  

Nosso trabalho assemelha-se em parte com as pesquisas realizadas na 

França, pois detectaremos a presença de HPA no solo que precipitaram do ar 

atmosférico por meio da adsorção de suas moléculas e posterior ação da gravidade. 

O solo inseriu em seu compartimento estes HPA, os quais tiveram origem na 

incineração industrial de resíduos da madeira (serragem, galhos e maravalha). É 

sabido que a incineração destes resíduos, emite vários poluentes atmosféricos tais 

como; metais pesados tóxicos, compostos orgânicos tóxicos e material particulado.  

Particularmente, no que diz respeito aos compostos orgânicos o nosso interesse 

está focalizado nos HPA.  

HPA são produzidos por reações de alta temperatura tais como a combustão 

incompleta ou o pirólise de materiais orgânicos (NIKOLAOU et al., 1984).  São 

emitidos principalmente como gases durante estes processos, mas os HPA 

rapidamente se condensam ou adsorvem em partículas existentes no ar.  

Conseqüentemente, as partículas de HPA possuem diâmetro em escala micrômica. 

Estas pequenas partículas podem penetrar no aparelho respiratório onde se 
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depositam podendo comprometer a saúde devida suas características cancerígenas 

e mutagênicas. (VENKATARAMAN e KAO, 1999). 

 

1.4 EFEITOS TÓXICOS E CARCINOGÊNICOS DOS HIDROCARBONETOS 

POLICÍCLICOS AROMÁTICOS (HPA) 

 

A poluição do meio ambiente vem sendo assunto de interesse geral, nos 

preocupando principalmente a identificação dos focos contaminantes. Observou-se, 

contudo que o meio ambiente tem a capacidade de perceber interferências mínimas 

na concentração das diversas substâncias que o compõe. Dentre estas substâncias 

que mesmo presente em baixas concentrações podem ser prejudiciais à saúde 

humana, estão os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). Segundo Pereira e 

colaboradores (2000), os HPA (FIGURA 1) representam um grupo de compostos 

aromáticos que possuem alta toxicidade.   

Os HPA encontram-se distribuídos em um grupo grande de compostos, e 

segundo Grimmer, (1983) alguns de seus compostos são contaminantes ambientais 

que representam grande toxicidade devido ao seu efeito carcinogênico.  

Segundo Matzner, (1984), as concentrações de HPA vem sendo detectadas 

desde antes da década de 70. Contudo, apenas recentemente profissionais da 

química e órgãos de proteção ambiental tem voltado suas pesquisa para a análise e 

detecção de HPA. Este interesse demonstrado pelo estudo de HPA justifica-se 

devido á existência deste compostos numa grande quantidade de compartimentos 

ambientais, e principalmente por sua alta toxicidade juntamente com seu poder 

carcinogênico e mutagênico (LEE et al., 1992; DENISSENKO et al., 1996). O contato 

de seres humanos com os HPA pode ocorrer de diversas formas, dentre elas 

podemos citar o consumo de água, partículas de solo, carnes grelhadas, gases 

atmosféricos e contato direto com os contaminantes com graus de intensidade 

diferentes. Muita atenção deve ser dada às pessoas que trabalham em industrias 

petroquímicas, consumidores de cigarros e operários que operam incineradores de 

resíduos orgânicos. Segundo Yaws, et al., (1995) observou-se através de estudos 

de saúde pública, quem inalar freqüentemente estas substâncias comprovadamente 

aumenta a possibilidade de desenvolvimento do câncer de pulmão e garganta nos 

trabalhadores de industrias de processamento de coque e carvão.  
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A International Agency for Research on Cancer (IARC, 2002), a United States 

Environmental Protection Agency (US EPA, 1995) e a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) estabeleceram uma classificação de HPA, conforme os 

dados disponíveis sobre carcinogenicidade e que são apresentados na Tabela I. 

 

TABELA 1: Classificação dos HPA quanto a sua carcinogenicidade*                                                                                    

.  

HPA IARC USEPA ABNT 

Fluoreno 3 P NM 

Fenantreno 3 P NM 

Antraceno 3 P NM 

Metilfenantrenos+Metilantracenos 3 P NM 

Pireno 3 P NM 

Fluoranteno 3 P CP 

Benzo[a]antraceno 2A P CP 

Criseno 3 P CP 

Benzo[b]fluoranteno 2B P CP 

Benzo[k]fluoranteno 2B P NM 

Benzo[e]pireno 3 P NM 

Benzo[a]pireno 2A P CP 

Indeno[1,2,3-c,d]pireno 2B P CP 

Dibenzo[a,h]antraceno 2A P CP 

Benzo[g,h,i]perileno 3 P NM 

Coroneno 3 P NM 

 

(*)  Denominações utilizadas pela IARC: 2A = Provável carcinogênico para humanos – limitada 

evidência em humanos e suficiente em animais; 2B = Possível carcinogênico para humanos – 

limitada evidência em humanos e insuficiente em animais; 3 = Não é classificado como carcinogênico 

para humanos.  Denominação utilizadas pela US EPA: P = HPA de controle prioritário. 

Denominações utilizadas pela ABNT: CP = Confere periculosidade; NM = Não mencionado.  

 

 

 

 



 13

1.5 IMPACTO AMBIENTAL DOS HPA 

 

Atualmente o reconhecimento de grandes quantidades de agentes tóxicos e 

seus subprodutos originados de atividades industriais aliado à persistência deste 

compostos no ambiente e sua influência nas atividades biológicas demonstra a 

necessidade e a importância de avaliar seus riscos aos ecossistemas (rios, ambiente 

litorâneo aquático, lagos, atmosfera e solo), (ISCAN, 2004). Certamente, 

compreender os impactos dos contaminadores no ambiente, incluindo os 

organismos que vivem nele, é bastante complicada.  Não obstante, a necessidade 

para a proteção dos recursos naturais escassos no ambiente e o uso mais sábio 

deles traz a necessidade e a importância de focalizar mais atenção ao assunto.  

Contudo o processo da avaliação de risco ambiental (ERA) evoluiu muito desde que 

a agência de proteção ambiental (United States Environmental Protection Agency 

US EPA); elaborou um sistema para a avaliação de riscos ambientais em 1992. A 

avaliação de risco ambiental envolve três estágios em um processo contínuo: 

•  Identificação do problema;  

• análise da exposição e dos efeitos toxicológicos; 

• caracterização do risco.  

Dentre estes estágios, a identificação do problema é o mais crítico, pois 

estabelece o sentido e o espaço da avaliação do risco ambiental.  O estágio envolve 

identificar o verdadeiro compartimento ambiental a ser protegido e selecionar as 

maneiras com que estes riscos podem ser medidos e avaliados. A exatidão na 

estimativa do risco é baseada em sua maior parte na disponibilidade da informação 

chave sobre as características do contaminante.  A informação chave requerida 

durante esta fase do processo de avaliação de risco é como segue (KENDALL, 1996 

e FAIRBROTHER et al., 2001). 

• potência do contaminante de interesse;  

• fonte do contaminante, procedência e histórico; 

• modalidade de ação do contaminante; 

• características do contaminador (propriedades físico-químicas, 

comportamento ambiental, persistência no meio ambiente, produtos 

originados da sua transformação e bioacumulação),  

• potência do risco ao meio ambiente;  
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• áreas de incerteza.   

 

Como comentado anteriormente, a avaliação dos impactos causados por 

produtos químicos ambientais (contaminantes) no ambiente, incluindo a influência 

nos organismos que vivem nele, é bastante complicado, devido a isto nosso trabalho 

estará focado no contaminante e no foco de contaminação, contudo é de nosso 

interesse relatar os procedimentos e tarefas envolvidas na avaliação completa do 

impacto ambiental.  

Tanto a água como o solo e os ambientes marinhos contêm sistemas 

complexos.  Cada um destes sistemas contém sua própria biota, que pode ser 

representada por milhares de animais, plantas, microrganismos e até mesmo o 

homem.  Além disto estes sistemas interagem com as condições físico-químicas do 

ambiente e do clima.  Assim, se a saúde total do ambiente dever ser avaliada e 

compreendida corretamente, o impacto dos produtos químicos nas interações entre 

organismos e seus respectivos ambientes deve ser avaliado além de seus efeitos 

individuais. O solo, nosso compartimento ambiental de estudo, por exemplo, é 

exposto freqüentemente a uma variedade de agentes tóxicos que na maioria dos 

casos resultam das atividades antrópicas.  Estes contaminantes são produtos 

químicos orgânicos, tais como hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA). As 

fontes mais comuns de liberação destes compostos são: (a) resíduos produzidos na 

combustão natural de produtos orgânicos, (b) queima de combustíveis fósseis, (c) 

mineração, (d) vazamento de óleo e (e) utilização inadequada de agroquímicos em 

geral.  Em conseqüência disso, o impacto no meio ambiente pode provocar até a 

eliminação dos organismos que vivem nele. O nível de exposição e a concentração 

do contaminante no meio ambiente são os responsáveis pelo impacto a biota. 

(FAIRBROTHER et al., 2001).   

Desde que a agência de proteção ambiental (US EPA) elaborou um sistema 

para a avaliação de risco ao meio ambiente em 1992 (Agência de Proteção 

Ambiental dos E. U), o processo de avaliação de risco ambiental (ERA) está sendo 

considerado com mais seriedade e responsabilidade.   

Para os contaminantes sólidos como os HPA as propriedades físico-químicas 

e o comportamento ambiental do contaminante são de grande importância. Estas 

propriedades são: (i) solubilidade em água e lipofilidade, (ii) adsorção no solo e (iii) 

vaporização. 
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Para os HPA uma propriedade fundamental é a adsorção em solo e 

sedimentos. Sabe-se bem que os contaminantes altamente solúveis são 

transportados em quantidades grandes através do ciclo hidrológico e assim 

encontram-se distribuídos extensamente a grandes distâncias de seus pontos de 

introdução no meio ambiente.  Em contraste, os compostos hidrofóbicos tendem a 

serem mais estáticos com pouca movimentação através do ciclo hidrológico (ISCAN, 

2004). Contaminantes que estão em fase aquosa podem ser adsorvidos pelo solo ou 

sedimento.  

