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RESUMO 
 

Este trabalho teve o objetivo de avaliar a mobilidade de clorpirifós em um Argissolo 

vermelho e um Cambissolo háplico da Região do Baixo Jaguaribe, por meio de isotermas de 

adsorção por batelada. Para isso, foram coletadas amostras dos solos a uma profundidade de 

0-20 cm e 40-60 cm e caracterizadas. Um método por SPME-CG-MS foi desenvolvido e 

otimizado por Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR) para as variáveis, teor de 

sal (%), temperatura (°C) e agitação (rpm) para as determinações de clorpirifós em solução de 

solo. As melhores condições de extração encontradas foram sal 0%, temperatura de 65 °C e 

velocidade de agitação de 1120 rpm. A faixa de concentração do clorpirifós variou de 0,5 a 40 

µg L-1 e obtiveram-se LD e LQ iguais a 0,01 e 0,03 µg L-1, respectivamente em solução-

branco. A isoterma de Freundlich ofereceu melhor ajuste em relação ao modelo de Lagnmuir, 

considerando as funções de erro r2 e Soma dos Quadrados dos Erros (SSE). Os modelos 

cinéticos indicaram que as sorções tenderam a seguir reação de pseudossegunda ordem para 

as quatro amostras de solos, embora o modelo de pseudoprimeira ordem também tenha se 

ajustado satisfatoriamente para uma amostra superficial. Os modelos de difusão de Weber-

Morris e de Boyd indicaram que as amostras de Argissolo vermelho seguiram um mecanismo 

de difusão intraporo. Para as amostras do Cambissolo háplico, o mecanismo ocorreu por 

difusão intrafilme. O valor do coeficiente de distribuição (Kd) para o sistema variou de 3,8 – 

7,3. O estudo sugere que o clorpirifós não possui afinidade pela caulinita. Já a salinidade pode 

atuar aumentando a solubilidade do clorpirifós no meio aquoso. Considerando as frações 

dissolvidas em meio aquoso e as constantes de distribuição, pode-se inferir que o clorpirifós 

possui tendência moderada a ser lixiviado nesses dois solos. 

 

 

Palavras-chave: Matéria orgânica do solo. Jaguaribe. Sorção em Solo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
The objective of this work was to evaluate the mobility of chlorpyrifos in a Red Argisol and a 

Hapless Cambisol in the Baixo Jaguaribe Region, by bath sorptions experiments. For this, soil 

samples were collected at a depth of 0-20 cm and 40-60 cm and characterized. A method by 

SPME-CG-MS was developed and optimized by response surface for the variables, salt 

content (%), temperature (° C) and agitation (rpm) for the determination of chlorpyrifos in 

soil solution. The best extraction conditions were 0% salt, 65 ° C and stirring speed of 1120 

rpm. The concentration range of chlorpyrifos ranged from 0.5 to 40 μg L-1 and LD and LQ 

were equal to 0.01 and 0.03 μg L-1, respectively. Kinetic models indicated pseudo second 

order reaction for the two soil samples, although the pseudo first order model also adjusted 

satisfactorily. The Waber-Morris and Boyd diffusion models indicated that the mechanism 

may follow intrapore diffusion. The Freundlich isotherm provided a better fit than the 

Lagnmuir model, considering the r2 and Sum of Square Error (SSE) error functions. The value 

of the distribution coefficient (Kd) for the systems ranged from 3,8 – 7,3. The study suggests 

that chlorpyrifos has no affinity for kaolinite. Salinity may act by increasing the solubility of 

chlorpyrifos in the aqueous medium. Considering the fractions dissolved in aqueous matrix, it 

can be inferred that chlorpyrifos has a moderate tendency to be leached in these two soils. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A mobilidade de agrotóxicos em solo pode ser avaliada por meio de estudos de 

isotermas de adsorção e determinação da capacidade de adsorção do solo (BOESTEN, 2017; 

GÁMIZ; FACENDA; CELIS, 2016; LIU et al., 2018; SUDDABY et al., 2016; VIEIRA et al., 

1999). Por meio desses estudos é possível prever o potencial de retenção do soluto alvo pelo 

solo, viabilizando uma estimativa do seu tempo de permanência nos compartimentos 

ambientais investigados. 

 

Dessa forma, é possível direcionar estudos que auxiliem na avaliação de impactos 

ambientais causados por resíduos de agrotóxicos no solo, uma vez que eles podem ficar 

retidos na superfície do solo, ou serem facilmente lixiviados para lençóis freáticos ou rios, 

comprometendo a qualidade desses corpos hídricos. (KONG et al., 2016; KOROŠA; 

AUERSPERGER; MALI, 2016; LI et al., 2016, 2015; LOPEZ et al., 2015; MANAMSA et 

al., 2016) 

 

Os agrotóxicos possuem mecanismo de sorção que se relacionam diretamente com 

suas propriedades físico-químicas e com a composição do solo. Devido a essa característica, 

torna-se necessário o desenvolvimento de estudos de adsorção direcionados com as 

particularidades do adsorvente (agrotóxico) e do adsorvato (solo). 

 

Neste trabalho, estudaram-se os processos de adsorção do clorpirifós em um 

Argissolo e um Cambissolo da Região do Baixo-Jaguaribe. Esse dois solos estão presentes em 

uma grande parcela do território desses estados. O clorpirifós é usado mundialmente como um 

contra um amplo espectro de pragas de insetos de culturas economicamente importantes 

(DAS; ADHYA, 2015). É um agrotóxico que aparece com frequência em muitos estudos de 

analises multirresíduos em alimentos vegetais, estudos de efeitos toxicológicos e de 

monitoramento ambiental, no Brasil. No entanto, carece de pesquisas voltadas aos fenômenos 

de sorção em solo. (CAPUCHO et al., 2012; DALLEGRAVE et al., 2018, GUIDA et al., 

2018; JARDIM; CALDAS, 2012; KHARKONGOR; HOOROO; DEY, 2018; MARTIN et al., 

2018; RIDANO et al., 2017; RODRIGUES et al., 2018; SANTOS et al., 2017; STARLING; 

AMORIM; LEÃO, 2018) 
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A Região do Baixo-Jaguaribe localiza-se na zona semi-árida do Ceará, abrangendo 

11 municípios: Alto Santo, Ibicuitinga, Itaiçaba, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaruana, 

Limoeiro do Norte, Morada Nova, Palhano, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e 

Tabuleiro do Norte. Nessa região estão inseridos importantes Perímetros Públicos de Irrigação 

como o Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi, de Russas e Jaguaruana. (CEARÁ. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 2009; CEARÁ, 2011; MILHOME, 2011) 

 

A implantação de perímetros irrigados na Região do Baixo Jaguaribe motivou 

muitas empresas do setor do agronegócio a atuarem nas principais cidades dessa região, em 

virtude do sistema de produção agrícola intensivo, que adota a utilização de agrotóxicos para 

aumentar e compensar problemas do processo produtivo. (Dossiê Perímetros Irrigados, 2018).  

 

O uso de agrotóxicos, que por um lado visa gerar benefícios, por outro, pode ser 

responsável pela contaminação do solo, água e alimentos. O potencial tóxico, a persistência 

no ambiente e acumulação nas cadeias alimentares mostra a necessidade do monitoramento de 

resíduos de agrotóxicos em alimentos e em matrizes ambientais, como solos e rios. (PINHO et 

al., 2009) 

 

Os ensaios de adsorção foram realizados por meio de equilíbrio de batelada. As 

técnicas empregadas na quantificação do agrotóxico clorpirifós foram a Microextração em 

Fase Sólida (SPME) e Cromatografia Gasosa com Detector de Espectrometria de Massas 

(GC-MS).  

 

A SPME se destaca por sua capacidade de pré-concentração, possibilitando a 

detecção do analito de interesse em nível de traço. Essa técnica possibilitou que os estudos de 

adsorção fossem conduzidos em nível de concentração do adsorvato na ordem de g L-1, nível 

de concentração de resíduos de agrotóxicos comumente presentes no meio ambiente. 

  

De uma forma geral, conhecer os processos de sorção do clorpirifós no solo se faz 

de relevante importância para a compreensão do comportamento dos agrotóxicos nos 

compartimentos ambientais, no sentido de estimar o seu tempo de permanência no ambiente, 

uma vez que eles podem ficar adsorvidos na superfície do solo, ou ser facilmente lixiviados 

para lençóis freáticos ou rios, comprometendo sua qualidade. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TÉORICA 

2.1 Baixo-Jaguaribe: Perímetros Irrigados de Russas e Jaguaribe-Apodi 
 

Perímetro Irrigado de Russas 
 

“O Perímetro Irrigado Tabuleiros de Russas compreende os 

municípios de Russas, Limoeiro do Norte e Morada Nova (...). A área é constituída 

por uma faixa contínua de terras agricultáveis ao longo da margem esquerda do Rio 

Jaguaribe, entre a cidade de Russas e a confluência do rio Banabuiú, região nordeste 

do Estado do Ceará. Localiza-se a 160 km de Fortaleza. (...) Juntamente com o 

Perímetro de Irrigação Baixo Acaraú, é um dos perímetros públicos irrigados mais 

modernos do País, ainda em processo de formação (CEARÁ, 2011).” 
 

A precipitação média em 2017, na área no município de Russas foi de 746 mm, de 

acordo com FUNCEME (CEARÁ, 2018). O clima é o classificado como seco e muito quente 

(Bsh na classificação de Koppen). 

 

Na área do perímetro Irrigado de Russas foram identificados argissolos, areia 

quartzosas, litólico de substratos gnáissicos, etc., de textura superficial normalmente arenosa 

ou média (CEARÁ, 2011). 

 

Dados de 2008, de acordo com Santos e colaboradores (2014), indicam produção 

de frutas, hortaliças, grãos, pastagem, cana de açúcar, madeira (sabiá) e oleaginosas, somando 

1.705,7 hectares, sendo os modos de irrigação: gotejamento e microaspersão. Seu principal 

contribuinte hídrico é o afluente do Rio Jaguaribe, o Rio Banabuiú. 

 

Perímetro Irrigado de JaguaribeApodi 
 

O Perímetro Irrigado Jaguaribe-Apodi fica localizado na Chapada do Apodi, no 

município de Limoeiro do Norte (CE). O Rio Jaguaribe é a principal fonte de abastecimento 

hídrico da região. Uma barragem de derivação, denominada Pedrinhas, permite represar a 

água do Rio Jaguaribe, controlando assim o fluxo de água e garantindo a demanda hídrica.  
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O clima da região é seco e quente, com chuvas no verão. A precipitação média 

anual em 2017 foi de 734 mm. O clima é caracterizado como tipo BSw‟h” na classificação de 

Koppen. A distribuição de chuvas é muito irregular, através dos anos. 

 

A área apresenta grande uniformidade do ponto de vista topográfico. Na área do 

perímetro irrigado de JaguaribeApodi  são encontrados diversos tipos de solos, destacando-se 

o cambissolo, o argissolo, e o litólico eutrófico (DNOCS, 2017).  

 

No perímetro há plantio de banana, milho verde, melão, mamão, abacaxi, goiaba, 

ata, melancia, pimentão, graviola, algodão herbáceo, feijão, sorgo e capim de corte (SANTOS 

et al., 2014). Na Figura 1 pode-se observar a localização dos municípios de Russas e Limoeiro 

do Norte, onde estão localizados os Perímetros Públicos Irrigados de Russas e de Jaguaribe-

Apodi. 

 

Figura 1 - Mapa dos municípios de Russas e Limoeiro do Norte, onde estão localizados os 

Perímetros Públicos Irrigados de Russas e de Jaguaribe-Apodi. 

 

Fonte: http://www2.ipece.ce.gov.br/atlas/lista/index.htm 
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2.2 Os componentes do solo como sítio de interação com compostos orgânicos  

 
O solo é um sistema dinâmico e heterogêneo, constituído de compostos minerais, 

água, gases, micro-organismos e substancias orgânicas. A proporção relativa desses 

componentes afeta a qualidade do solo (BRADY, 2013; LEPSCH, 2011). Em um solo de 

textura franca, as proporções aproximadas dos componentes sólido, líquido e gasoso são de 

45% de material mineral, 5% de matéria orgânica, 25% do volume total constituído de água e 

25% de ar.  

 

A fração coloidal do solo, que é composta por partículas menores que 1m de 

diâmetro, é o principal sítio de interações com os agrotóxicos. Pertencente a essa fração, tem-

se as partículas sólidas de minerais (argila e silte) e a matéria orgânica (MO). 

 

Dentre os minerais, podemos destacar a fração de argila, silte, e os 

óxidos/hidróxidos metálicos.  

 

A matéria orgânica do solo (MOS) é todo material orgânico de origem biológica, 

vivo ou morto, incorporado ao solo que passa em peneira com malha de 2 mm. A fração viva 

corresponde à biomassa microbiana (bactérias, actiomicetos, fungos, algas, protozoários e 

nematoides). A fração morta é originada da decomposição biológica e química de resíduos 

orgânicos, e pode ser dividido em matéria orgânica em estágios iniciais de decomposição, e 

em fase avançada de decomposição.  

 

No primeiro grupo, restos do organismo o qual deu origem à matéria orgânica 

ainda pode ser identificado, com restos de paredes celulares, tecidos, etc., sendo chamado de 

material particulado.  

 

No segundo grupo, não se apresenta vestígios morfológicos do material de 

origem, caracterizando-se como uma mistura de substancias polidispersa, sem fórmula 

molecular definida. Além disso, comportando-se como compostos de macromoleculares de 

elevado peso molecular. Esse grupo é chamado de húmus, ou substâncias húmicas. Uma 

estrutura molecular hipotética pode ser observada na Figura 2. 
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Figura 2 - Estrutura hipotética para as substancias húmicas. 

 
 

Fonte: GRINHUT; HADAR; CHEN (2007). 

 

Pode-se observar, então, que as substancias húmicas constituem-se em um 

material amorfo de alta superfície específica, e sendo constituído por uma mistura de 

compostos polifenólicos, podendo apresentar também grupamentos ácidos, aldeídos, cetonas, 

aminas e amidas. São nesses grupamentos que ocorrem à maioria das reações de troca nos 

solos. 

 

O material humificado é o produto mais estável das transformações do carbono 

orgânico no solo, sendo o componente ativo da matéria orgânica. 

 

A presença de matéria orgânica aumenta a capacidade tamponante e a capacidade 

de troca catiônica do solo. O carbono ocorre no solo na forma tanto orgânica como inorgânica. 

As substâncias húmicas são consideradas como uma das fontes mais importantes de carbono 

orgânico em ambientes de solo e água (HAKIM; KOBAYASHI, 2018). Na forma inorgânica, 

o carbono pode ser encontrado na forma de minerais carbonatados. Em regiões de clima muito 

úmido, onde os perfis são submetidos à intensa lixiviação, o carbono aparece predominantemente 

na forma orgânica.  

 

As substâncias húmicas presentes no solo e na água influenciam 

significativamente o destino e transporte de contaminantes orgânicos e inorgânicos. Isso 

ocorre devido à natureza altamente reativa das substancias húmicas, por meio dos seus sítios 

ativos, afetando até a sua biodisponibilidade no meio (ESFAHANI; STRETZ; WELLS, 2015; 

HAKIM; KOBAYASHI, 2018). 
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Por exemplo, compostos orgânicos ou inorgânicos podem ser adsorvidos aos 

coloides da fração orgânica e, dependendo da energia da ligação, tornar-se indisponível às 

plantas (fração resíduo-ligado). Moléculas que são adsorvidas fortemente por colóides do solo 

tendem a apresentar um baixo potencial de lixiviação (PRATA e LAVORENTI, 2000). 

Também, o pH do meio pode afetar a adsorção dos pesticidas, pois a molécula na forma não 

ionizada interagem predominantemente por interações hidrofóbicas com a matéria orgânica 

do solo. 

 

Solutos, eletrólitos e não-eletrólitos na solução de solo podem ser continuamente 

renovados por meio de muitos mecanismos de interações, que os removem e adicionam na 

solução de solo (BOHN; MCNEAL; O’CONNOR, 2001): 

 

1) Intemperismo mineral; 

2) Decaimento da matéria orgânica; 

3) Chuva; 

4) Sais contidos nas águas de irrigação; 

5) Fertilização; 

6) Release de íons retidos na fração coloidal ou de argila do solo. 

 

Íons e moléculas são retidos nos solos por troca catiônica e aniônica, precipitação, 

atrações eletrostáticas fracas reações com a matéria orgânica do solo e retenção nas células 

microbianas. 

 

Quanto mais complexo for o solo, mais variados os tipos de interações de retenção 

que um mesmo composto pode estar sujeito. Assim, cada composto pode reagir por meio de 

inúmeros mecanismos, e em vários graus, com as diferentes fases do solo (BOHN; 

MCNEAL; O’CONNOR, 2001). 

 

Três fatores principais regem o transporte de massa dos agrotóxicos: as 

características da própria substância, o meio poroso e as condições ambientais. 

 

As características da substância que influenciam no transporte são a densidade, 

concentração, polaridade, solubilidade, cossolvência, volatilidade, pressão de vapor e pKa.  
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Em relação ao meio poroso, onde ocorrerá o transporte, destacam-se 

principalmente o teor e tipo de matéria orgânica, a distribuição granulométrica, a mineralogia 

e teor de finos, distribuição de vazios e capacidade de troca catiônica. Na Figura 3 é 

apresentado um esquema dos principais mecanismos de migração de substâncias 

contaminantes através de meios porosos. 
 
 
Figura 3 - Mecanismos associados à migração de contaminantes pelo solo. 

Mecanismos associados à migração de 
contaminantes pelo solo

Processos Físicos Processos bio-físico-químicos

Advecção
Disperçãosão hidrodinâmica

Retardamento ou aceleração Degradação ou decaimento

Sorção/dessorção
Precipitação/dissolução
Cossolvência

Hidróllise
Fotólise
Metabolização

 
 

Fonte: THOMÉ; KNOP (2004). 
 
 

Dentre os mecanismos associados à migração de contaminantes pelo solo, os 

processos de sorção/dessorção são bastante afetados pela presença de matéria orgânica do 

solo.  

 

O processo de adsorção possivelmente é o modo preponderante de interação entre 

solo e o agrotóxico, e desempenha um papel fundamental na dinâmica do transporte, 

persistência, transformação e bioacumulação dos pesticidas (ARIAS-ESTÉVEZ et al., 2008). 

A natureza das interações e a extensão da adsorção, que correlacionam-se com a composição 

do solo e as características físico-químicas dos pesticidas, incluem: estrutura molecular, 

funções químicas, solubilidade, polaridade, polarizabilidade e distribuição de carga de 

espécies reagentes e a natureza ácido-base (GEVAO; SEMPLE; JONES, 2000, 

PIGNATELLO; XING, 1996). 

 

As interações dos agrotóxicos com o solo podem ser de natureza fraca, como as 

forças de van der Waals, ou mais intensas, como ligação de hidrogênio, covalente e iônica. 

Pode-se dizer que dois ou mais tipos de interação podem ocorrer simultaneamente, 
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dependendo da natureza dos grupos funcionais e do pH do meio, mas não todos ao mesmo 

tempo(GEVAO; SEMPLE; JONES, 2000).  
 

2.3 Transporte de Compostos Orgânicos em solo 
 

O destino e os impactos ambientais causados pelos compostos químicos são 

significativamente afetados pelos processos de sorção e pela solubilidade na matriz ambiental. 

É evidente que o transporte pelo ambiente se diferencia quando o contaminante está cercado 

apenas por moléculas de água e quando esse mesmo contaminante é transportado associado a 

material particulado o qual interage. Além disso, o transporte de um composto orgânico em 

um meio poroso, como solo, sedimento ou aquífero é fortemente influenciado pela maior ou 

menor tendência de sorção do composto nos vários componentes da matriz 

(SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003). 

 

Contaminantes orgânicos que possuem maior capacidade de dissolução no meio 

estão mais propensos a sofrerem transferência de massa, pois estão mais disponíveis para 

interagirem com interfaces que levam a outros compartimentos ambientais. Essas moléculas, 

quando livremente dissolvidas na água, estão mais acessíveis à radiação solar, à ação de 

micro-organismos e aos efeitos de outros compostos químicos, do que quando associados à 

matéria orgânica, por exemplo. A matéria orgânica pode atuar, nesse caso, formando um 

envoltório protegendo e reduzindo o acesso de agentes que ataquem o contaminante. 

Adicionalmente, contaminantes que se ligam à matéria orgânica dissolvida, podem adquirir 

maior estabilidade, resultando em maior tempo de permanência no ambiente, e assim maior 

capacidade de transporte ambiental, por cossolvência (Figura 4).  
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Figura 4 - Principais processos de comportamento que um composto orgânico no solo está 

submetido. 

 
Fonte: Adaptado de SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN (2003). 

 

Em resumo, os processos de sorção podem afetar o transporte e reduzir a 

reatividade química e biológica de contaminantes orgânicos (CARMO; HUNDAL; 

THOMPSON, 2000; HUANG et al., 2003). 

 

Em solos agrícolas, a forma de manejo empregada é um fator que também pode 

afetar a persistência de compostos orgânicos. Pois, dependendo da intensidade do 

revolvimento do solo, maior será o rompimento de agregados que protegem fisicamente a 

matéria orgânica. Com o rompimento dos agregados, aumenta a disponibilidade de O2 para a 

atividade de microorganismos e, além disso, diminui a ação de barreira física em torno da 

matéria orgânica, facilitando o contato direto de agentes externos ambientais. A matéria 

orgânica se torna mais propensa à degradação e, dessa forma, também os poluentes orgânicos. 

Em sistemas de plantio direto, em que a mobilização do solo se restringe somente a linha de 

semeadura, o estoque de matéria orgânica tende a aumentar com o tempo.  
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2.3.1 Isotermas de sorção: determinação de Kd e a relação com fração sorvida no solo  
 

Um gráfico que relaciona a concentração de um composto químico no sorvente, 

Cs, e na solução presente, Ce, é chamado de isoterma de sorção. A isoterma de sorção 

descreve quantitativamente a intensidade das interações entre o soluto e adsorvente. O termo 

“isoterma” é usado para indicar que o estudo é desenvolvido à temperatura constante. O perfil 

que uma curva de isoterma pode apresentar é dependente da afinidade entre o sorvato e o 

sorvente (Figura 5). 

 

Figura 5 - Tipos de isotermas observadas para a relação entre a concentração do composto 

químico no sorvente (Cs) e dissolvido na solução (Ce). 

C s
 (e

x:
 

g 
g-1

) 

 
 Ce (ex: g L-1) 

 

Fonte: Adaptado de SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN (2003). 

