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RESUMO 

 

A determinação dos níveis de nitratos e nitrogênio total (NT) em águas constitui 

uma ferramenta importante no sentido de avaliar o controle de seus níveis para 

proteção da saúde humana bem como para caracterizar a eutrofização dos 

corpos aquáticos. O presente trabalho faz um estudo da espectrofotometria 

derivativa (ED) para determinação de nitratos e NT pelo método zero-pico por 

ED, em segunda derivada, no máximo de absorção do nitrato (225nm). Neste 

estudo foram avaliados os interferentes comumente encontrados nas matrizes 

onde a metodologia foi aplicada, que foram águas minerais, águas adicionadas 

de sais e águas superficiais (açudes e rios): bicarbonato, carbonato, ferro, 

cobre, sulfato, cloreto, brometo, iodeto, fosfato, sulfato, nitrito e matéria 

orgânica dissolvida (MOD).  Esta metodologia foi aplicada na determinação de 

nitratos em amostras águas minerais, adicionada de sais e águas de açudes 

monitorados pela COGERH, onde nesta última matriz foi determinado também 

NT. Os interferentes avaliados não apresentaram interferência na segunda 

derivada do nitrato dentro de limites aceitáveis, com exceção dos íons nitrito e 

carbonato, onde foi necessário a remoção destes pela adição de uma solução 

de ácido sulfâmico com HCl. Segundo o teste t (student) pareado, para 

amostras de águas minerais e adicionadas sais, que foram analisados os 

teores de nitratos tanto por ED quanto pelo método da redução em coluna de 

cádmio com posterior determinação pelo método da sulfanilamida, não 

apresentaram diferenças significativas a um nível de confiança de 95%. Para 

as amostras de águas superficiais, a determinação de nitratos por ED 

demonstrou não ser aplicável. Já determinação de NT demonstrou-se 

promissora, porém, estudos preliminares sugerem que a MOD presente nas 

amostras dos açudes estudados apresenta interferência espectral, uma vez 

que, tais açudes estudados apresentaram indícios de contaminação de origem 

alóctone, se encontrando, na maioria, eutrofizados. 

PALAVRAS-CHAVE. Nitrato. Nitrogênio Total. Espectrofotometria derivativa. 

Águas minerais. Águas adicionada de sais. Águas superficiais. 
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ABSTRACT 

 

The determination of the levels of nitrates and total nitrogen (TN) in water is an 

important tool to assess the control levels for the protection of human health as 

well as to characterize the eutrophication of water bodies. The present work is a 

study of derivative spectrophotometry (DS) for the determination of nitrate and 

TN zero-peak method for DS in the second derivative maximum absorption of 

nitrate (225nm). In this study we evaluated the interferences commonly found in 

matrices where the methodology was applied, which were  mineral water, 

added salts and surface water (reservoirs and rivers): bicarbonate, carbonate, 

iron, copper, sulfate, chloride, bromide, iodide, phosphate, sulphate, nitrite and 

dissolved organic matter (DOM). This methodology was applied in the 

determination of nitrate in mineral water samples, added salt and water 

reservoirs monitored by COGERH where the latter matrix was also determined 

TN. The interfering evaluated showed no interference in the second derivative 

of nitrate within acceptable limits, with the exception of nitrite and carbonate 

ions, where it was necessary to remove these by adding a solution of sulfamic 

acid with HCl. According to the t test (student) paired samples of mineral waters 

and added salts, which were analyzed nitrate levels both DS as the method of 

cadmium reduction column with subsequent determination by the method of 

sulfanilamide, showed no significant differences a confidence level of 95%. For 

surface water samples, the determination of nitrates by DS proved not to be 

applicable. Determination of TN already proved to be promising, however 

preliminary studies suggest that the DOM present in the samples studied the 

reservoirs presents spectral interference, since such, dams studied showed 

signs of contamination of allochthonous origin, lying mostly eutrophic. 

 

 

KEYWORDS. Nitrate. Total Nitrogen. Derivative spectrophotometry. Mineral 

waters.  Added salt waters.  Surface Waters. 
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1  INTRODUÇÃO 

  

Dentre as formas de nitrogênio existentes na natureza, os nitratos 

(NO3
-) constituem a espécie mais comumente encontrada em diversas matrizes 

tais como solos, águas e plantas. Em águas naturais, sua presença é quase 

sempre detectada, ocorrendo geralmente em baixos teores nas águas 

superficiais, podendo atingir elevadas concentrações nas águas subterrâneas 

(MAZON, 2005; APHA, 2005). A toxicidade do nitrato em seres humanos é 

devida principalmente a sua redução a nitrito, e posteriormente, este induzir a 

ocorrência de metahemoglobinemia em crianças com idade inferior a três 

meses e em idosos especialmente (WHO, 2003). O valor máximo permitido de 

nitratos em águas destinadas ao consumo humano, segundo a Portaria N° 

2.914 do Ministério da Saúde (2011) é de 10 mg L-1, expresso em termos de 

nitrogênio (N-NO3
-). 

O  nitrato é a principal espécie que denuncia as alterações de 

origem antropogênica (BERTOLO, 2006)  na qualidade da água podendo ser 

originado pela contaminação dos aquíferos pela infiltração de efluentes 

domésticos, principalmente  em áreas urbanas, bem como pela utilização 

inadequada de fertilizantes no ambiente rural. Concentrações acima de  3 mg 

L-1 de nitratos em águas naturais podem sugerir  influência antropogênica 

(CAGNON, 2003) apesar da legislação brasileira permitir concentrações de 

nitratos até 10 mg L-1  (N-NO3
-) em águas destinadas ao consumo humano (MS, 

2011).  

Contribuindo também para a identificação de contaminação de 

origem antropogênica é a determinação de nitrogênio total nas águas naturais.  

Sabe-se que, devido a evolução tecnológica, o consumo de fertilizante tem 

crescido significativamente, e estes, muitas vezes não utilizados pelas plantas, 

acabam por promover o enriquecimento de nutrientes em diversos recursos 

hídricos, através  do carreamento pelas águas das chuvas ou de irrigação, bem 

como pela infiltração dos lençóis freáticos.  

A literatura dispõe de diversas metodologias para a determinação e  

de nitratos em águas destinadas ao consumo humano e naturais.  Análises 
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potenciométricas, quimilunescentes, cromatográficas, eletroanalíticas e 

espectrofotométricas estão entre estas  (MAZON, 2005; NAGASHIMA,1985; 

APHA, 2005). Uma das metodologias para determinação de nitratos mais 

empregadas atualmente, preconizada pelo Standard Methods for Examination 

of Water and Wastewater (2005) e recomendada pela legislação brasileira,  

consiste na determinação destes, após sua redução a nitrito, utilizando-se o 

cádmio como agente redutor e posterior diazotação com sulfanilamida e  

naftilamina. Apesar desta técnica possuir um custo relativamente baixo, 

infelizmente possui o entrave ambiental pelo uso do cádmio, metal 

extremamente tóxico. Uma segunda metodologia também proposta pelo 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (2005), preconiza 

análise de nitratos em águas potáveis , ainda não avaliada para águas 

adicionadas de sais,  por espectrofotometria direta na região do ultravioleta 

(UV) como método de triagem. No entanto, esta metodologia, encontra alguns 

contrapontos a serem solucionados uma vez que, a absorção de diferentes 

analitos na mesma região do espectro do nitrato provoca a sobreposição das 

bandas de transição eletrônica, e consequentemente, gerando resultados 

incoerentes em relação aos valores obtidos por outras metodologias de 

referência.  

Com o intuito de contornar os problemas gerados pela sobreposição 

das bandas de transição eletrônicas dos interferentes, a espectrofotometria 

derivativa (ED) vem conquistando progressivamente mais espaço (DONATO, 

2010).  A ED consiste na representação das derivadas da absorbância em 

relação ao comprimento de onda, em função do comprimento de onda 

(TALSKY, 1994). Desta forma, os espectros derivados, revelam detalhes 

espectrais impossíveis de serem observados em seus respectivos espectros de 

absorção, podendo conduzir a separação de sinais sobrepostos e eliminação 

de ruídos causados pela presença destes interferentes (SOUSA, 2011). Sua 

aplicação analítica está baseada no fato de que a  diferenciação da lei 

Lambert-Beer permite obter as equações, que mostram que as derivadas 

dnAbs./dλn são sempre proporcionais às concentrações do analito (ROCHA, 

2004). 
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As matrizes em que se deseja aplicar a determinação de nitratos e 

NT por ED são as águas potáveis (minerais e adicionada de sais) 

comercializadas na cidade de Fortaleza, águas superficiais (açudes e rios) 

monitorados pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do estado do 

Ceará (COGERH). Neste sentido, são necessários estudos experimentais que 

avaliem a ação de possíveis interferentes presentes nesta matriz; otimização 

dos parâmetros instrumentais e posterior  validação, garantindo  confiabilidade 

nos resultados obtidos, constituindo a determinação de nitratos e NT por ED 

como ferramentas importantes no sentido de avaliar contaminações de origem 

antropogênica, oferecer uma metodologia alternativa para a determinação 

destes que seja menos ofensiva ambientalmente em relação a metodologia 

internacionalmente utilizada que é a da redução em coluna de cádmio (RCC), 

bem como contribuir para o controle de seus níveis para a proteção da  saúde 

humana.
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2 OBJETIVO 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar a aplicação da técnica da ED  na determinação de N, sob as 

formas de NO3
- e NT  em matrizes de águas minerais,  adicionada de sais e  águas 

superficiais (açudes,rios). 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Otimizar os parâmetros experimentais para o desenvolvimento do 

procedimento analítico para determinação espectrofotométrica de nitratos e 

NT no ultravioleta (UV); 

 Verificar a presença de sobreposição de bandas de absorção nos espectros 

de absorção e derivados dos possíveis interferentes: carbonato, bicarbonato, 

cloreto, brometo, ferro, cobre, iodeto, fosfato, sulfato, nitrito e ácidos húmicos; 

 Desenvolver ações de forma a eliminar os possíveis interferentes que não 

foram eliminados por ED; 

 Validar a metodologia de análise de nitratos e NT por ED através da obtenção 

de figuras de mérito; 

 Aplicar a metodologia desenvolvida em amostras de águas minerais, 

adicionada de sais e águas superficiais. 

 Comparar os resultados obtidos pela metodologia desenvolvida com a  

metodologia de referência através de tratamento estatístico; 

 Avaliar a possível interferência da MOD na determinação de nitratos e 

nitrogênio total em amostras de águas superficiais. 
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3  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 NITRATO 

 

3.1.1 Características químicas 

 

 O íon nitrato constitui uma das formas de nitrogênio naturalmente 

encontrada na natureza, sendo formado a partir de processos de oxidação biológica 

(nitrificação), uma vez que este representa a forma mais estável de nitrogênio para 

sistemas oxigenados ( ANDRADE, 2004; WHO, 2003 ). Este anion, corresponde a 

base conjugada do ácido nítrico, um ácido forte, com pKa de -1,30 (WHO, 2003) 

constituído de um átomo de nitrogênio central, rodeado por  três átomos de oxigênio 

distribuídos na Forma  trigonal plana, apresentando a seguinte estrutura de 

ressonância (Figura 1): 

 

 

Fonte:  Brown, 2005 p. 271  

 

 Os nitratos representam uma das formas mais comuns  de absorção do 

nitrogênio para os seres vivos (plantas e animais), correspondendo também, no ciclo 

do nitrogênio, ao estágio final do mesmo, em processos de oxidação aeróbia da 

Figura 1. Estrutura de ressonância do nitrato 
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amônia, conhecido como nitrificação. Na figura 2 encontra-se o esquema 

simplificado do ciclo do nitrogênio segundo Thomas ( 2001). 

 

 

Fonte:  Thomas, 2001. 

 

3.1.2 Ocorrência 

 

 Os nitratos estão presentes naturalmente em águas, plantas e animais. 

Nas plantas, os compostos de nitrogênio correspondem ao segundo maior 

macronutriente necessário ao crescimento destas, sendo o nitrato, muitas vezes, 

sua principal fonte de obtenção (SILVA, 2010).  Os nitratos estão presentes nas 

águas naturais como um dos íons mais abundantes, sendo que em águas 

superficiais geralmente encontram-se em baixos teores, mas podem ser 

encontrados em elevadas concentrações nas  águas subterrâneas ( MAZOM, 2005; 

APHA, 2005). A presença dos nitratos nestas águas, muitas vezes configura-se 

como consequência das atividades agrícolas devido à aplicação excessiva de 

fertilizantes nitrogenados, também como contaminante oriundo de tratamento de 

Figura 2. Ciclo do nitrogênio 
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águas residuais e da oxidação de resíduos de produtos nitrogenados em 

excrementos tanto de humanos como de  animais (WHO, 2003; RESENDE, 2002). 

Os nitratos estão intimamente ligados ao fenômeno de eutrofização de 

diversos corpos aquáticos, uma vez que, como anteriormente dito, o mesmo 

configura-se como um dos principais nutrientes necessários ao crescimento de 

plantas aquáticas, tais como os plânctons, acarretando um desequilíbrio nestes 

ecossistemas  e consequentemente progressiva degeneração da qualidade dos 

mesmos (FIGUEIREDO, 2007; RESENDE, 2002).  

 

 

3.1.3 Toxicidade 

 

A ingestão de nitratos está associada a diversos efeitos adversos a saúde 

humana, como por exemplo, a indução a metahemoblobinemia quando este é 

convertido a nitrito (NO2
-) no estômago pela ação de bactérias, sendo 

potencialmente letal, em especial, em crianças com idade inferior a três meses vida 

e,  a formação potencial de nitrosaminas e nitrosamidas carcinogênicas (MAZON, 

2005; ALABURDA, 1998; JAFFÉ, 1986). Alguns casos de indução a  

metahemoglobinemia em adultos foram relatados por WHO (2003), ao consumirem 

altas concentrações de nitrato por acidente ou como tratamento médico, em grupos 

de risco, onde tais indivíduos apresentaram acidez gástrica reduzida,  onde, doses 

limites de toxicidade variaram  entre 2 e 9 g (equivalente a 33-150 mg de nitrato por 

quilograma de peso corporal). Segundo estudo controlado em que  pacientes foram 

tratados por via oral com uma dose única de 7-10,5 g de  nitrato de amônio  e  uma 

dose intravenosa de 9,5 g de nitrato de sódio foi o bastante para induzí-los a vómitos 

e diarreia , porém não foi relatada a indução a metahemoglobinemia ( WHO,2003).  

Muitos estudos foram conduzidos afim de elucidar a possível  ação 

carcinogênica do nitrato,  devido a formação de nitrosaminas e nitrosamidas,  porém, 

em sua maioria, os resultados foram inconclusivos, pois, para formação destas, é 

necessário a conversão do nitrato a nitrito,  não havendo como se distinguir o nitrito 
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oriundo da ingestão de nitrato, do nitrito ingerido diretamente pelo organismo ( 

MCKNIGHT et al, 1997). 

 

 

3.1.4 Aspectos legais 

 

Os limites máximos permitidos de nitrato nas águas dependem da 

classificação destas águas e principlamente quanto ao seu uso. A Organização 

Mundial da Saúde (2003) estabelece um limite de 50 mg L-1 de Nitrato (NO3
-) que 

corresponde a aproximadamente 11,3 mg L-1 em termos de nitrogênio para águas 

destinadas ao consumo humano, pois segundo estudos epidemiológicos,  esta 

concentração já possibilitaria  o desenvolvimento da metahemoglobinemia em 

crianças em situações de risco.  No Brasil, por meio do Ministério da Saúde, foi 

estabelecido  conforme a portaria Nº 2.914 de dezembro de 2011, que dispões sobre 

os padrões de potabilidade da água para consumo humano,   o valor máximo 

permitido de nitrato de 10 mg L-1  em termos de Nitrogênio, estando em 

concordancia com os valores praticados por entidades internacionais como a 

Organização Mundial da Saúde(WHO, 2003). 

A Resolução RDC Nº 274, de 22 de setembro de 2005, emitida pela 

Agencia Nacional de Vigilância Sanitária  estabelece o regulamento técnico para 

águas envasadas e gelo a serem comercializados no Brasil, em que esta designa o 

valor máximo de nitrato permitido em águas minerais de 50 mg L-1  e para produção 

de águas adicionadas de sais e gelo,  o valor máximo de nitrato permitido deve estar 

em concordância com a norma de qualidade da água para consumo humano, 

atualmente  representado pela Portaria N. 2.914 de 11 de dezembro de 2011 do 

Ministério da Saúde com seus limites já citados anteriormente. 

Em relação as águas naturais, sejam elas superficiais ou subterraneas no 

Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) é órgão que estabelece 

as diretrizes para a classificação destes corpos  aquáticos bem como seus 

respectivos padrões de qualidade  conforme seus usos. Para as águas superficiais, 
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a Resolução Nº 357 de dezembro de 2005, limita em 10 mg L-1 a concentração de 

nitrato em termos de nitrogênio, para todas as classes  águas doces  e independente 

do seu uso.  

 

 

3.1.5  Determinação de nitratos 

 

Diversas técnicas analíticas têm sido empregadas para  determinação de 

nitratos em águas naturais e para o consumo humano (Tabela 1), dentre elas as  

potenciométricas, quimilunescentes, cromatográficas, eletroanalíticas   e as 

espectrofotométricas (MAZON, 2005; NAGASHIMA,1985; APHA, 2005). No entanto, 

devido a  baixa reatividade do íon nitrato, muitas vezes estas determinações 

ocorrem de forma indireta,  ocorrendo primeiramente a redução do nitrato  a  nitrito 

por meio da ação  de agentes redutores tais como zinco, cobre-hidrazina  e cádmio-

cuperizado para posterior análise, sendo os valores de nitrato obtidos por meio da 

diferença (ANDRADE, 2004) .  