O fator de persistência de um contaminante no meio ambiente depende da 

velocidade de degradação deste contaminante. Alguns poluentes estão sujeitos à 

ação metabólica de microorganismos que transformam produtos químicos orgânicos 

complexos em substâncias inorgânicas, estas transformações também podem ser 

provocadas pela ação da luz ou substâncias químicas existentes no próprio 

ecossistema. Alguns compostos, entretanto, não podem ser degradados totalmente 

(KENDALL, 1996 e FAIRBROTHER et al., 2001).  Assim, esses que não são 

degradados facilmente persistem no meio ambiente como é o caso de certos HPA.  

Os compostos originados nestas transformações são os produtos da 

degradação dos contaminantes.  As exposições de animais, vegetais e do homem a 

esses intermediários também devem ser avaliadas.  Alguns produtos metabólicos 

poderiam ser mais tóxicos do que os produtos químicos originais (por exemplo, 

HPA).  A foto-oxidação pode também realçar a toxicidade de vários contaminantes 

como no caso do efeito mutagênico dos HPA.   

Determinados contaminantes tendem a bioacumulação em organismos 

aquáticos, com sua concentração movimentando-se pela cadeia alimentar gerando 

efeitos tóxicos em organismos que não tiveram nenhuma exposição direta ao 

contaminante químico. (KENDALL, 1996 e FAIRBROTHER et al., 2001).   

As áreas de incerteza representam aquelas áreas em que falta conhecimento 

sobre os fatores que afetam os riscos de impacto ambiental.  Estas áreas de 

incerteza podem conduzir a estimativas incorretas (SOLOMON et al., 1996 e 

PAUSTENBACH, 2001).   

Após várias pesquisas relacionadas ao estudo do impacto ambiental podemos 

concluir que o meio ambiente é muito sensível a determinado composto químico e 

que sua ação em certos compartimentos ambientais pode ser altamente prejudicial à 

flora e a fauna. Porém a identificação do contaminante e sua fonte são as etapas 
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mais críticas no processo de análise do impacto ambiental, o que nos faz entender a 

importância de considerarmos o meio ambiente como sujeito ativo e diretamente 

responsável pela manutenção e melhoramento da qualidade de vida em nossa 

comunidade.  

Com relação ao impacto ambiental nosso trabalho visa identificar o 

contaminante (HPA), o foco de contaminação e avaliar se ocorreu aumento nas 

concentrações de HPA no solo próximo ao foco contaminante. 

 

1.6 ALGUNS MÉTODOS DE EXTRAÇÃO DE HIDROCARBONETOS 

POLICÍCLICOS AROMÁTICOS 

 

Vários estudos tem sido realizados com o objetivo de detectar HPA em 

compartimentos ambientais. Shimmo e colaboradores (2002) descrevem varias 

técnicas de extração de HPA em sólidos, dentre elas a extração por microondas, 

soxhlet, ultra-som e fluídos supercríticos, contudo Bouloubassi e Saliot, (1991) 

utilizam o método de agitação mecânica para suas extrações em solo seco. Com 

relação a algumas destas técnicas citadas na literatura podemos observar também 

resultados satisfatórios nos trabalhos de Xu e colaboradores (2001) e Ricking e 

Schulz (2002), utilizando a técnica do ultra-som; Budzinski e colaboradores (1997) 

utilizando a técnica de extração por soxhlet e Kim e colaboradores (2003) e 

Dupeyron e colaboradores (1999) a técnica do microondas.  

Segundo Dupeyron, a metodologia que oferece melhores resultados envolve 

a extração por microondas. Todos os métodos descritos são amplamente utilizados 

para extração de HPA em solos e outros materiais sólidos encontrados no meio 

ambiente. Os métodos citados também foram descritos como sendo muito eficientes 

na recuperação de HPA em solos por Searl e colaboradores (1970), Coates e 

colaboradores (1985), Kicinski e colaboradores (1989), ISO, (1995), Song e 

colaboradores (1995) e Offenbacher e colaboradores (1996). Contudo, extrações 

utilizando diferentes métodos feitos por Sun (2004) demonstraram que o peso 

molecular dos HPA pode influenciar na eficiência destes métodos. 

Com relação aos solventes utilizados nos métodos descritos, segundo Jonker 

e Koelmans (2002) o mais utilizado nas extrações de sólidos é o diclorometano. A 

utilização de mistura de solventes com proporções fixas também é muito utilizada. 
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Vários trabalhos vêem sendo desenvolvidos com o objetivo de aprimorar as 

técnicas de extração e com isto conseguir uma recuperação maior destes poluentes. 

Recentemente Sun e colaboradores (2005) utilizando diclorometano como solvente 

comparou as técnicas de extração por ultra-som e soxhlet tradicional chegando a 

resultados que identificavam o soxhlet como o método mais eficiente.  

Para a técnica de extração em soxhlet, Besombes e colaboradores (2001) 

obtiveram bons resultados analisando a concentração das partículas de HPA no ar 

atmosférico coletadas nos arredores de um incinerador municipal na França. 

Besombes utilizou uma mistura de solventes com diclorometano e ciclohexano na 

proporção de 2/1 respectivamente e tempo de extração de três horas. Os solventes 

então foram evaporados e reduzidos a 2 mL, conseguindo assim detectar 11 HPA 

com estimativa de erro entre 7% e 34% dependendo do HPA.  

Korenková, (2005) também utilizando cinzas para a extração de HPA e fez 

uso da técnica de ultra-som pesando 5g de amostra e misturando ao sólido 10 mL 

de acetonitrila com tempos de sonicação diferentes 1, 2 e 4h. A mistura foi resfriada 

e centrifugada a 4000 rpm por 10min. O sobrenadante foi filtrado e reduzido com 

nitrogênio para 1mL. Os resultados obtidos foram satisfatórios, contudo Korenková 

conclui que mais estudos deveriam ser feitos utilizando novas misturas de solventes. 

 Song e colaboradores (2002) realizaram um estudo comparando métodos de 

extração para determinar a contaminação de solos e sedimento por HPA. Os 

métodos comparados foram dois por agitação; o alemão VDLUFA (Verband 

Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs und Forschungsanstalten) utilizando 

uma mistura de água (50mL), acetona (100mL) e dicloro metano - DCM (75mL) e o 

ISO A da International Organization for Standardization no qual utilizou 100mL de 

acetona e 100mL de éter de petróleo. Foram utilizados 20g de amostras para ambos 

os métodos. Song e colaboradores utilizou também a técnica de extração por ultra-

som com 25mL de diclorometano para amostras de solo seco sonicadas por duas 

horas a 35oC e por fim utilizou para comparação um terceiro método o soxhlet (ISO 

B),  também da International Organization for Standardization utilizando 15-30g de 

amostra de solo seco dissolvidos em 50-100mL de tolueno com tempo de extração 

de 4-8 h.   

Verificou-se, contudo que para amostras com baixo nível de contaminação 

não houve diferenças significativas na comparação entre a eficiência de extração 

dos métodos descritos, mas para amostras com alto nível de contaminação a 
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eficiência de extração decresce segundo a ordem: agitação VDLUFA > agitação 

(ISO A) > ultra-som > soxhlet (ISO B).  

Os dados obtidos para este estudo indicaram a extração por agitação como 

sendo mais eficiente, contudo nossa pesquisa irá avaliar as técnicas de extração por 

ultra-som, agitação e soxhlet respectivamente. Estas técnicas serão comparadas 

levando em consideração fatores como eficiência de extração, economia de solvente 

e tempo de extração. A técnica que associar estes três fatores da forma mais 

completa será aplicada na extração de HPA em amostras de solo seco.  

 

1.7 CROMATOGRAFIA E HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS 

 
Dentre os métodos mais utilizados na determinação de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos estão a cromatografia gasosa (CG) e a cromatografia líquida 

de alta eficiência (CLAE), ambas associadas a diversos tipos de detectores que 

auxiliam na identificação destes compostos (COLLINS et al., 1995). De um modo 

geral estes tipos de cromatografia são aplicáveis à separação e análise de misturas 

cujos constituintes sejam voláteis com pontos de ebulição de até 300oC e que sejam 

termicamente estáveis (VOLLHARDT e SCHORE, 2004). 

Existem dois tipos de cromatografia gasosa: cromatografia Gás - Sólido 

(CGS) e cromatografia Gás - Líquida (CGL). A cromatografia Gás - Sólido se baseia 

na fase sólida estacionária, na qual a retenção das substâncias analisáveis é a 

conseqüência da absorção física. A cromatografia Gás -Líquido é útil para separar 

íons ou moléculas dissolvidas em um solvente. A cromatografia basicamente é uma 

separação de misturas por interação diferencial dos seus componentes entre uma 

fase estacionária (líquido ou sólido) e uma fase móvel (líquido ou gás). Na 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) a fase móvel é líquida e na 

cromatografia gasosa (CG) a fase móvel é gasosa, contudo para a CG sua fase 

estacionária pode ser sólida (cromatografia gás-sólido; CGS) ou líquida 

(cromatografia gás-líquido; CGL), (BROWN et al., 2005).  

A identificação de um hidrocarboneto policíclico aromático – HPA por 

cromatografia pode ser confirmada também através da análise das características 

físico-químicas do composto, fornecidas por: 

 a. Reações químicas - Reações químicas específicas são capazes de 

modificar as características cromatográficas do composto identificado. O tempo de 
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retenção do composto e do padrão deve mudar de maneira idêntica e os picos 

originais devem sumir ou reduzir substancialmente (a reação de confirmação não 

precisa ser quantitativa) (SCOTT 1991). 

 b. Espectrometria de Massa - O espectrômetro de massa ioniza as 

moléculas e separa íons de acordo com a razão m/z (massa/carga) e nos fornece um 

histograma das abundâncias relativas de íon individuais com diferentes razões 

massa/carga geradas por um composto em condições especificadas. Obtemos através 

deste processo um padrão de fragmentação característico e informações sobre 

características estruturais do composto. Muitas vezes consegue-se também o peso 

molecular. O monitoramento de um íon isolado não constitui confirmação e a presença 

de 20% de impurezas no composto após a separação cromatográfica inviabiliza a 

comparação com o padrão durante a confirmação. Contudo sua aplicação é grande na 

análise de hidrocarbonetos aromáticos (DE RUIG et al., 1989). 