 

O caso mais simples para o perfil de uma isoterma ocorre quando as 

concentrações de equilíbrio seguem uma relação linear (Figura 5a). Aplica-se a casos em que 

o particionamento para uma fase orgânica homogênea é dominante sobre o processo geral de 

sorção, e/ou a baixas concentrações onde os sítios mais fortes de adsorção estão longe de 

ficarem saturados. Os tipos b e c refletem situações onde quanto mais altas as concentrações 

de sorbato, mais se torna difícil a sorção de moléculas adicionais. O tipo c de isoterma 

envolvem situações nas quais moléculas de sorvente previamente sorvidas provocam alguma 

modificação no sorvente favorecendo sorções posteriores. O tipo d ocorre em casos onde 

moléculas previamente sorvidas promovem uma modificação no sorvente que favorece 

sorções adicionais. O tipo e, conhecida como isoterma sigmoidal, indica que somente após um 

certo carregamento do sorvente, ocorre um efeito de promoção de sorção 

(SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003).  

 

Como citado anteriormente, o perfil da isoterma está relacionado à afinidade entre 

o sorvente e o sorvato e múltiplos mecanismos de sorção pode ocorrer. Assim, muitos outros 

(a) (b) (c) (d) (e) 
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tipos de perfis de isotermas podem ocorrer. Todavia, os dados experimentais obtidos para as 

isotermas podem ser ajustados a modelos matemáticos com a finalidade de se obterem valores 

numéricos, e assim mensuráveis, que auxiliem na descrição dos processos, como valores para 

constantes matemáticas. Duas relações matemática muito utilizadas para ajustar os dados 

experimentais sobre os valores de Cs e Ce são conhecidas como isoterma de Langmuir e 

isotermas de Freundlish. (CARMO; HUNDAL; THOMPSON, 2000; HILLER et al., 2012; 

JARVIS, 2016; KODEŠOVÁ et al., 2011; LÓPEZ-CABEZA et al., 2017; MBUGUA; MBUI; 

KAMAU, 2014; SUBRAMANYAM; DAS, 2014): 

 

Modelo da isoterma de Langmuir 
 

A isoterma de Langmuir apresenta os seguintes pressupostos: 

 

- Existe um número definido de sítios; 

- Os sítios têm energia equivalente e as moléculas adsorvidas não interagem umas 

com as outras; 

- a adsorção ocorre em monocamada; 

- cada sítio pode comportar apenas uma molécula adsorvida. 

 

A Equação 1 representa o modelo de Langmuir: 

 𝐶 = 𝑞 𝐾 𝐶1 + 𝐾 𝐶  (1) 

 

Onde: 

Cs: concentração do soluto adsorvida no solo (µg g-1); 

Cw: concentração do soluto em solução (µg L-1); 

KL: constante de interação adsorvato/adsorvente; 

qmax: capacidade máxima de adsorção. 

 

KL é uma constante de equilíbrio relacionada com a energia livre de adsorção, 

correspondendo à afinidade entre a superfície do adsorvente e o soluto. Quando o produto 

KL.Cw > 1, a o processo é favorável e, quando KL.Cw < 1, o processo é quase linear 

(NASCIMENTO; NETO; MELO, 2014).   
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Do ponto de vista químico, o modelo de Langmuir sugere que, se os dados 

teóricos se correlacionam significativamente com os dados experimentais, o processo ocorreu 

com a formação de uma monocamada e pode sugerir também que a superfície do material é 

homogênea. 

 

A equação de Langmuir é frequentemente rearranjada para que assuma a forma 

linear, de modo que se possa estimar os valores de KL e qmax. Alguns modelos linearizados 

podem ser vistos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Tipos de formas lineares do modelo de Langmuir. 

Tipo Equação do modelo Gráfico Parâmetros Equação 

I 
1𝐶 = 1𝑞 + 1𝐾 𝑞 𝐶  (1/qmax) vs (1/Ce) 

qmax = 1/intercepto 

KL = intercepto/inclinação 
(2) 

II 
𝐶𝐶 = 1𝑞 𝐶 + 1𝐾 𝑞  (Cw/ Cs) vs Ce 

qmax = 1/inclinação 

KL = inclinação/intersepto  
(3) 

III 𝐶 = 𝑞 − 1𝐾 𝐶𝐶  qe vs (Cs/Ce) 
qmax = intersepto 

KL = 1/(-inclinação) 
(4) 

IV 
𝐶𝐶 = 𝐾 𝑞 − 𝐾 𝐶  (Cs/Ce) VS Cs 

qmax = -intersepto/inclinação 

KL = (-inclinação) 
(5) 

 

Fonte: NASCIMENTO; NETO; MELO (2014). 

 

Modelo da isoterma de Freundlich 
 

A isoterma de Freundlich é expressa matematicamente pela Equação 5: 

  𝐶 = 𝑘 . 𝐶  (5) 

 

Onde kF é a constante de Freundlich ou o fator de capacidade, N é o expoente de 

Freundlich, sendo igual a 1/n. Esse fator pode ser interpretado como um índice da 

heterogeneidade de energias livres associadas à sorção do soluto por múltiplos componentes 

de um sorvente heterogêneo (Weber e Digiano, 1996). Assim, quando n =1, a isoterma é 

linear e há indícios de que a energia livre de sorção constante na faixa de concentração 
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estudada. Quando n < 1, a isoterma apresenta perfil côncavo (para baixo) e está relacionada a 

ligações fracas. Nos casos onde n > 1, a isoterma é convexa (para cima) e pode-se inferir que 

as moléculas previamente sorvidas aumentam a energia livre superficial do sorvente, 

favorecendo a sorção de mais moléculas (GSCHWEND; IMBODEN, 2003).  

 

A constante de distribuição, Kd, é uma razão entre a concentração do composto 

químico retido na fase sólida, Cs, e a concentração remanescente em solução aquosa, Ce 

(SEVERTSON; BANERJEE, 1996). Dessa forma, é possível estimar o grau de afinidade do 

composto pela fase sólida ou aquosa. Matematicamente é expressa como 

(SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003): 

 𝐾 = 𝐶𝐶  (6) 

 

Onde Cs é a concentração no solo e Cw é a concentração do soluto na fase aquosa. 

O valor de Kd é constante apenas nos casos onde a isoterma é linear ou considerando uma 

faixa aproximadamente linear da curva. Assim, em situações de não linearidade, esse valor é 

válido apenas para uma determinada concentração, pois ele varia com a concentração do 

sorvato. Inserindo a Equação 5 na Equação 6, podemos observar como Kd varia com a 

concentração: 

  𝐾 = 𝐾 . 𝐶  (7) 

 

No entanto, ao lidar com modelos não lineares, pode-se considerar um valor 

constante de Kd no intervalo de concentração estudado, para efeito prático de cálculo. 

Entretanto, essa suposição é aceitável quando se observa uma pequena variação da 

concentração relativa em Cw, de tal forma que a variação relativa em Kd também será 

pequena. Para um melhor entendimento, a Equação 7 pode ser derivada e rearranjada 

resultando na Equação 8: 

 𝑑𝐾𝐾 = (𝑁 − 1) 𝑑𝐶𝐶  
(8) 
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Em um determinado volume ambiental, a fração do composto dissolvido na água, 

ƒw, pode ser dada por (considerando-se apenas as fases sólida e líquida): 

 ƒ = 𝐶 . 𝑉𝐶 𝑉 + 𝐶 𝑚  (9) 

 
Onde: 

Ce: concentração do composto na água; 

Vw: volume de água; 

Cs: concentração do composto no sólido; 

ms: masssa do sólido. 

 

A partir das Equações 6 e 8, é possível desenvolver uma expressão que relaciona a 

fração do composto químico com o valor de Kd:  

 ƒ = 11 + (𝑚 𝑉⁄ )𝐾  (10) 

 

Assim, para ƒw = 0,1, por exemplo, podemos inferir que 10% do conjunto de 

moléculas no sistema estão livres em solução em um determinado instante. Isso é válido para 

casos onde as transferências de massa sejam rápidas e reversíveis. 

 

2.3.2 Fator de Retardamento (ƒR) 

 

Quando algum fenômeno possa atuar na redução da velocidade de transporte do 

composto em relação ao fluxo de água, deve-se considerar o efeito de retardamento por meio 

do fator de retardamento, ƒR:  

 ƒ = 1 + 𝜌 1 − 𝜙1 + 𝜙 𝐾  (11) 
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Sendo ϕ calculado de acordo com a expressão: 

 𝜙 = 𝑉1 + (𝑚 ⁄ 𝑉 )𝜌  (12) 

 

Onde: 

Kd: constante de distribuição; ms: massa de sólido; Vw: volume de solução; 𝜌 : densidade média do solo; 𝜙: 

porosidade do solo. 

 

O fenômeno de retardação está relacionado à heterogeneidade do meio poroso e 

influencia no fluxo de escoamento do soluto por meio de dispersão provocada, por exemplo, 

por caminhos tortuosos, dispersão intraporo causada por distribuição não uniforme de 

velocidade de migração e dispersão e retardação no transporte do soluto causado peça difusão 

molecular do soluto pelos microporos abertos e sem saída. Um esquema ilustrativo dos fatores 

que provocam o retardamento pode ser visualizado na Figura 6.  

 

Figura 6 - Esquema ilustrativo da heterogeneidade do meio poroso influenciando na 
retardação de compostos químicos, através de: (a) dispersão provocada por caminhos 
tortuosos; (b) dispersão intraporo causada por distribuição não uniforme de velocidade de 
migração; e (c) dispersão e retardação no transporte do soluto causado peça difusão molecular 
do soluto pelos microporos abertos e sem saída.   

 
                                             Fonte: SCHWARSENBACH et al  (2003). 

 
Geralmente, os espaços de poros são grandes em relação às moléculas de sorbato. 

Dessa forma, a difusão do soluto nesses espaços ocorre de forma semelhante como difusão 
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molecular em solução aquosa. Entretanto, em casos onde a matéria orgânica natural esteja 

ocupando alguns espaços de poros, a difusão deve se dar por partição através desses 

polímeros orgânicos (BRUSSEAU, 1991). 

 

2.3.3 Sorção de compostos orgânicos neutros em matéria orgânica 

 

Mesmo que o teor de carbono orgânico seja similar para diversos solos e 

sedimentos, o Kd para um dado composto pode apresentar variações. Isso indica que o Kd não 

é influenciado somente pela quantidade, mas também pela característica química da matéria 

orgânica. Essas características incluem tamanho molecular, com moléculas pequenas que 

pesam cerca de 1 kDa até grandes estruturas com massa molecular >>1000 kDa. O grau de 

aromaticidade, relação C/N e diversidade de grupos funcionais (cetona, ácido carboxílico, 

álcool, fenol) espalhados pela macroestrutura molecular também são fatores cruciais para o 

aspecto reativo da matéria orgânica. 

 

A Figura 7 ilustra modelos estruturais para o ácido húmico e para o black carbon. 

O black carbon é originado da combustão incompleta de combustíveis fósseis e vegetais, 

ocorrendo de forma onipresente em solos e sedimentos (SCHMIDT; NOACK, 2000). 

  

Figura 7 – (a) Estrutura proposta para um ácido húmico do solo, por Stevenson (1994). (b) 
Estrutura proposta para Black carbon, por Schmidt & Noack (2000).  

 

  

(a) 
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                                        Fonte: SCHMIDT; NOACK, 2000; STEVENSON (1994). 

 

Leboeuf & Weber (1997) encontraram evidencias de que a estrutura 

macromolecular orgânica pode apresentar regiões com características fluídas e rígidas, as 

quais foram referidas como regiões “emborrachadas” e regiões vítreas, respectivamente. Na 

região emborrachada predominariam os processos de partição. Já na região vítrea 

predominariam os processos de adsorção. De acordo com Pignatello & Xing (1996), a região 

vítrea pode conter nanoporos, por onde o soluto pode se difundir. 

 

Enquanto as transferências de massa entre o seio da solução e a superfície externa 

dos agregados do solo podem ser relativamente rápidas e até instantâneas, sob condições de 

rápida agitação, a difusão de moléculas de sorbato dentro do entrelaçado de matéria orgânica, 

de micro e mesoporos expostos à fase externa da solução e de matéria orgânica dissolvida 

(MOD) envolvida pelos agregados de solo pode ser extremamente lenta e geralmente limita o 

processo global de sorção e dessorção. Em outros estudos, taxas lentas de sorção e dessorção 

foram atribuídas, em grande parte, a difusão retardada de sorbato dentro de matrizes MOD e 

inorgânicas porosas (HUANG et al., 2003). 

  

Os processos de sorção e dessorção em solos e sedimentos envolvem multi-etapas 

de transferência de massa das moléculas do sorbato através da camada limite sólido-solução e 

difusão dentro da matriz sólida. Dependendo do teor relativo entre as duas fases da matéria 

orgânica dissolvida, a sorção por solos e sedimentos pode variar de particionamento linear a 

altamente não linear (HUANG et al., 2003). 

 

Diversos estudos de sorção de compostos orgânicos hidrofóbicos em solo 

mostraram correlação similar entre os valores de CO e Kd. Em geral, entende-se que a 

capacidade de sorção é uma relação que está em função do teor de CO do solo (CARMO; 

(b) 
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HUNDAL; THOMPSON, 2000). A Figura 8 é um gráfico de correlação entre valores de Kd e 

fração de matéria orgânica para 32 solos e 36 sedimentos. A partir dela, é possível observar 

que os valores de Kd tendem a aumentar com o aumento do teor de carbono orgânico no solo 

(KILE et al., 1995). 

 
Figura 8 - Gráfico de correlação entre Kd e fração de matéria orgânica de 32 solos e 36 
sedimentos para os compostos tetraclorometano (○) e 1,2-diclorobnzeno (▲). 

 
Fonte: KILE et al, 1995, Apud 

SCHWARSENBACH et al (2003). 

 

Um coeficiente sorção em relação ao carbono orgânico, Koc, pode ser definido a 

partir de Kd e da fração de carbono orgânico no solo, ƒoc:  

 𝐾 = 𝐾ƒ  (13) 

 

Estima-se que o teor de matéria orgânica natural no solo possui em media de 40 a 

60% de carbono orgânico. Assim, é possível converter Koc em Kom (coeficiente de sorção em 

relação à matéria orgânica) considerando ƒom ≅ 2ƒoc. 

 

É importante salientar que os mecanismos microscópicos nem sempre podem ser 

explicados completamente com base em observações microscópicas. Carmo et al (2000) 

explica que uma forte correlação não prova, por si só, que compostos orgânicos hidrofóbicos 

ficam apenas retidos por partição na matéria orgânica dos materiais do solo. Ele acrescenta 

que, além da partição, a matéria orgânica também poderia controlar a estrutura e a porosidade 
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dos microagregados do solo, influenciando a difusão das moléculas dos compostos orgânicos 

para dentro e fora dos microagregados. Com isso, ele acrescenta o efeito da organização física 

do sorvente sobre a capacidade de sorção.  

 

2.3.4 Compostos orgânicos neutros e a fração mineral 

 

Os grupos funcionais presentes na superfície dos sólidos naturais (partículas 

minerais), com a presença da água, promovem uma diversidade de interações por meio de 

ligações coordenadas com H, íons metálicos e grupos ligantes de outras espécies químicas 

(Tabela 2) (STUMM, 1995). As superfícies dos minerais do solo, de maneira geral, são 

compostas por grupos hidroxilas e outros grupos contendo oxigênio (SPOSITO, 2008). Dessa 

forma podem ser consideradas polares. Naturalmente, essas superfícies favorecem a formação 

de interações fortes com compostos capazes de estabelecerem ligações de hidrogênio como, 

por exemplo, a água líquida (SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003). Do 

ponto de vista energético, a substituição de moléculas de água, adsorvidas na superfície do 

argilomineral, por um composto orgânico não polar ou que não possa estabelecer interação de 

natureza forte, é um processo desfavorável.  

 

Tabela 2 - Equilíbrio de formação de coordenação em superfície. 

Equilíbrio Ácido-base 
S─OH + H+  S─OH2

+ 

S─OH (+ OH-)  SO- (+ H2O) 

Ligação com metal 

S─OH + Mz+  S─OM(z-1)+ + H+ 

2 S─OH + Mz+  (S─O)2M(z-2)+ + 2H+ 

S─OH + Mz+ + H2O  S─OMOH(z-2)+ + 2H+ 

Troca de ligante  
S─OH + L-  S─L + OH- 

2 S─OH + L-  S2─L+ + 2 OH- 

Formação de superfície complexa ternária 
S─OH + L- + Mz+  S─L─Mz+ + OH- 

S─OH + L- + Mz+  S─OM─L(z-2)+ + H+ 

S: superfície; M: metal;  z: carga do metal; L: ligante. 

Fonte: STUMM (1995).  

 

Um esquema de alguns dos possíveis tipos de interações entre um composto 

orgânico e a superfície do argilomineral pode ser observado na Figura 9. 
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Figura 9 - Esquema de possíveis tipos de interações que um composto orgânico, A, pode está 

sujeito em um processo de sorção. 

 
Fonte: Adaptado de Schwarzenbach; Gschwend; Imboden (2003). 

 

Na esfera interna de complexação, o composto estabelece uma ligação covalente 

ou iônica com o grupo funcional na superfície do mineral, não havendo moléculas de água 

presentes entre o composto (molecular ou iônico) e a superfície. Na esfera interna de 

complexação pode haver a formação de complexos monodentados ou bidentados e 

monomolecular ou bimolecular. Normalmente, as interações dessa natureza são irreversíveis. 

Quando pelo menos uma molécula de solvente (ex: água) está interposta ente o grupo 

funcional da superfície e o soluto, o complexo formado é chamado de esfera externa de 

complexação. Como regra, nesses casos há o envolvimento de mecanismos de interações 

eletrostáticas e são menos estáveis que nos casos de esfera interna de complexo de superfície 

(SPOSITO, 2008).  

 

2.3.5 Cossolvencia 

 

A cossolvencia é um fenômeno de aumento de solubilidade de um composto 

químico provocado pela presença de outra substância química. Os efeitos da cossolvencia na 
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sorção de compostos orgânicos hidrofóbicos foram primeiramente apresentados por Rao e 

colaboradores (1984). 

 

Em estudos de sorção de compostos orgânicos é importante considerar o efeito do 

solvente utilizado no preparo da solução padrão. A presença de outros compostos químicos 

presentes pode afetar tanto a solubilidade do soluto como seu coeficiente de atividade.  O 

cossolvente é um composto que pode interagir tanto com a matriz quanto com o soluto, por 

meio de solvatação, e possui solubilidade mais acentuada que o soluto na matriz onde eles se 

encontram.  

 

A influência do cossolvente no valor de Kom para um dado soluto pode ser dada 

pela Equação 14: 

 𝑙𝑜𝑔𝐾 , = 𝑙𝑜𝑔𝐾 − 𝑎 𝑙𝑜𝑔 𝑉𝑉 + 0,5ƒ  𝑁( : −  : )(𝐻𝑆𝐴)2,303𝑅𝑇  
(14) 

 
Onde: 

t:w-t:c: estimativa da variação de energia de interação soluto-solvente; ƒc: fração do cossolvente; 

Kom,mix: constante de partição em relação à matéria orgânica sobinfluencia de um cossolvente. 

HSA: área superficial hidrofóbica do soluto; 

N: Constante de Avogadro; 

R: Constante dos gases; 

Temperatura (K);  

Vw: volume de água(L);  

Vmix: volume total de solução água-solvente (L);  
 

Note que o último termo da equação está relacionado à preferência do soluto pela 

mistura solvente/água. 

 

2.3.6 Efeito do sal 

 

A salinidade do solo pode ser avaliada por meio do pH, condutividade elétrica e 

porcentagem de sódio trocável. Os sais dissolvidos podem afetar a solubilidade aquosa e o 

coeficiente de atividade de compostos orgânicos. Para compostos orgânicos polares foi 

observado que espécies iônica como Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO4
2-, HCO3

-, que são 
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naturalmente encontradas em solo e águas naturais, geralmente atuam diminuindo a 

solubilidade aquosa. Esse efeito é conhecido como salting out.  

Uma expressão empírica foi desenvolvida por Setschenow (1889) para tentar 

estabelecer uma relação entre a solubilidade do composto não-polar e a salinidade de uma 

solução aquosa (Equação 15). 

 𝑙𝑜𝑔𝐶 , = 𝑙𝑜𝑔𝐶 , . 10 [ ] (15) 

 

O termo Ks é a conhecido como constante salting (ou Setschenow). Ela indica a 

força do efeito salting para um determinado composto em solução salina. A concentração de 

salina, [sal], é dada em mol L-1. O valor de Ks
 pode ser estimado por meio da relação (caso 

esta seja linear): 

  𝑙𝑜𝑔 𝐶𝐶 , = 𝐾 [𝑠𝑎𝑙]  
(16) 

 

Assim, construindo um gráfico 𝑙𝑜𝑔 ,  vs [𝑠𝑎𝑙] , o valor de 𝐾  é igual ao 

coeficiente angular.  

  

Uma expressão relaciona 𝐶  com o valor de Kom para um dado composto 

químico não polar para tentar prever como Kom varia com a presença de sais dissolvidos, é 

dada por (Equação 17): 

 𝑙𝑜𝑔𝐾 , = 𝑙𝑜𝑔𝐾 + 𝑎𝐾 [𝑠𝑎𝑙] (17) 

 

Sendo a uma constante que reflete as variações sistemáticas de compatibilidade 

das classes de compostos em relação à matéria orgânica (SCHWARZENBACH; 

GSCHWEND; IMBODEN, 2003). 

 

2.3.7 Efeito da temperatura 

 

Na faixa de temperatura da água na natureza (ex: 0-35ºC), a solubilidade de 

compostos orgânicos pode variar cerca de um ou dois fatores. Dessa forma, assumindo que 
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Hs (entalpia de solubilidade) é constante em uma estreita faixa de temperatura, podemos ter 

a relação: 

    𝑙𝑜𝑔𝐶 = − ∆𝐻2,303𝑅𝑇 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (18) 

 

Considerando que compostos neutros podem ser absorvidos por solventes 

orgânicos, em um processo de partição com a água, pode-se inferir que Kom provavelmente é 

afetada pela variação de temperatura. Assim, utilizando a expressão logarítmica da variação 

de coeficiente de atividade aquoso (Equação 19) pode-se deduzir uma expressão similar para 

expressar o coeficiente de atividade na matéria orgânica (Equação 20): 

 𝑙𝑛𝛾 = ∆𝐻𝑅𝑇 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (19) 

  𝑙𝑛𝛾 = ∆𝐻 ,𝑅𝑇 + 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 (20) 

 

Para essa consideração, Hs (variação de entalpia de solubilidade em água) é 

substituído por Hs,om (variação de entalpia de solubilidade do soluto em mistura com a 

matéria orgânica). Caso a matéria orgânica natural atue por meio de atrações de van der 

Waals sobre a superfície molecular do sorbato, de uma forma que imite as interações que este 

tinha quando as desfrutava em um líquido puro de si mesmo, então variações na entalpia de 

dissolução podem ser consideradas pequenas. Assim, om não é particularmente sensível à 

variação de temperatura (SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003).  
 