  

Tabela 1. Técnicas analíticas aplicadas na determinação de nitratos. 

Técnica Matriz 
Forma de  
detecção 

Referência 

ED água indireto Stanley et al, 1994 

Espectrofotométrico/VIS Água potável direto Lumpp, 1992. 

Fluorescência Água natural indireto Lee e Field,  1984. 

Eletroanalítico Água potável direto Manea et al, 2010. 

Potenciométrico Água potável direto Pérez et al, 2003. 

CromatoGráfico Água subterrânea direto Morales et al, 2000. 

 

 

Dentre as metodologias  em que se utiliza da redução de nitrato  a nitrito, 

comumente utiliza-se  a redução do nitrato através de  colunas de cádmio, onde o 
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nível de eficiência de conversão atinge valores próximos a 100% ( VAN STADEN, 

1982).  Esta metodologia consta no protocolo de análises preconizadas pelo 

Standard Methods for Examination of Water and Wastewater (2005) sendo também 

recomendada pela legislação brasileira. Nesta técnica, o nitrato é reduzido a nitrito, 

utilizando-se o cádmio como agente redutor. O nitrito sofre diazotação com 

sulfanilamida e respectivo acoplamento com naftilamina (Figura 3), produzindo um  

azo composto de coloração rosa determinado espectrofotometricamente a 543 nm.  

Apesar de esta técnica possuir um custo relativamente baixo quando comparado a 

algumas técnicas como a cromatografia, a mesma possui o entrave ambiental pelo 

uso do cádmio, metal extremamente tóxico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:   Patton, 2011. 

 

 

3.2  ESPECTROFOTOMETRIA 

 

As técnicas espectrofotométricas estão entre as mais aplicadas na 

detecção de nitrato, bem como para o nitrito, em função de algumas características 

tais como robustez, custo relativamente baixo quando comparados a outras 

técnicas, rapidez, elevada sensibilidade e facilidade de utilização (COMPTON, 

Figura 3. Reação de Griess 
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2001).  A 21ª edição do Standard Methods for the examination of Water and 

Wastewater (2005), preconiza  como uma das metodologias de análise de nitratos 

em águas potáveis,  a espectrofotometria direta na região do ultravioleta (UV). No 

entanto, a espectrofotometria direta, encontra alguns contrapontos a serem 

solucionados devido a sua baixa seletividade para quantificação de nitratos, uma vez 

que, a absorção de diferentes analitos na mesma região do espectro do nitrato (por 

exemplo: matéria orgânica dissolvida, carbonato, nitrito cloretos), provoca a 

sobreposição das bandas de absorção, e consequentemente, reduzindo assim a 

aplicabilidade desta técnica para matrizes mais complexas. No Gráfico 1, tem-se o 

espectro do nitrato e de alguns ânions que comumente estão presentes em águas 

potáveis onde se pode perceber as observações levantadas em relação a 

interferência espectral na determinação direta do nitrato. 

 

Gráfico 1. Espectro de absorção do nitrato e de alguns íons presentes nas águas potáveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: a autora 

 

Para eliminar os problemas devido a interferência espectral de analitos 

que não são de interesse, algumas alternativas têm sido aplicadas. No entanto, boa 

parte destas está fundamentada na utilização de processos de separação prévios 

e/ou derivatização (COMPTON, 2001) que muitas vezes acabam por influenciar 

negativamente na reprodutibilidade do método. Também são reportadas a  utilização 
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de técnicas de calibração multivariada e  uso da  espectrofotometria derivativa ( 

SUZUKI E KURODA, 1987; OLIVEIRA, 2007) para a eliminação de interferência 

espectral. 

 

3.3  ESPECTROFOTOMETRIA DERIVATIVA 

 

3.3.1 Histórico 

 

A  espectrofotometria derivativa (ED) constitui-se de uma técnica analítica 

capaz de extrair  informações tanto qualitativas quanto quantitativas, a partir de um 

espectro convencional pela  diferenciação do mesmo (OJEDA e ROJAS, 2004). Esta 

diferenciação consiste na representação das derivadas da absorbância em relação 

ao comprimento de onda em função do mesmo, ou seja, matematicamente, esta 

caracteriza-se pela obtenção da inclinação (tangente) da curva de absorção plotados 

em  função do comprimento de onda (Figura 4). Desta forma, os espectros 

derivados, revelam detalhes espectrais impossíveis de serem observados em seus 

respectivos espectros de absorção, podendo conduzir a separação de sinais 

sobrepostos e eliminação de ruídos causados pela presença de interferentes 

(SOUSA, 2011).  

 

Figura 4. Tangentes de uma curva de absorção em pontos definidos. 

 

 

 

 

 

Fonte: Talsky, 1994. 
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 Já na década de 50, Giese e French (1955) fizeram uso da ED para 

detecção de bandas sobrepostas em misturas binárias que apresentavam absorção 

na mesma região do espetro, porém, a obtenção das curvas derivadas, restrito 

apenas ao cálculo algébrico na época, demonstrou ser um processo complexo 

diminuindo assim,  a possibilidade de sua aplicação.  

 Em 1964, Savitsky e Golay, desenvolveram a técnica de suavização e 

diferenciação de dados analíticos pelo método dos mínimos quadrados 

possibilitando a aplicação da ED em sistemas computacionais acoplados a 

espectrofotômetros.  Felizmente, com o rápido desenvolvimento da eletrônica e das 

tecnologias de microcomputadores, a utilização de módulos computacionais capazes 

de efetuar o cálculo de 1º e 2º derivadas são ferramentas básicas em diversos  

espectrofotômetros  alguns com softwares capazes  de calcular até o limite da 9 

derivada (VARIAN, 1986). 

 

3.3.2 Aspectos teóricos 

 

3.3.2.1 Lei de Lambert-Beer 

 

 Segundo a Lei de Lambert-Beer a absorbância é diretamente proporcional 

à concentração de uma espécie absorvente (analito de interesse) “c” e ao caminho 

óptico “b”  do meio absorvente ( SKOOG, 2008), como expresso pela Equação 1: 

 

A =  εbc         (1) 

 

O símbolo ε refere-se a constante de proporcionalidade, que, neste caso específico, 

é expresso em termos de L mol-1 cm-1, sendo denominada de absortividade molar. 
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Para primeira derivada da absorbância em função do comprimento de onda , tem-se: 

 

dA/dλ  =  b c dε/dλ        (2) 

 

e para “n” derivada, tem-se: 

 

dṅA/dλṅ  =  b c dṅε/dλṅ
      (3) 

  

 Em todos os casos, a derivada da absorbância é diretamente proporcional 

a concentração do analito de interesse. Quando a Lei de Beer não for obedecida na 

espectrofotometria direta, esta relação será também transmitida pela derivada em 

questão, quando, por exemplo, ocorrerem interações entre as moléculas do analito, 

ou entre o analito e o solvente, ou em caso de associação e dissociação  

observados (TALSKY, 1994).  

 

 

3.3.2.2 Bandas de Absorção 

 

 As bandas de absorção da espectrofotometria  no ultravioleta e visível 

geralmente comportam-se como funções Gaussianas e seus respectivos espectros 

derivados podem ser obtidos por métodos ópticos, eletrônicos e mais comumente 

matemáticos, represetado pela técnica de SAVITSKY-GOLAY (1964), uma vez que 

estes permitem que os espectros derivados sejam facilmente calculados, 

modificando diferentes parâmetros, bem como permitem a utilização de suavização 

dos espectros com intuito de melhorar a relação sinal/ruído (DONATO, 2010). 

Segundo ROJAS e OJEDA (2004) o aumento da resolução no espectro derivado 
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necessita de um aparato instrumental que possibilite uma melhor reprodutibilidade 

no comprimento de onda em estudo.   

 Em um espectro constituído apenas por uma banda de absorção, após 

sua direrenciação, o espectro resultante da sua primeira derivada contará com um 

ponto de anulação no mesmo comprimento de onda onde no espectro original se 

encontra o máximo de absorção. Nos comprimentos de onda onde se identicam 

pontos de inflexão no espectro original, consequentemente aparecerão pontos de 

máximos e mínimos no espectro derivado. Na Figura 5 tem-se uma banda de 

absorção Gaussiana e suas respectivas bandas derivadas da 1º a 4º ordens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DONATO, 2010. 

 

 

3.3.2.3 Métodos de análises quantitativas por espectrofotometria derivativa 

 

 Para investigação quantitativa através da ED, diversas técnicas tem sido 

desenvolvidas fazendo-se uso dos espectros derivados, utilizando como parâmetro 

Figura 5. Banda de absorção tipo Gaussiana e respectivamente suas derivadas: primeira 

(dA/dl), segunda (d
2
A/dl

2
), terceira (d

3
A/dl

3
) e quarta derivadas (d

4
A/dl

4
). 
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de maior relevância apenas a amplitude do sinal analítico, desta forma, variações 

nas posições de picos extremos não são relevantes desde que todos os espectros 

sejam obtidos nas mesmas condições e se faça uso de curvas de calibração 

(TALSKY, 1994). 

 As técnicas mais comumente utilizadas na análise quantitativa são:  

 

3.3.2.3.1 Método pico a pico 

 

 Nesta técnica mede-se a distância entre os pontos de máximo e mínimo  

no espectro derivado (Figura 6) uma vez que, esta distância geralmente é 

diretamente proporcional a concentração do analito de interesse. Esta técnica é 

utilizada  apenas para estimar a concentração da substância de interesse uma vez 

que esta pode sofrer variações devido a posição dos picos não estarem 

suficientemente separados e devido absorção de fundo causada pela presença de 

interferentes na matriz ( TALSKY, 1994). 

 

 

 

 

 

Fonte: TALSKY, 1994. 

 

 

 

Figura 6. Método pico a pico, onde pn é diretamente proporcional a concentração do pico Pn. 
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3.3.2.3.2 Método da tangente 

 

 Neste método uma linha tangencial é medida entre dois máximos (ou 

mínimos) consecutivos e a distância intermediária traçada do ponto de máximo até a 

tangente é medida paralelamente ao eixo da ordenada, sendo esta distância 

diretamente proporcional a concentração da substância.  

 

 

 

 

 

Fonte: TALSKY,1994. 

 

 

3.3.2.3.3  Método zero-pico 

 

 Este método baseia-se na medida absoluta da altura entre a linha do zero 

(abcissa) e o valor da derivada em qualquer comprimento de onda, sendo esta 

distância  diretamente proporcional a concentração da substância. Vale ressaltar que 

a aplicação deste método  geralmente fica condicionada a derivadas que possuem 

sinais simétricos em relação a abcissa uma vez que picos distorcidos tendem a gerar 

resultados  não lineares dependendo da concentração (TASLKY, 1994). 

 

 

Figura 7. Método da tangente onde tn é diretamente proporcional a concentração do pico Pn 
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.  

Fonte: TALSKY, 1994. 

 

 Uma variante desta técnica, comumente denominada como técnica de  

zero crossing ou ponto de anulação é a determinação simultânea de duas ou mais  

substâncias onde cada  substância é quantificada  pela relação direta da 

concentração com valor absoluto da derivada, ou seja  o valor da altura entre a linha 

do zero (abcissa) até o ponto da curva derivada onde o comprimento de onda de 

uma segunda substância for nulo (TASLKY, 1994). Na figura 9,  mostra os espectros  

derivados de duas substâncias que podem ser determinadas simultaneamente pelo 

método de zero crossing. 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: TALSKY, 1994. 

Figura 8. Método zero-pico onde zn é diretamente proporcional a concentração do pico Zn 

Figura 9. Esquema de determinação do ponto de zero crossing. 
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3.3.3  Aplicações da espectrofotometria derivativa 

 

 A ED encontra suas aplicações nas mais variadas áreas de pesquisas 

devido a  praticidade de obtenção dos espectros derivados, fato oriundo da evolução 

dos sistemas computacionais, possibilitando melhorias na sensibilidade e 

especificidade das análises que fazem uso da mesma, além de ser rápida uma vez 

que os problemas de interferentes espectrais são resolvidos sem a necessidade de 

processos de pré-tratamento das amostras.  A área farmacêutica é responsável hoje 

pela maior parte das publicações onde a ED é utilizada (OJEDA, 2013), sendo 

principalmente reportada a sua utilização na análise de misturas multicomponentes, 

em especial com o uso da técnica de zero crossing (OJEDA, 2013; DONATO, 2010). 

Na figura 10, encontram-se as principais aplicações da ED nos dias atuais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: OJEDA, 2013. 

  

 A utilização da ED para análise de complexos metálicos tem sido 

reportada por diversos autores segundo Ojeda (2013). Na área de alimentos esta 

técnica tem sido bastante utilizada na determinação de corantes alimentícios 

(ANDRADE, 2004). Análises de vitamina C em sucos industrializados também foram 

Figura 10. Aplicações da ED em diferentes áreas. 
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reportadas por alguns ainda na área alimentar (BLAGOJEVIC, 2008). Na área 

farmacêutica segundo Donato (2010) esta técnica é bastante utilizada para misturas 

de fármacos multicomponentes, como por exemplo, na determinação simultânea de 

 olanzapina e cloridrato de fluoxetina ambos em quarta derivada pelo método de 

zero crossing ( MOURA e MOITA, 2012)   Já na área ambiental sua aplicação ainda 

não é tão expressiva, correspondendo apenas a 3% do total de publicações segundo 

Ojeda (2013).  

. 

3.3.4 Aplicações da ED na análise de nitratos 

 

 O primeiro relato sobre a utilização da ED para determinação de nitratos 

data de 1985, sendo que, esta determinação ocorreu de forma indireta, uma vez 

que, os autores, Nagashima e Kuroda, promoveram a redução do nitrato a nitrito 

(utilizando colunas de Zn-Cu) e este por sua vez, reduzido a monóxido de nitrogênio 

que foi determinado espectrofotometricamente com sua absorção na faixa de 200-

240 nm. Os espectros obtidos foram derivados até segunda derivada e a 

determinação do nitrato foi calculada pela diferença entre os resultados com redução 

do nitrato (NO3
- + NO2

-) e sem redução do nitrato (NO2
-).  

 Dois anos depois, Suzuki e Kuroda (1987), utilizaram a ED para a 

determinação simultânea de nitratos e nitritos de forma direta, utilizando a técnica de 

zero crossing na derivada segunda ambos (Figura 11). O nitrato foi determinado pela 

derivada do método de zero-pico no comprimento de onda em que o nitrito 

apresenta um ponto de anulação (223,2nm) e similarmente o nitrito foi determinado 

no ponto de anulação do nitrato (215,8 nm). A metodologia desenvolvida foi aplicada 

em águas de chuva ocorrida no mês de abril no Japão no ano de 1987. 
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Fonte: SUZUKI e KURODA, 1985. 

 

 Apesar de Suzuki e Kuroda(1987)  terem aplicado esta metodologia para 

determinação de nitratos eles não levaram em conta a possibilidade de interferência 

espectral de anions como: bicarbonato, carbonato, brometo, iodeto. Vale ressaltar 

também que esta determinação de nitratos no ponto de zero crossing do nitrito não 

ofereceu a sensibilidade máxima que a ED poderia oferecer uma vez que não foi 

utilizado a derivada segunda no ponto de máximo do nitrato. Oliveira (2007)  aplicou 

a ED em segunda derivada na determinação de nitratos em águas de lagoa, tratada 

e do mar, no entanto, foi utilizado um número limitado de amostras não 

apresentando informações relevantes sobre o perfil das amostras em estudo.

 A 21º Edição do Standard Methods for Water and Waster (2005)  

apresenta uma metodologia para quantificação de nitratos por ED em segunda 

derivada em seu respectivo  ponto de máximo, porém a aplicação desta metodologia 

se refere apenas  matrizes de águas potáveis, não especificando a origem destas, e 

são relatados apenas a interferência dos íons bicarbonato, nitrito, ferro, cobre e 

iodeto em concentrações superiores a 68 mg L-1 para este último.  

 

Figura 11. Espectros de absorção do nitrato e nitrito. 
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3.4 NITROGÊNIO TOTAL 

 

 O nitrogênio exerce um dos papeis mais importantes na manutenção do 

metabolismo de sistemas aquáticos, pois este juntamente com o fósforo, é um  dos 

principais macro nutrientes constituintes das células de todos os seres vivos, 

utilizado na síntese de DNA, RNA e proteínas, além de limitante a produção primária 

(ENRICH-PRAST, 2005). O nitrogênio chega nestes sistemas através das chuvas, 

fixação biológica e origem alóctone tais como: queima de combustíveis fósseis, 

utilização de fertilizantes nitrogenados sintéticos e cultivo de leguminosas (SILVA, 

2005). As principais formas de nitrogênio encontradas nos sistemas  aquáticos são a 

amônia (NH3), o amônio (NH4
+), o nitrito (NO2

-), o nitrato (NO3
-) e as diversas formas 

orgânicas dissolvidas e particuladas. 