Estudos realizados por Xu (2001), que utilizou para detectar HPA em 

amostras de sedimentos o cromatógrafo gasoso da Hewlett-Packard (HP) acoplado 

ao espectrofotômetro de massa (CG/EM), obtiveram bons resultados utilizando como 

padrões internos o d-8 naftaleno e o d-10 fenantreno com níveis de recuperação 

acima dos 80%. 

 c. Espectroscopia Ultravioleta – Em cromatografia líquida o detector de 

arranjo de diodos é cada vez mais empregado e cumpre bem as funções de quantificar 

e confirmar a identidade do composto de interesse. Porém, para que haja 

confiabilidade é necessário que o comprimento de onda máximo do padrão coincida 

com o do composto de interesse dentro de ± 2nm e que nos demais aspectos do 

espectro haja coincidência. Alguns instrumentos possuem “softwares” que fornecem o 

grau de pureza do pico sendo examinado comparando os espectros em diversos 

pontos do pico cromatográfico, como por exemplo, na subida, no ápice e na descida. 

Este cálculo fornece um dado extra para o analista que assim saberá se há ou não 

interferentes eluindo ao mesmo tempo em que o analito (De Ruig et al. 1989). 

 Pino e colaboradores (2001) extraíram por ultra-som com tempo de sonicação 

de 30 min HPA de sedimentos marinhos utilizando como detector o ultravioleta com 

nível de recuperação entre 86,7% e 106,6%.  
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 Utilizando o método soxhlet com tempo de extração de 20h Verrhiest e 

colaboradores (2002) com análise ultravioleta conseguiu detectar o fluoranteno e 

criseno em sedimentos provenientes de água doce.  

 d. Espectroscopia em Infravermelho – Na espectroscopia por infravermelho 

devemos procurar máximos de absorção no espectro do padrão que preencham os 

seguintes critérios: o máximo de absorção aparecendo entre 1800 – 500 cm-1, a 

intensidade não deve ser menos que 12,5% do pico mais intenso da região e um 

mínimo de 6 picos são requeridos para esta comparação entre os espectros do padrão 

e do composto que está sendo identificado (De Ruig et al. 1989). 

 e. Detector de Fluorescência – Um único detector pode fornecer confirmação 

de identidade através da razão entre as fluorescências em cromatografia líquida de alta 

eficiência (SCOTT 1991).  O espectro de fluorescência do analito deve possuir 

comprimentos de onda suficientemente distintos e significativos onde ocorrem 

máximos ou mínimos de fluorescência. O padrão e o analito devem ser analisados no 

mesmo sistema cromatográfico. 

Em seu trabalho de comparação da eficiência de três diferentes técnicas de 

extração, agitação, ultra-som e soxhlet, Song e colaboradores (2002) utilizou o 

detector de fluorescência para quantificar 16 HPA com base no tempo de retenção 

obtendo assim bons resultados para a extração de HPA em solo seco e sedimentos 

contaminados. 

Besombes e colaboradores (2001) extraíram pelo método soxhlet com tempo 

de duração de 3 h HPA coletados da atmosfera em região próxima a um incinerador. 

Utilizando detector de fluorescência para quantificação de HPA obteve bons 

resultados conseguindo detectar 11 HPA nas amostras de ar atmosférico.   

f. Detector de Ionização de Chama (FID ou DIC) -  Consiste em uma chama 

de hidrogênio (H2) e um prato coletor. O efluente passa da coluna do cromatógrafo 

gasoso através da chama, a qual divide em moléculas orgânicas e produz íons. Os 

íons são recolhidos em um eletrodo negativo e produzem um sinal elétrico. O FID é 

extremamente sensível com uma faixa dinâmica grande.  

A amostra a ser analisada mistura-se com hidrogênio (H2), hidrogênio mais 

hélio (He) ou hidrogênio mais nitrogênio (N2). Os íons e elétrons que se formaram na 

chama ficam presos em um eletrodo coletor permitem que uma corrente flua no 

circuito externo. A corrente é proporcional aos íons formados, o que depende da 
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concentração de hidrocarbonetos nos gases e é detectada por um eletrômetro e 

mostrado na saída análoga. O FID oferece uma leitura rápida, precisa e contínua da 

concentração total dos hidrocarbonetos para níveis baixos como ppb. (POOLE e 

POOLE 1991). 

Zang e colaboradores (2005) detectaram HPA em amostras de solo seco 

utilizando para análise um detector de ionização de chama (GC/FID) com gás 

nitrogênio em alto grau de pureza (99,99%).  A identificação e a quantificação de 16 

HPA foram baseadas combinando seu tempo de retenção com uma mistura de 

padrões do HPA.  Entre os 16 compostos analisados 15 foram identificados por este 

método.  

Podemos observar nos estudos citados que todos os métodos descritos 

demonstraram-se eficientes para a detecção de HPA tanto em solos, sedimentos ou 

ar atmosférico. Desta forma, em nosso trabalho o método de detecção de HPA nas 

amostras de solo seco será efetuado utilizando a cromatografia gasosa (CG) com 

aparelho da marca Varian acoplado ao Espectrômetro de Massas Saturn. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1. ÁREA DE ESTUDO 

 

 O foco de contaminação estudado (Figura 2) localiza-se as margens da BR 

116, em área urbana do município de Lages, região central do estado de Santa 

Catarina, na serra catarinense distante 206 Km da capital Florianópolis. Segundo 

dados oficiais da prefeitura de Lages, o município possui uma área total de 2.651,4 

Km2 com cerca de 165.000 habitantes. Suas coordenadas compreendem latitude 27o 

e 48’ sul e longitude 50o e 20’ oeste, com altitude de 916m. O clima é subtropical 

com temperatura média de 14,3oC. A região é conhecida pelo inverno rigoroso, onde 

são registradas temperaturas abaixo de zero com formação de geada e neve.  

O foco de contaminação encontra-se a aproximadamente 10 km do centro da 

cidade. O solo nesta região em sua grande maioria, deriva de rochas ácidas e 

básicas com baixos teores de matéria orgânica. Dada às características dos 

materiais de origem e do clima, os solos da região são ácidos com teor de cátions 

trocáveis de médio a alto, esta característica denomina-se capacidade de troca 

catiônica (CTC), ou seja, quantidade total de cátions trocáveis adsorvidos pelo 

complexo coloidal do solo.  

 Segundo PELLUSO, 1991, geologicamente o município é formado por rochas 

sedimentares (arenitos, siltitos e argelitos) que foram depositadas na era 

Perminiana. Uma pequena região é coberta por rochas ígneas. A maior parte do 

município apresenta acentuada uniformidade geológica, sendo coberta pelos 

derrames de lavas de origem vulcânicas na formação da serra geral. 

Quanto às classes de solo, predominam os Cambissolos e os Nitossolos 

predominando neste as terras Bruna Estruturadas. 
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FIGURA 2: Mapa do Município de Lages indicando os locais de coleta das amostras 

de solo para determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em torno do 

foco de contaminação. O mapa foi fornecido por WEBRASKA DO BRASIL, 2005. 

 

2.2. COLETA DAS AMOSTRAS 

 

Foram coletadas nove amostras em locais estratégicos conforme indicado na 

Figura 2, em uma área industrial sobre a qual estava iniciando suas atividades uma 

industria de biomassa que desenvolve a queima de serragem. Estas nove amostras 

foram devidamente registradas e conservadas. Após a biomassa ter completado 24 

meses de atividade, coletamos pela segunda vez nove amostras nos mesmos locais 
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que foram coletadas as primeiras. Devido ao tempo de intervalo entre as duas 

coletas ter sido muito extenso e em se tratando de uma área industrial sujeita a 

mudanças, demarcamos as amostras como pontos e registramos suas coordenadas 

em aparelho GPS. Assim sendo, em posse das coordenadas retornarmos com mais 

precisão aos mesmos locais da primeira coleta. A Tabela 2 registra as coordenadas 

sul e oeste dos nove pontos de coleta. 

 

TABELA 2: Pontos de coleta numerados, coordenadas Latitude Sul (Lati-S); 

Longitude Oeste (Long–W). 

Pontos Lati - S Long - W 

1 27o 48’ 36” 50o 22’ 25” 

2 27o 48’ 35” 50o 22’ 24” 

3 27o 48’ 34” 50o 22’ 23” 

4 27o 48’ 31” 50o 22’ 23” 

5 27o 48’ 30” 50o 22’ 22” 

6 27o 48’ 37” 50o 22’ 27” 

7 27o 48’ 36” 50o 22’ 29” 

8 27o 48’ 31” 50o 22’ 18” 

9 27o 48’ 44” 50o 22’ 13” 

  

Para facilitar a visualização dos pontos demarcados pelas coordenadas, a 

Figura 3 apresenta um mapa com a localização exata dos pontos de coleta das nove 

amostras bem como suas longitudes, latitudes e escala.  
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FIGURA 3: Pontos (amostras numeradas), coordenados em latitude sul e longitude 

oeste. Escala 1:3000. 

 

As amostras foram coletadas a uma distância considerável do aterro sanitário, 

esgoto, asfalto, ou qualquer tipo de interferência humana ou natural que possa 

comprometer a qualidade das amostras. Para a coleta, foram utilizados materiais 

previamente limpos com água e detergentes, sendo rinsados com acetona. A 

camada de solo a ser coletada tinha uma profundidade média de 100 mm, sendo as 

mesmas coletadas com espátula de teflon. 
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2.3. PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 As amostras foram coletadas e acondicionadas em sacos plásticos 

transparentes devidamente limpos com água e detergentes, sendo alojadas em uma 

caixa de isopor refrigerada.  As amostras coletadas antes e depois do funcionamento 

da empresa, nove na primeira coleta e nove na segunda coleta, foram  armazenadas 

em freezer a temperatura de –10oC.  Antes da utilização, todas as amostras foram 

secas a 40oC por 24h em estufa.  