 
2.4 Cinética e modelos de difusão 
 
 

A cinética de sorção é expressa como a taxa de tempo em que o soluto é 

adsorvido/absorvido pelo adsorvente. Esse processo envolve transferência de massa e, o 

momento em que a quantidade máxima de soluto foi sorvida, admite-se que o sistema atingiu 

o equilíbrio. Em princípio, a cinética de sorção pode ser conduzida por diferentes processos 

(NASCIMENTO et al., 2014): 
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- transferência de massa externa: transferência de moléculas do soluto presentes 

no seio da solução, atravessando uma camada ou filme líquido de água estagnada em volta da 

superfície do sorvente, até a superfície externa da partícula sorvente; 

- difusão no poro: é ocasionada pela difusão de moléculas do seio da solução 

para o interior dos poros; 

- difusão na superfície: corresponde à difusão das moléculas sorvidas ao longo 

da superfície do poro. 

 

A Figura 10 esquematiza os tipos de processos de sorção descritos acima. 

 

Figura 10 - Diferentes processos da cinética de sorção: difusão através do filme líquido (a); 
difusão intra-poro (b) e adsorção dentro do poro (c). 

 
           Fonte: NASCIMENTO et al. (2014). 

 

Assim, o estudo de cinética tem o objetivo de estabelecer o tempo necessário em 

que o sistema alcança o equilíbrio em uma determinada condição experimental. Dentre os 

modelos cinéticos estão as equações de pseudo-primeira ordem de Lagergren (1898) e 

pseudo-segunda ordem (HO; MCKAY, 1999). 

 

 

2.4.1 Modelo de pseudo-primeira ordem 

 

O modelo de pseudo-primeira é expressa pela Equação 21: 

 d qdt = 𝐾 (𝑞 − 𝑞 )  
(21) 
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Onde: 

K1 é a constante de velocidade de pseudo-primeira ordem;  

qe: concentração de soluto sorvido no tempo de equilíbrio (g g-1); 

qt: concentração de soluto sorvido no tempo t (g g-1); 

t: tempo; 

 

Integrando-se esse modelo e aplicando as condições de contorno, onde t = 0 tem-

se qe = 0 e em t = t tem-se qt = qt, a equação pode ser tratada algebricamente e assume a forma 

linear: 

 ln(𝑞 ) = ln (𝑞 ) − 𝐾 𝑡 (22) 

 

A Equação 22 é uma reta, onde K1 é o coeficiente angular. Em geral, o modelo de 

pseudo-primeira-ordem é aplicável durante a fase inicial do processo de adsroção, ou seja, não 

se ajusta bem a todo o intervalo do tempo. 

 

2.4.2 Modelo de pseudo-segunda ordem 

 

A expressão que define um modelo de pseudo-segunda ordem é dada pela 

Equação 23. Sua forma linearizada é dada pela Equação 23: 

 

 dqdt = 𝐾 (𝑞 − 𝑞 )  
(23) 

 tq = 1𝐾 𝑞 + 1𝑞 𝑡 (24) 

 

Onde: 

K2 é a constante de velocidade de pseudo-segunda ordem;  

qe: concentração de soluto sorvido no tempo de equilíbrio (g g-1); 

qt: concentração de soluto sorvido no tempo t (g g-1); 

t: tempo; 
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A partir do gráfico (t/qt) vs t é obtida uma reta onde os 

parâmetros qe e  K2 podem ser calculados. O produto 𝐾 𝑞   é chamado de taxa inicial de 

adsorção. 

 
Já os possíveis mecanismos envolvidos nos processos de adsorção podem ser 

explicados por meio dos modelos de difusão intrapartícula de Weber e Morris (WEBER; 

MORRIS, 1963) e o modelo cinético de Boyd (BOYD; ADAMSON; JÚNIOR, 1947). 

 

2.4.3 Modelo de Weber e Morris 

 

De acordo com WEBER e MORRIS (1963), se a difusão intrapartícular é o fator 

determinante da taxa, a remoção do adsorbato varia com a raiz quadrada do tempo. Dessa 

forma, a constante de difusão intrapartícula (kdi) pode ser determinada pela Equação 25: 

 q = 𝐾 𝑡 , + 𝐶 (25) 

 
Onde: 

Kdi constante de difusão intrapartícula (g g-1 h-0,5);  

qt: concentração de adsorbato adsorvida na fase sólida (g g-1); 

C: constante relacionada com a resistência à difusão (g g-1); 

 

Construindo um gráfico de qt vs t0,5, é possível obter o valor de Kdi (equivale à 

inclinação) e C (intercepto). A espessura da camada limite em torno da partícula está 

relacionada com o valor de C. quanto maior o valor de C, maior será o efeito da camada limite 

(NASCIMENTO; NETO; MELO, 2014). A partir do cálculo da constante de difusão, kdi, é 

possível determinar o coeficiente de difusão D (cm2.min-1) por meio da Equação 26. 

 

K = 3𝑞𝑑 + 𝐷𝜋 
(26) 

 

Onde: 

Kdi coeficiente de difusão intrapartícula (g g-1 h-0,5);  

qe: concentração de adsorbato adsorvida na fase sólida (g g-1); 

C: coeficiente de difusão (cm2 h-1); 
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d: diâmetro médio das partículas; 

D: coeficiente de difusão (cm2.h-1).  

 

2.4.4 Modelo de Boyd 

 

O modelo de Boyd é usado para verificar se o processo de adsorção ocorre por 

meio de difusão externa (difusão por meio do filme líquido que cerca a partícula) ou por 

mecanismo de intraporo (intrapartícula). Para realizar os cálculos, primeiramente calcula-se F, 

por meio da Equação 27.  

 𝐹 = 𝑞𝑞  (27) 

 

Deve-se calcular um valor de F para cada valor de qt. Em seguida determina-se Bt 

conforme a condição abaixo: 

 

  Para F < 0,85                               𝐵𝑡 = −0,4977 − ln (1 − 𝐹) (28) 

 

  Para F > 0,85                               𝐵𝑡 = √𝜋 − (𝜋 −  
(29) 

 

O termo Bt é calculado para cada valor de F obtido. Em seguida, os valores 

resultantes de Bt são usados para construir um gráfico em função de t. Se o gráfico gerar uma 

reta que atravesse a origem é possível concluir que o processo de difusão intraporo é a etapa 

limitante do processo de adsorção para a faixa de tempo especificada. A inclinação da reta é 

igual a constante de Boyd, B. O coeficiente de difusão, D (cm2 min-1) se relaciona com a 

constante de Boyd por meio da Equação 30. 𝐵 = 𝜋 𝐷𝑑  
(30) 

 
Onde: 

D = coeficiente de difusão (cm2 h-1); 

d = diâmetro médio das partículas; 

B = constante de Boyd. 
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2.5 Clorpirifós 
 

O clorpirifós (O,O-dietil O-3,5,6-tricloro-2-piridil fosforotioato), também 

conhecido como Dursban®, é um inseticida organofosforado, usado em culturas de algodão, 

banana, café, feijão, soja, tomate, milho, dentre outas. Sua estrutura molecular pode ser 

observada na Figura 11. 

 

Figura 11 - Estrutura molecular do clorpirifós. 
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Foi registrado em 1965 como inseticida. Esse composto foi desenvolvido com o 

objetivo de substituir os agrotóxicos organoclorados persistentes que foram banidos nos 

Estados Unidos na década de 70 (GEBREMARIAM et al., 2012). O clorpirifós pode ser 

danoso, quando tocado na pele, inalado ou ingerido. A toxicidade desse agrotóxico 

geralmente decorre da inibição da enzima neuro acetilcolinesterase em organismos expostos, 

causando aumento da concentração de acetilcolina, e levando a uma síndrome colinérgica 

aguda, que é uma sobre-estimulação muscular. 

 

Muitos estudos com o clorpirifós têm sido desenvolvidos nas áreas de 

monitoramento ambiental, de contaminação em alimentos e voltados à saúde humana.  

 

As pesquisas voltadas ao monitoramento ambiental incluem avaliação de risco 

ecológico em sistemas aquáticos, determinação de contaminação em águas naturais e solos 

(MONDAL et al., 2018; WANG et al., 2018; YANG et al., 2012). Em estudos de 

biorremediação, (DAS; ADHYA, 2015), por exemplo, realizaram estudos de degradação do 

clorpirifós em solo e água por meio um cultivo misto de cinco gêneros de bactérias utilizando 

ramnolipídios – um surfactantes de origem microbiana – como mediador. Nesse estudo, 

constataram que o a combinação dos gêneros de bactérias com biossurfactante melhorou 

significativamente a taxa de degradação do clorpirifós no solo, sem que houvesse o acúmulo 

de intermediários tóxicos. Acrescentaram também que o surfactante de origem bacteriana 



46 
 

poderia substituir satisfatoriamente os surfactantes sintéticos comumente usados para fins de 

biorremediação. 

 

Estudos na área de contaminação alimentar incluem investigação dos níveis de 

resíduos em peixes, mel, frutas, sucos, água de coco, etc. (DEME et al., 2012; GUEDES et al., 

2016; PRODHAN; PAPADAKIS; PAPADOPOULOU-MOURKIDOU, 2015; SOUZA; 

SOUZA; BORGES, 2016; YAHIA; ELSHARKAWY, 2014).  

 

O clorpirifós pode ser danoso ao homem se inalado, ingerido ou tocado. Sua 

toxicidade decorre da capacidade de inibir a enzima acetilcolinesterase (AChE), a enzima 

responsável por degradar o neurotransmissor acetilcolina (ACh). Com isso, ocorre um 

acúmulo de ACh nas fendas sinápticas e como consequência, há uma estimulação excessiva 

dos receptores colinérgicos nicotínico e muscarínicos. Dependendo da dose de exposição, 

pode haver sudorese, salivação, lacrimejação, espasmos abdominais com vômito, diarreia, 

braquicardia e até parada respiratória (MEYER, 2005). Dessa forma, são publicados muitos 

estudos relacionados aos riscos que trabalhadores de lavouras estão sujeitos ao manipularem 

esse composto, bem como os riscos associados à exposição crônica (ATABILA et al., 2018; 

BERENSTEIN et al., 2017; GOLLAPUDI; MENDRALA; LINSCOMBE, 1995; KHAN; 

KOUR, 2007).   

 

O nível de toxicidade varia entre organismos de diferentes espécies e ordens de 

grandeza, desde 1,0 ng L-1
 para larvas de insetos até 10 mg L-1 para crustáceos de água fresca 

(CARR; HO; CHAMBERS, 1997). O clorpirifós é muito tóxico para muitas espécies de 

pássaros, como pombos, e moderadamente para outras, como patos. Um estudo revelou que 

patos que receberam doses de clorpirifós depositavam menos ovos, além de terem as cascas 

mais finas do que o normal. Também, a mortalidade dos patos jovens era maior. 

Abelhas não são consideradas insetos alvos do uso desse agrotóxico, porém, elas 

são extremamente afetadas. O envenenamento desses insetos pode ocorrer por até 24 horas 

após a pulverização (NPIC, 2018). 

 

Devido ao seu alto risco à saúde e persistência no ambiente, em 2005 o uso de 

clorpirifós em formulações de inseticidas domésticos foi proibido pela ANVISA. Em 2006, a 

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) registrou-o novamente apenas 

para uso em recipientes com iscas.  
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O clorpirifós possui moderada hidrofobicidade e forte tendência a se ligar à 

matéria orgânica e solo (IUPAC, 2016). Algumas propriedades físico-químicas do clorpirifós 

relacionadas ao destino ambiental podem ser vistas na Tabela 3. 
 

Tabela 3 - Características físico-químicas do clorpirifós. 

Propriedade Valor 

pKa Não aplicado 

Pressão de vapor a 25 °C (mPa) 1,43 

Solubilidade em água a 20 °C (mg L-1) 1,05 

Koc 8151 

 Kow 5,01 x 104 

Polarizabilidade 31,49 Å3 

Ponto isoelétrico Não aplicado 

Volume de Van der Waals 252,20 Å3 

Área superficial de Van der Waals 405,56 Å2 

Área superficial acessível a solventes 544,62 Å2 

pKa: constante de dissociação ácida; Koc: constante de sorção ao carbono orgânico do solo; Kow: constante de 
partição octanol/água.  
Fonte: CHEMICALIZE (2018); IUPAC (2016). 

 

Em solo e sedimento, o tempo de meia vida do clorpirifós é significativamente 

longo, quando comparado em água. Na Tabela 4 estão os tempos de meia-vida para solo, água 

e sedimento. 

 

Tabela 4 - Tempo de degradação do clorpirifós (DT 50) em diversos meios. 

Meio  Valor (DT 50) 

Degradação em solo Tipicamente 50 dias 

Campo 21 dias 

Fotólise em solução aquosa (pH 7)  29,6 dias 

Hidrólise aquosa (20°C a pH 7)  25,5 dias 

Água-sedimento  36,5 dias 

Água   5 dias 

    Fonte: IUPAC (2016) 
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De acordo com CHEMICALIZE (2018), a solubilidade do clorpirifós não varia 
com a mudança de pH do meio ( 

Figura 12). 

 

Figura 12 - Gráfico de solubilidade (mg mL-1) em função do pH para o clorpirifós. 

 
                 Fonte: CHEMICALIZE (2018). 

 

2.6 Métodos de Análise do Clorpirifós  
 

Dentre as técnicas analíticas para determinação de clorpirifós, a cromatografias 

gasosa aliada à espectrometria de massas se destaca como a principal utilizada atualmente. 

Com os avanços científicos, a instrumentação analítica tem se aperfeiçoado, e reduzindo cada 

vez mais os limites de detecção para compostos de interesse e melhorando a resolução dos 

analisadores de massas (GÓMEZ-RAMOS et al., 2019; YANG et al., 2017). No que se refere 

ao preparo de amostras, observa-se também que este passa por constantes otimizações com o 

objetivo de minimizar perdas para os analitos e o tempo demandado para o preparo, bem 

como visando economia de reagentes. Os principais métodos de preparo de amostra que 

podem ser utilizados para a determinação de clorpirifós, estão a SPE (extraçao em fase 

sólida), o QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) e a SPME 

(microextração em fase sólida) (ABDULRA’UF; TAN, 2015a; BESHARE HASHEMI; 

ZOHRABI; SHAMSIPUR, 2018; CALATAYUD-VERNICH et al., 2016; CHAWLA et al., 

2018; GIONFRIDDO et al., 2018; LEHMANN; OLTRAMARE; ALENCASTRO, 2018; 

MANAV; DINÇ-ZOR; ALPDOĞAN, 2019; WU, 2017). 
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2.6.1 SPE (Extraçao em Fase Sólida) 

 

A SPE foi desenvolvida em 1976 para contornar as desvantagens da técnica 

clássica de extração líquido-líquido. É aplicada no isolamento e pré-concentração de analitos 

semivoláteis e não voláteis de amostras líquidas, como também na limpeza do extrato final 

(clean up) (DEAN, 2009; JARDIM, 2010). Nessa técnica, a amostra líquida é eluída por um 

tubo, chamado cartucho, constituído de polipropileno com aproximadamente 8,0 cm de 

comprimento (podendo variar), sendo preenchido com cerca de 50 a 500 mg do material 

sorvente, com tamanho de partícula entre 40 e 60 µm. O material sorvente localiza-se em 

entre  dois filtros de polietileno, que têm a função de reter material particulado presente na 

amostra e manter o sorvente no tubo. Os analitos com afinidade química pela fase sorvente 

ficam retidos, sendo posteriormente eluídos com solvente adequado, contendo tipicamente 

metanol (QUEIROZ; COLLINS; JARDIM, 2001; DEAN, 2009). Assim, obtém-se um extrato 

final com os analitos pré-concentrados para posterior análise cromatográfica (SKOOG et al., 

2004; DEAN, 2009). 

 

2.6.2 QuEChERS 

 

O QuEChERS foi desenvolvido em 2003 por Anastassiades e colaboradores, 

como um novo procedimento de preparo de amostra de matrizes complexas, como frutos e 

hortaliças, para extração simultânea de agrotóxicos com diferentes propriedades químicas, 

como polaridade e pKa. Durante seu desenvolvimento foi dado grande enfoque para a 

obtenção de um procedimento dinâmico, possível de ser aplicado em qualquer laboratório e 

adequado as instrumentações analíticas modernas (PRESTES et al, 2009). A sigla 

QuEChERS é um acrônimo para as iniciais das palavras da língua inglesa que expressam suas 

características de desempenho do método: rápido (Quick), fácil (Easy), econômico (Cheap), 

efetivo (Effective), robusto (Rugged) e seguro (Safe). 

 

O procedimento baseia-se numa etapa inicial de trituração da amostra e extração 

com acetonitrila. Em seguida são adicionados sulfato de magnésio anidro e cloreto de sódio 

para retenção de água da amostra e potencialização da partição dos analitos para o solvente, 

respectivamente. Após centrifugação, o extrato obtido com acetonitrila é coletado e tratado 

com sulfato de magnésio anidro e PSA (PrimarySecundaryAmine), responsável pelo clean up. 

Eventualmente, utiliza-se carvão ativo quando a amostra apresenta teor elevado de pigmentos, 



 

como clorofila. Após outr

cromatográfica. 

 

A microextração em fase sólida (SPME, do inglês solid

uma técnica que integra amostragem, extração, pré

sistema cromatográfico em uma única etapa, e sem o uso de

1990 por Janusz Pawliszyn e colaboradores na

Canadá (ARTHUR; PAWLISZYN, 1990;

 

2.6.3 SPME (Microextração em Fase Sólida)

 

A SPME baseia

uma fibra recoberta com um polímero não

respectivamente) e a matriz amostral. A fibra

interior de uma agulha, adaptada em um dispositivo 

movimentação de um êmbolo

ajustada de acordo com a finalidade

 

Figura 13 - Holder em comparação com o tamanho de um lápis.

     Fonte: 
As fibras podem ser

para que se empregue outro tipo de polímero, de acordo com as características físico

do(s) analito(s). 

 

No ato da exposição da fibra na matriz da amostra, tende

equilíbrio dos analitos entre a matriz da amostra e a fibra. Os 

posteriormente dessorvidos termicamente no interior do sistema injetor de um

gás (SKOOG et al, 2000, BARRIONUEVO, 2001), ou em um 

cromatógrafo líquido de alta eficiência.

 

Após outra centrifugação, o extrato é levado à análise por 

A microextração em fase sólida (SPME, do inglês solid-phase

uma técnica que integra amostragem, extração, pré-concentração e introdução da amostra no 

sistema cromatográfico em uma única etapa, e sem o uso de solventes. Foi desenvolvida em 

1990 por Janusz Pawliszyn e colaboradores na Universidade de Waterloo em Ontário, no 

Canadá (ARTHUR; PAWLISZYN, 1990; PAWLISZYN, 1997). 

SPME (Microextração em Fase Sólida) 

A SPME baseia-se no equilíbrio de analitos entre uma fibra de sílica fundida

uma fibra recoberta com um polímero não-volátil (equilíbrio de adsorção e partição,

respectivamente) e a matriz amostral. A fibra, responsável pela extração

interior de uma agulha, adaptada em um dispositivo chamado holder

movimentação de um êmbolo (Figura 13). A altura (comprimento) da agulha pode ser 

de acordo com a finalidade ou local onde se deseja inseri-la. 

em comparação com o tamanho de um lápis. 

Fonte: http://iaq.dk/iap/iaq2000/2000_14.htm 
As fibras podem ser substituídas, caso seja necessário, por motivos de desgaste ou

outro tipo de polímero, de acordo com as características físico

No ato da exposição da fibra na matriz da amostra, tende

equilíbrio dos analitos entre a matriz da amostra e a fibra. Os analitos sorvidos na

posteriormente dessorvidos termicamente no interior do sistema injetor de um

, 2000, BARRIONUEVO, 2001), ou em um loop

cromatógrafo líquido de alta eficiência. 
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Como a SPME não utiliza solventes, há uma grande redução na geração de 

descartes e exposição ocupacional. É uma técnica simples, de fácil manuseio em relação a 

outras técnicas, e possui a vantagem da utilização de pequena quantidade de amostra, podendo 

ser aplicada a diversas áreas, tais como ambiental, farmacêutica, alimentícia, aromas, forense 

e toxicologia (AMARAL et al., 2016; SILVA et al., 2017; SOUZA-SILVA et al., 2015a, 

2015b). A SPME foi utilizada neste presente trabalho devido a melhor adequação ao preparo 

de amostra. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Geral 
 

O objetivo geral desse trabalho foi avaliar a mobilidade do agrotóxico clorpirifós 

em solos da região do Baixo Jaguaribe, onde uma expansão na atividade agrícola está 

ocorrendo. 

 

3.2 Específicos 
 

- Realizar coleta e caracterização de diferentes solos da região de atividade agrícola da região 

do Baixo Jaguaribe - CE. 

 

- Otimizar e validar um método por microextração em fase sólida (SPME) e Cromatografia 

Gasosa com detector de espetro de massas (GC-MS); 

 

- Realizar estudos cinéticos de adsorção dos pesticidas nas amostras de solo; 

 

- Estimar a mobilidade dos pesticidas, baseado na capacidade de adsorção de dois solos por 

meio de isotermas de adsorção.  
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4 PARTE EXPERIMENTAL 
 

4.1 Amostragem do solo 
 

Os solos utilizados nos estudos de adsorção do clorpirifós foram coletados em 

novembro de 2015, em Russas, no baixo Jaguaribe, e na Chapada do Apodi, em Limoeiro do 

Norte. 

 

Imagens aéreas dos pontos de coleta em Russas e na Chapada do Apodi podem ser 

vista nas Figura 14a e 14b, respectivamente. Nelas, pode-se evidenciar uma atividade agrícola 

intensiva nas regiões. 

 

Figura 14 – Imagem aérea dos pontos de coleta em Russas (a) e na Chapada do Apodi (b). 

 

 
                     Fonte: Google Earth (2016) 

(a) 

(b) 
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Foi realizado um ponto de coleta para cada uma das regiões (Figura 15), sendo 

que para cada ponto, recolheu-se solo em duas profundidades: de 0-20 cm e 40-60 cm, 

totalizando quatro amostras, que foram acondicionadas em recipientes de alumínio. As 

localizações dos pontos de coleta dos solos são: 

 

 Solo de Russas: 5°02'20.57" S e 38°04'47.27" O, altitude 92 m (Figuras 15a e 15b). 

 Solo da Chapada do Apodi: 05° 07' 01.2" S e 037° 58' 53.9" O, altitude 138 m (Figuras 

15c e 15d). 

 

Figura 15 - Local e ponto de coleta em Russas (a) e (b) e em Apodi (c) e (d). 

 

 
               Fonte: Autor (2018). 