 A determinação do nitrogênio total (NT) é de grande importância 

ambiental, uma vez que, este, em conjunto com outros parâmetros relevantes, pode 

ser utilizado na obtenção de diversos índices de estado trófico.   A determinação de 

NT preconizada pelo  Standard Methods for Examination of Water and Wastewater 

(2005) caracteriza-se pela quantificação das formas  de nitrogênio dissolvidas 

(nitrito, nitrato, amônio, uréia), inorgânicas e orgânicas (nitrogênio orgânico 

dissolvido, aminoácidos e proteínas), onde todas as formas de N anteriormente 

citadas, são oxidadas a nitratos pela utilização do persulfato em meio alcalino e 

autoclavagem a 30 minutos a 121 º C.  Após a oxidação, a concentração de nitratos 

é então determinada pelo método de RCC com posterior diazotação com 

sulfanilamida.   Segundo a resolução Nº 357 do CONAMA (2005), para águas 

superficiais de classe 1 e 2, seus valores não poderão ultrapassar o limite de 1,27 

mg L-1 para ambientes lênticos e 2,18 mg L-1  para ambientes lóticos quando o 

nitrogênio for o fator limitante. 

 
  

3.5  ÁGUAS MINERAIS E ADICIONADA DE SAIS  

 

 A água, por ser um recurso natural essencial a vida do ser humano, vem 

sendo intensamente explorada pelo mesmo e assim, sua disponibilidade encontra-se 
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muitas vezes limitada por diversos fatores tais como: a escassez natural devido a 

condições climáticas associado a falta de políticas públicas de gerenciamento de 

suas fontes; a contaminações biológicas, físicas e químicas devido a intervenções 

antropogenicas; mau uso na agricultura; ocupação desordenada do solo e suas 

consequências aos corpos hídricos tais como contaminação por efluentes. Neste 

sentido, a utilização da água in natura para o consumo humano muitas vezes torna-

se inviável oferecendo risco a saúde do ser humano.   

 Segundo a Resolução RDC Nº  274 da ANVISA (Setembro de 2005), que 

dispõe sobre o regulamento técnico para águas envasadas e gelo, define-se como 

água mineral natural: 

... é a água obtida diretamente de fontes naturais ou por extração de águas 
subterrâneas. É caracterizada pelo conteúdo definido e constante de 
determinados sais minerais, oligoelementos e outros constituintes 
considerando as flutuações naturais. 

 

 Por ser um recurso mineral, sua pesquisa e lavra devem ser concedidos 

pela União através do Ministério de Minas e Energia cabendo ao Departamento 

Nacional de Produtos de Mineração (DNPM) a  sua fiscalização e acompanhamento 

das atividades inerentes a mineração das mesmas. As águas minerais devem ser 

caracterizadas (quanto suas propriedades físicas e químicas) e classificadas 

conforme as orientações dispostas no decreto Lei Nº 7.841 de 8 de Agosto de 1945, 

o  “Código de Águas Minerais “  instituído pelo governo federal através do Ministério 

de Minas e Energia.  

 De um modo geral, a água mineral está associada  a imagem de um 

produto com  elevado grau de qualidade, propiciando saúde, incentivado muitas 

vezes pela comparação destas com as águas oferecidas pelos sistemas públicos de 

abastecimento do  país (VENDRAMEL, 2004). Vale ressaltar que, apesar desta “boa 

fama” das águas minerais, medidas fiscalizadoras são necessárias uma vez que 

alguns estudos apontam resultados não condizentes com a boa imagem deste tipo 

de água, trazendo assim risco a saúde humana. Alguns estudos evidenciaram a 

deficiência nos processos de captação, envase e/ou falta de cuidados sanitários de 

algumas  empresas  responsáveis pela   lavra  destas  águas  minerais  (COELHO et  
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al,1998).  Segundo Dias (2008), em seu estudo sobre a qualidade microbiológica 

das águas minerais acondicionadas em garrafas PET comercializadas na cidade de 

Araraquara (São Paulo), 58% das amostras analisadas apresentaram-se 

inapropriadas para o consumo humano. 

 Outra alternativa para  o consumo de água potável é a utilização das  

águas adicionadas de sais, que nos últimos anos vem ganhando espaço frente ao 

mercado de águas minerais. No caso do mercado cearense, este crescimento vem 

ocorrendo de forma surpreendente, uma vez que, no ano de 2006, havia apenas 

seis empresas pertencentes ao ramo chegando, nos dias atuais (2013) a um 

patamar de 31 empresas regularizadas junto a ANVISA  além das empresas ilegais.  

  De acordo com a resolução RDC  Nº  274/2005 da ANVISA, define-se 

como água adicionada de sais aquela destinada ao consumo humano, preparada, 

envasada, que não contenham açúcares, adoçantes, aromas e nenhum outro 

ingrediente e que contenham pelo menos um dos sais de grau alimentício previstos 

na Tabela 2: 

 

Tabela 2. Limites de sais que podem ser adicionados para o  preparo das águas adicionadas de sais. 

Sais de (cátions) 
Limite 

Ânions (sob as formas) 
 (mg do cátion /100 mL água) 

Ca
2+

  25 HCO3
-
, CO3

2-
, SO4

2-
, Cl

-, 
C6H5O7

3-
 

Mg
2+

  6,5 HCO3
-
, CO3

2-
, SO4

2-
, Cl

-, 
C6H5O7

3-
 

K 
+
 50,0 HCO3

-
, CO3

2-
, SO4

2-
, Cl

-, 
C6H5O7

3-
 

Na
+
  60,0 HCO3

-
, CO3

2-
, SO4

2-
, Cl

-, 
C6H5O7

3-
 

Fonte: Brasil, 2005. 

 

 Além da resolução anteriormente citada, as águas utilizadas para o 

preparo de águas adicionada de sais devem estar em conformidade com os padrões 

de potabilidade para consumo humano, estabelecidos atualmente pela portaria Nº 

2.914 do Ministério da Saúde (2011).  
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 A água adicionada de sais é um produto consumido por diversas classes 

sociais e faixas etárias. Este consumo, segundo a Organização Pan-americana da 

Saúde (2009), é incentivado pela má aceitação das características organolépticas 

das águas de abastecimento público no estado do Ceará, pelos preços mais 

acessíveis quando comparados aos  das águas minerais e pela falta de acesso, 

muitas vezes, a água potável em algumas regiões do estado. Devido a falta de 

dados epidemiológicos, pouco sabe-se sobre a influência deste tipo água sobre o 

organismo humano. 

  

 

3.6 ÁGUAS SUPERFICIAIS DO ESTADO DO CEARÁ 

 

A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH) é a empresa 

responsável pelo gerenciamento dos recursos hídricos do estado do Ceará, que 

atualmente estão divididos em 11 bacias hidrográficas conforme figura 12, 

totalizando 131 açudes (COGERH, 2009). 

O monitoramento destes açudes em termos de sua qualidade é de grande 

importância uma vez que a maior parte da água bruta destinada ao consumo 

humano no estado do Ceará é proveniente destes açudes (PAULINO, 2007). Devido 

a localização destes no semi-árido do Nordeste brasileiro, estes ecossistemas 

aquáticos apresentam grande vulnerabilidade, apresentando um metabolismo 

diferenciado, e assim, naturalmente maior produção primária, elevadas  taxas de 

evaporação bem como elevados teores de sólidos totais dissolvidos (COGERH, 

2009). 
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Fonte: COGERH, 2009 

 

 A rede de monitoramento da qualidade da água ofertada pela 

COGERH iniciou em agosto de 2001, abrangendo, nos dias atuais (2013) os 131 

açudes anteriormente citados, os vales perenizados dos principais rios (Acaraú, 

Banabuiú, Curu e Jaguaribe), os canais do Trabalhador e do Pecém e algumas 

lagoas. As visitas aos corpos hídricos ocorrem em praticamente todos os dias uteis 

do ano e a frequência destas são variáveis dependendo do porte e da importância 

de cada corpo hídrico (PAULINO, 2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Relação das bacias hidrográficas do estado do Ceará. 



27 

 

4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 MATERIAIS E REAGENTES 

 

Para realização deste trabalho foram utilizados reagentes de grau 

analítico e água obtida pelo sistema  Milli Q. 

Todas as pesagens foram realizadas em balança analítica digital 

Bioprecisa modelo FA2104N. 

Os espectros de absorção UV-VIS foram obtidos em espectrofotômetro 

UV-VIS Varian, modelo Cary 1E, utilizando-se como fonte de radiação lâmpada de 

halogênio tungstênio e cubetas de quartzo de 1 centímetro (cm) de caminho óptico. 

As medidas dos valores de pH foram efetuadas utilizando pHmetro digital 

da Quimilab, modelo 2010. 

Os espectros de fluorescência molecular foram obtidos utilizando o 

espectrofluorímetro  HITACHI, modelo F-4500, acoplado com lâmpada de xenônio 

de 150 W como fonte de luz, cubetas de quartzo de 1 cm de caminho óptico. Para 

todas as análises, o monocromador de excitação foi ajustado em 2 nm de amplitude 

de banda, enquanto o de emissão em 10 nm. A velocidade de varredura foi ajustada 

para 240 nm min -1 com os espectros de emissão de fluorescência  registrados com 

a amplitude de varredura de 324 – 600 nm. 

 

4.2  PROGRAMA COMPUTACIONAL 

 

Para construção dos espectros de absorção e seus respectivos espectros 

derivados, bem como para a análise estatística, utilizou-se o programa 

computacional R, versão 3.0. Quando necessário, alguns espectros foram 

suavizados (smooting), também pelo prgrama R, utilizando-se o método SAVITZKY-
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GOLAY (SAVITZKY e GOLLAY,1964) com o intuito de minimização de ruídos 

espectrais e melhoria dos sinais analíticos. 

 

4.3 PREPARO DE SOLUÇÕES 

 

 Todas as soluções foram preparadas a partir dos seus respectivos 

reagentes de grau analítico, dissolvidos e aferidos com água ultrapura ultrapura em 

balões volumétricos a exceção da solução de ácido sulfamico 5% p/v que foi 

dissolvida e seu volume final aferido com solução de ácido clorídrico 2,5 mol L-1.  Na 

Tabela  3  consta a listagem de  todas as soluções preparadas para este estudo, 

bem como suas respectivas concentrações estoque , fórmula molecular, marca e 

forma de apresentação.  

 

Tabela 3. Concentração das soluções estoques utilizadas neste estudo. 

Nome 
Concentração da solução 
estoque– mg L

-1
 

Fórmula molecular Origem 

N-NO3
-
 100 KNO3 VETEC 

N-NO2
-
 100 KNO2 VETEC 

Cl
-
 1.000 NaCl VETEC 

Fe
2+

 100 FeSO4 SYNTH 

Cu
2+

 100 CuSO4 VETEC 

CO3
-2

 1.000 Na2CO3 REAGEN 

HCO3
-
 1.000 NaHCO3 VETEC 

Br
-
 1.000 NaBr VETEC 

SO4
2-
 1.000 Na2SO4 SYNTH 

I
-
 100 NaI VETEC 

PO4
3-
 100 Na3PO4.12H20 VETEC 

ÁCIDO CLORÍDRICO 37%(p/p) d (1,19g/mL) HCl VETEC 

ÁCIDO SULFÂMICO _ NH2HSO4 VETEC 

ÁCIDO HÚMICO 100 - MERCK 
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4.4  ESTUDO EXPERIMENTAL 

 

4.4.1 Nitrato 

 

4.4.1.1 Escolha da faixa de linearidade e de trabalho 

 

 Para a escolha da faixa de trabalho para determinação de nitratos por ED, 

inicialmente foi efetuado um estudo da faixa de linearidade dos nitratos pela 

espectrofotometria direta para obtenção dos espectros de absorção. Como as 

informações fornecidas pela ED são obtidas a partir dos espectros de absorção, 

estes devem seguir a lei de Lambert-Beer, para que, após derivação, esta lei ainda 

seja verdadeira. 

Foram preparadas por diluição, a partir da solução estoque de N-NO3
- de 

100 mg L-1, treze soluções com concentrações variando entre 0,1 a 20,0 mg L-1  em 

solução aquosa. A fim de se observar o(s) comprimento(s) de onda de máxima 

absorção para os íons nitratos e a faixa de linearidade para os mesmos, foi efetuada 

a varredura em espectrofotômetro UV-VIS da Varian, nos comprimentos de onda de 

190 a 320 nanômetros (nm), com caminho óptico de 1 cm, cubetas de quartzo, com 

velocidade de varredura 600 nm min-1 e largura da banda espectral (SBW) 2.0 sendo 

estabelecida estas condições como padrão para varreduras futuras. 

 

4.4.1.2 Escolha da ordem da derivada 

 

Com o intuito de se verificar inicialmente em qual ou quais derivadas a 

análise de nitrato poderá ser efetuada por espectrofotometria derivativa, 

independente da ação dos possíveis interferentes, foram preparadas por diluição, a 

partir da solução estoque de N-NO3
- de 100 mg L-1, cinco soluções na faixa de 

concentração anteriormente estudada e posteriormente  escolhida como a faixa de 
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trabalho para a determinação de nitratos, em que, a relação de linearidade foi 

confirmada. A varredura foi efetuada para cada uma das cinco soluções preparadas. 

Para a obtenção dos espectros derivados, os espectros de absorção de 

cada solução de nitrato foram tratados pelo programa R, sendo estes,  derivados da 

1º a 3 º ordem que apresentasse sinal de derivada observável. 

 

 

4.4.1.3  Estudo dos interferentes 

 

Para avaliar a influência dos possíveis interferentes, ou seja, aqueles 

analitos que também absorvem na mesma faixa de comprimento de onda dos 

nitratos, foram preparadas por diluição a partir de suas respectivas soluções 

estoque, padrões de cada interferente, variando entre cinco  a seis níveis de 

concentração, cada,  e uma curva de nitrato em cinco níveis de concentração na 

faixa de trabalho anteriormente estudada. 

Na Tabela 4 encontram-se os possíveis interferentes em estudo bem 

como a faixa de concentração dos mesmos  utilizada para  este estudo. Estes 

interferentes foram escolhidos através de pesquisa bibliográficas de estudos já 

reportados pela literatura  tais como: nitrito, carbonato, bicarbonato, brometo,iodeto, 

matéria orgânica dissolvida, ferro e cobre (APHA, 2005; OLIVEIRA, 2007) e sulfato e 

fosfato (BASTIAN, 1957). Os anions citados na Resolução Nº 274 da ANVISA (2005) 

utilizados para o preparo das águas adicionados de sais foram também avaliados, 

correspondendo aos anions já citados anteriormente com exceção do ânion citrato, 

pois este, apesar de ser permitido seu uso como aditivo em águas adicionada de 

sais, não costuma ser utilizado devido seu preço elevado, uma vez que, para 

obtenção do seu precursor o ácido cítrico, 99% ocorre via fermentação (BELSITO, 

2012) além da utilização destes sais para usos mais nobres como medicamentos,  

na prevenção de pedras nos rins e no caso do citrato de potássio por favorecer a 

redução da pressão arterial (WHO, 2012). 
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Tabela 4. Interferentes estudados e suas respectivas concentrações  

Interferentes Concentrações (mg L
-1

) 

HCO3
-
 10,0  - 50,0 – 100,0 – 250,0 – 500,0 

 Br
-
 1,0 – 10,0 -50,0 - 68,0 – 100,0 – 250,0 

 CO3
2-
 10,0 – 50,0 – 100,0 – 250,0 – 500,0  

 
 
Cl

-
 1,0 – 10,0 – 50,0 – 250,0 – 500,0  

 
Cu

2+
 0,1 - 0,5 - 5,0 – 10,0 – 20,0 

 
Fe

2+
 0,1 - 0,5 - 5,0 – 10,0 – 20,0 

 
PO4

3-
 0,1 - 0,5 - 5,0 – 10,0 – 25,0 – 50,0 

 
 
l
-
 0,1 - 0,5 - 1,0 – 2,5 – 5,0 – 10,0 

MOD* 5,0-10,0-25,0-50,0 

 
 
N-NO2

-
 0,1 - 0,5 - 1,0 – 2,0 – 3,0 

 
SO4

2-
 10,0 – 25,0 – 50,0 – 100,0 – 250,0 – 500,0 

*MOD = matéria orgânica dissolvida, em termos de ácido húmico. 

 

Para obtenção dos espectros de absorção do nitrato e dos interferentes, 

foram efetuadas varreduras nas condições já estabelecidas no item 4.4.1.1 deste 

trabalho. 

 

 

4.4.1.4  Seleção do comprimento de onda do trabalho 

 

Após o estudo dos interferentes, conforme os espectros derivados 

obtidos, foi selecionado o comprimento de onda de máxima absorção do nitrato e 

efetuadas a construção de três curvas de calibração, em seis níveis de concentração 

de nitrato variando entre 0,1 a 3,0 mg L-1 para obtenção da equação de regressão 

linear e coeficiente de correlação linear.  
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4.4.1.5 Remoção dos interferentes 

 

4.4.1.5.1 Nitrito 

 

 Este estudo de remoção foi baseado em um trabalho publicado por 

Granger e colaboradores (2009), em que o ácido sulfamico (AS) foi utilizado para 

remoção do nitrito em análises de isótopos de nitrogênio e oxigênio provenientes 

apenas do íon nitrato em amostras de água do mar. Foram preparados soluções de 

nitrito nas concentrações de 0,10, 0,50, 1,00 1,50 e 2,00  mg L-1.  Todas estas 

soluções foram tratadas com uma solução de AS 5% p/V em HCl 2,5 mol L-1  na 

proporção de 1mL de AS para cada volume final de 50 mL de amostra. Foi 

preparada também uma solução contendo apenas AS  na mesma proporção em que 

foi empregada para as soluções de nitrito a fim de verificar a absorção apenas do 

AS.  As varreduras foram efetuadas após 10, 30, 60 , 120 minutos  após adição do 

AS e também foram efetuadas as leituras de pH para cada solução neste mesmo 

espaço de tempo. 