 

2.4. LIMPEZA DOS MATERIAIS 

 

Todo material utilizado nos métodos de extração empregados foi previamente 

lavado com detergente, água destilada e logo após com solução alcoólica de 

hidróxido de potássio (100g/L), sendo rinsados com acetona. As vidrarias foram 

aquecidas a 400OC em forno mufla por quatro horas. Ao serem retiradas do forno 

mufla foram imediatamente isoladas com papel alumínio e preservada em caixa de 

papelão fechada. 

 

2.5. ATIVAÇÃO DO SULFATO DE SÓDIO ANIDRO 

 

 O sulfato de sódio anidro da VETEC, grau PA, utilizado para o processo de 

secagem durante o método de extração foi calcinado em forno mufla a 400oC por 

24h, sendo armazenado em pesa filtro.  

 

2.6. REAGENTES, SOLVENTES E MATERIAIS UTILIZADOS 

NA EXTRAÇÃO.  

 

O sulfato de sódio utilizado foi adquirido junto a VETEC, sendo grau PA. Os 

solventes, Diclorometano e Hexano foram grau HPLC sendo adquiridos junto a JT 

Baker. Os fios de cobre utilizados foram devidamente limpos antes de sua 

utilização. Em cada amostra, foi utilizado um contaminante d-10 Fluoranteno 
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(SUPELCO), para medir a eficiência de extração. Para a calibração do cromatógrafo 

gasoso foi utilizada uma mistura contendo dezesseis HPA padrão, rastreáveis pelo 

NIST obtido junto a Ultra Scientific.  

Os pontos de coleta das amostras foram individualmente registrados com 

suas coordenadas por aparelho GPS da marca RAVEN (Laboratório de 

Geoprocessamento do Centro Agro Veterinário-CAV). As amostras depois de 

moídas em moinho de ágata foram peneiradas apresentando granulometria final 

menor que 0,063 mm. As micropipetas utilizadas foram da marca Gilson, sendo 

calibradas antes do uso. As análises foram realizadas em um cromatógrafo gasoso 

da marca VARIAN com detector de espectrometria de massa, modelo Saturn 2000 

GC/MS/MS e CP-3800 CG. Para as extrações por agitação foi utilizado agitador 

magnético da marca Micro Lab. Os extratores soxhlet são da marca pirex com 

capacidade de refluxo para 200mL. Para o aquecimento foram utilizadas mantas da 

marca QUIMIS, modelo Q321A22. As amostras foram pesadas em balança analítica  

A & D COMPANY, modelo GR-200 e após extração, seus volumes foram reduzidos 

em rotavapor BÜCHI 120, acoplado ao aparelho de vácuo FISATOM 300W230V 

modelo 820. As amostras foram secas a 40OC por 24 horas em estufa FANEM 315 

SE. Para a sonicação foi utilizado o ultra-som da ODONTOBRAS com potência de 

300W (25 MHz). 

 

2.7. EXTRAÇÕES 

 

 Foram realizadas no total nove extrações sendo três extrações para cada 

método (método por agitação mecânica, ultra-som e soxhlet). O objetivo das 

extrações é comparar os métodos quanto à eficiência na recuperação de HPA. Para 

as nove extrações foram utilizadas a mesma amostra de solo.  

 

 

2.7.1. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR ULTRA-SOM 

 

As amostras previamente secas foram trituradas, moídas e peneiradas. Em 

um frasco de 50mL pesou-se 10g de amostra, sendo adicionados alguns fios finos 
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de cobre para retirada de enxofre, em seguida utilizando uma micropipeta, a amostra 

foi contaminada com 50µL de d-10 fluoranteno. Finalmente, foram adicionados 10mL 

de diclorometano. O frasco foi fechado com tampa de rosca e levado ao ultra-som 

por 20min. O sobrenadante foi filtrado em filtro de papel com pequena quantidade de 

sulfato de sódio anidro previamente calcinado. Adicionou-se novamente 10mL de 

diclorometano no frasco e repetiu-se o procedimento anterior por mais duas vezes, 

ou seja, 3x de 20min no ultra-som sempre retirando e filtrando o sobrenadante como 

descrito. O extrato foi transferido diretamente do filtro para o balão de fundo redondo 

e levado ao rotavapor à temperatura de 40oC em rotação de 70rpm e reduzido a 

secura. O extrato resultante (seco) foi recuperado utilizando-se 1mL de hexano. O 

volume de 1mL coletado do balão foi transferido para um vial e posteriormente 

guardado em freezer a temperatura de -20 oC até análise. 

 

2.7.2. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR AGITAÇÃO 

 

As amostras previamente secas foram trituradas, moídas e peneiradas. Em 

um frasco de 50mL pesaram-se 10g de amostra, adicionou-se alguns fios finos de 

cobre, em seguida utilizando uma micropipeta à amostra foi contaminada com 50µL 

de d-10-fluoranteno.  Foram adicionados ao frasco 15mL de diclorometano. O frasco 

foi levado ao agitador automático por 24h a temperatura de 25OC e velocidade 

constante. Após este período, o sobrenadante foi filtrado em filtro de papel com 

sulfato de sódio anidro previamente calcinado. O extrato foi transferido diretamente 

do filtro para o balão de fundo redondo e levado ao rotavapor a temperatura de 40oC 

em rotação de 70rpm e reduzido a secura. O extrato resultante (seco) foi recuperado 

utilizando-se 1mL de hexano. O volume de 1mL coletado do balão foi transferido 

para o vial e posteriormente guardado em freezer a temperatura de -20 oC até 

análise. 

 

2.7.3. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR SOXHLET 

 

As amostras previamente secas foram trituradas, moídas e peneiradas. Em 

um béquer pesaram-se 10g de amostra e 10g de sulfato de sódio anidro 
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previamente calcinado e alguns fios finos de cobre e em seguida transferiu-se para 

um cartucho feito com papel filtro quantitativo. Com uma micropipeta, a amostra 

dentro do cartucho, foi contaminada com 50µL de d-10-fluoranteno e introduzida no 

interior do soxhlet. Foram adicionados pela parte superior do soxhlet 100mL de 

diclorometano. A temperatura da manta foi mantida em 80oC. A extração teve 

duração de 18h. Após as 18h retirou-se o balão de fundo redondo com o extrato e o 

mesmo foi levado ao rotavapor com temperatura de 40oC em rotação de 70rpm e 

reduzido até secura. O extrato resultante (seco) foi recuperado utilizando-se 1mL de 

hexano. O volume de 1mL coletado do balão foi transferido para o vial e 

posteriormente guardado em freezer a temperatura de -20 oC até analise. 

 

2.8. INSTRUMENTO E CONDIÇÕES ANALÍTICAS PARA 

DETERMINAÇÃO DOS HPA 

 

Nestes experimentos, foi utilizado um Cromatógrafo Gasoso Varian modelo 

CP-3800 acoplado ao Espectrômetro de Massas Saturn 2000 – Autosample CP-

8410, equipado com uma coluna: CP-Sil 8 CB Low Bleed/MS 30 m x 0.25mm – filme 

0.25µm. As condições analíticas utilizadas foram: 

Temp. injetor:  230ºC 

Aquecimento da coluna: 100ºC – 2 min. 

              270ºC – 15ºC/min – 17 min. 

Carrier gas He – Constant Flow 1 mL/min 

MS 

Temp. Íon Trap: 220ºC 

Temp. Manifold: 80ºC 

Temp. Transfer-line: 240ºC 

Software de gerenciamento:  

Saturn GC/MS Workstation 5.51 
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CAPÍTULO III 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Este trabalho foi efetuado em duas etapas. A primeira etapa consistiu em 

realizar uma comparação entre os métodos de extração envolvendo a extração com 

o soxhlet, com o ultra-som e finalmente a extração por agitação visando determinar 

qual apresenta maior rendimento e economia na extração de HPA em solos. Para 

determinar o rendimento citado anteriormente, contaminamos as amostras de solo 

coletadas com o contaminante d-10 fluoranteno. O d-10 fluoranteno é um 

hidrocarboneto polinuclear aromático deuterado. O objetivo é verificar quanto deste 

contaminante é recuperado após o processo de extração. A recuperação ideal deve 

estar situada entre 80% e 120% (12,3 mg/L). Muitas técnicas analíticas envolvendo a 

extração de micropoluentes orgânicos tem sido apresentadas na literatura, porém, 

em muitas, faltam informações concretas sobre sua eficiência. Neste trabalho, 

verificamos três técnicas de larga aplicação na extração destas espécies químicas, 

observando qual delas é mais eficiente. 

Em uma segunda etapa, coletamos e analisamos amostras de solo antes e 

após o início das atividades de uma industria de biomassa (queima de serragem 

para produção de energia elétrica e térmica) na região da serra catarinense, no 

município de Lages. Verificamos o impacto ambiental causado por esta unidade 

quanto à deposição de HPA no solo. Para esta etapa, iremos aplicar a metodologia 

de extração mais eficiente e econômica, determinada anteriormente. Identificada 

como uma possível fonte de contaminação por HPA, as empresas de biomassa que 

queimam quantidades muito grandes de madeira, devem ser investigadas quanto ao 

impacto ambiental produzido, logo, este também é um dos objetivos deste trabalho. 

Os resultados obtidos neste estudo estão relacionados com a escolha de um 

método eficiente e econômico para verificação da presença de HPA em amostras de 

solo seco, bem como a avaliação do impacto ambiental provocado pela combustão 

de matéria orgânica (serragem) na serra catarinense. Inicialmente comparamos a 

eficiência dos métodos de extração por ultra-som, agitação e soxhlet com relação à 

recuperação do padrão interno d-10 fluoranteno, consumo de solvente e tempo de 
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extração. Para os três métodos de extração testados utilizamos a mesma amostra 

de solo seco. 