 

4.2 Caracterização das amostras de solo 
 

Para a caracterização, as amostras (Figura 16) foram deixadas para secarem ao ar 

à temperatura ambiente, homogeneizadas e passadas por uma peneira com malha de 2 mm. 

Posteriormente foram acondicionadas à temperatura ambiente.  

(a) (b) 

(c) (d) 
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A composição granulométrica, pHágua, pHCaCl2, capacidade de troca catiônica 

(CTC), condutividade elétrica (CE), soma de bases (S), porcentagem de saturação de bases 

(V) e porcentagem de sódio trocável (PST) seguiu a metodologia descrita no Manual de 

Métodos de Análise do Solo (Embrapa) (ELISABETH; CLAESSEN, 1997) e foram 

realizadas no Laboratório de Solos, no Departamento de Ciências do Solo (Universidade 

Federal do Ceará - UFC). Os teores de carbono orgânico, ácidos húmicos e ácidos fúlvicos 

foram determinados por via úmida (Walkley-Black Modificado), conforme descrito por 

Benites et al (2003) (BENITES; MADARI; MACHADO, 2003), e foram realizados no 

Laboratório de Avaliação de Contaminantes Orgânicos, no Instituto de Ciências do Mar. O 

potencial de carga zero (PCZ) foi caracterizado conforme Fiol e Villaecusa (2008)(FIOL; 

VILLAESCUSA, 2009), e realizado no Laboratório de Análise de Traços. 

 
Figura 16 - Amostras de solos coletadas em Russas: profundidade de 0-20 cm (a) e 40-60 cm 

(b); e em Apodi: profundidade de 0-20 cm (c) e 40-60 cm (d). 

 

 
           Fonte: Autor (2018) 

 

As amostras foram codificadas de acordo com a Tabela 5. 

 

 

(a) (b) 

(c) (d) 
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Tabela 5 - Identificação das amostras e respectivas codificações. 

Amostra Código 

Região Coordenadas geográficas Profundidade  

Russas 5°02' 20.57" S e 38° 04' 47.27" O 
0 – 20 cm R0-20 

40 – 60 cm R40-60 

Apodi 05° 07' 01.2" S e 037° 58' 53.9" O 
0 – 20 cm A0-20 

40 – 60 cm A40-60 
Fonte: Autor (2018). 

 

4.2.1 Caracterização da fração de argila 

 

Difração de raios-X (DRX) 

 

A difração de Raios-X é a técnica mais indicada para a caracterização da estrutura de 

sólidos, sobretudo, das fases cristalinas presentes em argilominerais (VIDAL, 2015). O 

difratômetro é constituído basicamente por um tubo de raios X, um porta amostra onde incide 

a radiação e um detetor móvel, geralmente de cintilação (ERDÓCIA, 2011). Assim, por meio 

do “padrão visual” gerado pela radiação refletida, é possível determinar a estrutura do sólido. 

 

A caracterização cristalográfica foi realizada por meio de um difratômetro de raios-X 

da marca Panalytical, modelo Xpert (2kW de potência). 

 

Fluorescência de raios-X (FRX) 

 

A fluorescência de raios-X é uma técnica não destrutiva e muito precisa na 

detecção e quantificação de elementos químicos presentes em materiais sólidos, líquidos, 

tecidos, plásticos, etc. Possui capacidade de detectar elementos pesados (acima de 12 u) em 

baixas concentrações (mg L-1) (Universidade Federal do Ceará, 2018). Os elementos são 

identificados analisando-se a o espectro de dispersão de energia, após serem excitados por 

uma fonte de raios-X, uma vez que as emissões provocadas são características de cada 

elemento (GONDRA; GRÁVALOS, 2012). 

As análises de FRX foram realizadas pelo Laboratório de Raios-X da 

Universidade Federal do Ceará, utilizando um espectrômetro de Fluorescência de Raios-X por 

dispersão de comprimento de onda (modelo ZMS Mini II, Rigaku). 
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4.3 Reagentes e material 
 

O agrotóxico clorpirifós (98%) foi cedido pela Nufarm (Maracanaú, Ceará). 

Prepararam-se soluções estoque nas concentrações de 1.000,0 mg L-1, 100,0 mg L-1 e 1,0 mg 

L-1. A partir delas prepararam-se as soluções de trabalho para a elaboração das curvas de 

calibração e dos estudos de cinética e de isotermas de adsorção.  

 

As soluções de trabalho para as curvas de calibração tiveram as concentrações 

0,375, 3,75, 7,5, 15,0, 22,5 e 30,0 mg L-1. A partir delas, eram retiradas alíquotas fixas1 de 10 

L para adicionar a vials com 7,5 mL de água ultrapura (para curva de calibração externa) e 

de solução de solo (para curva de calibração com sobreposição de matriz). Dessa forma, os 

pontos das curvas de calibração resultaram nas concentrações 0,5, 5,0, 10,0, 20,0, 30,0 e 40,0 

g L-1. Os vials utilizados eram com capacidade para 8 mL. 

 

As soluções de trabalho para os estudos de cinética e de isotermas tiveram as 

concentrações 2,0, 20,0, 40,0, 80,0, 120,0 e 160,0 mg L-1. A partir delas, eram retiradas 

alíquotas de 10 L para adicionar a tubos de centrífuga (tipo falcon de 50 mL) com um 

volume de 40 mL de água. Dessa forma, as concentrações dos pontos das curvas isotermas 

foram 0,5, 5,0, 10,0, 20,0, 30,0 e 40,0 g L-1. 

 

Empregaram-se azida de sódio, cloreto de cálcio, cloreto e sódio, nitrato de 

potássio, indicador de ferroin, dicromato de potássio, ácido nítrico, ácido sulfúrico e 

hidróxido de potássio (Vetec), sulfato ferroso amoniacal (Dinâmica). Tubos de centrifugação 

tipo Falcon de 50 mL. Vials de 8 mL, holder para uso com amostragem manual e fibras de 

PDMS 30 µm (Supelco). Amostras de solo foram obtidas de acordo com “4.1 Amostragem do 

Solo”. 

Água ultrapura foi obtida por sistema Milli-Q® (São Paulo, Brasil) foi usada nos 

demais procedimentos Acetona (Vetec, grau HPLC/UV) foi utilizada no preparo das 

soluções-padrão estoque e de trabalho. Também foi utilizada para rinsar as vidrarias e barra 

magnética utilizadas nos experimentos.  

 

                                                 
1 O uso de volume fixo de solução-padrão teve o objetivo de evitar possíveis erros sistemáticos que poderiam 
ocorrer com da adição crescente de volume de solvente da solução padrão, uma vez que este pode também 
competir com os analitos pelo polidimetilsiloxano, que constitui o material responsável pela extração. 
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4.4 Equipamentos 
 

Balança analítica Bioprecisa®, modelo FA-2104N (precisão de 0,1 mg); 

centrífuga Eppendorf® 5430, mesa agitadora orbital Marconi ®; chapa aquecedora com 

agitação Fisatom® 752A; termômetro químico com escala -10 a 250 °C; bloco digestor 

Marconi®; pHmetro MS Tecnopon® mPA210; bomba de vácuo Prismatec® 131, 

cromatógrafo a gás GCMS-QP 2010 Plus, Shimadzu®.  

 

4.5 Condições Cromatográficas 
 

As análises cromatográficas foram realizadas utilizando-se uma coluna capilar 

Equity®-5 (fase estacionária 5%-difenil-95%-dimetilpolissiloxano) (Supelco/Sigma-Aldrich 

Co.), de diâmetro interno (d.i.) 0,25 mm, comprimento 30 m e espessura de filme 0,25m, da 

marca Supelco®. 

Para estabelecimento do método cromatográfico, as análises foram realizadas no 

modo de aquisição de dados SCAN. Seguidamente, as análises foram conduzidas no modo 

SIM. 

 

Os principais parâmetros de configuração do método cromatográfico estão 

listados na Tabela 6.  
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Tabela 6 - Condições de configuração do CGMS-QP 2010 Plus, Shimadzu. 

Parâmetro  Condição 

Temperatura do injetor 270 °C 

Modo de Injeção Splitless 

Tempo de purga 5 minutos 

Gás de arraste Hélio 5.0 analítico 

Modo de controle de fluxo Pressão 

Pressão 145,2 kPa 

Fluxo total 9,0 ml min-1 

Fluxo na coluna 2,00 ml min-1 

Velocidade linear 52,6 cm seg-1 

Fluxo da purga 3,0 ml min-1 

Programação de temperatura no forno Isoterma a 100 °C por 2 min, 25 °C min-1 até 

300 °C, e isoterma a 300 °C por 6 min.  

Temperatura da fonte de íons 300 °C 

Temperatura da interface 300 °C 

Voltagem do detector 0,97 kV 

Modo de aquisição de dados SIM – Monitoramento do íon selecionado 

Íons monitorados (m/z) 97 (pico base), 197, 199, 314. 

     Fonte: Autor (2018) 

 

4.6 Procedimento por Microextração em Fase Sólida (SPME) e Otimização por 
Delineamento Composto Central Rotacional (DCCR). 

 

As extrações foram realizadas por imersão direta, em vials de 8 mL, com septo de 

silicone/PTFE, usando fibra com revestimento de dimetilpolissiloxano (PDMS) com 

espessura de 30 m acoplado a um holder, todos da Supelco. O PDMS é um polímero, de 

características apolares, sendo largamente usado em análises de pesticidas em matrizes 

aquosas e demonstrando resultados satisfatórios em muitas extrações de organoclorados, 

organofosforados e piretróides (ABDULRA’UF; TAN, 2015b; ALPENDURADA, 2002; 

FILHO; DOS SANTOS; PEREIRA, 2010; TANKIEWICZ; MORRISON; BIZIUK, 2013a). 

Um agitador magnético com aquecimento também foi empregado para auxiliar a etapa de 

extração. O esquema do sistema utilizado no procedimento de extração pode ser observado na 

Figura 17. 

 



 

Figura 17 - Esquema do sistema utilizado nas determinações por SPME.

                 Fonte: Autor (2018).  

 

Após o estabelecimento do método cromatográfico, seguiu

desenvolvimento do método 

 

Sabe-se que fatores como temperatura, agitação, salinidade, tempo 

pH podem influenciar significativamente 

MORRISON; BIZIUK, 2013b, 2013a)

 

Assim, as variáveis 

foram avaliadas através de 

Central Rotacional, utilizando

A temperatura foi estudada na faixa de 25 a 65 °C, a agitação na faixa de 300 a 

1600 rpm e a salinidade de 0 a 20 %

 

O efeito da salinidade

influência da força iônica do meio foi important

condições de extração do método

provocado pela salinidade 

do clorpirifós em relação à mat

Esquema do sistema utilizado nas determinações por SPME.

 

Após o estabelecimento do método cromatográfico, seguiu

desenvolvimento do método de extração, para avaliar as condições favoráveis 

atores como temperatura, agitação, salinidade, tempo 

pH podem influenciar significativamente em extrações por SPME

MORRISON; BIZIUK, 2013b, 2013a). 

s variáveis temperatura de extração, agitação da solução

foram avaliadas através de planejamento experimental usando Delineame

Central Rotacional, utilizando-se uma concentração fixa de 30 g L-1 do clorpirifós.

A temperatura foi estudada na faixa de 25 a 65 °C, a agitação na faixa de 300 a 

de 0 a 20 % (m/v).  

salinidade foi investigado utilizando-se cloreto de sódio.

influência da força iônica do meio foi importante para dois motivos: 

condições de extração do método; contribuir com o embasamento à respeito do efeito matriz 

 das soluções do solo. Dessa forma, os possíveis efeitos na sorção 

do clorpirifós em relação à matéria orgânica do solo. 
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Esquema do sistema utilizado nas determinações por SPME. 

 

Após o estabelecimento do método cromatográfico, seguiu-se com o 

condições favoráveis para extração.  

atores como temperatura, agitação, salinidade, tempo de extração e 

por SPME (TANKIEWICZ; 

da solução e salinidade 

usando Delineamento Composto 

do clorpirifós.  

A temperatura foi estudada na faixa de 25 a 65 °C, a agitação na faixa de 300 a 

se cloreto de sódio. O estudo da 

 verificar as melhores 

respeito do efeito matriz 

. Dessa forma, os possíveis efeitos na sorção 
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Optou-se por não investigar a influencia do pH na extração do clorpirifós, devido 

esse composto não apresentar sensibilidade à variação de pH, possivelmente por ele não 

possuir grupo ionizável em sua molécula (CHEMICALIZE, 2018; IUPAC, 2016; 

WAUCHOPE et al., 2002). 

 

Na Tabela 7 estão os valores (níveis) utilizados no planejamento DCCR, bem 

como a matriz de planejamento do processo. Os experimentos foram realizados de forma 

aleatória.  

 

Tabela 7 - Níveis utilizados no planejamento DCCR para as variáveis temperatura, agitação e 

salinidade e matriz de planejamento. 
 Variáveis Codificadas 

 -2 -1 0 +1 2 

Temperatura (°C) 25 35 45 55 65 

Agitação (RPM) 300 625 950 1275 1600 

Sal (%) 0 5 10 15 20 

Experimento Temparatura Agitação Sal 

1 -1 -1 -1 
2 1 -1 -1 
3 -1 1 -1 
4 1 1 -1 
5 -1 -1 1 
6 1 -1 1 
7 -1 1 1 
8 1 1 1 
9 -2 0 0 

10 2 0 0 
11 0 -2 0 
12 0 2 0 
13 0 0 -2 
14 0 0 2 
15 0 0 0 
16 0 0 0 
17 0 0 0 
18 0 0 0 

                          Fonte: Autor (2018). 

 

O desenvolvimento do método de extração foi realizado utilizando água ultrapura 

fortificada com clorpirifós na concentração de 30 g L-1. 

 

O tempo de extração foi mantido fixo em 20 minutos, pois tempos de extração 

mais longos tornariam todo o estudo de otimização e de adsorção bastante morosos. Além 
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disso, tempos maiores de extração são mais apropriados quando se utilizam fibras com 

revestimentos poliméricos mais espessos, como 100 m. O tempo utilizado para dessorção 

dos compostos extraídos pela fibra, no injetor, foi de 7 min.  

 

O pacote de instalação RcmdrPlugin.DoE(GROEMPING, 2014), do software R®, 

foi utilizado na geração da matriz de planejamento, análises estatísticas, construção do 

modelo matemático e gráficos ilustrativos do processo, a um intervalo de confiança de 95% 

(p<0,05). As melhores condições experimentais de extração foram utilizadas nos demais 

procedimentos: validação do método de extração, estudo da razão solo:solução, cinética e 

isotermas de sorção. 

 

Antes de cada etapa experimental, a fibra era submetida a um condicionamento 

que seguiu as recomendações do próprio fabricante. A cada extração de matriz diferente, era 

realizada uma limpeza da fibra, expondo-a em solução de acetona:água (3:2), sob agitação 

constante e com leve aquecimento da solução (~45°C), por 15 minutos. Esses procedimentos 

visaram reduzir os problemas com efeito de memória na fibra e remover partículas aderidas à 

superfície dela. 

 

4.7 Parâmetros de validação do método de extração 
 

A validação do método analítico é um importante requerimento técnico-científico 

em todas as atividades relacionadas à química analítica, pois através dela é que pode-se atestar 

a confiabilidade de uma metodologia (MAGNUSSON; ÖRNEMARK, 2014). Nesse sentido, 

o desempenho do método de extração em água pura e em solução de solo foi avaliado, 

baseando-se nas diretrizes do MAPA (BRASIL, 2014), usando os seguintes parâmetros de 

validação: 

 

 Seletividade 

 Linearidade (coeficiente de correlação e estudo de homocedasticidade); 

 Limites de detecção e quantificação; 

 Repetitividade; 

 Efeito matriz; 
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A seletividade é definida como sendo a capacidade do método quantificar, de 

modo fiel, o sinal analítico referente apenas à espécie química de interesse na amostra 

analítica (matriz), na presença de potenciais interferentes ou substâncias coeluentes. Esse 

estudo deve ser o primeiro passo na validação e desenvolvimento de um método, pois permite 

assegura a exatidão e precisão do método (RIBANI et al., 2004).  

 

Ela foi avaliada usando SPME, em condições otimizadas, comparando-se solução-

padrão de clorpirifós em água ultrapura com as soluções de solo das amostras R0-20 e A0-20, 

no modo de aquisição de dados SIM.  

 

A linearidade é a capacidade de o método analítico gerar uma relação diretamente 

proporcional (linear) entre a concentração do analito na amostra e o sinal de saída do 

instrumento de medição, dentro de uma faixa de estudo(RIBANI et al., 2004). Esse parâmetro 

foi calculado para curva de calibração em água pura e para curva na matriz (solução de solo). 

 

Assim, foi empregada a ANOVA para se estimar a porcentagem de variação 

explicada pelo modelo (r2), o coeficiente de correlação (r) e a significância estatística do 

modelo da regressão (Fcalculado). Esses parâmetros foram calculados de acordo com as 

respectivas Equações:  

 𝑟 = ∑(𝑦 − 𝑦)∑(𝑦 − 𝑦) = 𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜 (𝑆𝑄 )𝑠𝑜𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝑆𝑄 )  
(31) 

  𝐹 = 𝑀𝑄𝑀𝑄 =  (𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜)(𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟á𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠)  
(32) 

  
Sendo:  𝑀𝑄 =    e   𝑀𝑄 =   

  𝑟 = 𝑆𝑆 𝑆  
(33) 

Onde: 

p: número de parâmetros do modelo; 

n: número pontos da curva; 
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Sxy = Σ(𝑥 − �̅�). (𝑦 − 𝑦): covariância entre as variáveis x e y (esse termo indica a tendência de x e y se desviarem 

de forma semelhante em relação às respectivas médias); 

Sxx = Σ(𝑥 − �̅�)2: soma quadrática de x. 

 

A sensibilidade foi determinada pela inclinação da curva de calibração (m), 

através da Equação 34: 

 𝑚 = 𝑆𝑆  
(34) 

 
Onde: 

Sxy = Σ(𝑥 − �̅�). (𝑦 − 𝑦): covariância entre as variáveis x e y; 

Sxx = Σ(𝑥 − �̅�)2: soma quadrática de x. 

 

A significância estatística dos coeficientes lineares (b) e angulares (a) das curvas 

de calibração em água pura e em solução de solo foi avaliada por meio de test t de Student 

utilizando as Equações (35) e (36). Um t calculado maior do que o tabelado indica 

significância do parâmetro e menor, a não significância. Para o coeficiente linear, a não 

significância indica que ele pode ser desconsiderado da curva de calibração, e esta pode 

assumir a forma y = mx. 

 𝑡 = 𝑏 − 1𝑠  
(35) 

  𝑡 = 𝑚𝑠  (36) 

 

Onde: 

sb e sa = desvio padrão da resposta analítica respectiva; 

b = coeficiente linear da curva de calibração; 

m = coeficiente angular da curva de calibração. 
 

Entretanto, é recomendável que o termo m seja recalculado para um melhor ajuste 

da curva de calibração, caso seja decidido por desconsiderar o termo b. Neste caso, utilizar 

Equação 41. 
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Os intervalos de confiança para m e b podem ser estimados utilizando as 

Equações 37 e 38. 

 

                                                        

(37) 

 

                                         

(38) 

 

Onde: 

 

                                

(39) 

 

 

 

Sendo:  

t: valor ttabelado de student, para grau de liberdade igual a N-2 (N = número de pontos da curva); 

DPR: desvio padrão do resíduo; 

Sxx: soma dos quadrados de x; 

N: número de pontos da curva; �̅�: média dos valores de concentração da curva de calibração; 

SSresid: soma dos quadrados dos resíduos. 

GL: graus de liberdade (igual a N-2).  

 

O intervalo de confiança para a equação da reta pode ser calculado por meio da 

Equação 40: 

 

                                      

(40) 

 
Onde: 

m: coeficiente angular; 

b: coeficiente linear; 

t: valor ttabelado de student, para grau de liberdade igual a N-2 (N = número de pontos da curva); 

DPR: desvio padrão do resíduo; 
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Sxx: soma dos quadrados dos resíduos de x; 

n: número de pontos da curva; 

Y: valores para sinal analítico. 

 

O valor de m recalculado (m’) é encontrado com a Equação 41. O novo intervalo 

de confiança para este pode ser estimado com a Equação 42: 

 

                                                                        

(41) 

 

                                                 𝑚 ± 𝑡(𝑅𝑆𝐷)∑ 𝑥  

                   

(42) 

 

Onde: 

 

(43) 

 

                                           𝑆𝑆 = ∑ 𝑦 − 𝑚  ∑ 𝑥        (44) 

 

O intervalo de confiança para a equação da reta ajustada pelo novo coeficiente 

angular (m’) pode ser calculado por meio da Equação 15: 

 

                                                                           

(45) 

 

 Os limites de detecção e quantificação para as extrações em solução de fundo foram 

estimados por diluição sucessiva. 

 

 A repetitividade, também chamada de repetibilidade, expressa a concordância 

entre os resultados obtidos para a concentração do analito, através do desvio padrão (s), 

desvio padrão relativo (DPR) ou coeficiente de variação (CV). Ela é estimada em ensaios 

realizados com mesmo procedimento de medição, mesmo analista, mesmos instrumentos de 
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medição, mesmo laboratório, sendo repetidos em curto período de tempo, na mesma 

amostra(THOMPSON; ELLISON; WOOD, 2002).  

 

O s, DPR ou CV podem ser calculados através das Equações (46), (47) e (48), 

respectivamente. 

 𝑠 = ∑ (𝑥 − �̅�)(𝑛 − 1)  (46) 

  𝐷𝑃𝑅 = 𝑠�̅� (47) 

  𝐶𝑉(%) = 𝑠�̅� × 100% (48) 

 
Onde: �̅�: média aritmética das concentrações das réplicas; 

xi: valor individual de uma medição; 

n: número de réplicas. 

 

O efeito matriz foi estudado comparando-se os dados obtidos por SPME em água 

pura e extratos aquosos das amostras de solo, chamados de “solução de solo”. 

 

O efeito matriz é a interferência gerada pela combinação de efeitos de todos os 

outros componentes da amostra, na detecção e quantificação do analito de interesse, onde essa 

interferência pode afetar a precisão e exatidão do método (SHAKOURI et al., 2012), (PICÓ; 

BLASCO; FONT, 2004), (GOLD, 2014). Em outras palavras, é um efeito onde analitos e 

coextrativos interagem entre si e competem pelo meio empregado no método de análise, 

prejudicando a disponibilidade ou intensificando a resposta do analito para a leitura 

instrumental.  