 

 

4.4.1.5.2 Carbonato 

 

   O estudo de sua remoção do carbonato foi efetuado utilizando a mesma 

solução de AS 5% em HCL 2,5 mol L-1. Foi preparada uma solução contendo uma 

alcalinidade equivalente a 1000 mg L-1 em termos CO3
2- , 1 mg L-1 de nitrito e 1mg L-

1 de nitrato. A esta solução foi então adicionado 1 mL de solução de AS  em  HCl 

para cada 50 mL da solução a ser tratada e em seguida foi efetuada a varredura 

para obtenção dos espectros de zero e segunda ordens nas mesmas condições  

estabelecidas para o estudo de remoção do nitrito.   
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4.4.1.6 Influência do AS sobre os interferentes 

 

 Para verificar a presença de interação entre os interferentes já estudados 

no item 4.4.1.3  e  a adição de ácido sulfâmico 5% p/v em HCl 2,5 mol L-1 utilizado 

na remoção do nitrito e alcalinidade a carbonatos foram preparadas três soluções 

sintéticas de nitrato em três níveis de concentração (0,30 , 1,0  e 3,0 mg L-1 de N-

NO3
-) contendo as concentrações de cada interferente na Tabela 5: 

 

Tabela 5. Concentração dos interferentes adotadas para o estudo do efeito matriz. 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

4.4.1.7 Validação 

 

 Para avaliar a eficiência da metodologia proposta na determinação de 

nitratos e por ED foram conduzidos estudos de validação de acordo com as 

orientações estabelecidas pela resolução Nº 899 de 19 de maio de 2003 onde 

consta o “Guia de validação para métodos analíticos e bioanalíticos“ da ANVISA e 

pelo documento de caráter orientativo DOQ-CGCRE 008 produzido pelo INMETRO 

(2007) onde constam as orientações sobre validação de métodos de ensaios 

químicos. As figuras de mérito utilizadas para a validação foram: especificidade, 

Interferentes Concentração (mg L
-1

) 

HCO3
-
 500,0 

CO3
2-

 1000,0 

Cl
-
 500,0 

Cu
2+

 5,0 

Fe
2+

 5,0 

PO4
3-
 50,0 

N-NO2
-
 1,0 

AH 50,0 

SO4
2-
 250,0 
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linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, recuperação, precisão e 

robustez. 

 

 

4.4.1.7.1 Seletividade e efeito matriz 

 

 A seletividade foi determinada pela comparação dos resultados obtidos na 

determinação de nitratos por ED em 3 amostras sintéticas contendo cada amostra 

0,30 , 1,00 e 3,00 mg L-1 de nitrato  mais os interferentes que estão listados na 

Tabela 6, supondo que tais interferentes sejam os que se encontrem comumente na 

matriz de interesse. À parte, três amostras de nitrato foram preparadas nas  

concentrações de 0,30, 1,00 e 3,00 mg L-1  para posterior comparação dos 

resultados utilizando o teste t student aos pares (SKOOG, 2008) As análises para 

cada tipo de amostra foi efetuada em duplicata. 

 

Tabela 6. Concentração dos interferentes utilizados no estudo de seletividade. 

Interferentes 
Concentração 

mg L
-1
 

BICARBONATO 500,0 

CARBONATO 1000,0 

CLORETO 500,0 

COBRE 5,0 

FERRO 5,0 

FOSFATO 50,0 

NITRITO 1,0 

MOD * 50,0 

SULFATO 250,0 
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4.4.1.7.2  Linearidade  

 

 Foi determinada pela análise de três curvas de calibração construída com  

6 concentrações de padrões de nitrato ( 0,10;0,30;0,50;1,00;2,00 e 3,00 mg L-1) onde 

foi efetuada a análise das concentrações destes pelo metodo desenvolvido.  Os 

resultados obtidos foram tratados pelo método dos mínimos quadrados para 

obtenção do coeficiente de correlação e seus respectivos desvios padrão relativo 

(DPR). A linearidade também foi verificada pela análise de variância (ANOVA). 

 

 

4.4.1.7.3  Limites de detecção e quantificação 

 

Os limites de detecção e quantificação foram calculados conforme 

metodologia prescrita pelo Guia de validação de métodos analíticos e bioanalíticos 

da ANVISA (Resolução Nº 899 de maio de 2003), onde: 

 

LD = 3.3Sb/Ma     (5) 

LQ = 10.Sb/Ma     (6) 

 

 

Em que Sb é o desvio padrão do coeficiente linear de, no mínimo, 3 curvas de 

calibração construídas  e Ma é a média do coeficiente angular de no mínimo três 

curvas de calibração construídas. 
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4.4.1.7.4 Exatidão 

 

 A exatidão foi avaliada pelo método da adição de padrão e sua 

recuperação, onde foram adicionados a 2 amostras das águas analisadas 

respectivamente 0,05 e 0,50 mg L-1 de uma solução padrão nitrato (em termos de 

nitrogênio). Este procedimento foi efetuado em triplicatas e a exatidão foi calculada 

pela Equação 7: 

 

% R =    [(RCAM+AD  -  RCAM) ]CPAD *100     (7) 

                             

 Em que:  

 RCAM+PAD   = Resultado obtido para concentração da amostra  acrescido de padrão 

de nitrato; 

RCAM  = Resultado obtido para concentração apenas da amostra; 

CPAD  = Concentração de padrão de nitrato adicionado. 

 

4.4.1.7.5 Precisão 

 

 A precisão foi avaliada por meio da precisão intermediária e da 

repetibilidade. Para o estudo da precisão intermediária foram preparadas seis 

soluções padrão na concentração de 1,00 mg L-1 de nitrato cada, em 3 dias 

consecutivos e analisados conforme a metodologia desenvolvida. Os resultados 

obtidos foram comparados por meio dos desvios padrão relativos (DPR) entre as 

amostras analisadas no mesmo dia (repetibilidade) e entre dias (precisão 

intermediária). 
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4.4.1.7.6 Robustez 

 

 A robustez foi avaliada em função da variação do  pH  de  4  amostras 

sintéticas contendo nitrato nas concentrações de 0,10 – 0,50 – 1,00 – 2,00 mg L-1  e  

contendo também 1,00 mg L-1  de  N-NO2
-. As amostras foram preparadas a partir 

das respectivas soluções estoque de nitrato e de nitrito, adicionando-se volumes 

convenientes de cada solução estoque em balão volumétrico de 50 mL, adicionado 1 

mL de solução reagente de AS em HCl 2,5 mol L-1 e o volume final aferido com água 

ultrapura.   À parte, um segundo grupo de soluções amostras foi preparado com as 

mesmas concentrações de nitrato e nitrito  e solução reagente de AS em HCl 2,5 

mol L-1  , porém foi adicionado  um volume adequado de solução de NaOH 1mol L-1 

até que o pH da solução  amostra estivesse em torno 2,5 e em seguida o volume 

final aferido com água ultrapura para 50mL. Os dois procedimentos (sem e com 

NaOH) foram executados em duplicata  para cada concentração de nitrato e  

analisados seus teores de nitrato  por ED verificando se a variação de pH causada 

pela adição de NaOH,  interfere na quantificação de nitratos por ED e na remoção do 

íon nitrito pelo AS. 

 

 

4.4.1.8 Análise de nitrato 

 

4.4.1.8.1 Águas destinadas ao consumo humano 

 

 Para aplicação da metodologia proposta foram selecionadas 10 amostras 

de águas minerais e 5 de água adicionadas de sais todas adquiridas em 

supermercados da cidade de Fortaleza, embaladas em garrafas para uso individual  

com volume entre 330 mL e 600 mL. Na Tabela 7, consta a descrição das amostras 

selecionadas e suas respectivas marcas (nome fantasia). Após a aquisição das 

amostras, estas foram mantidas sob refrigeração a 4ºC até o momento das 
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seguintes análises: pH, determinação de nitratos por ED e pelo método de RCC 

(APHA, 2005). 

 Para a análise de nitratos por ED, foi transferida uma alíquota de 25 mL 

de cada amostra em balão volumétrico de 50 mL, adicionado 1mL de solução de 

reagente de AS em HCl 2,5 mol L-1 e o volume final aferido com água Ultrapura. 

Todas as amostras foram analisadas em duplicata e para comparação dos 

resultados também foram analisados os teores de nitratos pelo método da redução 

em coluna de cádmio conforme prescrito pela 21º edição do Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater (2005). 

 Foram efetuadas as  varreduras para obtenção dos espectros UV-VIS na 

faixa de 200 a 700 nm sob a  velocidade de varredura de 600 nm min -1, 1 cm de 

caminho óptico e cubetas de quartzo para cada amostra avaliada no sentido de 

verificar algum tipo de anomalia nestes espectros. 

 

Tabela 7. Relação das amostras de águas potáveis utilizadas neste estudo. 

Nome fantasia Classificação* Nomenclatura 

MINALBA ÁGUA MINERAL FLUORETADA 1 - AM 

ACQUALITY ÁGUA MINERAL FLUORETADA 2 -AM 

SCHIN ÁGUA MINERAL FLUORETADA 3 - AM 

SERRA GRANDE ÁGUA MINERAL  4 - AM 

CRYSTAL ÁGUA MINERAL FLUORETADA 5 - AM 

NATURÁGUA ÁGUA MINERAL FLUORETADA 6 - AM 

INDAIÁ ÁGUA MINERAL 7 - AM 

EVIAN ÁGUA MINERAL 8 - AM 

SÃO LOURENÇO ÁGUA MINERAL 9 - AM 

BLUE ÁGUA MINERAL FLUORETADA 10 - AM 

SANTA SOPHIA ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 11 AAS 

OURO AZUL ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 12 AAS 

CLARAFINNA ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 13 - AAS 

CLARA ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 14 - AAS 

 SANTA MARTA ÁGUA ADICIONADA DE SAIS  15 - AAS 

*  Classificação  sugerida no rótulo da amostra. 
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 A rotulagem das amostras de água mineral e adicionada de sais foi 

avaliada no sentido de verificar sua conformidade com as exigências prescritas pela  

Portaria N° 470  (1999) do Ministério de Minas e Energia para avaliação dos rótulos 

das embalagens de águas minerais, em que esta exige os seguintes elementos 

informativos: nome da fonte; local da fonte, município e estado; classificação da 

água; composição química expressa em mg L-1, contendo, no mínimo  oito 

elementos predominantes sob a forma iônica; características físico-químicas na 

surgência; nome do laboratório, número e data da análise da água; volume expresso 

em litros ou mililitros; número e data da concessão da lavra, e número do processo 

seguido do nome de “DNPM”; nome da empresa da concessionária e/ou 

arrendatária; validade do produto, destacando-se a data de envasamento por meio 

de impressão indelével na embalagem, no rótulo ou na tampa  e a expressão 

“Indústria Brasileira”. Para águas adicionadas sais estas devem seguir o prescrito 

pela Resolução RDC Nº 274 (2005) da ANVISA, constando as seguintes 

informações em seu rótulo: a designação de “águas adicionadas de sais” com 

tamanho correspondente a metade dos caracteres da marca do produto; 

composição final em ordem decrescente de concentração dos elementos  previstos 

no item 5.3.3 da referida resolução; não devendo conter dizeres que gerem 

semelhança a identidade de águas minerais e constar a formar de tratamento 

utilizado para seu preparo. 

 

 

4.4.1.8.2 Águas superficiais 

 

 A determinação de nitratos por ED foi efetuada em 32 amostras de 

açudes monitorados pela COGERH. As análises foram efetuadas no Laboratório de 

Química Ambiental, em que as amostras foram coletadas pelos técnicos da 

COGERH em períodos variados do primeiro semestre de 2013, e mantidas sob 

refrigeração até o momento da análise.  A identificação das amostras analisadas 

está descrita na Tabela 8, onde estão especificadas a numeração do Laboratório de 
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Química Ambiental (UFC) onde foram efetuadas as análises bem como a 

identificação do corpo hídrico (açude) a que se refere cada amostra. 

 Para a análise das amostras, estas foram inicialmente filtradas em filtros 

de fibra de vidro com 0,45 µm de porosidade e tomada  uma alíquota de 25 mL de 

cada amostra,, adicionado 1mL de solução reagente de AS em HCl 2,5 mol L-1 e o 

volume final aferido com água ultrapura para 50mL. Todas as amostras foram 

analisadas em duplicata e para comparação dos resultados também foram 

analisados os teores de nitratos pelo método de RCC (APHA, 2005).  

Tabela 8. Relação das amostras de águas superficiais  utilizadas neste estudo. 

Numeração Identificação Numeração Identificação 

LAQA Corpo Hídrico LAQA Corpo Hídrico 

2G3 Gavião 6G5 Distrito Industrial 

2G4 Gavião 7G1 Pesqueiro 

2G5 Gavião 7G5 Pesqueiro 

2G6 Gavião 8G1 Poço Verde 

2G7 Gavião 8G5 Poço Verde 

3G6 Acarape 9G3 Mal Cozinhado 

3G7 Acarape 9G5 Pacajus 

3G8 Acarape 9G6 Pacajus 

3G10 Acarape 9G7 Pacajus 

4G1 Jerimum 10G1 São Mateus 

4G4 Jerimum 10G5 São Mateus 

5G1 Catu Cinzento  10G6 Salão 

5G5 Catu Cinzento  11G1 Aracoiaba 

5G6 Lagoa do Catu  11G4 Aracoiaba 

5G7 Lagoa do Catu  11G8 Castro 

6G1  Pacoti 11G9 Aracoiaba 

6G2 Canal Pacoti-Riachão  12G3 Sítios Novos 

6G3 Canal Pacoti-Riachão 12G5 Sítios Novos 

6G4 Canal Riachão-Gavião     
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4.4.2 Estudo da interferência da matéria orgânica dissolvida 

 

 Três amostras foram escolhidas para efetuar um estudo  de influência da 

matéria orgânica dissolvida na análise de nitrato por ED, através da caracterização 

das mesmas. Esta caracterização se deu através da análise de seus espectros UV-

VIS, de fluorescência molecular e da concentração da matéria orgânica dissolvida 

(MOD) presente nas mesmas. 

 As amostras foram coletadas por técnicos da COGERH, acondicionadas 

em frascos descontaminados de polietileno e preservadas em refrigeração a 4°C até 

o momento da análise. As amostras foram filtradas em membranas de fibra de vidro 

de 45 µm de porosidade para posterior obtenção dos seus respectivos espectros 

UV-VIS e de fluorescência molecular. Para  obtenção dos espectros UV-VIS das 

amostras, foram  efetuadas  varreduras  nos comprimentos de onda 700-200 nm, 

com caminho óptico de 1cm em cubetas de quartzo e velocidade de varredura de 

600 nm min-1.  A concentração de carbono orgânico dissolvido (COD) foi 

determinada pelo método de Walkley-Black (WALKLEY,1947) efetuada pelo 

Laboratório da FUNCEME localizado no Departamentos de Ciências do Solo da 

UFC. 

 Para análise de fluorescência molecular foram obtidos espectros de 

emissão (excitação em 314 e 370 nm). Todos os espectros de fluorescência foram 

obtidos aplicando-se 240 nm min-1, fenda de 2 nm, cubeta de quartzo de 1 cm e 

água Milli- Q como branco.  

 

 

4.4.3 Nitrogênio total 

 

A técnica da espectrofotometria derivativa foi utilizada também para 

determinação de nitrogênio total nas amostras de águas superficiais monitoradas 

pela COGERH. Tanto para o estudo de validação, com a utilização de soluções 

padrão de nitrato, como para a análise das amostras, todos foram submetidos 
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inicialmente ao processo de oxidação prescritos pelo Standard Methods for Water 

and Waster (2005), em que o NT presente na água, seja na forma de amônia livre, 

amônio, nitrito, nitrato e compostos organo-nitratos são  convertidos a  nitrato pelo 

método do persulfato. 

O estudo de validação para determinação de nitrogênio total por ED foi 

conduzido no sentido de avaliar apenas a sensibilidade da metodologia na 

quantificação do nitrato resultante do processo de oxidação, ou seja, não levando 

em consideração a eficiência desse processo. 

 

 

4.4.3.1 Validação 

 

4.4.3.1.1 Linearidade 

 

 A linearidade foi determinada pela análise de três curvas de calibração 

construída com 6 concentrações de padrões de nitrato (0,30;0,60;1,00;1,50;2,00 e 

3,00 mg L-1) baseados no estudo de concentração de nitrato.  Os resultados obtidos 

de segunda derivada (225 nm) foram tratados pelo método dos mínimos quadrados 

para obtenção dos coeficientes de correlação e seus respectivos desvios adrão 

relativo (DPR). A linearidade também foi verificada pela análise de variância 

(ANOVA). 

 Para cada padrão foi adicionado um volume apropriado de solução 

estoque de nitrato a um tubo de polietileno tipo Falcon de 50 mL e seu volume 

aferido no próprio tubo Falcon para 10 mL. Em seguida foi adicionado 2,1 mL de 

solução oxidante de persulfato de potássio (APHA, 2005), vedado, agitado e levado 

para autoclave com temperatura entre 120-130 ºC por 30 minutos. Após o 

resfriamento,  cada padrão foi transferido quantitativamente para balão volumétrico 

de 50 mL, adicionado 1 mL de solução de HCl 1 mol L-1 e o volume  final aferido com 

água Ultrapura. As varreduras foram efetuadas em espectrofotômetro UV-VIS da 

Varian, nos comprimentos de onda de 200 a 250nm, com caminho óptico de 1 cm, 
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cubetas de quartzo, velocidade de varredura 600 nm min-1 e largura de banda 

espectral (SBW) de 2.0nm.  Estas condições de varreduras foram tomadas como 

padrão para todos os estudos de validação bem como para a análise das amostras 

na quantificação de NT. 