Os resultados de análises de HPA podem ser influenciados por diversas 

variáveis, entre elas o tempo de extração, o número de anéis aromáticos e o peso 

molecular das moléculas (BLANKENHORN et al., 1992; SONG, et al., 2002). 

 

 

  

FIGURA 4: Cromatograma referente ao padrão interno d-10 fluoranteno da 

SUPELCO, contendo 12,3 mg/L. 

Para comparar a eficiência dos métodos com relação à recuperação, usamos 

o padrão interno d-10 fluoranteno da SUPELCO como contaminante que produz um 

cromatograma com um pico cujo tempo de retenção é bem definido (Figura 4). 

O cromatograma obtido para esta mistura padrão de HPA é apresentado na 

Figura 5, com os seus respectivos tempos de retenção. Devido à rampa de 

aquecimento, bem como a coluna escolhida, não foi possível identificar todos os 

dezesseis compostos da mistura de HPA, por isso, é possível apenas a visualização 

de catorze picos. As leituras foram realizadas em quintuplicata. Os coeficientes de 

correlação obtidos para as moléculas em estudo ficaram acima de 0,9930 e o desvio 

padrão relativo encontrado foi em média inferior ao apresentado na literatura (PINO, 

et al., 2001) e considerados como ótimos.  
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FIGURA 5: Cromatograma da mistura de 16 HPA padrões rastreáveis pelo NIST, 

utilizados na calibração do CG-EM com os seus respectivos tempos de retenção. 

 

Da análise de cada extrato, incluindo a mistura dos dezesseis HPA, obteve-se 

um cromatograma, com os picos dos compostos de interesse, sendo identificados 

pelo detector de massa através do fragmentograma específico para cada composto 

(Tabela 3). O equipamento forneceu, portanto, os cromatogramas juntamente com 

as áreas dos picos, a quantidade encontrada para cada composto identificado e o 

espectro de massa para cada composto o qual foi comparado pelo sistema com 

outro espectro já conhecido e armazenado na biblioteca do instrumento. 

 Uma vez calibrado o cromatógrafo gasoso com o detector de espectrometria 

de massa, e conhecido o tempo de retenção do d-10 fluoranteno, iniciamos nossos 

estudos, avaliando os resultados obtidos na recuperação do d-10 fluoranteno e 

relacionando com o consumo de solvente e o tempo de extração, para os métodos 

de extração por ultra-som, agitação mecânica e soxhlet respectivamente. 
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TABELA 3: Tempo de retenção em minutos dos 14 HPA encontrados no padrão 

SUPELCO juntamente com seus respectivos íons quantificados. 

Picos Tempo de 
Retenção (min) 

Composto  Ions Quant.  

1 5,277 "Naftaleno" 128 
2 7,835 "Acenafitileno" 152 
3 8,104 "Acenafteno" 154 
4 8,928 "Fluoreno" 165 
5 10,482 "Fenantreno" 178 
6 10,564 "Antraceno" 178 
7 12,375 "Fluoranteno - d10" 212+213 
8 12,423 "Fluoranteno" 202 
9 12,784 "Pireno" 202 

10 15,044 "Benzo[a]antraceno" 228 
11 15,133 "Criseno" 228 
12 18.470 "Benzo[b]fluoranteno" 252 
13 18,574 "Benzo[k]fluoranteno" 252 
14 19,890 "Benzo[a]pireno" 252 

 

 

3.1. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR ULTRA-SOM 

 

A extração sólido-líquido utilizando a técnica do ultra-som tem sido 

comentada como uma alternativa na preparação de vários tipos de amostras e 

apresenta-se como uma técnica que requer menor volume de solvente, melhora a 

precisão da recuperação analítica e diminui os custos. (ISO, 1995; OFFENBACHER 

et al., 1996; SONG et al., 2002).  

Neste trabalho, foram realizadas três extrações em solo seco, utilizando a 

técnica do ultra-som, com duração de vinte minutos cada, repetidas três vezes, 

totalizando uma hora de sonicação para cada extração. Foi utilizada a mesma 

amostra de solo para as três extrações. O solvente utilizado nestas extrações foi o 

diclorometano e a diluição final do extrato foi realizada com n-hexano. A escolha 

destes solventes foi devido ao fato de serem os solventes mais utilizados em 

procedimentos de extração. Os resultados obtidos utilizando esta técnica são 

apresentados na Tabela 4. Os extratos foram analisados por cromatografia gasosa 

com detector de espectrometria de massa. Foram considerados aqui, os resultados 

dos HPA encontrados e do contaminante d-10 fluoranteno adicionado à amostra 
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conforme descrito no capítulo anterior. A quantidade do contaminante d-10 

fluoranteno adicionado foi de 12,3 mg/kg. 

  

TABELA 4: Teores dos HPA e do contaminante d-10 fluoranteno detectados nas 

três extrações utilizando a técnica do ultra-som. Os valores dos HPA encontrados 

juntamente com os valores do d-10 fluoranteno estão expressos em mg/kg de solo 

seco. 

 

HPA naftaleno acenaftileno fenantreno fluoranteno d-10  

fluoranteno 

(recuperação %) 

extração 1 0,349 0,040 0,098 0,071 8,66 

(70,40%) 

extração 2 0,247 0,034 0,096 0,065 10,24 

(83,25%) 

extração 3 0,167 0,044 0,155 0,070 12,63 

(102,68%) 

 

Observa-se nas três extrações, teores de recuperação do d-10 fluoranteno 

variando de 70,40% até 102,68%. A literatura reporta que os percentuais de 

recuperação ótimos ficam na faixa de 80% a 120% (BOULOUBASSI E SALIOT, 

1991). O desvio padrão observado nas três extrações foi de 1,99 considerando a 

quantidade adicionada do d-10 fluoranteno à amostra de 12,3 mg/kg. Os resultados 

da extração 2 e 3 fornecem os valores de recuperação mais próximos ou seja, 

83,25% (10,24 mg/kg) para a amostra 2 e 102,68% (12,63 mg/kg) para a amostra 3. 

A média de recuperação nas três amostras para o d-10 fluoranteno foi superior a 

80% ou seja, 85,44% o que faz do método ultra-som um método eficiente e 

confiável. Zhang (2005) utilizou outro padrão interno o 9-fenilantraceno (20 mg/kg) e 

sua média de recuperação foi melhor, variando de 90% a 116%. A recuperação dos 

HPA também foi muito boa, entre os 16 HPA analisados recuperou 15 HPA com 

exceção do dibenzo(ah)antraceno. Em nosso trabalho, utilizamos um solo cuja 

concentração de HPA era desconhecida, motivo pelo qual nos baseamos somente 

na recuperação do d-10 fluoranteno.  
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Embora nesta etapa do trabalho, nosso objetivo seja verificar a recuperação 

do d-10 fluoranteno, a amostra utilizada foi obtida na área onde realizamos o estudo, 

deste modo, a verificação da presença de HPA torna-se interessante. Utilizando a 

técnica do ultra-som foram identificados na amostra de solo, quatro HPA; o 

naftaleno, o acenaftileno, o fenantreno e o fluoreno. Podemos observar que os 

teores baixos para o acenaftileno podem ser explicados pela solubilidade em água e 

alta volatilidade deste composto (AUER e MALISSA, 1990; MARTENS et al., 1997). 

 Song e colaboradores (2002) realizaram estudos semelhantes em solo seco 

com baixo teor de contaminação, comparando os mesmos métodos de extração, 

ultra-som, agitação e soxhlet. Utilizando o ultra-som conseguiu recuperar 16 HPA 

sendo que o total de HPA extraído variou de 838 a 844 µg/kg. Dentre os HPA 

detectados, obteve boas médias de recuperações para os mesmos HPA 

encontrados em nossas análises, ou seja, o naftaleno (329 µg/kg), acenaftileno (78 

µg/kg), fenantreno (695 µg/kg) e fluoreno (131,33 µg/kg). Song utilizou o mesmo 

solvente diclorometano, porém em menor quantidade 25 mL. Suas amostras 

pesavam de 2 a 5 g e seu tempo de sonicação foi de 2h a temperatura de 30oC a 

35oC enquanto que nossas amostras pesaram 10g e foram sonicadas por 1h 

apenas, sob a mesma temperatura. 

Segundo Blankenhorn et al., (1992) e Song, et al., (2002) o tipo de solvente é 

um fator decisivo na eficiência de extração de HPA. Com relação ao tipo de solvente, 

trabalho interessante foi realizado por Zhang, et al., (2005), obtendo bons resultados 

na analise da concentração de HPA em amostras de solo seco utilizando em vez de 

diclorometano puro uma mistura de solventes contendo 20mL de n-hexano, 5mL de 

metanol e 5mL de água destilada. As amostras de Zhang pesavam em torno de 7,5g 

contudo, seu tempo de sonicação foi de 1h. A mesma extração foi repetida uma 

outra vez adicionando 20mL de n-hexano ao resíduo filtrado. Zhang também usou 

misturada a solução do extrato, sulfato de sódio anidro para retirada da água e 

concentrou o extrato para 1mL com um rotavapor.  

A Figura 6 mostra a eficiência na extração dos HPA encontrados na amostra 

de solo em estudo. O naftaleno foi o HPA com maior variação nas três extrações 

realizadas. O desvio padrão calculado foi de 91,22. O acenaftileno apresentou um 

desvio padrão de 5,04, o fenantreno apresentou um desvio padrão de 33,50% e o 

fluoranteno, um desvio padrão de 3,21. 
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  A eficiência da extração de HPA em solos e sedimentos utilizando o método 

do ultra-som pode ser influenciada por fatores, tais como a umidade do solo, 

propriedades polares dos solventes usados, índice do HPA nas amostras, e a textura 

dos solos (FISHER et al., 1994; NOORDKAMP et al., 1997).  
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FIGURA 6: Eficiência de recuperação dos HPA em solo seco, expressos em mg/kg 

utilizando o método de extração por ultra-som.  