 

O método utilizado para a determinação do efeito matriz foi através da 

comparação entre os coeficientes angulares e coeficientes lineares das curvas de calibração 

obtidas em água pura e nas soluções de solo (matriz), utilizando os testes F e t de Student, 

com nível de confiança de 95%. O valor de F foi calculado de acordo com a Equação 49.  
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𝐹 = 𝑠𝑠  
(49) 

 

 
Onde: 

S1
2
 e S2

2 : são as variâncias das amostras não matrizadas (solvente puro) e matrizada (no extrato), com a maior 

variância no numerador; 

 

O valor de Ftabelado é encontrado considerando-se o grau de liberdade (GL) igual a 

N-1 para cada conjunto de dados (cada m). Caso o Fcalculado seja menor do que Ftabelado, as 

variâncias podem ser consideradas estatisticamente iguais. Assim, os desvios-padrão desses 

dois grupos de análises podem ser agrupados (Equação 50) e aplica-se o teste t de Student 

para se verificar a igualdade das médias (Equação 51).  

 

 𝑠 = (𝑁 − 1). 𝑠 + (𝑁 − 1)𝑠(𝑁 + 𝑁 − 2)  
(50) 

 
 𝑡 = 𝑚 − 𝑚𝑠 1𝑁 + 1𝑁  

(51) 

  
 
Onde: 

m: coeficiente angular; 

N1: número de medições. 

 

Nos casos onde, as variâncias dos dois grupos foram estatisticamente diferentes 

(Fcalc,i > Ftab, α, ν), o teste t de Student é calculado por meio da Equação 52. Nessa situação, o 

grau de liberdade é obtido de outra maneira, de acordo com a Equação 53: 

 𝑡 = 𝑚 − 𝑚𝑠𝑁 + 𝑠𝑁  
(52) 
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(53) 

 
4.8 Experimentos de sorção 

 
Os testes de batelada foram realizados baseados em recomendações do OECD 

Test Guideline 106(OECD, 2000). 

 

Os experimentos de isotermas foram conduzidos pelo método de batelada, onde 

são misturados uma massa ms (g) de solo, um volume V (mL) de solução (meio aquoso de 

CaCl2, com objetivo de minimizar a disrupção do balanço mineral do solo) e uma quantidade 

conhecida de analito, mA (g), para se obter a concentração inicial do analito na fase aquosa 

(Equação 54): 

 𝐶 = 𝑚𝑉  (54) 

 

 Esse sistema é mantido sob agitação constante por um período de tempo 

determinado. Tempo esse, suficiente para que se admita que o sistema atingiu o equilíbrio 

(MELO; ALLEONI, 2009). Uma parte do sobrenadante é então recolhida e a concentração do 

analito presente no sobrenadante é quantificada, obtendo-se a concentração no tempo de 

equilíbrio, Ce.  Este valor é subtraído da concentração inicial, C0, (adicionado antes da 

agitação) encontrando-se, então, a quantidade de analito, x, que se entende está sorvida pela 

fase do solo (Equação 55): 

 𝑥 = 𝑉(𝐶 − 𝐶 ) (55) 

 
Onde: 

x: quantidade de analito sorvido no tempo de equilíbrio (g);  

V: volume (mL); 

C0: concentração inicial do analito (g mL-1); 

Ce: concentração do analito no equilíbrio (g mL-1); 
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A concentração de analito na fase do solo é (Equação 56): 

 𝑞 = 𝑥𝑚  (56) 

 
Onde: 

qe: quantidade de analito sorvido no tempo de equilíbrio (g);  

ms: massa do solo (g). 

 

Empregaram-se tubos de falcon, com capacidade para 50 mL, como recipiente 

para a mistura solo/solução. Utilizaram-se 40 mL de solução de cloreto de cálcio 0,01 mol L-1 

contendo azida de sódio à 0,1% como meio aquoso, o qual foi denominado de solução de 

fundo. A função do cloreto de cálcio é manter a força iônica similar à do solo, após a adição 

de água e a adição de azida de sódio é inibir a atividade microbiana (CHEFETZ; MUALEM; 

BEN-ARI, 2008).  

 

 Estudos preliminares para determinação da razão solo/solução e checagem de 

perdas por adsorção nos frascos ou por processos abióticos foram conduzidos utilizando a 

amostra R2-20. Os estudos de tempo de equilíbrio (cinética de adsorção) foram desenvolvidos 

nas amostras R2-20 e A2-20. 

 

Verificada a cinética de adsorção para as duas amostras de solos, procederam-se 

com o estudo das isotermas de adsorção. 

 

O desenvolvimento dos estudos seguiram etapas que estão esquematizadas no 

fluxograma da Figura 18. 
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Figura 18 - Fluxograma das etapas de trabalho para obtenção das isotermas de sorção das 
amostras de solo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Autor (2018). 

 

4.8.1 Razão solo/solução 
 

Avaliou-se quatro razões solo/solução para decidir qual delas seria a mais 

apropriada para conduzir os experimentos de sorção. As razões adotadas foram 1:5, 1:10, 1:25 

e 1:50. Nesse estudo, a mistura foi fortificada com clorpirifós (15 g L-1) e deixada em 

contato por 24 h sob agitação constante a 270 rpm, em mesa agitadora orbital.  

 

Uma amostra controle, consistindo apenas da solução de fundo e clorpirifós foi 

incluída para quantificas as perdas do processo para o recipiente ou por fatores abióticos. 

 

O sobrenadante foi obtido através de centrifugação a 6000 g 2 (7120 rpm) e 

transferência direta para um vial (7,5 mL do sobrenadante). Os experimentos foram feitos em 

duplicata. 

                                                 
2 Força g (Força Gravitacional) ou rcf (Força Centrífuga Relativa) é a força de aceleração exercida durante a 
centrifugação, em termos de gravidade. Esta é uma medida padronizada de para uso em centrifugações, pois, 
mesmo que centrífugas de diferentes modelos operem sob mesmo valor de rotações por minuto (rpm), elas 
podem possuir rotores com raios diferentes comprimentos. 

Estudos preliminares 

Solo Russas (0-20 cm) 

Seleção da razão 
solo/solução ótima Estudo do tempo de 

equilíbrio (Cinética) 

Checagem de perdas por adsorção 
nos frascos ou por processos 

abióticos 

Equilíbrio foi alcançado? 

Sim 

Cinética de Adsorção 

Amostras de solos 
Russas 0-20 cm 
Russas 40-60 cm 
Apodi 0-20 cm 
Apodi 40-60 cm 

Isotermas de Adsorção 

Solos: Russas (0-20 cm) 
         Apodi (0-20 cm) 
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4.8.2 Cinética de sorção  

 

Esse estudo foi realizado adicionando-se quantidade conhecida de clorpirifós (15 

g L-1) a uma massa de solo igual 4 g, respeitando a razão (1:10) conforme resultado obtido 

no estudo “Razão solo:solução”.  

 

Foram preparados quatorze tubos contendo o sistema 

adsorvato/solução/adsorvente e deixados sob agitação constante a 270 rpm em mesa agitadora 

orbital. Dois tubos eram retirados para análise nos seguintes intervalos de tempo: 2h, 4h, 8h, 

12h, 24h, 36h e 48h. 

  

Para cada estimativa, uma amostra controle (apenas solução de fundo e 

clorpirifós) foi incluída para quantificar as perdas do processo para o recipiente ou por fatores 

abióticos. Os modelos teóricos linearizados de pseudoprimeira ordem (Equação 22) e 

pseudossegunda ordem (Equação 24) foram empregados para tentar explicar o mecanismo 

controlador do processo de sorção. Os modelos de difusão intrapartícula de Weber-Morris e 

intraporo de Boyd foram avaliados por meio das Equações 25 – 30. 

 

4.8.3 Experimentos de sorção - Isoterma 

 

As isotermas mostram a relação de equilíbrio entre a concentração do adsorvato 

na fase líquida e nas partículas dos sorventes a uma determinada temperatura.  

 

O estudo de isoterma foi realizado colocando-se 4,00 g de solo (sorvente) e 40 mL 

de solução de fundo (CaCl2 0,01 mol L-1 + NaN3 à 0,1%) em tubos de falcon. Cada recipiente 

foi fortificado com 10 L de soluções-padrão de clorpirifós, resultando nas concentrações: 

0,5, 5, 10, 20 e 30 g L-1. O sistema foi submetido à agitação por 24h. Seguiu-se com a 

centrifugação a 6000 g durante 12 minutos.  

Depois, 7,5 mL de sobrenadante de cada um dos tubos de falcon foram 

transferidos diretamente para vials, onde se empregaram as técnicas de SPME e CG-MS. Um 

esquema do processo pode ser observado na Figura 19.   
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Figura 19 - Esquema das etapas do procedimento de batelada e da determinação por SPME. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Autor (2018). 
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4.8.4 Aplicação dos modelos de isotermas de adsorção. 

 

A concentração de pesticida adsorvida pelo solo (qe) no tempo de equilíbrio foi 

calculada pela diferença entre a concentração inicial (C0) e a concentração em solução (Csol), 

após o tempo de equilíbrio, de acordo com a Equação 57. 

 𝑞 = 𝑉 çã𝑚 × (𝐶 − 𝐶 ) 
(57) 

 
 Onde: 

qe: concentração adsorvida (g mL-1) ou capacidade de adsorção; 

C0: concentração inicialmente adicionada (g mL-1); 

Csol: concentração remanescente na solução (g mL-1); 

Vsolução: volume de solução (mL); 

Msolo: massa de solo (g). 

 

Foram aplicados os modelos de isoterma de Langmuir e Freundlich para tentar 

descrever o comportamento dos dados experimentais (NAGY et al., 2017; 

SUBRAMANYAM; DAS, 2014). A determinação dos parâmetros das isotermas foi realizada 

por regressão linear, tomando a faixa inicial linear das respectivas curvas. 

 

Para estimar o melhor ajuste dos modelos das isotermas foram aplicadas as 

funções de erro Coeficiente de Determinação (r2) (Equação 58) e Soma dos Quadrados dos 

Erros (SSE – Sum Square of Errors) (Equação 59).  

 

 𝑟 = 𝑆𝑆 𝑆  (58) 

 
Onde: 

O par ordenado (x, y) corresponde às variáveis qexperimental e qcalculado pelo modelo;  

Sxx = ∑(𝑥 − �̅�) ; 

Syy = ∑(𝑦 − 𝑦) ; 

Sxy = ∑(𝑥 − �̅�)(𝑦 − 𝑦); 𝑥 : valor de x; 



75 
 �̅�: média dos valores de xi; 𝑦 : valor de y; 𝑦: média dos valores de yi. 

 

 𝑆𝑆𝐸 = 𝑞 , , − 𝑞 , ,  (59) 

 

4.8.5 Determinação dos coeficientes de sorção 

 

O coeficiente de distribuição do clorpirifós (Kd) entre o solo (Cs) e a fase aquosa 

(Cw) e foi calculado de acordo com a Equação 6. O valor de Koc foi calculado em função do 

teor de carbono orgânico (%) e de Kd do solo, usando a Equação 13, e o valor de Kmo foi 

calculado em função de KD e %MO (Equação 32) (OECD, 2000) (DORETTO; RATH, 2013) 

(SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003). 

 𝐾 = 𝐾 . 100%𝑀𝑂 (32) 

 
Onde: 

Kd: coeficiente de distribuição solo/água; 

Kmo: coeficiente de distribuição solo/água baseado na matéria orgânica; 

Koc: coeficiente de distribuição solo/água baseado no carbono orgânico do solo; 

%CO: teor de carbono orgânico do solo (g g-1); 

%MO: teor de matéria orgânica do solo (g g-1). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 Caracterização do solo 
 

As caracterizações dos solos foram realizadas no Laboratório de Solos, no 

Departamento de Ciências do Solo (Universidade Federal do Ceará - UFC). Os parâmetros 

avaliados foram: composição granulométrica, pHágua, pHCaCl2, capacidade de troca catiônica 

(CTC), condutividade elétrica (CE), soma de bases (S), porcentagem de saturação de bases 

(V) e porcentagem de sódio trocável (PST), teores de matéria orgânica, ácidos húmicos e 

ácidos fúlvicos e potencial de carga zero (PCZ). Os resultados obtidos podem ser observados 

na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Dados e propriedades físico-químicas dos solos selecionados. 

  Russas  Apodi 

Localização 05° 02'6.58" s, 38° 05'3.86" o  05° 07' 01.2" s, 037° 58' 53.9" o 

Uso Agricultura  Desocupado 

Classificação Argissolo Vermelho  Cambissolo Vermelho 

Profundidade 0-20 cm 40-60 cm  0-20 cm 40-60 cm 

Classificação textural Areia Franco arenosa  Franco arenosa Franco argilo arenosa 

Areia grossa (g/Kg) 511 588  518 349 

Areia fina (g/Kg) 356 190  162 162 

Silte (g/Kg) 101 68  123 153 

Argila (g/Kg) 32 153  197 336 

Argila natural (g/Kg) 18 64  102 214 

CO (%) 0,81 0,53  1,34 0,59 

MO (%) 1,62 1,06  2,68 1,18 

AH (%) 0,11 0,04  0,12 0,03 

AF (%) 0,03 0,04  0,09 0,03 

pHágua 6,5 6,7  6,7 7,0 

CTC (cmol+ Kg-1) 4,7 5,1  9,6 9,0 

CE (dS/m) 0,25 0,12  0,23 0,13 

S 3,5 4,0  7,7 7,5 

V (%) 75 77  79 83 

PST 1 2  1 1 

PCZ 6,5 6,5  5,7 5,6 

CO: Carbono orgânico; AH: Ácido húmico; AF: Ácido fúlvico; CTC: Capacidade de troca de cátions; CE: 
condutividade elétrica; S: Soma de bases; V: Porcentagem de saturação de bases; PST: Porcentagem de sódio 
trocável; PCZ: Potencial de carga zero. 
Fonte: Autor (2018). 
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A amostra de solo de Russas apresentou natureza arenosa na camada superficial 

(0-20 cm) tendendo à franco arenosa em maiores profundidades (40-60 cm). Um solo do tipo 

franco arenoso contém maior teor de areia do que de silte ou de argila. A maior concentração 

de argila na camada inferior ocorre devido à mobilização e perda de argila da parte mais 

superficial do solo pelas chuvas. Devido a isso, eles apresentam boa drenagem.  

 

Na camada de 0–20 cm, o solo coletado possuiu uma coloração vermelha 

acentuada (tendendo a marrom) e na camada de 40 – 60 cm uma coloração avermelhada. A 

coloração mais escurecida na camada superior está relacionada à presença de maior teor de 

matéria orgânica. De acordo com as características, esse solo é classificado como um 

argissolo vermelho (podzólico vermelho-escuro na antiga classificação) (JACOMINE, 2009). 

Alem disso, trata-se de um solo eutrófico, por apresenta saturação por base (V%) > 50%. 

 

De fato, o ponto de coleta das amostras de Russas pertence ao domínio Argissolo 

(EMBRAPA, 2006) (Ver ANEXO I), classe comum na Região do Cerrado. Um perfil 

representativo desse tipo de solo pode ser visto na Figura 20. 

 

Figura 20 - Perfil de um argissolo vermelho eutrófico típico. 

  
 Foto: Humberto Gonçalves dos Santos 
Fonte: Acervo da Embrapa Solos-RCC GO/MT-01; http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/solos_ 
tropicais /arvore/CONTAG01_7_2212200611538.html (2018) 
 

No ponto de coleta em Apodi, a amostra superficial (0-20 cm) apresentou 

característica textural franco arenosa, e a camada mais profunda (40-60 cm) franco argilo 

arenosa. O tipo de solo pertence ao domínio Cambissolo, subordem háplico e eutrófico 
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(CRISTINA et al., 2016), por possuir saturação por bases > 50% (ANEXO I). A subordem 

háplico é dada aos solos que não se enquadram nas subordens hísticos 3 (solos com horizonte 

O hístico com menos de 40 cm de espessura ou menos de 60 cm quando 50 % ou mais do 

material orgânico for constituído de ramos finos, raízes finas, cascas de árvores, etc., 

excluindo as partes vivas), húmicos e flúvicos (EMBRAPA, 2013; SANTOS et al., 2013). 

 

Na Figura 21 pode-se observar a imagem do perfil de um cambissolo háplico. 

 

Figura 21 – Exemplo de um Cambissolo háplico típico. 

 
            Foto: Maria de Loudes Mendonça dos Santos 
              Fonte: Acervo da Embrapa Solos (2018). 

 

 Matéria orgânica nas amostras de solos estudadas variou de 0,91 % a 2,31 %, 

considerando-se então, valores de baixo a médio(EMBRAPA, 2016) e o pH medido em água 

variou de 7 a 6,5 (neutro a levemente ácido). 

 

5.1.1 Caracterização da fração de argila 

 
Argila é a fração granulométrica do solo constituída pelas partículas minerais com 

menos de 0,002 mm de diâmetro, que incluem uma série específica de minerais secundários 

formados pelo intemperismo de minerais primários ou de outros secundários (LEPSCH, 

                                                 
3 “É um tipo de horizonte de coloração preta, cinzenta muito escura ou brunada em que predominam 
características relacionadas ao elevado teor de matéria orgânica.”  
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2011). Os argilominerais são classificados em grupos com base na composição química e nas 

semelhanças na estrutura cristalina (VIEIRA COELHO; SANTOS; SANTOS, 2007).  

 

As estruturas são organizadas por lamelas ou folhas dos tipos tetraédricas e 

octaédricas. As folhas tetraédricas são constituídas principalmente por átomos de Si4+ (no 

caso do grupo dos filossilicatos), e ocasionalmente Al3+, Fe3+ e Fe2+, e as folhas octaédricas 

são constituídas principalmente por Al3+, podendo ocorrer Mg2+, Fe2+, Fe3+, Cr3+, Mn2+ e Zn2+ 

(GOMES, 1988).  

 

A estrutura tetraédrica da lâmina dos filossilicatos é constituída por tetraedros de 

Si (SiO4), onde três dos quatro O dos tetraedros são compartilhados com os tetraedros 

vizinhos, levando a uma relação  Si:O = 2:5. A lâmina tetraédrica também é chamada de 

lâmina siloxama. Na estrutura octaédrica, o íon central é o Al3+ coordenado com 6 átomos de 

O. Uma representação das unidades fundamentais da argila pode ser visualizada na Figura 22. 

 

Figura 22 - Unidades fundamentais da argila filossilicato: (a) unidade tetraédrica com átomo 
de silício no centro e (b) unidade octaédrica com um átomo de alumínio no centro. 

(a)                                       (b)         

 
                         Fonte: PANSU (2006). 

 

Na Figura 23 pode ser observada uma representação de uma folha tetraédrica e de 

uma folha octaédrica. 
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Figura 23 – Representação esquemática de uma folha tetraédrica (a) e uma folha octaédrica 
(b) de silício. 

 
                           Fonte: TEIXEIRA-NETO; TEIXEIRA-NETO (2009). 
 

De acordo como as folhas se organizam em camadas, os argilominerais podem ser 

classificados como tipo: 1:1, 2:1, 2:2 ou 2:1:1. Nas camadas tipo 1:1, há uma folha tetraédrica 

e uma folha octaédrica. Nas camadas 2:1, há uma folha octaédrica entre duas folhas 

tetraédricas. As argilas 2:2 e 2:1:1 são do tipo mista, sendo formadas pelo empilhamento 

sucessivo de folhas tetraédricas e octaédricas.  

 

Na Figura 24 encontram-se os difratogramas das frações argilosas das amostras de 

solo coletadas do Argissolo vermelho e do Cambissolo háplico. É possível observar que a 

presença de grenalita na fração argilosa das três amostras analisadas, como indicado pelos 

picos no plano de difração 001, 2θ = 14,5° e 29°. É possível ainda observar um pico de 

difração relativo à caulinita nas três amostras de argila em 2θ = 23,5°. 
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Figura 24 - Difratograma da fração argilosa das amostras R0-20, R40-60 e A40-60. 

 
 
GRT –Grenalita [(Fe)2-3Si2O5(OH)4)]; FeO – Óxido de ferro (Fe2O3); SIL – Sillimanita (Al2SiO5); KAO – 
Caulinita (Al2Si2O5(OH)4); QTZ – Quartzo (SiO2). 
Fonte: Autor (2018). 

 

A grenalita e a caulinita são minerais do tipo 1:1 (filossilicatos) (BRYAN, 2013). 

A palavra filossilicato é derivada do grego phylon (folha), uma vez que os minerais desse 

grupo se apresentam como escamas ou estruturas planares, com clivagem basal perfeita a 

proeminente (MELO; ALLEONI, 2009).  

 

A grenalita [(Fe)2-3Si2O5(OH)4)] é um mineral rico em ferro, com pouco ou 

nenhum alumínio em sua composição. Assim, a lâmina octaédrica está majoritariamente 

ocupada por Fe2+, com uma significativa substituição por Mg2+ e Fe3+, e a lâmina tetraédrica 

ocupada por Si4+ (BERGAYA; THENG; LAGALY, 2006).  

 

Esse mineral se forma em ambientes de baixa energia, comumente em qualquer 

rocha de baixo grau de metamorfismo ou em fontes ou depósitos hidrotermais. Geralmente, os 

minerais estão misturados com quartzo e silicatos ou óxidos de Fe ou Mn, respectivamente 

(GUGGENHEIM; EGGLETON, 1998). 

 

Na caulinita (Al2Si2O5(OH)4), o cátion na estrutura octaédrica é o alumínio e na 

tetraédrica é o silício. Esse argilomineral se forma em solos desenvolvidos sob condições 
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tropicais úmidas (MELO; ALLEONI, 2009). É um mineral comum no Cambissolo da 

Chapada do Apodi (ALENCAR et al., 2015). 

 

Devido à baixa frequência de substituições isomórficas, a caulinita possui menos 

cargas de superfície, resultando em menor atividade química. Com isso, ela está mais 

propensa à dispersão. 

 

5.2 Condições Cromatográficas 
 

A etapa inicial do presente trabalho foi estabelecer uma metodologia adequada 

para a separação e quantificação do pesticida clorpirifós. As primeiras análises foram 

realizadas por SPME com o clorpirifós em água pura (tempo de extração = 20 min., 

temperatura = 45 °C, agitação = 950 rpm e concentração de clorpirifós = 15 g L-1) em modo 

SCAN, por CG-EM, para se determinar o tempo de retenção e os fragmentos gerados pelo 

analito (Figura 25).  Posteriormente as análises foram conduzidas em modo SIM, tendo-se 

como íons monitorados (m/z): 97, 197, 199, 314.  

 

Figura 25 - Cromatograma em modo SCAN do padrão de clorpirifós (Conc.=15 g L-1, 
condições da SPME: tempo de extração de 20 min, temperatura = 45 °C e agitação = 950 
rpm) 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

5.3 Procedimento por Microextração em Fase Sólida (SPME) e Otimização por 
Delineamento Compostos Central Rotacional (DCCR) 

 

Os primeiros experimentos por SPME tiveram a finalidade de otimizar a extração 

do analito. Como cada analito possui características físico-químicas particulares, se 

comportando de maneira específica em relação ao equilíbrio de partição existente entre a fibra 
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e matriz da amostra, buscou-se as condições de extração cujo equilíbrio favorecesse a pré-

concentração do clorpirifós no revestimento polimérico de PDMS. 