 

 

4.4.3.1.2 Limites de detecção e quantificação 

 

Os limites de detecção e quantificação para a metodologia de análise de 

NT foram calculados seguindo as mesmas diretrizes para a determinação dos 

mesmos na metodologia do nitrato, conforme prescrito no item 4.4.1.7.3 deste 

trabalho. 

 

4.4.3.1.3 Exatidão 

 

A exatidão foi avaliada pelo método da adição de padrão e sua 

recuperação em uma amostra de água superficial escolhida aleatoriamente. Para 

cada nível de recuperação, foi adicionado a 10 mL da  amostra de água superficial 

de concentração conhecida, as seguintes concentrações de nitrato: 0,50, 1,00 e 2,50 

mg L-1 antes do processo de oxidação com persulfato (APHA, 2005). O tratamento 

das amostras fortificadas procedeu-se da mesma maneira que foram tratados os 

padrões para obtenção das curvas de calibração descrito no item 4.4.3.1.1 deste 

trabalho. Para cada nível de concentração, a análise foi efetuada em triplicata e os 

valores de recuperação foram igualmente obtidos conforme prescrito no item 

4.4.1.7.4 , Equação 7. 
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4.4.3.1.4 Precisão 

 

A precisão foi avaliada por meio da repetibilidade, em que foi escolhida 

aleatoriamente uma amostra e efetuada seis determinações de NT na mesma, no 

mesmo dia. Os resultados obtidos foram comparados por meio dos desvios padrão 

relativos (DPR) entre as amostras analisadas. 

 

 

4.4.3.2 Análise de Nitrogênio Total 

 

Para aplicação da metodologia proposta e validada para análise de NT 

por ED foram tomadas 25 amostras  de águas superficiais monitoradas pela 

COGERH. As amostras foram coletadas pelos técnicos da COGERH e mantidas sob 

refrigeração até o momento da análise onde foi efetuada no Laboratório de Química 

Ambiental (UFC). 

Para a análise das amostras foi tomada  uma alíquota de 10 mL de cada 

amostra em tubo cônico tipo Falcon de 50 mL. Em seguida foi adicionado 2,1 mL de 

solução oxidante de persulfato de potássio (APHA, 2005), vedado, agitado e levado 

para autoclave com temperatura entre 120-130 ºC por 30 minutos. Após o 

resfriamento, foi adicionado 1 mL de solução de HCl 1 mol L-1 e o volume  final 

aferido com água Ultrapura para 50 mL. Todas as amostras foram analisadas em 

triplicata e para comparação dos resultados também foram analisados os teores de 

NT pelo método da redução em coluna de cádmio (APHA, 2005). As varreduras das 

amostras foram efetuadas conforme a condição padrão já estabelecida no item 

4.4.3.1.1 deste trabalho. A numeração das amostras analisadas está descrita na 

Tabela 9, bem como sua origem. 
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Tabela 9. Identificação das amostras analisadas a concentração de NT por ED. 

Amostras Corpo Hídrico Amostras Corpo Hídrico 

80G1 Rio Pacoti 87G2 Açude Pacoti 

80G2 Rio Pacoti 87G3 Açude Pacoti 

80G3 Rio Pacoti 87G4 Açude Pacoti 

84G1 Rio Curu 87G5 Açude Pacoti 

84G2 Rio Curu 87G6 Açude Pacoti 

84G3 Rio Curu 90G1 Açude Gavião 

84G4 Rio Curu 90G2 Açude Gavião 

84G5 Rio Curu 90G3 Açude Gavião 

85G1 Canal do Trabalhador 90G4 Açude Gavião 

85G2 Canal do Trabalhador 90G5 Açude Gavião 

85G3 Canal do Trabalhador 90G6 Açude Gavião 

87G1 Açude Pacoti 90G7 Açude Gavião 

    90G9 Açude Gavião 
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5  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 NITRATO 

 

5.1.1 Faixas de linearidade e de trabalho 

 

A linearidade pode ser definida como a capacidade que um método 

analítico possui em produzir resultados que sejam diretamente proporcionais a 

variação de concentração de um determinado analito (INMETRO, 2007). Neste 

sentido, após as varreduras das soluções de N-NO3
-, variando-se as concentrações 

de 0,1 a 20,0 mg L-1, observou-se que, os espectros apresentaram linearidade na  

faixas de concentração: 0,1 a 3,0 mg.L-1  ocorrendo deslocamento da banda de 

absorção de 201nm para 206nm para concentrações acima de 5mg L-1 . A faixa de 

0,1 a 3,0 mg L-1  de nitrato foi selecionada como faixa de trabalho para os estudos 

posteriores. 

 

Gráfico 2. Espectro de absorção do nitrato nas concentrações de 0,1 a 20,0 mg L
-1

. 
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 Na Tabela 10, encontram-se os valores de absorbância máxima e seus 

respectivos comprimentos de onda para as concentrações de nitrato estudadas. No 

Gráfico 3, está plotado a curva obtida pelas concentrações estudadas e em 

vermelho a curva de regressão linear para valores de nitrato variando de 0,1 a 3,0 

mg.L-1, constatando-se a sua linearidade pelo coeficiente de correlação (R2) de 

0,999. 

 

Tabela 10. Concentrações de nitrato e seus respectivos comprimentos de onda e absorbância 

máximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N-NO3
-  

(mg L
-1

) λmax. Abs.max. 

0,10 201 0,08397 

0,30 201 0,23268 

0,50 201 0,39019 

1,00 201 0,72318 

2,00 201 1,47641 

3,00 201 2,10421 

5,00 206 2,69619 

7,50 206 2,80438 

10,00 206 2,84452 

12,50 206 2,86931 

15,00 206 2,88745 

17,50 206 2,90431 

20,00 206 2,91831 

Gráfico 3. Curva de nitrato com concentrações entre 0,1 a 20,0 mg.L-1 e em vermelho curva 

de regressão linear para as concentrações de  0,1 a 3,0 mg L
-1

. 
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Segundo Talsky (1994), ao se derivar a absorbância em função do 

comprimento de onda, a derivada desta, também é linearmente proporcional a 

concentração, justificando assim, o estudo da faixa de linearidade dos nitratos para 

obtenção dos espectros de absorção, que, uma vez obedecendo a Lei de Lambert 

Beer, seus respectivos espectros derivados também a obedecerão. 

 

 

5.1.2 Escolha da ordem da derivada 

 

Segundo Rocha e Teixeira (2004), a derivação espectral visa o aumento 

da seletividade, uma vez que possibilita a separação de picos sobrepostos, sendo 

frequentemente, observado um aumento  na  sensibilidade e  melhoria no limite de 

detecção.  No entanto, a escolha da ordem da derivada deve ser cautelosa, uma vez 

que, a relação sinal/ruido tende a diminuir com o aumento progressivo da ordem da 

derivada (OJEDA e ROJAS, 2004).   No Gráfico 4, estão plotados os espectros de 

zero, primeira, segunda e terceira ordens para as soluções de nitrato estudadas. 

Pela avaliação visual dos espectros plotados, pode-se perceber que com 

o aumento da ordem da derivada ocorre também o aumento do ruído, sendo que 

para os espectros de segunda derivada foi necessário efetuar o pré-processamento 

de seus dados, pelométodo de suavização  de Savitzky-Golay (SAVITZKY e 

GOLAY, 1964), onde utilizou-se um polinômio móvel de segunda derivada com 

janela de 9 pontos para minimização do ruído sem no entanto ocasionar perda 

significativa de informação. No caso dos espectros de terceira derivada (Gráfico 4-

E), a relação sinal/ruído mostrou-se inviável para quantificação de nitratos devido o 

sinal do ruído mesmo após a suavização, mostrar-se bastante elevado em relação 

ao sinal analítico do nitrato. Portanto, para o estudo dos interferentes, apenas os 

espectros de primeira e segunda derivadas foram utilizados. 
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Gráfico 4. Espectros de zero (A), primeira (B), segunda (C), segunda suavizado (D) e terceira (E) 

derivadas para as soluções de N-NO3
-
 nas concentrações de 0,1 a 3,0 mg L

-1
. 
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5.1.3 Estudo dos interferentes 

 

 A determinação  de nitratos por espectrofotometria direta está sujeita a 

ação de diversos interferentes uma vez que, estes, também absorvem na mesma 

região do espetro UV/VIS dos nitratos e  estão comumente presentes na matriz em 

estudo (águas destinadas ao consumo humano e águas superficiais). Assim, a 

derivação dos espectros de absorção dos nitratos e de seus interferentes possibilita 

a separação das bandas espectrais sobrepostas, melhor detectabilidade dos 

pequenos traços espectrais e maior seletividade quando comparado com a 

espectrofotometria direta (OJEDA e ROJAS, 2004).  

   Nos Gráficos 5 e 6, encontram-se os espectros de absorção dos nitratos 

na faixa de concentração 0,1 a 3,0 mg L-1 e de cada interferente nas concentrações 

anteriormente citadas.  

Conforme mostrado nos espectros de absorção, percebe-se que  o íon 

carbonato começa a absorver na mesma região de comprimento de onda do nitrato, 

ou seja, em torno de 240 nm e com picos de máxima absorção próximo a 200nm 

apresentando  valores de absorbância mais elevados em relação ao nitrato. Já o íon 

bicarbonato absorve mais fracamente e somente a partir de valores de comprimento 

de onda abaixo de 210nm. Os íons cloreto, ferro e fosfato absorvem similarmente ao 

bicarbonato em relação ao comprimento de onda com máximos de absorbância 

abaixo de 200 nm, no entanto, o íon cobre começa  a apresentar absorção em 

comprimentos de onda próximos a 240 nm, em que sua absorção é mais menor, 

quando comparado aos demais íons e sem apresentar pico de máxima absorção. 

Os íons brometo e iodeto absorvem intensamente a partir de valores de 

concentração relativamente baixos (ambos a partir de 1,0 mg L-1).  Observa-se que o 

íon iodeto possui dois máximos de absorção em 228 e 198 nm  porém o íon brometo 

apresenta valores bem mais elevados de absorbância do que o íon iodeto e com 

máximo próximo a 200 nm. O íon sulfato apresentou menor grau de interferência 

uma vez que mesmo em concentrações elevadas, sua intensidade de absorção foi 

pequena e abaixo de 200 nm. 
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Gráfico 5. Espectros de absorção para os seguintes interferentes: carbonatos (A), bicarbonatos (B), 

sulfatos (C), fosfatos (D) e nitritos (E), sendo nitrato (vermelho) e interferentes (azul). 
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Gráfico 6.  Espectros de absorção para os interferentes: ferro (F) cobre (G) brometo (H) iodeto (I) e 

cloreto (J), sendo nitrato (vermelho) e interferentes (azul). 
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O íon nitrito apresentou absorção a partir do valor mínimo de 

concentração estudado (0,1mg L-1) com máximo de absorção em torno de 208 nm 

sendo seu espectro semelhante ao espectro do nitrato uma vez que ambos possuem 

características estruturais semelhantes. 

Na Tabela 11 estão listadas as concentrações dos interferentes a partir 

dos quais apresentaram absorção em 201nm e seus respectivos percentuais de 

absorbância relativas, comparadas com a absorbância média de uma solução de 

nitrato na concentração 1,0 mg L-1 no mesmo comprimento de onda calculada a 

partir de seis curvas de calibração (Absmédia = 0,7080). Confirma-se novamente o 

maior grau de interferência dos íons bicarbonato, nitrito, brometo e iodeto, pois estes 

absorvem em maior intensidade a partir de concentrações mínimas estudadas. 

 

Tabela 11. Valores de concentração e de seus respectivos percentuais de absorbância equivalente a 

absorbância média do nitrato a  1,0 mg L
-1

 em 201 nm. 

Interferentes Concentração (mg L
-1

) % Absorbância
1
 

BICARBONATO 50,0 4,51 

BROMETO 1,0 14,41 

CARBONATO 50,0 9,00 

CLORETO 250,0 16,78 

COBRE 5,0 10,02 

FERRO 5,0 8,75 

FOSFATO 10,0 9,04 

IODETO 2,5 16,10 

NITRITO 0,1 11,82 

SULFATO 500,0 2,12 
  

1
Percentual de absorbância relativa a absorbância média do N-NO3

-
 na concentração de 1,0 mg L

-1
. 

 

A seguir estão mostrados os Gráficos de primeira derivada (Gráficos 7 e 

8) para os mesmos interferentes em estudo.  
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Gráfico 7. Espectros de primeira derivada dos interferentes: carbonato (A), bicarbonato (B), sulfato 

(C), fosfato (D) e nitrito (E) vários níveis de concentração, sendo nitrato (vermelho) e interferentes em 

(azul).  
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Gráfico 8. Espectros de primeira derivada dos interferentes: ferro (F), cobre (G), brometo (H), iodeto 

(I) e cloreto (J) em vários níveis de concentração, sendo nitrato (vermelho) e interferentes (azul ). 
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A primeira derivada do nitrato possui um máximo negativo de absorção 

em torno de 216 nm, onde sua determinação poderia ser efetuada por ED, no 

entanto, alguns interferentes também possuem  absorção nesta mesma região do 

espectro. Os íons carbonato, nitrito, brometo e iodeto causaram interferência para a 

determinação de nitratos por derivada primeira em todos os seus níveis de 

concentração. O íon sulfato não demonstrou interferência na primeira derivada dos 

nitratos visto que, em 216 nm, para as concentrações estudadas suas derivadas são 

nulas. Os íons bicarbonato, fosfato, cloreto, ferro e cobre apresentaram interferência 

na primeira derivada a partir de determinadas concentrações.  Na Tabela 12, estão 

listadas as concentrações em que cada íon causou interferência espectral na 

primeira derivada do nitrato. 

 

Tabela 12. Valores de concentração a partir dos quais cada íon começa a apresentar interferência na  

primeira derivada do nitrato. 

Interferentes Concentração (mg L
-1

) 

BICARBONATO 500,0 

BROMETO 1,0 

CARBONATO 10,0 

CLORETO 250,0 

COBRE 5,0 

FERRO 5,0 

FOSFATO 10,0 

IODETO 0,1 

NITRITO 0,1 

SULFATO Não interfere 

 

 

 Nos Gráficos 9 e 10 estão mostrados os espectros de segunda derivada 

para os interferentes em estudo. Todos os espectros de segunda derivada ( nitrato e 

interferentes)  foram  suavizados, onde utilizou-se um polinômio móvel de segunda 

derivada com janela de 9 pontos para minimização do ruído. 
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Gráfico 9.  Espectros de segunda derivada dos interferentes: carbonato (A), bicarbonato (B), sulfato 
(C), fosfato (D) e nitrito (E) vários níveis de concentração, sendo nitrato (vermelho) e interferentes em 

(azul). 
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Gráfico 10.  Espectros de segunda derivada dos interferentes: ferro (F), cobre (G), brometo (H), iodeto 
(I) e cloreto (J) em vários níveis de concentração, sendo nitrato (vermelho) e interferentes (azul). 
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A segunda derivada dos nitratos possui um ponto de máximo em 225 nm 

onde apresentou uma relação linear nas concentrações de 0,1 a 3,0 mg L-1.  Alguns 

autores já determinaram nitratos por ED em segunda derivada (SUZUKI e KURODA, 

1985; OLIVEIRA, 2007). No entanto, tais trabalhos não apresentaram estudos 

detalhados sobre os possíveis interferentes e não utilizaram o ponto de máximo de 

absorção do íon nitrato em sua segunda derivada (225 nm) para a determinação do 

mesmo, se limitando a poucas matrizes de águas potáveis e de rios.  

A maioria dos íons que absorvem fracamente abaixo de 210nm, não 

apresentaram interferência nas derivadas segunda dos nitratos, dentre eles os íons  

sulfato, cloreto e  fosfato. O bicarbonato apresentou interferência na derivada 

segunda apenas em concentrações superiores a 500 mg L-1. Já para o íon carbonato 

a interferência na segunda derivada dos nitratos mostrou-se presente em todos os 

níveis de concentração estudados. Tanto o ferro quanto o cobre apresentaram 

interferência similares a suas respectivas primeira derivada, ambos para 

concentrações acima de 5,0 mg L-1, contudo, tais níveis de concentração de ferro e 

cobre não são encontrados em águas superficiais brasileiras, salvo em casos de 

contaminação por efluentes industriais. Os íons brometo e iodeto, apresentaram 

interferência na segunda derivada do nitrato a partir de concentrações de 1,0  mg L-

1, no entanto, estes ânions, são muito raros de serem encontrados em águas 

brasileiras de um modo geral. Segundo Bertolo (2006), íons iodetos são encontrados 

em maior frequência em água do mar com concentração média em torno de 0,06 mg 

L-1, portanto bem abaixo do limite  que interfere na análise de nitrato por ED. Íons 

brometos encontram-se em águas doces normalmente em concentrações  em torno 

de 0,5 mg L-1, podendo ser encontrados valores superiores devido a infiltrações da 

água do mar em regiões costeiras (WHO, 2009). 