 

  

 

 

3.2. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR AGITAÇÃO 

 

Os resultados obtidos utilizando a técnica de extração por agitação são 

apresentados na Tabela 5. As extrações foram realizadas com agitação durante 

vinte e quatro horas utilizando como solvente o diclorometano, seguido do processo 

de redução de volume, ajuste com n-hexano e finalmente determinação por 

cromatografia gasosa com detector de espectrometria de massa. As extrações foram 

realizadas em triplicata, sendo considerados aqui, os resultados dos HPA 

mg/kg 
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encontrados e do contaminante d-10 fluoranteno adicionado às amostras conforme 

descrito no capítulo anterior. A quantidade do contaminante d-10 fluoranteno 

adicionado foi de 12,3 mg/kg. 

  

TABELA 5: Teores dos HPA e do contaminante d-10 fluoranteno detectados nas 

três extrações utilizando a técnica de agitação. Os valores dos HPA encontrados 

juntamente com os valores do d-10 fluoranteno estão expressos em mg/kg de solo 

seco. 

 

HPA naftaleno acenaftileno fenantreno fluoranteno D-10 

fluoranteno 

(recuperação %) 

extração 1 0,188 0,064 0,172 0,098 10,31  

(83,82%) 

extração 2 0,272 0,073 0,221 - 13,82  

(112,35%) 

extração 3 0,169 0,067 0,204 - 13,20 

(107,31%) 

 

  

Observa-se que os resultados obtidos para o d-10 fluoranteno mostram uma 

recuperação variando de 83,82% a 112,35%. O desvio padrão observado foi de 1,87 

o que torna este método de extração interessante para HPA.  A recuperação média 

do padrão interno para a agitação foi mais eficiente (101,16%), que a obtida no ultra-

som (85,44%). 

Utilizando esta técnica, foi possível detectar os HPA, naftaleno, acenaftileno, 

fenantreno e fluoranteno, os mesmos encontrados na extração por ultra-som. O 

naftaleno e o fenantreno como no método anterior, aparecem com teores mais 

elevados do que os outros dois detectados, contudo para o fluoranteno, não foi 

possível reproduzir os resultados de forma adequada. 

A recuperação de HPA em amostras de solo seco pelo método de agitação 

mecânica demonstrou ser altamente eficiente no estudo realizado por Song et al., 

(2002), que utilizou dois métodos distintos, o alemão VDLUFA (Verband Deutscher 

Landwirtschaftlicher Untersuchungs und Forschungsanstalten) testando uma mistura 

de solventes com água (50mL), acetona (100mL) e diclorometano (75mL) em vez de 
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diclorometano puro e o ISO -A da International Organization for Standardization que 

utilizou uma mistura de solventes com 100mL de acetona e 100mL de éter de 

petróleo. Nos dois métodos foram utilizados 20g de amostra, 10g a mais que o 

utilizado em nosso trabalho, porém o tempo de agitação foi bem menor, 1h se 

comparado ao nosso que levou 24h com a mesma velocidade de 125 rpm. O método 

de Song et al., (2002) demonstrou ser muito eficiente para amostras com alto teor de 

HPA. Dezesseis HPA foram detectados por Song et al., utilizando o método por 

agitação sendo o fenantreno a molécula dominante com melhor índice de 

recuperação. O tempo de agitação de 24h, realizado em nosso trabalho, é uma 

tentativa de melhorar o processo de extração utilizando uma quantidade menor de 

diclorometano. Os resultados encontrados demonstram que as moléculas 

detectadas são as mesmas encontradas quando da extração por ultra-som, porém, 

observou-se uma diminuição nos teores de naftaleno e praticamente a ausência de 

fluoranteno. Por outro lado, os teores de fenantreno são superiores aos encontrados 

no método do ultra-som. Esta disparidade nos resultados pode estar relacionada às 

características das moléculas frente ao solvente e à agitação. 

A Figura 7, mostra a eficiência de extração para os HPA detectados na 

amostra de solo seco. Observa-se que o acenaftileno possui uma reprodutibilidade 

muito boa com o desvio padrão situado em 4,58 enquanto o fenantreno apresenta 

um desvio padrão de 24,88. O naftaleno como no método anterior apresentou uma 

variação maior com o desvio padrão situado em 54,81. As moléculas com 

concentração mais baixa apresentam variações menores quanto a reprodutibilidade 

da extração, ou seja, quanto maior a concentração menor a eficiência do processo 

de extração. 

Finalmente, apesar da boa recuperação do d-10 fluoranteno e da economia 

de solvente, o método por agitação mecânica teve seu tempo de extração estimado 

em 24h o que o tornou um método demorado e laborioso. 
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FIGURA 7: Eficiência da recuperação dos HPA em solo seco, expressos em mg/kg 

utilizando o método de extração por agitação.  

 

3.3. TÉCNICA DE EXTRAÇÃO POR SOXHLET 

 

Foram realizadas três extrações em soxhlet com duração de dezoito horas 

cada. Foi utilizada a mesma amostra de solo seco para as três extrações. A 

quantidade do contaminante d-10 fluoranteno adicionado foi de 12,3 mg/kg. 

A Tabela 6 indica percentuais de recuperação do d-10 fluoranteno variando 

de 83,33% a 182,92%, apresentando um desvio padrão de 50,36. Analisando os 

valores da tabela verificamos que a recuperação do d-10 fluoranteno foi 

relativamente eficiente para as três amostras com média de recuperação de 

128,88% embora tenhamos uma variação maior entre as extrações quando 

comparada aos outros métodos em estudo. O método de extração por soxhlet 

utilizou um grande volume de solvente, entre 100 e 150mL, o que dificulta sua 

redução e posterior recuperação.  

 

 

 

 

mg/kg 
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TABELA 6: Teores dos HPA e do contaminante d-10 fluoranteno detectados nas 

três extrações utilizando a técnica do soxhlet. Os valores dos HPA encontrados 

juntamente com os valores do d-10 fluoranteno estão expressos em mg/kg de solo 

seco. 

 

HPA naftaleno acenaftileno fenantreno fluoranteno pireno fluoreno d-10 

fluoranteno 

(recuperação %) 

extração 

1 

0,189 0,072 0,297 0,197 - - 14,81 

(120,40%) 

extração 

2 

- - 0,282 0,206 - - 10,25 

(83,33%) 

extração 

3 

0,122 0,0123 0,601 0,384 1,055 0,051 22,50 

(182,92%) 

 

 

Com este método detectamos a presença de seis HPA; naftaleno, 

acenaftileno, fenantreno, fluoranteno, pireno e fluoreno. Estes dois últimos não 

haviam sido detectados nos métodos anteriores embora não tenhamos tido uma boa 

reprodutibilidade já que foram detectados em apenas uma extração. 

Besombes e colaboradores (2001) obteviveram bons resultados analisando 

HPA em particulados atmosféricos, coletados nos arredores de um incinerador 

municipal na França. Diferente de nosso trabalho, Besombes utilizou uma mistura de 

solventes com diclorometano e ciclohexano na proporção de 2:1 respectivamente e 

tempo de extração de apenas três horas. Os solventes então foram evaporados e 

reduzidos a 2mL, conseguindo assim detectar 11 HPA com estimativa de erro entre 

7% e 34% dependendo do HPA. 

Song et al., (2002) estudando a eficiência de três métodos de extração 

diferentes, obteve a recuperação de 15 HPA utilizando soxhlet em solos secos 

altamente contaminados. Song utilizou 15-30g de solo seco dissolvido em 50-100mL 

de tolueno com tempo de extração de 4-8 horas. 

Segundo Ganzler e Szinai (1990), a técnica de extração líquido-sólido mais 

amplamente usada é a extração Soxhlet, contudo requer um tempo de extração de 6 

a 48 horas, consumindo grande volume de solventes orgânicos e sendo 

extremamente laboriosa. 
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O tempo de extração do soxhlet é um obstáculo para seu uso, contudo se 

houver disponibilidade de material pode-se rodar vários aparelhos simultaneamente 

diminuindo o tempo total efetuando-se assim várias extrações (Decano e Xiong, 

2000).   

Sun e colaboradores (2005) utilizaram o soxhlet para extrair HPA de amostras 

de cinza provenientes principalmente da combustão da madeira. Sun usou 10g de 

cinza seca dissolvida em 70mL de diclorometano com tempo de extração de 16 h. 

Foi usado para a quantificação seis padrões deuterados; d-10 acenafteno, d-12 

criseno, (d-4) 1,4-diclorobenzeno, d-8 naftaleno, d-12 perileno e d-10  fenantreno.  

Foram detectados nas amostras de cinza 13 HPA com eficiência de recuperação 

acima de 70%.  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

naf
ta

le
no

ac
en

af
til

en
o

fe
nan

tre
no

flu
ora

nte
no

pire
no

flu
ore

no

extração 1

extração 2

extração 3

 

FIGURA 8: Eficiência de recuperação dos HPA em solo seco, expressos em mg/kg 

utilizando o método de extração por soxhlet.  

 

A Figura 8 mostra a eficiência de extração para as moléculas de HPA 

detectadas. Observa-se que não foi possível reproduzir as três determinações para a 

maioria das moléculas. Devido talvez ao grande volume de solvente utilizado e o 

tempo prolongado de extração. Foi possível reproduzir nas três extrações, apenas o 

fenantreno e mesmo assim, com uma variação grande em uma delas. Embora se 

mg/kg 
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trate de um método muito utilizado (HWANG e CUTRIGHT, 2004; CAPOTE et al.; 

2003; JOHANSSON e BAVEL, 2003), consome muito solvente e é muito demorado.   

 

 

3.4. COMPARAÇÃO ENTRE AS TRÊS TÉCNICAS DE 

EXTRAÇÃO. 

 

Os três métodos estudados; ultra-som, agitação mecânica e soxhlet foram 

realizados em triplicata utilizando uma mesma amostra de solo seco. Para todas as 

extrações foram adicionados 12,3 mg/kg do contaminante d-10 fluoranteno.  