 

O estudo de DCCR permitiu decidir as melhores condições de estudo, em relação 

às variáveis independentes (fatores) temperatura de extração, velocidade de agitação da 

solução e porcentagem de sal na solução de extração. Na Tabela 9 está a matriz de 

delineamento do processo, mostrando as condições operacionais estudadas e as respectivas 

respostas experimentais. 
 

Tabela 9 - Matriz do delineamento composto central rotacional (DCCR) e respostas. 

Variáveis Codificadas -2 -1 0 +1 2 

Temperatura (°C) 25 35 45 55 65 

Agitação (RPM) 300 625 950 1275 1600 

Sal (%) 0 5 10 15 20 

Ordem 
Padrão Temperatura Agitação % Sal Resposta 

1 -1 -1 -1 1873657 
2 1 -1 -1 4454164 
3 -1 1 -1 3363264 
4 1 1 -1 5222469 
5 -1 -1 1 2161148 
6 1 -1 1 3391561 
7 -1 1 1 2877673 
8 1 1 1 4458771 
9 -2 0 0 2427845 
10 2 0 0 5956354 
11 0 -2 0 2408497 
12 0 2 0 3362268 
13 0 0 -2 4863868 
14 0 0 2 2876143 
15 0 0 0 3580178 
16 0 0 0 4552311 
17 0 0 0 4476898 
18 0 0 0 4155082 

                 Fonte: Autor (2018) 

 

 Por meio dos resultados obtidos, determinaram-se os coeficientes de regressão do 

modelo matemático, que estão apresentados na Tabela 10. Considerando-se ao nível de 
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significancia de 5% (p<0,05), podemos observar que todos os termos lineares (intercepto, x1, 

x2 e x3) e o termo quadrático x2
2 foram estatisticamente significativos.  

 

A porcentagem de variação explicada (R2 = 90,07%) sugere que o modelo é 

adequado para estimar a resposta de extração, bem como o valor de Fcalculado superior ao 

Ftabelado (16,43 >3,64), indicando que o modelo matemático é significativo.  

 

A partir dos dados contidos na Tabela 9, geraram-se gráficos de superfície de 

resposta (Figura 26), a partir dos quais foi possível analisar visualmente as combinações do 

processo onde se obtém o aumento de resposta simultaneamente à variação dos fatores. 

 

Tabela 10 - Coeficientes de regressão para a resposta da extração. 

 Estimado Desvio Padrão Valor t   Pr(>|t|)   

Intercepto 3903279      193194 20.2040 1.823e-07 

x1 894265 89860   9.9517 2.209e-05 

x2 371824 89860   4.1378   0.004361 

x3 -374991 89860 -4.1730   0.004173 

x1x2 -46327 127082 -0.3645   0.726214     

x1x3 -203525 127082 -1.6015   0.153293     

x2x3 -59272      127082 -0.4664   0.655089     

x1
2 -20375       193194 -0.2648   0.798806     

x2
2 -347055       76952 -4.5100   0.002765 

x3
2 -100899       76952 -1.3112   0.231162     

Coeficiente de correlação múltipla (R) = 0.9591   

R2 ajustado = 0.9007   

Fcalculado = 16.43  

Ftabelado (10,7) = 3,64 

  

Valor-p = 0.0006101   

Fonte: Autor (2018) 

 

A partir da Figura 26(a), onde a resposta é analisada em função da variação de 

temperatura e da agitação, percebe-se um aumento na resposta à medida que a temperatura é 

elevada de 25 °C até 65 °C. Analisando-se agora a variável agitação, percebe-se um máximo 

de resposta, quando ela está em torno de 1120 rpm. Na Figura 26(b), é possível observar o 

mesmo comportamento pelo gráfico de contorno. Assim, é evidente que o máximo de 
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resposta, tomando essas duas variáveis, é quando a temperatura está em torno de 65 °C e 

agitação 1120 rpm. 

 

Sabe-se que o aumento de temperatura pode provocar uma redução da viscosidade 

cinemática do meio e consequentemente redução da espessura da camada limite em torno da 

fibra (PAWLISZYN, 2012). Esses fatores podem ter contribuído para um aumento na 

transferência de massa do clorpirifós do meio aquoso para a fibra, melhorando a extração. 

 

O efeito negativo da resposta com a adição de sal é evidente na Figura 26(e). De 

fato, ele contribuiu significativamente com o processo de extração (valor p 0.0042) no nível 

de confiança adotado (95%).  Percebe-se que o máximo de resposta é obtido quando não há a 

adição de sal. Esse comportamento também foi observado para o clorpirifós por BOUAID et 

al. (2001), em estudos de extração por SPME em solo usando meio aquoso.  

 

Aqui, observa-se um caso de efeito de salting-in, fenômeno onde ocorre o 

aumento de solubilidade do composto orgânico na matriz aquosa. O caso oposto, efeito 

salting-out, ocorre quando há diminuição de solubilidade do analito. Assim, o efeito salting 

aumenta ou diminui a quantidade de analito extraída dependendo do composto e da 

concentração de sal. O efeito salting não pode ser determinado teoricamente, embora teorias 

tenham sido desenvolvidas para explicar esse efeito em extrações líquido-líquido (LONG; 

MCDEVIT, 1952; PAWLISZYN, 2012). 

 

O efeito salt-in ocorre em analitos com grupos fosforotionato, como o clorpirifós, 

tendo poucas exceções, por exemplo: O,O,O-trietil-fósforotionato e tionazina  que têm 

polaridade pouco menor mas se observa um aumento na quantidade extraída com o aumento 

do teor de sal (MAGDIC et al., 1996).  
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Figura 26 - Superfícies de resposta e curvas de contorno para a resposta em área da extração 
em função da temperatura e agitação (a) e (b), da temperatura e sal(%) (c) e (d) e da agitação 
e sal(%) (e) e (f). 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Com base nos dados obtidos, as condições estabelecidas como as mais favoráveis 

para as análises posteriores foram:  

 

 Temperatura = 65 °C; 

 Agitação = 1120 rpm; 

 Sal (%) = 0. 

 

5.4 Parâmetros de validação do método de extração 
 

Após a otimização de um método, é importante que ele seja validado, como forma 

de assegurar a confiabilidade dos resultados obtidos.  

 

A seletividade do método foi realizada com o objetivo de verificar a presença de 

interferentes ou compostos na matriz da amostra que coeluíssem com o analito. Esse teste 

permitiu também averiguar a presença do analito. O teste foi feito comparando-se análises da 

solução de solo (branco) com o padrão de clorpirifós em água pura, para verificar substâncias 

coeluentes ou a presença do analito de interesse na solução do solo.  

 

Nas Figuras 27 e 28 estão os cromatogramas obtidos em análises por SPME para 

o padrão de clorpirifós 10 g L-1 e para soluções de solo das amostras R0-20 e A0-20. É 

possível observar que não há interferentes no mesmo tempo de retenção que o clorpirifós, 

indicando que o método satisfez a condição de seletividade.  

 

Figura 27 - Cromatogramas da solução padrão de clorpirifós 10,0 g L-1 (―) e da solução de 

solo da amostra R0-20 (―), obtidos por SPME. 

 
           Fonte: Autor (2018) 
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Figura 28 - Cromatogramas da solução padrão de clorpirifós 10,0 g L-1 (―) e da solução de 
solo da amostra A0-20 (―), obtidos por SPME. 

 
           Fonte: Autor (2018). 

 

 

5.4.1 Linearidade e Sensibilidade 

 

Foram construídas curvas de calibração em água pura e em soluções de solo 

(matriz) das amostras R0-20, R40-60, A0-20 e A40-60. Os coeficientes lineares e angulares 

das curvas obtidas foram avaliados por meio dos testes F e t, para verificar a significância 

estatística das curvas de calibração. Em seguida, esses termos foram utilizados no estudo de 

avaliação de efeito matriz.  

A linearidade e o ajuste do modelo das curvas de calibração por SPME foram 

realizadas através de um teste de análise de variância (ANOVA), e os resultados estão 

expressos nas Tabela 11, 13, 14, 15 e 16, respectivamente para as curvas de calibração em 

água pura nas amostras R0-20, R40-60, A0-20 e A40-60 Para viabilizar os cálculos que foram 

necessários para se estimar os parâmetros de validação, foram construídas as Tabelas A.1, 

A.2, A.3, A.4 e A.5 que podem ser vista nos APÊNDICES A, B, C, D e E, respectivamente. 
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Tabela 11 - Tabela da análise de variância para o modelo linear da curva de calibração do 

clorpirifós por SPME em água pura. 
Fonte de variação Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média Quadrática 

Regressão 2,90486x1012 1 2,90486x1012 

Resíduos 1,17035x1010 4 2,92588x109 

Total 2,91656x1012 5  

% de variação explicada (r2): 99,5   

Coeficiente de correlação (r): 0,998   

Fcalculado: 992,8 

Ftabelado = 10,13 

  

Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 12 - Tabela da análise de variância para o modelo linear da curva de calibração do 

clorpirifós por SPME em solução de solo da amostra R0-20. 
Fonte de variação Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média Quadrática 

Regressão 1,62168x1012 1 1,6217x1012 

Resíduos 5,65894x109 4 1,4147x109 

Total 1,62734x1012 5  

% de variação explicada (r2): 99,6   

Coeficiente de correlação (r): 0,998   

Fcalculado: 1146,2 

Ftabelado = 10,13 

  

Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 13 - Tabela da análise de variância para o ajuste do modelo linear da curva de 

calibração para SPME em solução de solo da amostra R40-60. 
Fonte de variação Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média Quadrática 

Regressão 2,3774x1012 1 2,3774x1012 

Resíduos 1,6598x1010 4 4,1496x109 

Total 2,3941x1012 5  

% de variação explicada (r2): 99,3   

Coeficiente de correlação (r): 0,997   

Fcalculado: 572,9 

Ftabelado = 10,13 

  

Fonte: Autor (2018). 
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Tabela 14 - Tabela da análise de variância para o ajuste do modelo linear da curva de 

calibração para SPME em solução de solo da amostra A0-20. 
Fonte de variação Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média Quadrática 

Regressão 3,0407x1012 1 3,0407x1012 

Resíduos 4,8928x1010 3 1,6309x109 

Total 3,0896x1012 4  

% de variação explicada (r2): 98,4   

Coeficiente de correlação (r): 0,992   

Fcalculado: 186,4 

Ftabelado = 7,71 

  

Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 15 - Tabela da análise de variância para o ajuste do modelo linear da curva de 

calibração para SPME em solução de solo da amostra A40-60. 
Fonte de variação Soma dos Quadrados Graus de liberdade Média Quadrática 

Regressão 4,8413x1012 1 4,8413x1012 

Resíduos 2,0238x1010 4 2,0238x109 

Total 4,8615x1012 5  

% de variação explicada (r2): 99,6   

Coeficiente de correlação (r): 0,998   

Fcalculado: 717,6 

Ftabelado = 7,71 

  

Fonte: Autor (2018). 

 

Com os dados obtidos para solução aquosa, podemos observar que a porcentagem 

de variação explicada pelo modelo linear é de 99,5 %. O valor de Fcalculado é igual a 992,8, 

sendo maior do que Ftabelado, =7,71, para um nível de confiança de 95%. O coeficiente de 

correlação, r, foi igual a 0,995. Isso sugere que o modelo apresenta significância estatística, ou 

seja, uma boa correlação linear entre as variáveis x e y.  

 

Da mesma forma, foram obtidos resultados satisfatórios para as curvas de 

calibração nas soluções do solo das amostras. As porcentagens de variação explicada pelos 

modelos lineares (r2) variaram de 98,4 a 99,8 %. Os coeficientes de correlação tiveram valores 

entre 0,992 e 0,998. Para todas as curvas, os valores de Fcalculado foram superiores ao tabelado 

Ftabelado. As curvas de calibração podem ser vistas na Figura 29. 

. 
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Figura 29 - Curvas de Calibração com intervalos de predição (nível de confiança de 95%) 

para o clorpirifós em: (a) água pura; (b) R0-20; (c) R40-60; (d) A0-20; (e) A40-60. 
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                            Fonte: Autor (2018). 

 

Podem-se observar os principais parâmetros estatísticos das curvas de calibração 

na Tabela 16.  

  

Tabela 16 - Parâmetros da curva de calibração e desvios padrão (DP) para os coeficientes 

linear (b) e angular (m) da curva de calibração. 
 Equação da curva r DP b DP m tcalc ttabelado (95%) 

b a 
Água y = 14388 + 49823x 0,998 35506 1581 0,41 31,51 

2,87 R0-20 y = 56028 + 37226x 0,998 24689 1099 2,27 33,87 

R40-60 y = 34051 + 45074x 0,997 42284 1883 0,80 23,94 

A0-20 y = 137919 + 55555x 0,992 83884 4069 1,64 13,65 
3,18 

A40-60 y = -29241 + 70100x 0,998 53949 2617 0,54 26,79 

Fonte: Autor (2018). 
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Os coeficientes lineares (b) e angulares (m) podem ser avaliados por meio de teste 

t para verificar se são significativos ou não em relação ao modelo linear da curva de 

calibração (LIGIERO et al., 2009). 

 

Para que b e m sejam considerados estatisticamente significativos, deve-se 

calcular o valor de t (razão entre o valor do parâmetro e o desvio padrão). O ttabelado, em um 

modelo linear, é obtido considerando-se o número de graus de liberdade (GL) = N - 2, onde N 

é o número de pontos da curva. Caso seja maior, é significativo.  

 

De acordo com a Tabela 16, os coeficientes angulares (m) para as cinco curvas de 

calibração foram significativos (para nível de confiança de 95%). Isso demonstra 

sensibilidade adequada das curvas de calibração. 

  

Os coeficientes lineares (b) para as cinco curvas foram considerados não 

significativos, pois, tcalculado < que ttabelado. Isso implicou que os valores de b pudessem ser 

desconsiderados da equação da curva de calibração.  

 

Outra forma de abordagem que está em consonância com o tratamento 

matemático aplicado acima é quando o intervalo de predição contém a origem dos eixos 

(valor zero) (Figura 29a, 29b, 29c, 29d e 29e). Entretanto, para uma estimativa mais confiável 

da curva de calibração, caso seja optado pela remoção do termo b, faz-se necessário que se 

recalcule m (SILVA et al., 2017).  

O recálculo do termo m foi realizado de acordo com as Equações 41 e 42.  

 

As curvas de calibração originais (sem tratamento estatístico) e as curvas 

ajustadas (após o termo m ser recalculado) podem ser vistas na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Curvas de calibração originais e ajustadas com os respectivos intervalos de 

confiança (IC) para os coeficientes angulares e lineares para clorpirifós em água e nas 

soluções de solo, por SPME. 
 Curva original  Curva ajustada 

Amostra Equação 
IC para m 

(95%) 

IC para b 

(95%) 

 
Equação 

IC para m 

(95%) 

Água y = 49823x + 14338  5028  112909  y = 50407x  4645 

R0-20 y = 37226x + 56027  37226  56028  y = 39801x  4595 

R40-60 y = 45034x + 34051  5988  134463  y = 47080x  5569 

A0-20 y = 55555x + 137919  12939  266750  y = 60455x  12146 

A40-60 y = 70100x - 29241  8321  171556  y = 69062x  5936 

 Fonte: Autor (2018). 

 

5.4.2 Efeito Matriz na extração 
 

Quando se deseja trabalhar com curvas de calibração por padronização externa 

(curva construída em solvente puro), é muito importante que se realize o estudo de efeito 

matriz (BRASIL, 2014), pois substâncias endógenas à matriz podem afetar seriamente a 

exatidão e a precisão dos resultados da análise (PICÓ; BLASCO; FONT, 2004),(PINHO et 

al., 2009).  

 

Para avaliar a influência do efeito matriz na etapa de extração do método, os 

coeficientes angulares das curvas de calibração em água pura e em cada uma das soluções de 

solo foram comparados entre si, por meio de teste t de Student para amostras independentes, 

em nível de confiança de 95% (BRASIL, 2014). Os coeficientes lineares não foram 

empregados nos cálculos por terem sido desconsiderados da equação da curva de calibração.  

 

Na Figura 30 podem-se observar as curvas de calibração para clorpirifós em água 

e nas amostras R0-20, R40-60, A0-20 e A40-60.  
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Figura 30 - Curvas de calibração ajustadas para clorpirifós em água, R0-20, R40-60, A0-20 e 
A40-60. 

 
               Fonte: Autor (2018). 

 

O primeiro passo para a aplicação do teste t foi realizar o teste F para verificar se 

as variâncias dos coeficientes angulares das curvas de calibração em água e na matriz são 

estatisticamente semelhantes (Equação 13). Em seguida, calculou-se o valor de t por meio da 

Equação 15. Os resultados para Fcalculado e tcalculado podem ser vistos na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Valores de Fcalculado e tcalculados e tabelados com nível de confiança de 95%, para 

avaliação do efeito matriz para extrações de clorpirifós em soluções de solo de um Argissolo 

vermelho (amostras R0-20 e R40-60) e de um Cambissolo vermelho (amostras A0-20 e 40-

60). 
Matriz Coef. angular sd Fcalculado Ftabelado tcalculado ttabelado 

Água 50407 1581 -  - - 

R0-20 39801 1100 2,07  7,79  

R40-60 47080 1883 1,42 19,0 1,91 4,30 

A0-20 60455 4069 6,62  3,26  

A40-60 69062 2617 2,74  8,63  

               Fonte: Autor (2018). 

 

Observando-se os coeficientes angulares, verifica-se que nas amostras do 

Argissolo vermelho (R0-20 e R40-60), o efeito matriz interferiu negativamente, reduzindo a 

sensibilidade da curva de calibração. Em contrapartida, nas amostras do Cambissolo vermelho 

(A0-20 e A40-60), o efeito matriz contribuiu positivamente com o efeito matriz.  
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O valor percentual do efeito matriz na extração pode ser observado na Figura 31. 

 

Figura 31 - Porcentagem do efeito matriz para extração de clorpirifós por SPME para as 

amostras R020, R40-60, A0-20 e A40-60. 

 
               Fonte: Autor (2018). 

 

De acordo com o teste t95%, as amostras R0-20 e A-40-60 apresentaram efeito 

matriz significativo. 

 

Considerando os dados do experimento, o efeito matriz parece estar diretamente 

correlacionado ao teor de argila e a CTC na amostra (Tabela 8), que potencializam a extração. 

Um gráfico de correlação entre a argila e o efeito matriz pode ser vista na pode ser visualizado 

na Figura 32 e entre a CTC e o efeito matriz na Figura 33. 
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 Figura 32 - Correlação entre a fração de argila e o efeito matriz. 

 
                                   Fonte: Autor (2018).   
 

Figura 33 - Correlação entre a CTC e o efeito matriz. 

 
                                   Fonte: Autor (2018). 
 

Sabe-se que a natureza elétrica das lamelas irá definir o tipo de interação existente 

no argilomineral, que podendo ser por forças de van der Waals, possuindo natureza neutra, ou 

por interações eletrostáticas com o predomínio de cargas positivas (muito raras) ou de cargas 

negativas (mais comuns) (MARIANI; VILLALBA; ANAISSI, 2013). 

 

A atividade química que a caulinita exibe se deve à ionização de grupos 

funcionais presentes em sua superfície, como o grupo –OH (ALENCAR et al., 2015; MOYO 

et al., 2014). A dissociação de grupos –OH na superfície da caulinita pode gerar CTC 

próximos ou superiores a 10 cmol+ Kg-1 (BOHN; MCNEAL; O’CONNOR, 2001). Essas 

dissociações contribuem para que predominem cargas de natureza negativa nas lamelas que 

constituem o mineral. Na Tabela 19 estão relacionados os fatores de área superficial para a 

caulinita, a ilita e a montmorilonita, expressos em relação à caulinita. 

R² = 0,921

-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

0 100 200 300 400
Ef

ei
to

 M
at

riz

Argila (g Kg-1)

r = 0,959

-0,3
-0,2
-0,1

0
0,1
0,2
0,3
0,4

4 6 8 10

Ef
ei

to
 M

at
riz

CTC  (cmol+ Kg-1)



98 
 

Tabela 19 - Fator de área superficial, ƒfas, para diferentes argilas expressando os sítios de 

sorção máximos relativo à caulinita. 
Argila Aluminossilicato Fator de área superficial (ƒfas) 

Caulinita 1 

Ilita 6 

Montmorilonita 12 

            Fonte: SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN (2003). 

 

Outro fator que pode estar relacionado à origem de carga negativa nos 

filossilicatos são as arestas expostas ou bordas quebradas, onde os grupos –OH ligados ao Si 

(silanol) ou ao Al (aluminol), podem ser protonados ou desprotonados dependendo do valor 

de pH. Esse fenômeno é conhecido como acidez variável. Assim, quando o pH do meio está 

baixo, predominam cargas positivas e, quando o pH está alto, predominam cargas negativas 

(NASCIMENTO et al., 2014). Já em argilas do tipo 2:1, como a esmectita e vermiculita, 

ocorre a acidez permanente que é devido às substituições isomórficas.  

 

A natureza negativa das soluções de solo das amostras A0-20 e A40-60 ficou 

evidente pelas medidas de PZC realizadas (vide Tabela 8). Esse fator pode sugerir que a carga 

resultante negativa na solução potencializa a extração do clorpirifós (Figura 34). Em outras 

palavras, a região de maior potencial superficial de carga negativa do clorpirifós sofre maior 

força de repulsão por parte das cargas residuais negativas dos coloides argilominerais na 

solução do solo (KOROLEV; NESTEROV, 2018). 

 



 

Figura 34 - Mecanismo simplificado de interação 

e o polímero de polidimetilsiloxano.

                    Fonte: Autor (2018)

 

Esse fenômeno 

realizarem estudos de adsorção do agrotóxico sulfadiazina

solos ácidos (pH 4,1 - 5,0) com alto teor de matéria orgânica e argila. 

 

Verificou-se que a sulfadiazina apresentou 

solo com maior teor de argila

dos grupos ativos da superfície da argila, tornando

sulfadiazina pela região de alta densidade eletrônica. Na faixa de p

encontra-se na forma molecular (neutra), onde há elétrons disponíveis para interações 

natureza eletrostáticas. Um gráfico de ponto isoelétrico 

Figura 36. 

 

Figura 35 - Estrutura molecular da sulfadiazina.

Mecanismo simplificado de interação ente o clorpirifós, os coloides argilominerais

e o polímero de polidimetilsiloxano. 