O nitrito apresentou-se como o principal interferente para determinação 

de nitratos por ED, em segunda derivada, uma vez que sua estrutura molecular 

muito se assemelha a do nitrato, suas características espectrais de absorção, 

primeira e segunda derivadas demonstraram comportamento semelhante ao nitrato 

com pontos de máximos e mínimos na mesma região do espectro do nitrato. A 

interferência espectral mostrou-se presente em todos os níveis de concentração do 

nitrito, ou seja, a partir de 0,1 mg L-1.  
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5.1.4 Remoção dos interferentes: nitrito e carbonato 

 

Com base no estudo dos interferentes, a determinação de nitratos por 

segunda derivada em seu pico de máximo de 225 nm pode ser efetuada, sob 

determinadas limitações: concentração dos íons brometo e iodeto inferior a 1 mg L-1 , 

alcalinidade devida  a bicarbonatos inferior a 500 mg L-1  e ausência dos íons nitrito e 

carbonato. No entanto nem sempre estas limitações poderão ser respeitadas uma 

vez que a concentração íon nitrito em águas minerais pode estar presente em 

concentrações até 0,02 mg L-1 (Resolução RDC Nº 274, 2005, ANVISA) podendo se 

estender a  concentrações mais elevadas devido a contaminação por efluentes, 

devido a baixa atividade microbiológica da água (MOTA, 2003) e também no caso 

das águas superficiais (águas doces) que podem conter até um limite de 1 mg L-1 de 

N-NO2
-, segundo a resolução  Nº 357 do CONAMA (2005).  Todas estas matrizes 

também podem apresentar limitação  devido a presença de alcalinidade a carbonato, 

principalmente as águas minerais carbonatadas, quando estas apresentam valores 

de pH acima de 8,3 (MACEDO, 2007). 

Como tentativa de solucionar a problemática da presença de carbonato e 

nitrito, alguns experimentos foram conduzidos no intuito de removê-los da matriz 

antes de se efetuar a determinação de nitratos por derivação. Granger e Sigman 

(2009) conseguiram remover o nitrito, um interferente na análise isotópica de nitrato 

em água do mar, com a adição de ácido sulfâmico em presença de HCl. Segundo os 

autores, o nitrito é reduzido a N2, sendo esta reação relativamente rápida em meio 

ácido. No entanto, segundo estudos dos autores, em valores de pH maiores que 3,0 

poderá ocorrer a formação de óxidos de nitrogênio, devido a decomposição do ácido 

nitroso, que por sua vez, se hidrolisam irreversivelmente a ácidos nítrico e nitroso.  A 

seguir, as reações que ocorrem em tais equilíbrios:  

 

HNO2(aq) + (H2N)HSO3(aq.)             H
+

(aq)  +  HSO4
-
(aq)  +  N2(g)  +  H2O(liq)    (8) 

2HNO2(aq)              NO(aq)  +  NO2(aq)  +  H2O(liq)     (9) 

       2NO2(aq)  + H2O(liq)                 H
+

(aq)  +  NO3
-
 (aq) +  HNO2(aq)   (10) 
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Para  minimizar a extensão destas reações secundárias durante a 

redução do nitrito, o pH do meio deve ser mantido  próximo ao pKa do ácido 

sulfâmico, em torno de 1,3, e assim maximizar a razão de redução do nitrito 

(GRANGER e SIGMAN, 2009). Em um estudo preliminar  foi utilizado  uma solução 

de ácido sulfamico a 5% p/v  para a remoção do nitrito. Foram preparadas 5 

soluções de nitrito em vários níveis de concentração (0,1 a 2,0 mg L-1) e adicionado 

a cada uma, 1mL da solução de ácido sulfamico para cada 50mL  de solução de 

nitrito. No Gráfico 11, estão mostrados os espectros obtidos para este estudo 

preliminar. 

   

Gráfico 11. Espectros de abosrção (A) e  segunda derivada (B) do nitrito em vários níveis de 

concentração tratados com solução reagente de ácido sulfâmico em azul e espectros do nitrato 

(vermelho) sem tratamento. 

 

 

 Percebe-se que, a partir de 230 nm as soluções de nitrito tratadas com  

reagente de ácido sulfâmico começam a apresentar absorção no espectro de 

absorção, sendo seu máximo abaixo de 200 nm. Já no espectro de segunda 

derivada, não se observa picos de máximo referente ao nitrito, no entanto, ocorre a 

formação de uma pequena banda de absorção da mesma ordem de absorção do 

nitrato na concentração de 0,1 mg L-1 para as soluções de nitrito tratadas com 

solução ácido sulfâmico. Todas as soluções de nitrito tratadas com a solução de 

ácido sulfâmico apresentaram valores de pH em torno de 3,0, podendo então, 

justificar a presença de nitrato residual oriundo da remoção incompleta do nitrito. 
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 Para evitar a formação do nitrato, uma nova  solução de ácido sulfamico 

foi preparada na mesma concentração anteriormente citada (5 % p/v), porém, 

dissolvida  em HCl 2,5 mol L-1  para a manutenção do pH final das soluções de nitrito 

tratadas em torno de 1,3.  Foram preparadas novas soluções de nitrito nas mesmas 

concentrações anteriormente citadas e tratadas com a solução reagente de ácido 

sulfamico em HCl (AS) e seus espectros obtidos em intervalos de tempo entre 10  e 

120 min. No Gráfico 12, encontram-se os espectros de absorção (A) e segunda 

derivada (B) das soluções de nitrito tratadas com a solução de AS. 

 

Gráfico 12. Espectros de absorção (A) e  segunda derivada (B)  de soluções  contendo nitrito  

tratadas com solução reagente de ácido sulfâmico em HCl (azul)  em diversos intervalos de tempo. 

 

 

 Observa-se que os espectros de absorção não mais apresentaram uma 

banda de absorção de nitrato residual e consequentemente, seus espectros de 

segunda derivada não apresentaram sinal de derivada em 225 nm. Todas as 

soluções tratadas com AS em HCl apresentaram valores de pH variando entre 1,60 

e 1,8, verificando assim, a importância do pH em valores próximos a 1,3 para evitar 

a formação de nitrato. 

  Uma vez que, a solução reagente de AS em HCl conseguiu eliminar a 

interferência do nitrito em concentrações até 2,0 mg L-1, esta mesma solução foi  

utilizada para eliminar a presença de carbonatos em concentrações de 1000 mg L-1 
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em termos de CaCO3, e também em presença de nitrito na concentração limite de 

1,0 mg L-1.  

 No Gráfico 13 estão plotados os espectros de absorção e de segunda 

derivada das seguintes soluções: solução de CO3
2- correspondente a alcalinidade de 

1000 mg L-1  em termos de CaCO3 (azul claro)  e solução de nitrito na concentração 

de 1,0 mg L-1 em presença de CO3
2- com alcalinidade de 1000 mg L-1  em termos de 

CaCO3  tratada com 1mL de solução reagente de AS em HCl por 50mL de solução 

amostra (azul escuro).  

 

Gráfico 13. Espectros de absorção (A) e  segunda derivada (B) de carbonato 1000mg L
-1

 (azul claro),  

nitrito na concentração de 1,0mg L
-1

 em presença de CO3
2-

 1000 mg L
-1

  tratado com solução 

reagente de ASem HCl (azul escuro) e nitrato (vermelho) em vários níveis de concentração. 

 

 

 No espectro de absorção percebe-se que o tratamento da mistura de 

nitrito com carbonato com a solução reagente de AS em HCl deslocou 

significativamente a absorção do carbonato, devido a neutralização deste pelo ácido 

presente na solução reagente. Conforme espectro de segunda derivada, não foi 

observado pico de absorção em 225 nm, demonstrando que a quantidade de  

solução reagente  foi adequada tanto para neutralizar o CO3
2-  como para reduzir   o 

nitrito, ambos presentes na solução.  
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5.1.5 Estudo do efeito matriz 

 

 No Gráfico 14 estão apresentados os Gráficos resultantes do estudo do 

efeito matriz em soluções de nitrato em três níveis de concentração contendo os 

interferentes citados no item 4.4.1.6  grafados em azul e em vermelho de soluções 

de nitrato  tratados apenas com solução de AS e sem adição de interferentes: 

 

Gráfico 14. Espectros de absorção (A) e  segunda derivada (B) de soluções de nitrato com AS em 

três níveis de concentração (vermelho) e de soluções de nitrato, AS e diversos interferentes (azul). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os espectros com e sem interferentes se diferenciam bastante uma vez 

que no espectro de absorção ocorre a soma de todas as absorbâncias dos 

interferentes ocorrendo também um aumento significativo da banda de absorção na 

faixa de 320 a 240nm caracterizado pela presença de MOD caracterizado neste 

estudo apenas pela presença de ácidos húmicos. Após derivação, os espectros se 

comportam similarmente concluindo que os interferentes não apresentam influencia 

positiva e negativa na derivada segunda entre si não ocorrendo deslocamento do 

ponto de anulação do nitrato (em torno de 215 nm) permanecendo com seu máximo 

de absorção em 225 nm. Na Tabela 13 encontram-se os valores de concentração 

das soluções da matriz com e sem nitrato e alguns tratamentos estatísticos dos 

dados. 

A B 
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Tabela 13. Tratamento estatístico para verificar a influência da matriz. 

N-NO3
-
 Concentração 

DPR 
teste t 

mg L
-1
 somente  N-NO3

-
 com matriz α = 0,05 

0,30 0,29 0,29 0,31 

-0,01648 1,00 1,06 1,09 1,62 

3,00 3,15 3,18 0,74 

 

 

 O tratamento estatístico para os resultados de segunda derivada com e 

sem matriz (solução sintética) foi utilizado o teste t (student) com dados pareados 

(INMETRO, 2007) para verificação do efeito matriz. O valor calculado do teste t, foi 

inferior ao valor Tabelado (ver anexo 1) que corresponde a 2,92 para o grau de 

liberdade igual a 2 e um nível de significância de 95%, portanto, as amostras não 

apresentaram diferenças estatísticas e o efeito desta matriz não afeta nos resultados 

a serem obtidos pela metodologia avaliada. 

 

 

5.1.6 Validação 

 

5.1.6.1  Linearidade do nitrato 

 

 Conforme os resultados até o presente demonstrados, a determinação de 

nitratos em derivada segunda no comprimento de 225 nm, poderá ser efetuada, 

mesmo em presença de nitrito e carbonato (1mg L-1 e 1000 mgL-1 respectivamente), 

desde que, a solução amostra seja tratada previamente com uma solução de ácido 

sulfâmico em HCl nas concentrações já estabelecidas.  

O Gráfico 15 corresponde aos espectros de absorção e segunda derivada  

de três curvas de calibração do nitrato, construídas em seis níveis de concentração  
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variando entre 0,1 a 3,0 mg L-1 em termos N-NO3
- todas submetidas ao tratamento 

com 1mL de solução AS 5% p/v em HCl 2,5 mol L-1 por 50 mL de solução padrão. 

Foram efetuadas 10 leituras do branco (água deionizada acrescida de 1mL de 

solução reagente por 50 mL) calculados os valores médios e estes subtraídos da 

leitura de cada padrão antes de serem efetuados os processos de suavização e 

derivação  dos espectros. 

 

Gráfico 15. Espectros de absorrção (A) e  segunda derivada (B) de três curvas de calibração 

(vermelho, verde e azul) do nitrato em vários níveis de concentração. 

 

 Na Tabela 14 constam os resultados experimentais utilizados no cálculo 

da linearidade da curva de calibração do nitrato. Nesta Tabela estão dispostas as 

concentrações de nitrato de cada padrão estudado e sua respectiva derivada 

segunda no comprimento de onda de 225 nm.  Na quarta coluna da presente 

Tabela,  estão dispostos os valores esperados de segunda derivada para  cada 

padrão obtidos por meio da equação de regressão linear  das três curvas de 

calibração apresentados (Tabela 15). Na quinta coluna estão dispostos os resíduos 

(Erro) de cada ponto calculados pela diferença entre os valores de segunda derivada 

obtidos pela varredura de cada ponto e o valor esperado de segunda derivada  

obtidos por meio da equação de regressão linear . 
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Tabela 14. Dados experimentais utilizados para obtenção da curva de calibração dos nitratos e 

avaliação da linearidade. 

Ponto 
Padrão 

2º Derivada 
Resultado Resíduo 

C (mg L
-1

) esperado (Erro) 

1 0,10 2,5143E-04 2,6754E-04 -1,6115E-05 

2 0,10 2,4213E-04 2,6754E-04 -2,5418E-05 

3 0,10 2,4210E-04 2,6754E-04 -2,5444E-05 

4 0,30 6,5758E-04 6,7954E-04 -2,1968E-05 

5 0,30 6,5276E-04 6,7954E-04 -2,6780E-05 

6 0,30 6,6698E-04 6,7954E-04 -1,2566E-05 

7 0,50 1,1100E-03 1,0915E-03 1,8456E-05 

8 0,50 1,1300E-03 1,0915E-03 3,8456E-05 

9 0,50 1,1200E-03 1,0915E-03 2,8456E-05 

10 1,00 2,1300E-03 2,1215E-03 8,4558E-06 

11 1,00 2,1500E-03 2,1215E-03 2,8456E-05 

12 1,00 2,1600E-03 2,1215E-03 3,8456E-05 

13 2,00 4,1700E-03 4,1815E-03 -1,1544E-05 

14 2,00 4,1900E-03 4,1815E-03 8,4558E-06 

15 2,00 4,2200E-03 4,1815E-03 3,8456E-05 

16 3,00 6,2200E-03 6,2415E-03 -2,1544E-05 

17 3,00 6,2400E-03 6,2415E-03 -1,5442E-06 

18 3,00 6,2400E-03 6,2415E-03 -1,5442E-06 

 

 

Tabela 15. Parâmetros analíticos para avaliação da linearidade da curva de calibração de nitratos. 

Parâmetros* Valor 

a 6,15442 X10
-5

 

b 0,00206 

r 
2
 0,99988 

* parâmetros para curva do tipo: y = bx + a, em que y corresponde ao sinal da derivada segunda e x a 
concentração de nitrato. 

J 

J 
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Como pode ser visto na Tabela 15, a curva analítica obtida apresentou 

elevada linearidade caracterizada pelo coeficiente de regressão linear de 0,99988 

estando  este parâmetro em conformidade com o prescrito pela Resolução Nº 899 

da ANVISA (2003) que estabelece 0,99 para o mesmo. A análise de variância 

(ANOVA) para os resultados obtidos por ED encontra-se na Tabela 16 indicando que 

a curva padrão obtida apresenta regressão linear significativa (p˂0,05)  e valor  de F 

calculado ˃˃FTabelado (4,494)  ratificando portanto, a linearidade da curva. 

 

Tabela 16. ANOVA dos dados experimentais  para obtenção da curva de regressão linear do nitrato 

por ED. 

Fonte de Graus de Soma dos Média 
F calculado 

Variação Liberdade (γ) Quadrados  (SQ) Quadrática (MQ) 

Regressão 1 8,1834x10
-05

 8,1834E-05 

132720,0977 Resíduo 16 9,8654x10
-09

 6,1659E-10 

Total 17 8,1843x10
-05

 
 

 

 

Os Gráficos da curva de calibração e de perfil residual correspondem aos 

Gráficos 16 e 17, respectivamente. No Gráfico da curva de calibração (Gráfico 16), 

estão plotados os valores médios dos sinais de segunda derivada (2D) versus a 

concentração de nitrato nos padrões com linha de tendência (vermelho).  Segundo a  

distribuição dos resíduos observados no Gráfico 17, pode-se perceber que  estes se 

encontram distribuídos aleatoriamente   em torno da linha do zero não sendo 

observados distribuição tendenciosa dos mesmos. 
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Gráfico 16. Gráfico de regressão linear de três curvas de calibração (vermelho, azul e verde) de 

nitratos nas concentrações de 0,10 a 3,00 mg L
-1

 de N-NO3
-
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 17.  Gráfico de resíduos obtidos a partir das três curvas de  nitratos nas concentrações de 

0,10 a 3,00 mg L
-1
 de N-NO3

-
. 
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Os limites de detecção e quantificação foram calculados conforme 

metodologia prescrita pelo Guia de validação de métodos analíticos e bioanalíticos 

da ANVISA (Resolução Nº 899 de maio de 2003), onde: 

 

L.D. = 3.3Sb/Ma     (11) 

L.Q. = 10.Sb/Ma     (12) 

 

Em que Sb é o desvio padrão do coeficiente linear de, no mínimo, 3 curvas de 

calibração construídas  e Ma é a média do coeficiente angular de no mínimo três 

curvas de calibração construídas. 

 

Tabela 17. Figuras de mérito para determinação de nitrato por derivada segunda em 225 nm. 

Parâmetros Valor 

LD (mg L
-1

) 0,014 

LQ (mg L
-1

) 0,042 

   

 

 Mazon (2005) obteve para análise de nitratos pelo método do ácido 

fenoldissulfônico valores de LD e LQ na ordem de 0,02  e  0,15 mg L-1, 

respectivamente. Oliveira (2007) utilizou a ED na determinação de nitratos em água 

tratada para consumo humano, também em 2º derivada, porém a 220 nm, obtendo 

respectivamente 0,09 e 0,21 mg L-1 para os limites de detecção e quantificação.  

Pode-se verificar que os valores de LD e LQ obtidos pela metodologia proposta 

demonstram-se bastante satisfatórios quando comparados as metodologias 

anteriormente citadas. 
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5.1.6.2  Exatidão 

 

 A exatidão no estudo de validação em química analítica representa a 

proximidade  dos resultados obtidos por meio desta, em relação a um valor tomado 

como verdadeiro (INMETRO, 2007). Neste estudo, a exatidão foi avaliada pela 

adição de uma quantidade conhecida de nitrato a duas amostras distintas conforme 

item 4.5.4 da parte experimental. O percentual de recuperação para cada amostra 

encontra-se na Tabela 16. A recuperação média foi de 107,3% com um DPR  de 

7,2%. 

 

Tabela 18. Resultados obtidos para o teste de recuperação do nitrato por ED. 