Observando os dados obtidos nas Tabelas 4, 5 e 6, os métodos que 

demonstraram serem mais eficientes com relação à recuperação do contaminante d-

10 fluoranteno foram: soxhlet > agitação > ultrasom  com médias de recuperação 

situadas em 128,88%;101,16% e 85,44% respectivamente . As médias obtidas estão 

dentro dos valores médios considerados ótimos para este tipo de extração 

(BOULOUBASSI e SALIOT, 1991). No método de extração com o soxhlet, tivemos 

dificuldades relacionadas à reprodutibilidade das extrações e segundo Ganzler e 

Szinai (1990), é o método mais amplamente usado, porém, requer um tempo de 

extração de 6 a 48 horas, consumindo grande volume de solventes orgânicos e 

sendo extremamente laborioso. No método por agitação, tivemos uma eficiência de 

extração boa, porém, o tempo necessário para extrair as moléculas foi muito 

elevado. No método do ultrasom, tivemos a menor eficiência na recuperação do 

contaminante (85,44%), contudo sua recuperação para o naftaleno, acenaftileno, 

fenantreno e fluoranteno foram muito boas, além de consumir pouco solvente e 

apresentar um tempo de extração menos longo do que os outros métodos.. 

Para a escolha do método que utilizaremos na próxima etapa de nosso 

trabalho levamos em consideração itens tais como; recuperação do contaminante 

deuterado d-10 fluoranteno; volume de solvente utilizado; tempo de extração e 

quantidade de HPA identificados. Analisando os dados referentes aos itens listados 

optamos pelo método de extração por ultra-som que apesar de fornecer a menor 

recuperação do contaminante entre os métodos estudados, é superior ao soxhlet no 

que diz respeito à recuperação de alguns HPA, consumo de solvente menor e um 

tempo de extração também pequeno. O método de agitação apesar de ser o mais 
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eficiente após o soxhlet com relação à recuperação do contaminante, deixa a 

desejar devido ao tempo de extração que é bem mais longo do que o método do 

ultra-som. A FIGURA 9 mostra uma comparação entre as recuperações de algumas 

extrações do d-10 fluoranteno para os três métodos estudados. 

Agitação 

Soxhlet 

Ultra-som 

 

 

FIGURA 9: Cromatograma comparando as recuperações do contaminante 

deuterado d-10 fluoranteno entre a extração 1 da agitação, extração 2 do soxhlet e 

extração 2 do ultra-som. Os valores estão em mg/kg.  

 

3.5. APLICAÇÃO DO MÉTODO DO ULTRA-SOM PARA 

ANÁLISE DAS AMOSTRAS DE SOLO 

 

 Os dados obtidos na primeira etapa do nosso trabalho (escolha do método) 

demonstraram que o método de extração por ultra-som comparado com os métodos 

de agitação mecânica e soxhlet apresentou-se eficiente, mais econômico e menos 

laborioso na extração de HPA de amostras de solo seco. Iniciaremos agora a 

segunda etapa do nosso trabalho (impacto ambiental) que consiste na análise de 

nove amostras de solo coletadas no mês de março de 2003 e nove amostras de solo 
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coletadas em março de 2005 em torno do foco de contaminação indicado 

anteriormente na Figura 2.  

 

3.5.1. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

COLETADAS EM 2003. 

 

 Utilizando o método de extração por ultra-som analisamos nove amostras de 

solo seco coletadas antes do funcionamento da indústria de biomassa na serra 

catarinense no período de março de 2003. Os valores de recuperação de HPA 

aparecem descritos na Tabela 7. 

 

TABELA 7: Teores dos HPA encontrados nas amostras de solo coletadas em 2003. 

Os valores dos HPA encontrados estão expressos em mg/kg de solo seco. 

HPA naftaleno acenaftileno fenantreno fluoranteno pireno 

ponto 1 - 0,035 0,123 - - 

ponto 2 - - - - - 

ponto 3 - - 0,072 0,094 - 

ponto 4 0,140 0,560 0,224 0,293 0,487 

ponto 5 - - - - - 

ponto 6 - - - - - 

ponto 7 - - - - - 

ponto 8 0,183 - 0,053 - - 

ponto 9 - - - - - 

 

Como se observa na Tabela 7, os HPA que ocorreram na área de estudo são: 

naftaleno, acenaftileno, fenantreno, fluoranteno e pireno, sendo o acenaftileno o de 

maior concentração (0,560 mg/kg) no ponto 4. Dos nove pontos coletados, tivemos 

alguma incidência de HPA nos pontos 1, 3, 4 e 8. Nos demais pontos de coleta não 

foram detectados concentrações relevantes de HPA.  

É interessante observar que alguns pontos em estudo, já apresentam 

concentrações de HPA mesmo antes da indústria de biomassa entrar em 

funcionamento. Isto pode ser explicado pelo fato desta região possuir um local de 
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depósito de material orgânico (serragem). Estes depósitos de serragem com o 

passar do tempo realizam reações de combustão espontânea, fator este que pode 

ter influenciado na presença de HPA destas amostras. Contudo, segundo Bixian e 

colaboradores (2001), HPA que possuem 3 ou 4 anéis benzênicos como o 

fenantreno, fluoranteno e pireno podem ser atribuídos tanto a fontes petrogênicas 

quanto a fontes pirogênicas. Podemos verificar também que as amostras 02, 05, 06, 

07 e 09 não apresentaram nenhum HPA. Contudo a amostra 04 apresenta cinco 

HPA, naftaleno, acenaftileno, fenantreno, fluoranteno e pireno sendo o acenaftileno 

o de maior concentração (0,560 mg/kg). Observando o local de coleta da amostra 04 

podemos verificar que este local comparado com os outros se encontra num nível de 

relevo um pouco mais baixo que os pontos 01, 02, 03 e 05. O fenantreno é o HPA de 

maior freqüência nas amostras estando presente nos pontos 01, 03, 04 e 08. Para 

Irwin e colaboradores. (1997) este HPA é geralmente encontrado em quantidades 

expressivas nos produtos de refinaria. Devido a grande importância e toxicidade 

destes compostos a British Columbia Government elaborou um documento com as 

concentrações recomendadas de HPA para a verificação da qualidade em 

sedimentos, solos e em água de rio (wlapwww.gov.bc.ca, 2003). Os teores 

encontrados para o naftaleno nos pontos 4 e 8 são 14 e 18 vezes mais concentrados 

do que os valores preconizados no documento o que representa uma contaminação. 

Na classificação (www.acros.be, 2003) mutagênica e carcinogênica de HPA, o 

naftaleno é suspeito de ser carcinogênico. O teor de acenaftileno encontrado no 

ponto 4 é superior a 3 vezes o valor recomendado no documento. O fenantreno é 

um HPA, não classificado como carcinogênico, mas os teores encontrados foram 

todos superiores ao valor recomendado no documento. O pireno embora 

considerado carcinogênico não está classificado no documento e os teores 

encontrados para o fluoranteno, ficaram abaixo do valor recomendado no 

documento. 

Segundo Maia e colaboradores (2002) em geral os HPA formados por 

combustão dependem da temperatura a qual foram submetidos. Observou-se que 

para temperaturas baixas ou médias como ocorre na queima da serragem ou de 

combustíveis fósseis os HPA são abundantes. Os HPA de baixo peso molecular 

produzidos naturalmente ou pela ação do homem têm tanto fontes petrogênicas 

quanto pirogênicas enquanto que os compostos de alto peso molecular são de fonte 
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predominantemente pirogênica. Para Gogou e colaboradores (2000) o fenantreno e 

o antraceno são derivados de fontes fósseis (petrogênicas). 

Segundo Benlahcen (1997) muitos autores sugerem que os hidrocarbonetos 

de fonte petrogênica são mais biodisponíveis que os de fonte pirolítica. Os HPA 

petrogênicos são introduzidos no ambiente de forma dissolvida, coloidal ou 

fracamente associada ao material particulado em suspensão na água, enquanto que 

os compostos pirolíticos estão associados por processos de adsorção ou 

incorporação. 

 

3.5.2. RESULTADO DA ANÁLISE DAS AMOSTRAS 

COLETADAS EM 2005. 

 

 Utilizando o método de extração por ultra-som analisamos uma segunda 

seqüência de nove amostras de solo coletadas após 24 meses de funcionamento da 

indústria de biomassa no período de março de 2005.  

A Tabela 8 apresenta os teores dos HPA encontrados nas amostras de solo 

coletadas em março de 2005. Observa-se um aumento significativo na presença de 

HPA, em praticamente todos os pontos em estudo.  

 

TABELA 8: Teores dos HPA encontrados nas amostras de solo coletadas em 2005. 

Os valores dos HPA encontrados estão expressos em mg/kg de solo seco. 

HPA naftaleno acenaftileno fenantreno fluoranteno pireno fluoreno 

ponto 1 0,248 - 0,075 - - - 

ponto 2 0,167 - 0,060 - - - 

ponto 3 0,115 - - - - - 

ponto 4 0,148 0,123 0,580 - 0,948 0,040 

ponto 5 - - - - - - 

ponto 6 - - 0,061 - - - 

ponto 7 0,165 - - - - - 

ponto 8 0,167 0,044 0,155 0,070 - - 

ponto 9 0,156 0,070 0,222 - - - 
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A presença do naftaleno e do fenantreno em praticamente quase todos os 

pontos estudados nos leva a crer que além das fontes petrogênicas, adicionalmente, 

os HPA são dependentes da temperatura de combustão. Em baixas e moderadas 

temperaturas como queima de madeira ou de combustíveis fósseis são abundantes. 

Nos processos de altas temperaturas, como emissões de veículos os HPA são 

dominantes e seus alquilados praticamente ausentes. Entretanto, considerando as 

fontes antrópicas, os HPA de baixo peso molecular e seus alquilados têm fontes 

tanto petrogênicas quanto pirogênicas enquanto que os compostos de alto peso 

molecular são de fonte predominantemente pirogênica. (MAIA et al., 2002). 