2018). 

fenômeno corrobora com o que foi observado por Doretto

estudos de adsorção do agrotóxico sulfadiazina (Figura 35) em quatro diferen

com alto teor de matéria orgânica e argila.  

que a sulfadiazina apresentou a maior capacidade de adsorção

solo com maior teor de argila. Possivelmente, a acidez do meio contribui

dos grupos ativos da superfície da argila, tornando-a carregada positivamente, e atraindo a 

sulfadiazina pela região de alta densidade eletrônica. Na faixa de pH em estudo, a sulfadiazina 

se na forma molecular (neutra), onde há elétrons disponíveis para interações 

Um gráfico de ponto isoelétrico desse composto 

Estrutura molecular da sulfadiazina. 
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Doretto e Rzath (2013), ao 
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 Figura 36 - Gráfico de ponto isoelétrico da sulfadiazina. 

 
                               Fonte: Chemicalize (2018). 

 

Sabe-se que a matéria orgânica dissolvida ou particulada, mesmo em baixas 

concentrações, pode contribuir para um aumento de solubilidade e estabilidade de muitos 

compostos orgânicos em água, bem como competir pelos sítios ativos da fase extratora 

(SILVA et al., 2017). Esse fenômeno pode ter contribuído para reduzir os valores de 

recuperação.  

 

De acordo com o experimento de DCCR, verificou-se que o teor de sal dissolvido 

pode atuar na redução na quantidade extraída do clorpirifós (Figura 26d e Figura 26e). Dessa 

forma, os teores de sais dissolvidos remanescentes no sobrenadante podem também ter 

contribuído com o declínio da sensibilidade da extração. A salinidade do solo pode ser 

relacionada à condutividade elétrica do mesmo. 

 

Assim, na amostra R0-20, o efeito matriz negativo é muito evidente. Nela 

observa-se que os valores de MO e CE são relativamente elevados, enquanto o teor de argila é 

o menor, considerando as amostras em estudo. Já na amostra A40-60, o efeito matriz positivo 

bastante pronunciado pode está relacionado ao elevado teor de argila e a baixos níveis de MO 

e CE. Na outras amostras, os efeitos de extração observados aparentemente estão relacionados 

com a interação ou com efeitos de covariância entre os parâmetros do solo.  

 

Foi observado que o Fcalculado para o efeito matriz nas amostras referentes à 

camada superficial do solo (R0-20 e A0-20) foi maior que o Fcalculado para as respectivas 

amostras mais profundas (R40-60 e A40-60). Essa maior variabilidade na dispersão para o 
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efeito matriz, que está relacionada à precisão, pode está relacionada à maior complexidade 

química presente na superfície do solo em relação aos seus horizontes mais profundos.  

 

As determinações dos demais procedimentos foram executadas com base nas 

curvas de calibração obtidas por fortificação da matriz. A vantagem desse método está 

justamente em evitar erros que possam surgir em decorrência os efeitos da matriz na detecção 

e quantificação dos analitos, gerando resultados mais confiáveis (HEWAVITHARANA, 

2011; POOLE, 2007; RIMAYI et al., 2015; ZAMORA et al., 2003). 

 

5.4.3 Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) 

 

A obtenção de baixos valores para LD e LQ é um dos grandes desafios no 

desenvolvimento e validação de método analítico para determinações em matrizes ambientais, 

uma vez que compostos contaminantes se encontram no ambiente em concentrações muito baixas, 

geralmente na ordem de μg ou ng L-1 até menos (VIDAL et al., 2015).  
 

Os limites de detecção e de quantificação obtidos para extração em solução de fundo 

foram respectivamente 0,01 e 0,03 g L-1 para solução em branco, respectivamente. Esses dados 

são considerados bastante satisfatórios para análise ambiental, quando comparados com outros 

estudos dessa natureza(FILHO; DOS SANTOS; PEREIRA, 2010) (TANKIEWICZ; 

MORRISON; BIZIUK, 2013b) (MAGDIC et al., 1996) (MILHOME et al., 2011).  

 

A Resolução n° 420 de 2009 do CONAMA(CONAMA, 2009) dispõe sobre critérios 

e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas, porém não 

foi encontrado referência para o limite máximo permitido para clorpirifós em solo. Em água, o 

limite máximo permitido é 30 µg L-1 de acordo com a Resolução CONAMA n° 396 de 

2008(CONAMA, [s.d.]). 
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5.5 Experimentos de Sorção 
 

5.5.1 Estudos Preliminares – Razão solo:solução 

 

As determinações por SPME-CG-EM do pesticida clorpirifós foram feitas 

considerando a solução do solo. Assim, a razão entre a quantidade de solo e solução deve ser 

estudada, para que possa ser obtida uma concentração em solução suficientemente adequada à 

metodologia empregada na quantificação.  

 

A solução do solo consistiu do sobrenadante obtido após centrifugação a 6000 g 

da mistura solo:solução de fundo. Esse estudo foi realizado utilizando a amostra R0-20.  

 

Na Figura 37 pode-se ver, como exemplo, as soluções de solo obtidas após 

centrifugação para a amostra R0-20, para as razões 1:5, 1:10, 1:25 e 1:50, e na Figura 38, as 

respectivas porcentagem remanescente em solução.  

 

Figura 37 - Solução do solo obtido após centrifugação para as razões de solo:solução 1:5, 

1:10, 1:25 e 1:50 e em comparação com o branco. 

 
                          Fonte: Autor (2018). 
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Figura 38 - Porcentagem remanescente de clorpirifós (C0 = 15 g L-1) em solução do solo 

para as razões solo:solução 1:5, 1:10, 1:25 e 1:50 e em comparação com o branco. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

O OECD Test Guideline 106 (OECD, 2000) recomenda que os estudos sejam 

conduzidos em situações onde a porcentagem sorvida seja superior a 20% (preferencialmente 

próxima a 50 %), desde que a concentração remanescente do analito de interesse na fase 

aquosa seja suficientemente elevada para ser medida com precisão. Desta forma, optou-se 

pela razão 1:10 para dar continuidade aos demais procedimentos. 

 

5.5.2 Isoterma de adsorção 

 

Os modelos de isotermas são aplicados aos dados experimentais com a finalidade 

de fornecerem resultados a respeito da adequabilidade e efetividade dos processos de 

adsorção (TOSUN, 2012). Esse estudo é muito utilizado para estimar o grau de afinidade 

entre compostos químicos e solos ou sedimentos, com o objetivo de avaliar a persistência dos 

compostos no meio ambiente (DORETTO; RATH, 2013; KÖHNE; KÖHNE; ŠIMŮNEK, 

2009; SÁNCHEZ-JIMÉNEZ et al., 2012; WEBER et al., 2001).  

 

Os modelos de Langmuir e Freundlich foram utilizados para descrever 

quantitativamente as interações solo/soluto. As principais características da isoterma de 

Langmuir consideram que: todas as moléculas/espécies adsorvem sobre sítios definidos do 

adsorvente; cada sítio pode ser ocupado por apenas uma espécie química; a energia de 
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adsorção é a mesma para cada sítio; e, não há forças de interação entre moléculas adsorvidas 

adjacentes. A isoterma de Freundlich se caracteriza por ser uma equação empírica que pode 

ser aplicada a sistemas com superfícies heterogêneas (COONEY, 1999).  

 

As isotemas de sorção para os dados experimentais das amostras R0-20 e R40-60 

podem ser vistas na Figura 39.  

  

Figura 39 - Isotermas de sorção, para clorpirifós na amostra R0-20 e R0-40. Condições 

experimentais: pH = 6,5, temperatura = 28 °C; agitação = 280 rpm. 

 

Fonte: Autor (2018). 
 

O perfil das curvas de isotermas de adsorção para as duas camadas de solo 

indicaram uma sorção não favorável (COONEY, 1999). As amostras R0-20 e R40-60 são 

solos com baixo teor de matéria orgânica (MO) e a fração mineral (ver Tabela 8), composta 

majoritariamente por areia, não contribui com a sorção (VIEIRA et al., 1999).  

 

As isotemas de sorção para os dados experimentais das amostras A0-20 e A40-60 

podem ser vistas na Figura 40. Para A0-20, o perfil convexo da isoterma indica sorção 

favorável e para A40-60 um perfil linear (COONEY, 1999).  
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Figura 40 - Isotermas de sorção, para clorpirifós nas amostras A0-20 e A40-60. Condições 

experimentais: pH = 7,0, temperatura = 28 °C; agitação = 280 rpm. 

   

Fonte: Autor (2018). 

 

A análise de regressão linear tem sido uma das ferramentas mais aplicadas para a 

determinação do melhor ajuste de modelo de adsorção, pois ela verifica, satisfatoriamente, a 

consistência das suposições teóricas do modelo de isoterma de adsorção aos dados 

experimentais (AYAWEI; EBELEGI; WANKASI, 2017). Dessa forma, os modelos de 

linearizados de Langmuir (Equação 2) e de Freundlich (Equação 5) foram correlacionados aos 

dados experimentais para as amostras de solos (Figura 41).  

 
 1𝐶 = 1𝑞 + 1𝐾 𝑞 𝐶  (2) 

 𝐶 = 𝑘 . 𝐶  (5) 
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Figura 41 - Modelos de Langmuir e Freundlich linearizados aplicados aos dados 
experimentais de isotermas de sorção de clorpirifós para as amostras R0-20, R40-60, A0-20 e 
A40-60. Condições experimentais: pH = 6,5 para amostras R0-20 e R40-60 e pH 7,0 para 
amostras A0-20 e A40-60, temperatura = 28 °C; agitação = 280 rpm. 

 

 

 

 
Fonte: Autor (2018). 
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A verificação do melhor ajuste e consistência dos modelos foi realizada utilizando 

funções de erros. Elas consistem de operações que se baseiam em minimizar o erro residual 

entre os dados experimentais e teóricos. Assim, podem-se concluir os melhores ajustes para os 

cálculos dos parâmetros dos modelos. Na Tabela 20 é possível observar os valores dos 

parâmetros dos modelos de Langmuir e Freundlich e as funções de erros calculadas. 

 

Tabela 20 - Parâmetros das equações para os modelos de isoterma de Langmuir e Freundlich. 
Isotermas Parâmetros  Amostras 

   R0-20 R40-60 A0-20 A40-60 

Langmuir 

KL  0,842 0,881 1,095 1,456 

Qmax  0,287 0,514 0,750 0,461 

r2  0,907 0,901 0,882 0,971 

SSE  0,922 38,03 530,45 27,043 

Freundlich 

Kf  1,761 3,450 6,722 5,279 

n   0,198 0,272 0,435 0,470 

r2  0,944 0,912 0,907 0,971 

SSE  5,01 1,899 0,083 0,133 

Fonte: Autor (2018). 
 

De acordo com os dados obtidos, é possível concluir que o modelo de Langmuir 

não se ajusta aos dados experimentais, devido aos valores negativos para KL e qmax. O modelo 

de Freundlich ofereceu ajuste satisfatório aos dados. 

 

Normalmente, o modelo de Freundlich é aplicado a sistemas não ideais de 

adsorção, tanto em superfícies heterogêneas com para adsorção em multicamadas (HO; 

MCKAY, 2002). De fato, a isoterma de Freundlich é a que mais se aplica a processos de 

sorção de pesticidas em solo por apresentar melhor adequação aos dados experimentais 

(CHEFETZ; MUALEM; BEN-ARI, 2008; DORETTO; RATH, 2013; HILLER et al., 2012; 

HUI; ARIFFIN; TAHIR, 2010; RAMA KRISHNA; PHILIP, 2008; SUKUL et al., 2008; SUN 

et al., 2010). MUHAMAD e colaboradores (2005) estudaram adsorção de clorpirifós em solo 

argiloso de Selangor (Malásia) e encontraram 1/n igual a 1,15. Apesar desse solo possuir teor 

de carbono similar aos avaliados por este estudo, o pH do solo argiloso de Sealangor 

apresentava pH ácido, contribuindo com a formação de sítios ativos na fração argilosa. Hui e 

colaboradores, (2010) relatam que o clorpirifós possui baixa capacidade de adsorção em 

baixas concentrações. 
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É importante ressaltar que os valores experimentais dos parâmetros das isotermas 

obtidos nesse estudo são válidos para as faixas de concentração apresentadas. Pois, a 

constante de distribuição pode variar em função da concentração de soluto presente no meio 

reacional. A Equação 7 (𝐾 = 𝐾 . 𝐶 ) indica como a variação de Kd está relacionada com a 

variação de concentração no meio aquoso. 

 Dessa forma, para fins de estimação, pode-se assumir que o valor de Kd seja 

constante em uma faixa de concentração. Por isso adota-se um intervalo de concentração mais 

próximo da linearidade, em uma isoterma. Em muitos casos, um significativo valor de Kd é 

obtido quando a sorção em material orgânico natural é o processo dominante, o que ocorre 

quando a fração de carbono orgânico é >1%. Isso pode ser particularmente problemático para 

solos que exibem muito baixo teor de carbono orgânico, como solos com teor de areia mais 

elevados (MELO; ALLEONI, 2009).  

 

5.5.3 Determinação do coeficientes de sorção (Kd) 

 

Os coeficientes de sorção são parâmetros importantes na estimativa da 

distribuição do contaminante orgânico em relação a duas fases. Esses valores indicam a 

tendência do analito em interagir preferencialmente com o adsorvato ou com a fase líquida do 

sistema em estudo. No solo, quando a determinação da distribuição do composto considera 

toda a fração possível onde possa ocorrer o fenômeno de adsorção/partição, o coeficiente de 

sorção é denominado simplesmente de coeficiente de distribuição (Kd) (WAUCHOPE et al., 

2002). 

 

O cálculo de Kd  pode ser realizado considerando uma faixa linear da isoterma de 

sorção (SCHWARZENBACH; GSCHWEND; IMBODEN, 2003). Assim, o valor de Kd é 

numericamente igual ao coeficiente angular da reta de regressão calculada para a faixa linear 

da isoterma. Na Figura 42 é possível observar a faixa de concentração linear das isotermas de 

sorção para o clorpirifós nas amostras de solo R0-20, R40-60, A0-20 e A40-60, e a 

determinação do valor de Kd. 
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Figura 42 - Faixa de concentração linear das isotermas de sorção para clorpirifós nas 

amostras: (a) R0-20; (b) R40-60; (c) A0-20 e (d) 40-60. Condições experimentais: pH = 6,5 

para amostras R0-20 e R40-60 e pH 7,0 para amostras A0-20 e A40-60, temperatura = 28 °C; 

agitação = 280 rpm. 
 

 
 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

Para as amostras das camadas superficiais dos solos (R0-20 e A0-20) foram 

obtidos valores de Kd iguais a 7,05 L g-1 e Kd = 4,05 L g-1. Para as amostras mais profundas, 

foram obtidos os valores de Kd iguais a 4,64 L g-1 e 3,72 L g-1. Os maiores valores de Kd para 

as camadas superficiais podem estar relacionados à maior concentração de MO em relação as 

camadas mais profundas. Estudos com outros agrotóxicos e poluentes orgânicos também 

mostram que a matéria orgânica tem forte influência sobre a sorção no solo (BOEIRA et al., 

2008; DORETTO; RATH, 2013; GEVAO; SEMPLE; JONES, 2000).  
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Efeito do cossolvente 
 

O estudo do cosolvente foi realizado com o objetivo de avaliar a influência da 

acetona na solubilidade do clorpirifós, e assim o efeito sobre a constante de distribuição (Kd). 

Isso decorre da possibilidade do clorpirifós poder interagir tanto com os sítios ativos do solo 

como quanto com a acetona. Para isso utilizou-se a Equação 14.  

 𝑙𝑜𝑔𝐾 , = 𝑙𝑜𝑔𝐾 − 𝑎 𝑙𝑜𝑔 𝑉𝑉 + 0,5ƒ  𝑁( : −  : )(𝐻𝑆𝐴)2,303𝑅𝑇  
(14) 

 

Os estudos indicaram que a acetona afetou o valor de Kd em 3,12 %. Assim, 

infere-se que a distribuição do clorpirifós para o solo foi reduzida em 3,12%. Os valores de Kd 

foram corrigidos para Kd’. 

 

5.5.4 Determinação do Koc e Kmo 

 

É possível também estimar o coeficiente de distribuição em função do carbono 

orgânico do solo (COS) ou da matéria orgânica do solo (MOS). Em ambos, os cálculos de 

transferência de massa estão relacionados à fração orgânica do solo. Quando o coeficiente de 

distribuição considera o percentual de COS, é denominado Koc (Equação 13) e, quando utiliza 

o percentual de MOS, denomina-se Kmo (Equação 32). 

 𝐾 = 𝐾ƒ  (13) 

 𝐾 = 𝐾ƒ  (32) 

 

O percentual de carbono orgânico do solo pode ser determinado por via úmida 

através de reação de oxidação-redução (PANSU, 2006). A partir deste, pode-se determinar o 

percentual de matéria orgânica do solo, por meio de um fator de conversão conhecido como 

fator de Bemmelen. Na literatura é bastante difundido um valor de 1,72 para o fator de 

Bemmelen, onde assume que 58% da matéria orgânica do solo é composta por carbono 

orgânico (100/58 = 1,72). Entretanto, há estudos que sugerem que esse valor pode não ser 
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uma boa estimativa para a conversão do teor de carbono orgânico em matéria orgânica, por 

ser baixo para a maioria dos solos (PRIBYL, 2010). Esse estudo se embasou nos fato de que 

os novos métodos de quantificação possuem maior exatidão. Assim, Pribyl (2010) sugere que 

um fator igual 2, baseado no  pressuposto de que a matéria orgânica é composta de 50% de 

carbono, seja mais realista. Assim, o parâmetro Kmo foram calculados utilizando um fator de 

van Bemmelen igual a 2. Foram calculados também, uma estimativa da fração de clorpirifós 

dissolvida na água (Equação 10), o fator de retardamento do solo (Equação 11) e a porosidade 

do solo (Equação 12). Esses resultados podem ser observados na Tabela 21. 

 ƒ = 11 + (𝑚 𝑉⁄ )𝐾  (10) 

 

 ƒ = 1 + 𝜌 1 − 𝜙1 + 𝜙 𝐾  (11) 

 

 𝜙 = 𝑉1 + (𝑚 ⁄ 𝑉 )𝜌  (12) 

 
 
Tabela 21 - Valores de Kd, Koc e Kmo para clorpirifós nas amostras de solo R0-20, R40-60, 

A0-20 e A40-60. 

Amostra Kd’ 

(Lg-1) 

Koc 

(Lg-1) 

Kom 

(Lg-1) 
ƒw 

 

Φ 

 

ƒr 

 

R0-20 7,05 898 449 0,59 0,96 1,35 

R40-60 4,64 903 451 0,68 0,96 1,23 

A0-20 4,05 312 156 0,71 0,97 1,20 

A40-60 3,72 650 325 0,73 0,96 1,18 

                                  Fonte: Autor (2018). 
 

Nas amostras de solos coletadas na faixa de 0-20 cm, os valores para as constantes 

de distribuição (Kd) foram mais elevados do que os valores na camada mais profunda do solo 

(0-20 cm). Provavelmente, o maior teor de matéria orgânica na camada superfície tenha 

contribuído com esses valores mais elevados. Dessa forma, observa-se valores de ƒw menores 
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na camada superficial e maiores na camada mais profunda, indicando que o clorpirifós tem 

tendência em permanecer em meio aquoso no subsolo, onde o teor de matéria orgânica é 

menor.  

 

Os solos estudados eram de regiões onde a presença da água pode ocorrer por 

meio da ação de chuvas ou de irrigação. Em virtude das características da região, estes 

resultados sugerem que o transporte do clorpirifós (por lixiviação ou runoff) pode ocorrer por 

meio de fluxo saturado, fluxo não saturado e movimento de vapor. O fluxo saturado ocorre 

quando os poros do solo estão completamente preenchidos com água (saturados); o fluxo não 

saturado ocorre quando os poros maiores do solo estão cheios de ar, deixando apenas os poros 

menores para reter e conduzir a água; o movimento de vapor ocorre quando diferenças de 

pressão de vapor se desenvolvem em solos relativamente secos (BRADY, 2013).  

 

As raízes das plantas não possuem tendência em absorver o clorpirifós, embora 

uma pequena concentração de clorpirifós possa ser absorvida pelas plantas através das 

superfícies foliares por meio de aspersão. Dificilmente o clorpirifós é distribuído para toda a 

planta. O clorpirifós absorvido pelos tecidos vegetais é primariamente metabolizado em 3,5,6-

tricloro-2-piridinol (TCP), que é então armazenado como um conjugado glicosídico 

(KULKARNI et al., 2000). O TCP é um metabólito mais solúvel do que o clorpirifós (S = 

80,9 mg L-1). A taxa de hidrólise para o clorpirifós aumenta com a temperatura e a 

alcalinidade. Espera-se uma meia vida de 35 a 78 dias em água a pH 7 e temperatura de 25°C 

(KAMRIN, 1997).  
 

De acordo com a caracterização das amostras de solo realizadas neste estudo, 

verificou-se um elevado percentual de saturação por base (V%) (Tabela 8), indicando um alto 

teor relativo de bases como cálcio, magnésio, sódio e potássio. Como os constituintes da 

matéria orgânica possuem um grande número de grupos ácidos (ex.: ácidos carboxílicos, 

fenóis) e outros grupos polares (HAKIM; KOBAYASHI, 2018), é possível que estes possam 

se dissociar e/ou formarem complexos com os íons metálicos (ex.: Na+, K+, Ca2+, Al3+). 

Grupos funcionais com cargas semelhantes podem se ligar a cátions divalentes, como o 

cálcio, e fazendo com que as macromoléculas se enrolem, como um quelato. Assim, os efeitos 

desse fenômeno podem ser bastante complexos (SCHWARZENBACH; GSCHWEND; 

IMBODEN, 2003).  
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Em estudos de adsorção de clorpirifós em solos de Kuala Terengganu, na Malásia, 

foi observado um maior valor de Kd (igual a 346 ml g-1) para uma amostra de solo argiloso 

que continha o maior teor de matéria orgânica e menor valor de pH (HUI; ARIFFIN; TAHIR, 

2010). Esse solo analisado possuía como componente da fração argilosa a muscovita, uma 

argila filossilicato do grupo das micas (tipo 1:1), que possui carga superficial variável. Assim, 

o pH ácido do meio provavelmente influenciou na geração de cargas positivas na superfície 

da argila, contribuindo para interações dipolo-dipolo com o clorpirifós. O solo que apresentou 

menor valor de Kd possuía em relação aos outros solos um baixo teor de matéria orgânica, o 

valor de pH mais elevado e também a caulinita como componente majoritário da fração 

mineral. 

 

Muhamad et al. (2004) estudaram o efeito do pH (faixa de 3-10) sobre a sorção de 

clorpirifós em dois solos de agricultura: um solo argiloso (teor de argila = 52,2%, carbono 

orgânico total = 1,89 pH = 4,5) e um solo franco argiloso (teor de argila = 34%, carbono 

orgânico total = 6,08 pH = 3,58). Eles verificaram que a sorção do clorpirifós foi mais elevada 

para os solos em valores de pH mais baixos. Kulkarni et al. (2000) relata que a persistência do 

clorpirifós é mais baixa solos com pH elevado.  