Amostra 

Concentração 
adicionada de N-NO3

-
 

Concentração 
recuperada de N-

NO3
-
 

Recuperação  DPR 

mg L
-1

 mg L
-1

 % % 

6-AM 

0,10 0,12 120,00 2,57 

0,50 0,53 105,40 6,85 

2,00 1,99 99,35 2,25 

12 - AAS 

0,10 0,11 113,00 2,68 

0,50 0,52 103,60 4,06 

2,00 2,05 102,40 1,34 

 

 

5.1.6.3 Precisão 

 

 Segundo os resultados obtidos para os ensaios de precisão na 

determinação de nitratos por ED, conforme a Tabela 19,  o desvio padrão relativo 

em relação as amostras analisadas no mesmo dia apresentou-se constante  e 

menor que 4%) e quando comparados tais resultados interdias obteve-se um DPR 

de apenas 1,24%, concluindo que o método proposto é preciso. 
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Tabela 19. Ensaios de precisão  de 6 amostras contendo N-NO3
-
 analisadas no mesmo dia (intra) e 

em 3 dias consecutivos (inter). 

Dia Concentração de N-NO3
-
 das soluções – 1,00 mg L

-1
 Média D.P.R. 

1 1,01 0,99 0,99 0,97 0,98 1,03 1,00 2,18 

2 1,02 0,97 1,02 0,99 0,99 1,06 1,01 3,16 

3 0,99 1,05 1,05 1,03 0,98 1,02 1,02 2,91 

Valores interdias  1,01 1,24 

 

 

5.1.6.4 Robustez 

 

 A robustez de um método analítico indica o quão sensível é o método em 

em relação a pequenas variações de  fatores nominais que porventura possam 

influenciar nos resultados tais como pH, temperatura, agitação, dentre outros 

(INMETRO, 2007). No caso da metodologia proposta, sabe-se que o pH está 

diretamente relacionado com os resultados a serem obtidos, uma vez que, como 

explicado no item 5.1.4, alguns interferentes são removidos pela acidificação do 

meio antes da análise de nitratos por ED. A presença do íon nitrito  é responsável 

pela influencia mais crítica nesta análise, principalmente em condições de pH acima 

de 3, haja vista, que neste valor de pH o íon nitrito poderá ser reduzido e 

posteriormente convertido a nitrato (GRANGER e SIGMAN, 2009). 

 Na Tabela 20, encontram-se os valores de pH resultantes do estudo de 

robustez das soluções amostras preparadas conforme a metodologia proposta sem 

correção de pH (antes) e as soluções preparadas com seus valores de pH ajustados 

em torno de 2,5 (depois).  
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Tabela 20. Valores de pH das soluções com e sem ajuste de pH. 

N-NO3
-
 pH médio 

 (mg L
-1

) antes DPR depois DPR 

0,10 1,62 2,19 2,62 2,97 

0,50 1,68 3,80 2,51 1,69 

1,00 1,67 0,85 2,53 3,91 

2,00 1,68 6,33 2,54 2,51 

 

 

 O ajuste de pH foi efetuado no limite de 2,50 apenas para se verificar a 

ação de pequenas variações do mesmo sem no entanto favorecer a conversão do 

íon nitrito a nitrato.  

 

 Os valores das concentrações de nitrato antes e após adição de NaOH, 

mesmo com o aumento  em torno de 1 unidade de pH não foi observado presença 

do íon nitrito e os resultados  não apresentaram diferença significativa, segundo 

teste t (student) a um nível de confiança de 95% (Tabela 21), apresentando o valor 

de t (student) inferior ao Tabelado que é de 2,353, portanto o método proposto 

apresentou-se robusto para a variação de pH estudada. 

 

Tabela 21. Concentração de nitratos obtidos para o estudo de robustez. 

C (mg L
-1 

) Média (antes) Média (depois) D.P.R. Teste t 

0,10 0,112 0,110 2,25 

0,0072 
0,50 0,528 0,511 2,38 

1,00 1,040 1,005 2,81 

2,00 2,025 2,062 1,54 
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5.1.7 Análise de nitratos 

 

5.1.7.1 Águas destinadas ao consumo humano 

 

 Para avaliação da rotulagem das marcas de águas minerais e adicionada 

de sais foram utilizados os padrões  estabelecidos no Decreto Lei Nº 7.841 de 

Agosto de 1945, intitulado como o Código de águas minerais do Ministério de Minas 

e Energia (MME); a  Portaria Nº 470 (1999) do Ministério de Minas e Energia em que 

dispões sobre os elementos informativos que devem constar nos rótulos das águas 

minerais e potáveis de mesa; a Resolução RDC Nº 54 (2000) deliberada pela 

ANVISA dispondo sobre a identidade e qualidade das águas minerais e potáveis de 

mesa e a Resolução RDC Nº 274 de 2005 em que dispõe o regulamento técnico 

para águas envasadas e gelo, estando inclusas as águas adicionadas de sais,  

também deliberada pela ANVISA.  

 Na Tabela 22, constam os valores de pH indicados nos rótulos das 

embalagens das águas analisadas e seus respectivos valores medidos em 

laboratório. Na terceira coluna da mesma Tabela, estão descritas a situação de 

conformidade ou não conformidade em relação a rotulagem das mesmas. O critério 

estabelecido para esta classificação foi a ausência de  informação de qualquer item 

obrigatório citado no item 4.4.1.8.1 deste trabalho especificados para cada tipo de 

água.  Apenas duas amostras estavam em não conformidade (N/C), sendo uma dela 

a amostra 8- AM de origem francesa e amostra 12 – AAS em que não constou o tipo 

de tratamento efetuado na água utilizada para o preparo da água adicionada de sais.  

Todos os valores de pH apresentaram-se em discordância com os valores dos 

rótulos, no entanto para as amostras 2, 6, 8 e 9 das águas minerais seus valores 

apresentaram ligeiras variações. Os valores de pH para as águas adicionadas de 

sais não são exigidos em seus rótulos e para os valores medidos, como não existe 

uma legislação específica para tal, tomou-se como critério a Portaria Nº 2.914 do 

Ministério da Saúde (2011) em que dispõe sobre os padrões de potabilidade das 

águas para o consumo humano, neste sentido, apenas a amostra 14- AAS encontra-
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se com valor de pH abaixo do exigido pela portaria de referência que estabelece 

valores de pH entre 6 e 9,5 ( Portaria Nº 2914, do Ministério da Saúde, 2011). 

  

Tabela 22. Itens constantes nos rótulos das amostras em estudo e valores de pH medidos. 

Amostra pH (rótulo) pH (medido) Rotulagem Classificação 

1 - AM 8,04 7,55 E/C ÁGUA MINERAL FLUORETADA 

2 -AM 7,91 7,79 E/C ÁGUA MINERAL FLUORETADA 

3 - AM 5,59 6,30 E/C ÁGUA MINERAL FLUORETADA 

4 - AM 4,28 4,90 E/C ÁGUA MINERAL  

5 - AM 5,53 6,00 E/C ÁGUA MINERAL FLUORETADA 

6 - AM 5,44 5,60 E/C ÁGUA MINERAL FLUORETADA 

7 - AM 4,64 5,20 E/C ÁGUA MINERAL 

8 - AM 7,20 7,34 N/C ÁGUA MINERAL 

9 - AM 7,20 6,85 E/C ÁGUA MINERAL 

10 - AM 7,60 7,22 E/C ÁGUA MINERAL FLUORETADA 

11 AS _ 5,98 E/C ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 

12 AS _ 6,30 N/C ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 

13 - AS _ 6,65 E/C ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 

14 - AS _ 4,98 E/C ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 

15 - AS _ 6,10 E/C ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 

E/C: em conformidade    -   N/C: não conformidade 

 

 Vale ressaltar que praticamente metade das águas minerais avaliadas foi 

classificada como “água mineral fluoretada”, no entanto, segundo o Código de águas 

minerais (1945) não existe tal classificação. Segundo Caetano (2005), esta 

classificação passou a ocorrer no final da década de 80, em que o Departamento 

Nacional de Produtos Minerais (DNPM) passou a classificar o elemento fluoreto 

como “raro e digno de nota”, possibilitando a classificação de várias águas naturais 

em águas minerais naturais.  Segundo os teores citados nos rótulos das águas em 

estudo, a amostra 2 – AM apresentou a concentração mais elevada do íon fluoreto 

(0,48 mg L-1) enquanto as demais apresentaram valores iguais ou inferiores a 0,05 
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mg L-1 não favorecendo tais concentrações citadas de  fluoreto a medidas  de 

proteção e beneficio a saúde humana (BERTOLO, 2006). 

 Na Tabela 23 encontram-se os valores médios de concentração de 

nitratos obtidos por ED e por RCC bem como seus respectivos desvios padrões 

relativo (DPR). Na última coluna da referida Tabela encontram-se os valores de 

nitratos especificados nos rótulos das amostras, com exceção da amostra 10 – AM 

que não foi especificado e das amostras de águas adicionadas de sais, uma vez 

que, não existe obrigatoriedade de citação. Apenas as amostras 1- AM, 5-AM e 8-

AM apresentaram valores aproximados de nitratos entre os métodos por ED, RCC e 

valor rotulado. As amostras 4-AM e 6-AM apresentaram as maiores concentrações 

de nitrato pelas duas metodologias estando em concordância em ordem de 

grandeza com as concentrações citadas nos rótulos. 

 

Tabela 23. Concentração de nitratos por ED e RCC e valores dos rótulos 

Amostras 
Concentração (ED) Concentração (RCC) Concentração 

Média mg L
-1
 DPR Média mg L

-1
 DPR RÓTULO mg L

-1
 

1 - AM 0,21 2,04 0,20 1,01 0,18 

2 -AM 0,42 1,28 0,39 6,93 0,27 

3 - AM 0,25 2,30 0,25 0,37 0,32 

4 - AM 2,38 0,28 2,59 6,65 3,39 

5 - AM 0,23 2,20 0,22 2,53 0,28 

6 - AM 3,74 1,23 3,70 0,26 3,17 

7 - AM 1,00 1,85 0,95 0,66 0,66 

8 - AM 0,98 0,24 0,96 1,88 0,84 

9 - AM 0,44 1,95 0,48 1,22 0,21 

10 - AM 0,57 1,32 0,55 3,67 _ 

11 AS 1,30 1,52 1,52 5,50 _ 

12 AS ˂ LQ _ ˂ LQ _ _ 

13 - AS 1,24 5,36 1,30 0,00 _ 

14 - AS 1,68 1,76 1,80 0,95 _ 

15 - AS 1,15 0,56 1,22 0,70 _ 
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O teste t (student) foi o tratamento estatístico aplicado para comparação dos 

resultados pela metodologia proposta (ED) e a de referência (RCC).  O valor do 

teste t calculado foi de -1,628  para um nível de confiança de 95% e  N-1=13 graus 

de liberdade (não foi considerada a amostra 12-AS). O valor do teste t Tabelado para 

esta condição é de 1,771 e |tcal| < ttab, portanto, os resultados obtidos  não 

apresentaram diferenças significativas entre as metodologias aplicadas. 

 Em relação aos limites estabelecidos para águas minerais naturais e 

águas adicionadas de sais, todas as amostras apresentaram teores menores que o 

estabelecido pela Resolução RDC Nº 274 da ANVISA (2005) bem como para a 

Portaria Nº 2914 do Ministério da Saúde (2011) que estabelecem o limite de 50 mg 

L-1 em termos de NO3
- e 10 mg L-1  em termos de N-NO3

-, respectivamente para 

águas minerais e águas potáveis (adicionada de sais). 

 Segundo Bertolo (2006), o nitrato é a principal espécie que denuncia a 

contaminação de origem antrópica das águas subterrâneas, oriunda da 

contaminação por efluentes domésticos e fertilizantes de um modo geral.  Águas 

subterrâneas com valores de nitrato acima de 3 mg L-1 (em termos de NO3
-) podem 

sugerir contaminação de origem antrópica (CAGNON, 2003). Para as amostras 

avaliadas, as que apresentaram maiores concentrações de nitratos foram  6-AM e 4-

AM.  O poço de surgencia para amostra 6-AM  localiza-se na cidade de Fortaleza, 

no bairro Lagoa Redonda, conforme informações contidas no rótulo. Segundo 

pesquisa feita pelo Instituto Hidroambiental Águas do Brasil (IHAB, 2010), de 100 

poços de águas subterrâneas analisadas na cidade de Fortaleza, 52% 

apresentaram-se com valores de N-NO3
- acima do limite máximo permitido pela 

portaria N. 2914 do Ministério da Saúde (2011), ou seja, acima de 10,0 mg L -1 em 

termos de N-NO3
-, possibilitando a contaminação das águas minerais  que 

porventura sejam captadas na cidade.  
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5.1.7.2 Águas superficiais 

 

 Na Tabela 24 encontram-se os valores médios de nitratos obtidos nas 

amostras de águas superficiais analisadas tanto por ED como pelo método da 

redução em coluna de cádmio (RCC) com seus respectivos desvios padrões 

relativos. Das 32 amostras analisadas, 11 apresentaram concentrações de nitratos 

obtidos por ED em concordância aos respectivos valores obtidos pelo método RCC, 

e, no restante das amostras, os resultados obtidos se apresentaram bem abaixo dos 

resultados obtidos pelo método de RCC. Observando os espectros de absorção e de 

segunda derivada para tais amostras (Gráfico 18), algumas considerações foram 

levantadas.  

 

Gráfico 18. Espectros de absorção (A) e segunda derivada (B) das amostras de águas superficiais 

analisadas por ED, sendo amostras grafadas de preto e branco (solução de AS) em azul. 

 

 Percebe-se que no espectro de absorção (A) as amostras em estudo 

apresentaram absorbância significativa em comprimentos de onda em torno de 250 

nm, diferentemente das soluções padrões de nitrato tratadas com solução de AS 

estudadas, que apresentam bandas de absorção a partir de 245 nm com aumento 

gradativo sutil.  
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Tabela 24. Concentração média de nitratos obtidos por ED e método RCC. 

 

AMOSTRAS 
Concentração  

DPR 
Concentração  

DPR AMOSTRAS 
Concentração  

DPR 
Concentração  

DPR 
Média (ED) Média (RCC) Média (ED) Média (RCC) 

2G3 0,13 1,88 0,11 1,88 6G5 0,30 1,11 0,28 4,65 

2G4 0,15 3,15 0,14 0,81 7G1 0,20 6,55 0,12 0,53 

2G5 0,15 7,75 0,15 4,27 7G5 0,22 9,64 0,12 0,26 

2G6 0,12 0,10 0,15 0,31 8G1 0,20 3,94 0,11 0,14 

2G7 0,14 13,22 0,14 2,16 8G5 0,19 3,00 0,11 0,41 

3G6 0,05 17,44 0,14 1,66 9G3 0,08 10,89 0,12 0,13 

3G7 0,07 12,90 0,13 0,95 9G5 0,15 5,12 0,13 3,19 

3G8 0,05 32,03 0,14 2,94 9G6 0,15 16,20 0,22 4,83 

3G10 ˂ LQ - 0,12 2,89 9G7 0,52 4,39 0,49 2,71 

4G1 0,39 2,07 0,14 0,97 10G1 0,13 5,33 0,13 16,40 

4G4 0,39 0,00 0,15 4,52 10G5 0,11 4,10 0,14 8,08 

5G1 0,38 2,05 0,19 3,89 10G6 1,53 3,17 0,12 3,86 

5G5 0,28 2,06 0,18 2,80 11G1 0,04 37,39 0,13 1,34 

5G6 0,05 7,08 0,12 3,71 11G4 0,07 17,60 0,21 2,07 

5G7 0,05 22,54 0,12 4,83 11G8 0,09 10,73 0,16 0,30 

6G1 0,06 10,71 0,12 0,68 11G9 0,21 0,87 0,20 9,34 

6G2 0,04 4,45 0,11 1,34 12G3 0,15 8,73 0,13 3,11 

6G3 0,05 23,84 0,13 0,49 12G5 0,20 5,89 0,14 1,96 

6G4 ˂ LQ - 0,13 8,99           
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 Os espectros de segunda derivada (Gráfico 18B), apresentaram-se de 

forma bem diferenciada em relação aos espectros de padrões de nitratos, porém 

mantendo uma certa regularidade entre si, apresentando máximos em torno de 235 

nm, o que não corresponde ao máximo do nitrato ( 225 nm), e alguns com 

depressões em torno de 225 nm sugerindo a presença de algum interferente que 

possa apresentar valores de segunda derivada negativo nesta região. Os resultados 

obtidos para nitratos por ED para as  amostras que estavam em concordância com 

os resultados obtidos pelo método de RCC, foram os que  apresentaram, em sua 

maioria, pontos de máximos em 225nm.  

 Um fator a considerar se diz respeito as concentrações de nitratos  

presentes nas amostras (RCC), que em sua maioria, se encontrou em torno de 0,20 

mg L-1, e como para análise por ED as amostras foram diluídas 1:1, os sinais de 

segunda derivada apresentaram-se bem baixos, podendo ser considerado como 

uma possível fonte de erro.  