Considerando os teores encontrados para o naftaleno, verificamos que estes estão 

em média 17 vezes mais concentrados do que reporta o documento citado no item 

anterior. O fenantreno está em praticamente todos os pontos em que foi detectado, 

com teores altos, principalmente no ponto 4 em que está  pelo menos11 vezes mais 

concentrado. Isto representa um quadro de contaminação por estas moléculas. A 

presença de pireno no ponto 4 com um teor de 0,948 mg/kg é preocupante pois, 

como já dito anteriormente, trata-se de uma molécula com características 

carcinogênicas e mutagênicas.    

A Figura 10 mostra o cromatograma obtido no ponto 4 em estudo, indicando 

os tempos de retenção das moléculas encontradas (A) e o fragmentograma dos íons 

mais abundantes destas moléculas (B).   

 

 

A 

B 
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FIGURA 10: Cromatograma com os tempos de retenção dos HPA (A) obtidos de 

solo em 2005, para o ponto 4 e cromatograma com os íons seletivos destas 

moléculas (B). 

 

3.5.3. COMPARAÇÃO ENTRE OS RESULTADOS OBTIDOS 

EM 2003 E 2005 PARA AS AMOSTRAS DE SOLO. 

 

Para que possamos comparar mais detalhadamente os resultados das 

análises da concentração de HPA dos pontos em 2003 e 2005 elaboramos para as 

amostras que apresentaram resultados, um gráfico comparativo entre os teores de 

2003 e 2005 individualmente como mostram as Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 

18. 

Na Figura 11, temos os HPA encontrados no ponto 1, tanto no ano de 2003 

quanto no ano de 2005. Observa-se que a presença de naftaleno coletada no ano de 

2005, com um teor elevado pode ser originário de fontes antrópicas provocadas 

pelas atividades da referida empresa na combustão de serragem. A presença do 

acenaftileno e do fenantreno na coleta realizada em 2003 pode ser originário de 

outros processos antrópicos que não o da referida indústria. A presença de 

fenantreno em menor quantidade em 2005 pode estar associada à volatilização e a 

fotooxidação, fenômenos que atuam na degradação do mesmo. 
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FIGURA 11. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 1 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente.  

 

Na Figura 12, verificamos que no ano de 2003, nada foi encontrado no ponto 

2, porém, em 2005, os teores de naftaleno e fenantreno apresentaram teores 

elevados e que podem ter sido causados pela atividade intensa da industria de 

queima de serragem uma vez que o referido ponto recebe material particulado e 

gases provenientes da chaminé, trazidas pelas correntes de vento que sopram 

sempre nesta direção. 

0
0,02
0,04
0,06
0,08
0,1

0,12
0,14
0,16
0,18

naftaleno fenantreno

p
p

b
 

2003/01

2005/01

 

FIGURA 12. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 2 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente. 

 

Na Figura 13, temos o ponto de coleta 3 onde tanto o fenantreno quanto o 

fluoranteno que aparecem em teores elevados em 2003, no ano de 2005 não foram 

detectados. Em se tratando de uma região plana, podemos ter o efeito do vento 

levando as partículas para mais longe ou até mesmo o efeito “run off” causado pela 

chuva que carrega as partículas contendo o HPA. Por outro lado, como nos pontos 

anteriores, a presença de naftaleno em teores bem elevados, se fez presente no ano 

de 2005. Como HPA de baixo peso molecular pode ser originário tanto de fontes 

petrogênicas quanto de fontes pirogênicas, consideramos ainda a possibilidade de 

um aporte antrópico proveniente da referida industria. 

mg/kg 
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FIGURA 13. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 3 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente. 

 

A Figura 14 apresenta os HPA encontrados no ponto 4. Este ponto está 

localizado em uma área de relevo bem mais baixo com relação aos outros pontos de 

modo que a tendência em armazenar espécies químicas é bem maior. De fato, neste 

ponto encontramos 6 HPA, todos em teores elevados e conforme discutido 

anteriormente, alguns com características carcinogênicas e mutagênicas. O 

fluoranteno foi encontrado neste ponto somente em 2003, enquanto o fluoreno, foi 

encontrado somente em 2005. Acenaftileno apresentou teor maior em 2003 

enquanto os teores de naftaleno estavam muito próximos. Preocupante são os 

teores extremamente elevados de pireno sendo encontrado tanto em 2003 quanto 

2005. Esta substância como já foi discutida, é tóxica podendo causar câncer. Os 

teores encontrados em 2005 foram quase o dobro dos encontrados em 2003. 

mg/kg 
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FIGURA 14. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 4 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente 

 

Nas Figuras 15 e 16, foram detectados o fenantreno e o naftaleno, ambos 

somente em 2005. A presença destas moléculas é geral em praticamente todos os 

pontos e deve refletir as atividades antrópicas da industria de biomassa. Para o 

acenaftileno observamos uma concentração alta em 2003, mas que diminui 

acentuadamente em 2005, esta diferença pode estar relacionada a fenômenos como 

lixiviação ou percolação do solo. 

mg/kg 
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FIGURA 15. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 6 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente. 
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FIGURA 16. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 7 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente. 
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Na Figura 17, temos o ponto 8, contendo teores de naftaleno e fenantreno 

tanto no ano de 2003 quanto no ano de 2005. As outras moléculas foram 

encontradas somente em 2005, demonstrando um quadro de contaminação por 

atividades antrópicas conforme discutido anteriormente. 
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FIGURA 17. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 8 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente 

 

Finalmente o ponto 9, representado na Figura 18, apresentou tanto o 

naftaleno quanto o fenantreno em quantidades elevadas além do acenaftileno 

somente no ano de 2005. 
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FIGURA 18. Distribuição dos HPA encontrados no ponto 9 nos anos de 2003 e 2005 

respectivamente. 

 

O objetivo geral deste trabalho reflete os resultados encontrados nos 9 pontos 

de coleta de amostras de solo, retiradas em pontos estratégicos e próximos a uma 

usina de biomassa, verificamos a presença de alguns HPA antes e depois do 

funcionamento da mesma. A presença de alguns HPA de natureza tóxica deve ser 

monitorada, pois poderão causar problemas sérios à população e futuros prejuízos a 

industria. Áreas onde estas espécies químicas podem estar alojadas sem que 

fatores externos possam dispersá-las ou degradá-las como no ponto de coleta 4, 

mostram claramente que concentrações elevadas, principalmente de naftaleno, 

fenantreno e pireno serão sempre encontradas. Por outro lado, nos outros pontos, 

quando comparamos os resultados obtidos em 2003 com os obtidos em 2005, 

verificamos em vários deles um aumento significativo das concentrações e em 

outros uma diminuição que pode ser ocasionada pela degradação da molécula, mas 

também, pela sua dispersão para ambientes vizinhos, provocando processos de 

contaminação nos mesmos. Não devemos esquecer que estamos lidando com uma 

classe nova de moléculas conhecidas como micropoluentes orgânicos e que devem 

ser constantemente monitoradas, pois, mesmo em quantidades muito pequenas, 

pode causar danos sérios a saúde dos seres vivos. 

mg/kg 
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CAPITULO IV 

 

4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 Na primeira etapa do nosso trabalho, comparamos três diferentes métodos de 

extração de HPA (ultra-som, agitação e soxhlet). O objetivo foi verificar qual deles 

era o mais eficiente, menos laborioso e menos dispendioso. A realização dos 

experimentos envolveu a recuperação do d-10 fluoranteno adicionado a uma 

amostra de solo. As extrações foram realizadas em triplicata. Desta etapa 

concluímos que: 

� A eficiência com relação à recuperação do contaminante d-10 fluoranteno nas 

amostras de solo seguiram a seguinte ordem: soxhlet > agitação > ultra-som 

com médias de recuperação situadas em 128,88%; 101,16% e 85,44% 

respectivamente. 

� No método de extração mais amplamente usado o soxhlet, encontramos 

dificuldades relacionadas à reprodutibilidade. Este método requer um tempo 

de extração de 6 a 48 horas, consumindo grande volume de solventes 

orgânicos e sendo extremamente laborioso. 

� No método por agitação, tivemos uma eficiência de extração boa, porém, o 

tempo necessário para extrair as moléculas foi muito elevado.  

� No método do ultra-som, tivemos a menor eficiência na recuperação do 

contaminante (85,44%), contudo sua recuperação para o naftaleno, 

acenaftileno, fenantreno e fluoranteno foram muito boas, além de consumir 

pouco solvente e apresentar um tempo de extração menos longo do que os 

outros métodos. 

� Analisando os resultados obtidos, optamos pelo método de extração por ultra-

som que apesar de fornecer a menor recuperação do contaminante entre os 

métodos estudados, é superior ao soxhlet no que diz respeito à recuperação 

de alguns HPA, consumo de solvente menor e um tempo de extração também 

pequeno. 

 

A segunda etapa deste trabalho consistiu na aplicação do método de extração 

com o ultra-som para verificar os teores de HPA em amostras de solo coletados na 
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serra catarinense. O objetivo foi verificar o impacto causado pela instalação de uma 

industria de biomassa na região. Desta etapa concluímos que: 

� Foram encontrados HPA nos pontos de coleta 1, 3, 4 e 8 no ano de 2003, 

com destaque para o ponto 4 onde foram encontrados os HPA naftaleno, 

fenantreno, pireno, acenaftileno e fluoranteno em teores elevados. 

� No ano de 2005, foram encontrados HPA em teores elevados em 

praticamente todos os pontos de coleta, a exceção do ponto 5. 

� De maneira geral, observou-se que os teores de naftaleno, fenantreno e 

pireno aumentaram a partir do momento em que a industria de biomassa 

começou a operar. 

� A presença de alguns HPA de natureza tóxica deve ser monitorada, pois 

poderão causar problemas sérios à população e futuros prejuízos a industria. 

� Com base nos resultados obtidos, verificamos que houve um impacto 

ambiental na área em estudo com o aumento das concentrações de HPA de 

natureza tóxica. 

Como sugestões para futuros trabalhos, lembramos a necessidade de 

continuarmos a verificar metodologias para abertura e analise de micropoluentes 

orgânicos que facilitem a determinação dos mesmos no meio ambiente, facilitando 

assim o entendimento destas substâncias nos diversos compartimentos ambientais. 
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