 

Este estudo não considerou o efeito do pH na sorção do clorpirifós devido o 

processo de calagem comumente realizado em solos com finalidades agrícolas.  

Em geral são encontrados valores de valores de Kd para o clorpirifos na faixa de 

360 a 31.000. Essa variação é dependente do tipo de solo, da natureza dos constituintes da 

matéria orgânica dissolvida, mudanças no pH, composição iônica e até das condições 

ambientais (KULKARNI et al., 2000). Dessa forma, essas variáveis podem acarretar em um 

impacto significativo no número de domínios hidrofóbicos e hidrofílicos que são relevantes 

para a sorção de um dado composto orgânico. 

 

Considerando os valores obtidos de Koc e ƒw, (vide Tabela 21) e os dados 

observados na literatura, pode-se concluir que o clorpirifós apresentou uma capacidade 

moderada de lixiviação. 
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5.5.5 Cinética de sorção 

 

É importante que o estudo de isoterma seja realizado considerando o ponto em 

que ocorre o equilíbrio do analito alvo (adsorvato) entre a solução aquosa e o material 

adsorvente, nesse caso, o solo. Pois, com isso, pode-se determinar a capacidade máxima de 

adsorção do solo para o composto em estudo. Da mesma forma, pode-se determinar a eficácia 

da adsorção e entender o processo cinético envolvido (FAUST; MALY, 1987).  

 

No estudo do tempo de equilíbrio, é realizado um estudo de balanço de massa que, 

em termos matemáticos, resulta na fórmula da capacidade de adsorção do solo no tempo t 

(Equação 20) (NASCIMENTO et al., 2014). Nas Figura 43 e Figura 44 podem-se observar os 

gráficos de cinética para a sorção do clorpirifós a 15 µg L-1 em um Argissolo vermelho 

(profundidade de 0-20 cm) e em um Cambissolo háplico (profundidade de 0-20 cm), 

respectivamente, onde q é a quantidade adsorvida do pesticida por massa de solo em função 

do tempo. 

 

Figura 43 - Curva de tempo de equilíbrio (cinética) para clorpirifós (C0=15 µg L-1) em um 

Argissolo vermelho (profundidade de 0-20 cm) (amostra R0-20). Condições experimentais: 

pH = 6,5, temperatura = 28 °C; agitação = 280 rpm. 

 
                                   Fonte: Autor (2018). 
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Figura 44 - Curva de tempo de equilíbrio (cinética) para clorpirifós (C0=15 µg L-1) em Cambissolo háplico 

(profundidade de 0 - 20 cm). Condições experimentais: pH = 7,0 para amostras A0-20 e A40-60, temperatura = 

28 °C; agitação = 280 rpm. 

 
Fonte: Autor (2018). 

 

 

Para o Argissolo vermelho (Figura 43), pode-se observar que em 12 h o sistema 

tende a atingir o equilíbrio. No tempo de 24 é possível afirmar o estado de equilíbrio do 

mesmo. Dessa forma, o tempo de 24 h foi tomado para a realização dos estudos da isoterma 

de adsorção no solo de Russas (amostras R0-20 e R40-60). Para o Cambissolo háplico (Figura 

44), pode-se observar que o sistema atingiu o equilíbrio em 24 h. Esse tempo também foi 

observado por MUHAMAD et al., 2005. O tempo de 24 h é o suficiente para a maioria dos 

compostos (COOKE; SHAW; COLLINS, 2004) (OECD, 2000) (HUI; ARIFFIN; TAHIR, 

2010) (KONG et al., 2012). 

 

Um gráfico relacionando a associação do clorpirifós ao solo no período de tempo 

observado, ou seja, a diminuição da concentração deste na água, pode ser observados na 

Figura 45. 
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Figura 45 - Gráfico relacionando

amostras de solos R0-20 e A0-20 em relação a

e pH 7,0 para amostras A0-20, temperat

 

Fonte: Autor (201
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2018). 

Para a amostra A0-20, observa-se uma taxa maior na diminuição da concentração 

do clorpirifós no meio aquoso, nas horas iniciais do processo. 
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tempo é diretamente proporcional à diferença na concentração de saturação e ao número de 

sítios ativos do sólido (HO, 2004; HO; MCKAY, 2000; LAGERGREN, 1898). 

 

No modelo de pseudossegunda ordem, desenvolvido por Ho e colaboradores, 

pressupõe-se que a etapa limitante da velocidade de adsorção envolve interações químicas, 

por meio de forças de valência entre o adsorvente e o adsorvato. 

 

Os parâmetros obtidos pelos modelos teóricos e as equações linearizadas para o 

Argissolo vermelho e Cambissolo háplico (profundidade de 0-20 cm) podem ser observados 

na Figura 46 e Tabela 22, respectivamente. 

 
Figura 46 - Modelos linearizados de (a) pseudoprimeira ordem e (b) pseudossegunda ordem para a amostra R0-

20 (Argissolo vermelho) e (c) pseudoprimeira ordem e (d) pseudossegunda ordem para a amostra A0-20 

(Cambissolo háplico). Condições experimentais: pH = 6,5 para a amostra R0-20 e pH 7,0 para a amostra A0-20, 

temperatura = 28 °C; agitação = 280 rpm. 

 

 
Fonte: Autor (2018). 
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Tabela 22 - Parâmetros obtidos pelos modelos teóricos de pseudoprimeira e pseudossegunda ordens para as 

amostra R0-20 e A0-20. 

 Pseudoprimeira ordem  Pseudossegunda ordem 

Amostra qe qteór k1 r2 p  qteór k2 r2 p 

R0-20 0,117 0,122 0,047 0,988 5,38x10-4  0,132 4,21 0,997 7,43x10-5 

A0-20 0,140 0,052 0,125 0,935 7,2x10-3  0,143 5,09 0,999 1,03x10-4 

  Fonte: Autor (2018). 
 

As constantes K1 e K2 foram calculadas por meio dos coeficientes angular e linear, 

respectivamente. Para a amostra R0-20, o modelo de pseudoprimeira ordem ofereceu melhor 

ajuste, considerando o valor de qteórico = 0,122 próximo ao experimental, qe = 0,117 e r2 igual a 

0,988 (próximo a 1,0). Apesar disto, o modelo de pseudossegunda ordem também ofereceu 

um ajuste satisfatório, descrevendo bem os dados experimentais, com valor p<0,05 e r2 = 

0,997. 

 

Para a amostra A0-20, os valores de r2 e p foram considerados satisfatórios para os 

dois modelos. No entanto, o valor de qteórico = 0,143 foi mais próximo ao experimental, qe = 

0,140. 

 

Os dados sugerem que é possível que os processos de pseudoprimeira e 

pseudossegunda ordem ocorram simultaneamente. Isso pode ser possível em uma vez que o 

solo é considerado um sistema heterogêneo, onde a matéria orgânica pode estar presente em 

diferentes estados de agregação.  

 

A partir dos cálculos de cinética calcularam-se os tempos de meia vida para as 

camadas superficiais dos solos, sendo 1,98 h e 1,37 h, respectivamente. 

 

Modelos de difusão 
 

Os modelos de difusão intrapartícula de Weber-Morrison e intraporo de Boyd 

foram aplicados para que se pudessem obter informações a respeito dos mecanismos que 

afetam a cinética de sorção.  
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Modelo de Weber-Morris 
 

A Figura 47 mostra o modelo gráfico de difusão proposto por Weber-Morris. É 

possível distinguir duas etapas envolvidas na sorção do clorpirifós na amostra de solo R0-20. 

Verifica-se que no intervalo (I), o coeficiente linear (C, na Equação 25) se aproxima de zero. 

Assim, a difusão intrapartícula é a etapa dominante sobe o processo e, dessa forma, o filme 

líquido que cerca a partícula exerce pouca influência sobre a transferência de massa das 

moléculas de clorpirifós, que podem atravessá-lo mais facilmente. Em outras palavras, a 

concentração de sorvato no filme líquido pode ser considerada não relevante. O gráfico (Cs vs 

t1/2) resulta em uma reta cujo coeficiente angular corresponde à constante de difusão K (g g-1 

h-1/2). Caso a difusão intrafilme fosse o fator determinante no mecanismo de sorção, o 

coeficiente linear seria diferente de zero e, a espessura do filme seria atribuída ao coeficiente 

linear em (g.g-1). No trecho II pode-se observar que o equilíbrio é alcançado, pois não há 

variação na capacidade de sorção (Cs).  

 

Figura 47 - Modelo de difusão intrapartícula de Weber-Morris aplicado à sorção de clorpirifós 

à amostra R0-20. 

 
              Fonte: Autor (2018).  
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equilíbrio, cujo valor foi K igual a 0,0054 g g-1 t-1/2. Nessa etapa, a espessura de filme 

corresponde a 37,5 g g-1.  
 

Figura 48 - Modelo de difusão intrapartícula de Weber-Morris aplicado à sorção de clorpirifós 

à amostra A0-20. 

 
Fonte: Autor (2018). 
 

O modelo de Webber-Morris não permite, com facilidade, que se saiba o que 
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Modelo de Boyd 
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Figura 49 - Modelo de difusão intraporo de Boyd aplicado à sorção de clorpirifós na amostra 

R0-20. 

 
Fonte: Autor (2018). 
 

Para a amostra A0-20 (Figura 50), modelo de Boyd indicou que a difusão 

intraporo não foi a etapa limitante do processo de sorção, sendo, portanto, um processo 

intrafilme, pois a reta não passa pela origem. O valor do coeficiente de difusão D foi estimado 

em 2,5x10-7 cm2 min-1. Assim, o modelo de Boyd confirma a suposição inferida pelo modelo 

de Weber-Morris para mecanismo de difusão intrafilme para a amostra A0-20.  

 

Figura 50 - Modelo de difusão intraporo de Boyd aplicado à sorção de clorpirifós na amostra 
A0-20. 

 
Fonte: Autor (2018). 

y = 0,2326x - 0,4278
r² = 0,9381

y = 0,0088x + 2,399
r² = 0,4072

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

0 10 20 30 40 50 60

Bt

t (h)

y = 0,1533x + 0,3521
r² = 0,878

y = 0,0155x + 1,377
r² = 0,9986

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

0 10 20 30 40 50 60

Bt

t

I 

II 

I 
II 



122 
 

Nas Tabelas 23 e 24 estão os parâmetros calculados para os modelos de Weber-

Morris e de Boyd. 

 
Tabela 23 - Parâmetros dos modelos de difusão de Weber-Morris e Boyd para o estudo de 

mecanismo de sorção de clorpirifós nos solos R0-20. 

Solo R0-20 
Modelo de difusão intrapartícula de Webber-Moris 

Trecho I  Trecho II 

KI  

(g g-1 h-1) 

CI 

(g g-1) 
DI 

(cm2 h-1) 
r2 

 

 

KII 

(g g-1 h-1) 

CII 

(g g-1) 
DII  

(cm2 h-1) 
r2 

0,03 0,008 3,6x10-7 0,999  ~0,00 0,127 1,0x10-12 0,001 

 

Modelo de difusão intraporo de Boyd 

Trecho I  Trecho II 

B  

(g g-1 h-1) 

DI 

(cm2 h-1) 
r2  

B 

(g g-1 h-1) 

DII 

(cm2 h-1) 
r2 

0,156 2,53x10-7 0,901  0,009 1,42x10-8 0,407 

Fonte: Autor (2018) 

 

Tabela 24 - Parâmetros dos modelos de difusão de Weber-Morris e Boyd para o estudo de 

mecanismo de sorção de clorpirifós nos solos A0-20. 

Solo A0-20 
Modelo de difusão intrapartícula de Webber-Moris 

Trecho I  Trecho II 

KI  

(g g-1 h-1) 

CI 

(g g-1) 
DI 

(cm2 h-1) 
r2 

 

 

KII 

(g g-1 h-1) 

CII 

(g g-1) 
DI I 

(cm2 h-1) 
r2 

0,021 0,063 1,3x10-7 0,862  0,005 0,105 8,6x10-9 0,971 

 

Modelo de difusão intraporo de Boyd 

Trecho I  Trecho II 

B  

(g g-1 h-1) 

DI 

(cm2 h-1) 
r2  

B 

(g g-1 h-1) 

DII 

(cm2 h-1) 
r2 

0,153 2,5x10-7 0,878  0,016 2,6x10-8 0,998 

Fonte: Autor (2018) 

 
 
 



123 
 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A metodologia desenvolvida por SPME-CG-MS para a análise de clorpirifós em 

solução de solo se enquadrou eficientemente nos parâmetros de validação sugeridos pelos 

órgãos competentes na área. Com o método desenvolvido foi possível obter uma faixa de 

trabalho linear com intervalo de concentração de 0,5 a 40,0 µg L-1, e coeficientes de 

correlação (r) entre 0,992 e 0,998. O LD e LQ foram 0,01 e 0,03 µg L-1, respectivamente. 

Com tratamento estatístico adequado foi possível desconsiderar os coeficientes lineares das 

curvas de calibração, devido estes não serem estatisticamente significativos. 

 

Os estudos de cinética indicaram que o mecanismo de sorção do clorpirifós para o 

Argissolo vermelho e para o Cambissolo háplico segue um modelo de pseudossegunda ordem. 

Entretanto, para a amostra R0-20, o modelo de pseudoprimeira ordem também ofereceu ajuste 

satisfatório, indicando que esse tipo de mecanismo também possa estar atuando nos processos 

cinéticos. A partir dos cálculos de cinética calcularam-se os tempos de meia vida para as 

camadas superficiais dos solos, sendo 1,98 h e 1,37 h, respectivamente. 

 

O modelo de Freundlich apresentou ajuste satisfatório para os dados 

experimentais, em contraponto ao modelo de Langmuir. Considerando as amostras R0-20 e 

R40-60, a sorção seguiu um processo desfavorável. Para a amostra A0-20 o processo teve 

tendência favorável e A40-60 seguiu processo de sorção linear. 

 

O valor de Kd, corrigido para o efeito do cossolvente, variou entre 3,8 e 7,3  para o 

clorpirifós para as amostras solos. Os baixos valores observados podem estar relacionados à 

característica da fração argilosa e ao pH neutro do meio. O estudo sugere que o clorpirifós não 

possui afinidade pela caulinita e que a solubilidade é influenciada pela salinidade. Os dados 

obtidos indicaram que a sorção do clorpirifós tende a ser mais favorável em solos com pH 

ácido e argilas de carga variável (tipo 2:1).  

 
Os modelos de difusão de Weber-Morris e de Boyd indicaram que as amostras de 

Argissolo vermelho seguiram um mecanismo de difusão intraporo. Para as amostras do 

Cambissolo háplico, o mecanismo ocorre por difusão intrafilme. 
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Considerando as frações dissolvidas em meio aquoso e as constantes de 

distribuição, pode-se inferir que o clorpirifós possui tendência moderada a ser lixiviado nesses 

dois solos. 
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ANEXO A - MAPA EXPLORATÓRIO – RECONHECIMENTO DOS SOLOS DO MUNICÍPIO DE RUSSAS. 
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ANEXO B - MAPA EXPLORATÓRIO – RECONHECIMENTO DOS SOLOS DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE. 
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APÊNDICE A - TABELA PARA OBTENÇÃO DOS VALORES DE Sxx, Syy, Sxy, SQR e SQr PARA AJUSTE DO MODELO LINEAR 
AOS DADOS OBTIDOS POR SPME PARA CLORPIRIFÓS EM ÁGUA PURA. 

 
 
Tabela A.1 
 

  Sxx Syy Sxy SQR SQr 

 x y ŷ x - x y - y y-ŷ ŷ - y (x - x)2 (y - y)2  (x - 𝒙).( y - y)  (ŷ - y)2 (y-ŷ)2 

 0,5 64796 39300 -17,1 -825648,9 25496 -851144 291,8 6,81696E+11 14104834,71 724446882911 650025297 

 5 181934 263504 -12,6 -708510,9 -81570 -626941 158,3 5,01988E+11 8915428,34 393054452761 6653715716 

 10 561382 512619 -7,6 -329062,4 48763 -377825 57,5 1,08282E+11 2495389,57 142751805768 2377804649 

 20 1044787 1010850 2,4 154342,14 33936 120406 5,8 23821495837 372993,50 14497556895 1151675035 

 30 1479709 1509081 12,4 589264,31 -29372 618637 154,2 3,47232E+11 7316698,46 382711368174 862737631 

 40 2010060 2007312 22,4 1119615,6 2748 1116868 502,5 1,25354E+12 25098050,57 1247393239604 7551709 
soma 105,5 5342666      1170,2 2,91656E+12 58303395,15 2904855306113 11703510037 

média 17,6 890444      195,0 4,86093E+11 9717232,53   
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APÊNDICE B - TABELA PARA OBTENÇÃO DOS VALORES DE Sxx, Syy, Sxy, SQR e SQr PARA AJUSTE DO MODELO LINEAR 
(CURVA DE CALIBRAÇÃO) AOS DADOS OBTIDOS POR SPME PARA CLORPIRIFÓS EM SOLUÇÃO DE SOLO DA 

AMOSTRA R0-20. 
 
 
Tabela A.2 
 

  Sxx Syy Sxy SQR SQr 

 x y ŷ x - x y - y y-ŷ ŷ - y (x - x)2 (y - y)2  (x - 𝒙).( y - y)  (ŷ - y)2 (y-ŷ)2 

0,5 78874 74641 -17,1 -631718,6 4233 -635952 291,8 3,99068E+11 10791858,7 404434520273 17919216 
5 204657 242160 -12,6 -505935,2 -37503 -468433 158,3 2,5597E+11 6366351,5 219429184931 1406439933 

10 442124 428292 -7,6 -268468,6 13832 -282300 57,5 72075365322 2035886,5 79693569599 191322555 
20 854171 800556 2,4 143578,4 53615 89964 5,8 20614769709 346981,2 8093502238 2874520011 
30 1138634 1172821 12,4 428041,4 -34187 462228 154,2 1,83219E+11 5314847,9 213654985951 1168739956 
40 1545095 1545085 22,4 834502,4 10 834493 502,5 6,96394E+11 18706763,1 696378020737 95 

soma 105,5 4263555      1170,2 1,62734E+12 43562689,1 1621683783729 5658941766 
média 17,6 710593      195,0 2,71224E+11 7260448,2   
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APÊNDICE C - TABELA PARA OBTENÇÃO DOS VALORES DE Sxx, Syy, Sxy, SQR e SQr PARA AJUSTE DO MODELO LINEAR 
(CURVA DE CALIBRAÇÃO) AOS DADOS OBTIDOS POR SPME PARA CLORPIRIFÓS EM SOLUÇÃO DE SOLO DA 

AMOSTRA R40-60. 
 
 
Tabela A.3 
 

  Sxx Syy Sxy SQR SQr 

 x y ŷ x - x y - y y-ŷ ŷ - y (x - x)2 (y - y)2  (x - 𝒙).( y - y)  (ŷ - y)2 (y-ŷ)2 
0,5 45471 56588 -17,1 -781131,4 -11117 -770014 291,8 6,10166E+11 13344328,4 592921538651 123597264 

5 187260 259421 -12,6 -639341,9 -72161 -567181 158,3 4,08758E+11 8045052,5 321694324873 5207193045 
10 439030 484791 -7,6 -237571,9 104239 -341811 57,5 56440415589 1801587,0 116834818836 10865804522 
20 924524 935531 2,4 97922,1 -11007 108929 5,8 9588734404 236645,0 11865485164 121147983 
30 1392044 1386271 12,4 565441,6 5773 559669 154,2 3,19724E+11 7020899,7 313229056028 33326159 
40 1821284 1837011 22,4 994681,6 -15727 1010409 502,5 9,89391E+11 22297445,5 1020925531429 247338936 

soma 105,5 4809615      1170,2 2,39407E+12 52745958,0 2377470754979 16598407909 
média 17,6 801602      195,0 3,99012E+11 8790993,0   
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APÊNDICE D - TABELA PARA OBTENÇÃO DOS VALORES DE Sxx, Syy, Sxy, SQR e SQr PARA AJUSTE DO MODELO LINEAR 
(CURVA DE CALIBRAÇÃO) AOS DADOS OBTIDOS POR SPME PARA CLORPIRIFÓS EM SOLUÇÃO DE SOLO DA 

AMOSTRA A0-20. 
 
 
Tabela A.4 
 

  Sxx Syy Sxy SQR SQr 

 x y ŷ x - x y - y y-ŷ ŷ - y (x - x)2 (y - y)2  (x - 𝒙).( y - y)  (ŷ - y)2 (y-ŷ)2 
0,5 70474 165698 -14,6 -906330,1 -95224 -811107 213,2 8,21434E+11 13232419,5 657893820979 9067526174 

5 387375 415696 -10,1 -589428,6 -28321 -561108 102,0 3,47426E+11 5953228,9 314842131160 802059236 
10 884166 693472 -5,1 -92638,1 190694 -283332 26,0 8581817572 472454,3 80276873164 36364063174 
20 1200612 1249025 4,9 223807,9 -48413 272221 24,0 50089976102 1096658,7 74104103217 2343798085 
40 2341393 2360130 24,9 1364588,9 -18737 1383326 620,0 1,8621E+12 33978263,6 1913589547502 351061650 

soma 75,5 4884021      985,2 3,08963E+12 54733025,0 3040706476022 48928508319 
média 15,1 976804      197,0 6,17927E+11 10946605,0   
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APÊNDICE E - TABELA PARA OBTENÇÃO DOS VALORES DE Sxx, Syy, Sxy, SQR e SQr PARA AJUSTE DO MODELO LINEAR 
(CURVA DE CALIBRAÇÃO) AOS DADOS OBTIDOS POR SPME PARA CLORPIRIFÓS EM SOLUÇÃO DE SOLO DA 

AMOSTRA A40-60. 
 
 
Tabela A.5 
 

  Sxx Syy Sxy SQR SQr 

 x y ŷ x - x y - y y-ŷ ŷ - y (x - x)2 (y - y)2  (x - 𝒙).( y - y)  (ŷ - y)2 (y-ŷ)2 
0,5 93299 5809 -14,6 -935976 87490 -1023465 213,2 8,76051E+11 13665245,2 1047481281242 7654435317 

5 327336 321261 -10,1 -701939 6075 -708014 102,0 4,92718E+11 7089580,9 501283381026 36905467 
10 585574 671763 -5,1 -443701 -86189 -357512 26,0 1,9687E+11 2262873,6 127814731306 7428515836 
20 1318626 1372766 4,9 289352 -54140 343492 24,0 83724464163 1417823,8 117986608945 2931138383 
40 2821538 2774774 24,9 1792263 46764 1745499 620,0 3,21221E+12 44627356,2 3046767072542 2186891354 

soma 105,5 7288785      985,2 4,86157E+12 69062879,7 4841333075061 20237886358 
média 17,6 1214797      197,0 9,72314E+11 13812575,9   

 
 
 