 

 

5.1.8 Estudo da matéria orgânica dissolvida (MOD) 

 

Devido aos resultados não satisfatórios para a análise de nitratos por ED 

nas águas superficiais em estudo, foi verificada a possível interferência da matéria 

orgânica dissolvida (MOD) presentes nas mesmas, uma vez que, todos os  corpos 

hídricos  que foram analisados apresentam-se eutrofizados (COGERH, 2013).  A 

matéria orgânica produzida pelo próprio sistema aquático é chamada de autóctone e 

a oriunda de aportes externos como solos, outros ecossistemas, escoamento 

superficial é chamada de alóctone.  No Gráfico 19 estão plotados os espectros UV-

VIS das amostras utilizadas neste estudo de investigação da MOD. De um modo 

geral, as fontes de matéria orgânica de origem autóctone são constituídas de 

misturas de moléculas orgânicas mais simples tais como ácidos carboxílicos, 

peptídeos e compostos de cadeias alifáticas produzindo assim menor absorbância 

na região do UV (AZEVEDO, 2008).  
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Gráfico 19. Espectro UV-VIS das amostras 30G1, 31G1 e 31G1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Segundo Santos (2009), a relação entre as absorbâncias 254/436 (nm) 

pode ser utilizada como um indicador de MOD de origem alóctone terrestre, sendo 

que valores em torno de 4 a 11 evidenciam a presença de substâncias húmicas 

derivadas da matéria orgânica das plantas e dos solos enquanto valores superiores 

evidenciam  amostras menos condensadas  e menos humificadas, caracterizando 

uma possível fonte autóctone uma vez que  este tipo de fonte apresenta fontes de 

carbono originadas de cadeias mais simples alifáticas. As amostras 30G1 e 32G1 

apresentam espectros similares e correspondem aos açudes Riachão e Pacoti, 

respectivamente e indicam a presença em maior quantidade de MOD originadas de 

cadeias mais simples em comparação a amostra 31G1 que corresponde ao açude 

Pacajus. Os resultados para a análise de COD ratificam  ainda mais a avaliação 

espectral, uma vez que seus valores foram respectivamente 12,01 e 18,02 mg L-1 

para as amostras 30G1 e 32G1, respectivamente e para a amostra 31G1 a 

concentração de COD foi de 54,01 mg L-1 , ou seja, a amostra 31G1 apresenta um 

aporte de MOD de origem alóctone bem mais expressiva do que as demais. 

Confirmando ainda mais essa diferenciação entre as amostras estudadas, tem-se a 

relação das absorbâncias em 250 nm e 365 nm em que, quanto maior esta razão, 

menor será a aromaticidade da MOD presente ( CHEN et al, 2002). Mais uma vez a 

200 250 300 350 400 450 500 550 600

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

 UVVIS30G1

 UVVIS31G1

 UVVIS32G1

A
bs

or
ba

cn
ia

comprimento de onda (nm)



82 

 

400 450 500 550 600

0

1000000

2000000

3000000

 30G1CORR

 31G1CORR

 32G1CORR

I 
F

cmprimento de onda (nm)

amostra 31G1 apresentou um caráter mais humificado do que as demais (Tabela 

25). 

 

Tabela 25. Grau de humificação  das amostras 30G1,31G1 e 32G1 segundo razão 250/365 (nm). 

Ponto Razão 250/365 (nm) 

30G1 8,54 

31G1 6,08 

32G1 9,87 

 

No Gráfico 20 estão plotados os espectros de emissão de fluorescência 

para as amostras estudadas com excitação em 314 nm (A) e 370 nm (B). Segundo 

Westerhoff e Anning (2000), através dos espectros de excitação com emissão em 

370 nm, considera-se como fonte alóctone a MOD se o máximo de intensidade de 

fluorescência ( IF) ocorrer em comprimentos de onda maiores que 450 nm.  

 

Gráfico 20. Espectros de emissão de fluorescência para as amostras estudadas com excitação em 

314 nm (esquerda) e 370 nm (direita). 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com o Gráfico 20, é possível observar que o pico do espectro 

está localizado a direita, isto é, IF  ˃ 450 nm, indicando predominância de fonte  

alóctone . A razão da intensidade de fluorescência emitida RIF (RIF = IF450/IF500) 
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pode ser usada também para caracterizar a de MOD e o grau de humificação.  Para 

esta análise, valores de  razão IF450/IF500 maiores do que 1,8 indicam fonte 

autóctone e menores do que 1,5 indicam fonte alóctone.  Conforme a Tabela 26, as 

amostras estudadas apresentam fonte de matéria orgânica dissolvida com 

predominante fonte alóctone. 

 

Tabela 26. Origem da MOD segundo análise de intensidade de fluorescência pela relação 450/500 

nm. 

Ponto Razão IF450/IF500 Origem 

30G1 1,27 Alóctone 

31G1 1,28 Alóctone 

32G1 1,26 Alóctone 

 

 

Segundo  dados publicados no site da COGERH (acesso 06/03/2013),  

para as amostras em que foi efetuada a caracterização espectral seus corpos 

hídricos se encontram eutrofizados, porém, segundo dados obtidos no Laboratório 

de Química Ambiental (LAQA), o nutriente limitante foi o fósforo, principalmente para 

a amostra 31G1.  

 

 

5.2 NITROGÊNIO TOTAL 

 

5.2.1 Validação 

 

5.2.1.1 Linearidade 
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A linearidade para análise de NT foi avaliada por meio da obtenção da 

equação de regressão linear de três curvas de calibração de NT, tratados conforme 

disposto no item 4.4.3.1.1 deste trabalho. No Gráfico 21, estão plotados os 

espectros de segunda derivada das soluções padrões de nitrato (NT) (A) e os 

valores médios dos sinais de segunda derivada versus a concentração de nitrato 

(NT) nos padrões com linha de tendência em azul (B). Os espectros de absorção em 

azul se referem aos valores de 22 brancos utilizados para obtenção do valor de 

branco médio que foi subtraído dos sinais dos padrões e das amostras analisadas 

de NT. 

 

Gráfico 21. Espectros de segunda derivada dos padrões de nitrato para análise de NT (A) e Gráfico 

de regressão linear para análise de NT por ED (B). 

 

Tabela 27. Parâmetros analíticos para avaliação da linearidade da curva de calibração de NT por ED. 

PARÂMETROS* VALOR 

a -4,50362 X10
-5

 

b 0,00299 

r 
2
 0,9943 

* parâmetros para curva do tipo: y = bx + a, em que y corresponde ao sinal da derivada segunda e x a 
concentração de nitrato. 

 

Na Tabela 27, estão dispostos os valores dos coeficientes linear e angular 

obtidos pelo método dos mínimos quadrados, apresentando boa linearidade, 

caracterizado pelo coeficiente de regressão linear de 0,9943. A análise de variância 
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(ANOVA) para a mesma curva obtida por ED encontra-se na Tabela 28 indicando 

que a curva padrão obtida apresenta regressão linear significativa e valor de 

Fcalculado˃ FTabelado que corresponde a 4,351. 

 

Tabela 28. ANOVA dos dados experimentais para  da curva de regressão linear de NT por ED. 

Fonte de Graus de Soma dos Média 
F calculado 

variação liberdade (γ) quadrados  (SQ) quadrática (MQ) 

Regressão 1 1,5402E-04 1,5402E-04 

3572,63 Resíduo 20 8,6224E-07 4,3112E-08 

Total 21 1,5489E-04   

 

 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) foram calculados 

conforme metodologia prescrita pelo Guia de Validação de métodos analíticos e 

bioanalíticos da ANVISA (Resolução Nº 899, de maio de 2003), conforme prescrito 

no item 5.1.6.1 deste trabalho. Os valores obtidos encontram-se dispostos na Tabela 

29. 

 

Tabela 29. Figuras de mérito para determinação de NT por ED em 225 nm. 

Parâmetros Valor 

LD (mg L
-1

) 0,10 

LQ (mg L
-1

) 0,30 

   

 

5.2.1.2 Exatidão 

 

A exatidão da metodologia para determinação de NT por ED foi avaliada 

através do teste de recuperação de uma amostra escolhida aleatoriamente (amostra 

94G2) e adicionado a esta, concentrações conhecidas de nitrato em três níveis. Na 
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Tabela 30 encontram-se os resultados obtidos para ao ensaio de recuperação em 

cada nível de concentração avaliado. A recuperação média foi de 104,27% com um 

DPR de 5,38%. 

 

Tabela 30. Resultados obtidos para o teste de recuperação de NT por ED. 

Amostra 

Concentração 
adicionada de N-NO3

-
 

Concentração 
recuperada de N-
NO3

-
 

Recuperação  DPR 

mg L
-1

 mg L
-1

 % % 

94G2 

0,50 0,66 110 8,23 

1,50 1,56 104 1,52 

2,50 2,47 98,8 0,35 

 

5.2.1.3 Precisão 

 

A precisão foi avaliada apenas em termos de repetibilidade, em que foi 

escolhida uma amostra aleatoriamente (amostra 94G2) e a concentração de NT 

obtida a partir  da análise de seis réplicas da mesma, efetuadas em um único dia. Na 

Tabela 31 estão listados as concentrações obtidas de NT neste ensaio, bem como o 

valor médio obtido e o DPR das réplicas, porém o valor de concentração grafado em 

vermelho (1,82) não foi levado em consideração para avaliação da precisão uma vez 

que este resultado apresentou-se anômalo em relação aos demais. 

 

Tabela 31. Resultados obtidos para o ensaio de precisão de 6 amostras de NT analisadas no mesmo 

dia. 

Amostra 
Concentração de Nitrogênio Total ( N-NO3

- 
) 

Média 
DPR 

mg L
-1
 % 

94G2 0,89 0,88 1,82 0,90 0,94 0,93 0,91 3,03 
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5.2.2 Análise de Nitrogênio Total 

 

Na Tabela 32 encontram-se os valores médios de concentração de NT, 

em termos de N-NO3
-, obtidos por ED  e pelo método  da redução em coluna de 

cádmio (RCC). Como pode ser observado, boa parte das amostras apresentaram 

valores de NT obtidos por ED em concordância em relação ao método de RCC 

(60%). As amostras G1e G2 pertencentes ao lote 80 apresentaram respectivamente, 

as maiores concentrações de NT em ambas metodologias.  Já os lotes 84 e 85 

foram os que apresentaram maior discordância quando comparados pelo método de 

RCC, apresentando em todas as amostras analisadas os resultados por ED maiores 

do que os obtidos pelo método de RCC. Os lotes 87 e 90 apresentaram os 

resultados mais similares aos valores obtidos por RCC. Os resultados mais 

aproximados entre os métodos comparados estão escritos em verde na Tabela 32.   
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Tabela 32. Concentração de NT obtidos por ED e RCC nas amostras analisadas em termos de N-NO3
-
. 

 

AMOSTRAS 
Concentração  

DPR 
Concentração  

DPR AMOSTRAS 
Concentração  

DPR 
Concentração  

DPR 
Média (ED) Média (RCC) Média (ED) Média (RCC) 

80G1 10,80 3,61 9,69 2,75 87G2 1,77 4,68 2,16 2,60 

80G2 5,88 1,71 4,78 2,97 87G3 1,43 11,69 1,71 8,77 

80G3 3,60 3,77 1,89 7,05 87G4 1,45 8,96 1,54 6,46 

84G1 2,40 1,97 1,24 4,24 87G5 1,92 8,00 1,66 8,30 

84G2 2,69 1,32 1,39 2,65 87G6 1,35 2,53 1,84 5,99 

84G3 2,61 3,18 1,38 3,52 90G1 0,93 2,68 1,39 9,46 

84G4 2,73 0,87 1,45 5,49 90G2 1,16 2,09 1,52 6,73 

84G5 2,77 15,78 0,88 2,06 90G3 1,28 12,61 1,22 6,67 

85G1 1,99 0,60 1,17 2,92 90G4 1,45 14,50 1,54 3,72 

85G2 1,63 5,81 0,81 6,92 90G5 1,27 2,91 1,39 5,02 

85G3 2,20 2,68 1,74 3,42 90G6 1,22 2,58 1,14 4,22 

87G1 1,03 5,18 1,30 7,85 90G7 1,03 2,54 1,42 7,30 

          90G9 1,41 10,08 1,84 7,52 
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 O Gráfico 22 representa os espectros de segunda derivada para as 

amostras analisadas em que foi avaliada a concentração de NT, sendo separados 

por lote.  

 

Gráfico 22. Espectros de segunda derivada para as amostras em que o NT foi analisado por ED. 

 

Como se pode observar no Gráfico referente as amostras dos lotes 80, 

grafado em azul claro está o espectro derivado da amostra 80G3, que apresentou 

um valor de concentração de NT praticamente o dobro do obtido pelo método de 

RCC. Grafado em azul escuro estão plotados os espectros derivados da amostra 

80G1 que foi diluído por um fator de 2. No espectro da  amostra 80G3 ocorreu um 

deslocamento do ponto de máximo para valores menores que 225 nm, que 

corresponde ao ponto de máximo do nitrato, bem como alargamento da banda e 

deslocamento do ponto de mínimo para valores menores que 210 nm.  
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Os espectros das amostras dos lotes 84 e 85 apresentaram-se 

semelhantes com alargamento de suas respectivas bandas, deslocamento para 

menores comprimentos de onda e apresentando um aumento nos valores de pontos 

de mínimos dos mesmos, sugerindo a presença de algum interferente com sinal de 

derivada positivo nesta região, confirmado pelos valores de NT obtidos bem mais 

elevados quando comparado com a metodologia de referência.   

As amostras pertencentes aos lotes 87 e 90 foram as que apresentaram 

seus respectivos espectros mais semelhantes em relação ao espectro do padrão de 

nitrato, com ponto de máximo em 225 nm, mínimo próximo a 210 nm com ligeiras 

alterações nos pontos de derivadas nulas dos mesmos. Os resultados obtidos para a 

concentração de NT destes dois lotes apresentaram com os valores mais próximos 

dos valores tomados como referência.  

Com base nos dados obtidos até o presente, não se pode identificar o 

principal interferente na determinação de NT, no entanto, pode-se sugerir como 

possível interferente a MOD. Cabrera (1993) ao aplicar a oxidação com persulfato de 

potássio para análise de NT em extratos de biomassa de solo citou valores baixos 

de recuperação de N quando altas concentrações de carbono orgânico dissolvido 

estão presentes, uma vez o persulfato oxida a matéria orgânica, diminuindo a 

quantidade de persulfato disponível para oxidar as formas de nitrogênio orgânico e 

inorgânico a nitrato. Ainda segundo Cabrera (1993), a baixa recuperação de N 

ocorre quando a relação C:N  apresentam-se maiores que 10:1, respectivamente. 

Uma segunda possibilidade de interferência, em relação aos espectros, é a oxidação 

de compostos que, anteriormente não absorviam no UV, originando outros mais 

simples que absorvem na mesma região do espectro do nitrato tais como compostos 

aromáticos que após oxidação produzem ácidos carboxílicos e aldeídos (GREGORY 

et al, 1996). 

Em relação ao estado trófico dos corpos hídricos das amostras 

analisadas, no site da COGERH (acesso dia 22/06/13) alguns se encontram 

eutrofizados tais como os açudes Pacoti (lote 87) e Gavião (lote 90), porém os 

resultados de NT para estas amostras foram as que mais se aproximaram pela 

metodologia da RCC. Tal fato pode sugerir que a interferência espectral para a 

análise de NT por ED pode estar relacionada não apenas ao estado de eutrofização, 
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ou excesso de MOD e sim as características desta, uma vez que, dependendo do 

tipo de MOD (ou de compostos inorgânicos ) o persulfato não é capaz de oxidá-los e 

eliminar a interferência dos mesmos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar de o nitrato possuir um máximo de absorção em 201 nm e que 

neste ponto de máximo a relação de linearidade seja respeitada, sua determinação 

direta mostrou-se inadequada devido à absorção de alguns íons que se encontram 

naturalmente na matriz de estudo. Já a determinação de nitratos por derivada 

primeira, salvo na ausência dos íons brometo, iodeto e carbonato que absorvem 

fortemente na mesma região do espectro dos nitratos, poderia ser efetuada sob 

certas concentrações limites em presença dos íons bicarbonato (500 mg L-1), 

cloretos (250 mg L-1),   fosfato (10,0 mg L-1) e os íons iodeto e ferro (ambos 5,0 mg 

L-1).  

 A determinação de nitratos por segunda derivada, levando-se em 

consideração os estudos iniciais demonstrou ser a metodologia mais promissora. A 

maioria dos interferentes não apresentaram sinais na segunda derivada, com 

exceção do carbonato e do nitrito que também possuem derivadas não nulas em 

quase toda a extensão do espectro de segunda derivada estudado. 

A utilização do ácido sulfâmico a 5% em meio de HCl 2,5 mol L-1 para 

remoção dos interferentes nitrito e carbonato mostraram-se satisfatórios uma vez 

que esta solução após estudo com os demais interferentes não apresentou sinal na 

derivada segunda do nitrato a 225nm.  

O método avaliado mostrou-se satisfatório para análise de nitrato por ED 

em 225 nm, apresentando boa linearidade, exatidão e precisão para matrizes de 

águas minerais e adicionadas de sais. 

As amostras de águas minerais e adicionada de sais apresentaram em 

sua maioria concentrações de nitratos diferentes das que constavam em seus 

respectivos rótulos, salientando a necessidade de um maior rigor na fiscalização dos 

parâmetros de qualidade para as mesmas. 

Todas as amostras apresentaram concentrações de nitratos dentro dos 

limites estabelecidos pelas legislações vigentes para cada tipo de matriz 
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A determinação de nitratos em águas superficiais por ED em segunda 

derivada mostrou-se problemática, devido a possível interferência espectral da MOD 

e de algum analito desconhecido. 

A determinação de NT em águas superficiais por ED em segunda 

derivada mostrou-se viável, porém a avaliação dos respectivos espectros derivados 

é necessário para eliminar a influência de possíveis interferentes que em sua 

maioria geram resultados  mais elevados que os obtidos pela metodologia de 

referência (RCC).  

Segundo avaliação da influência da MOD, esta se caracteriza por ser de 

origem alóctone, estando de acordo com o perfil trófico das amostras estudadas, 

indicando que novos estudos devem ser conduzidos a fim de relacionar a 

composição desta e sua respectiva influência na análise de nitratos e NT por ED. 
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