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RESUMO 

 

 

DETERMINAÇÃO DE HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS 

UTILIZANDO CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA 

 

 

AUTOR: Lucas Paines Bressan 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Paulo Cícero do Nascimento 

 

 

Um método foi desenvolvido para a determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

de baixo peso molecular (naftaleno, antraceno, fluoreno, acenafteno e fenantreno) em 

lixiviados aquosos de solos e sedimentos utilizando uma extração líquido-líquido assistida 

por salting-out, espectrometria de fluorescência síncrona e calibração multivariada. Diversos 

parâmetros experimentais foram controlados e as condições otimizadas foram: carbonato de 

sódio como agente de salting-out em concentração de 2 mol L-1, 3 mL de acetonitrila como 

solvente de extração, 6 mL de lixiviado aquoso, agitação com vórtex por 5 minutos e 

centrifugação a 4000 rotações por minutos por 5 minutos. A calibração por mínimos 

quadrados parciais foi otimizada para os menores valores da raiz do erro médio quadrático e 

cinco variáveis latentes foram escolhidas para cada um dos compostos de interesse. Os 

coeficientes de correlação para as concentrações preditas versus medida foram maiores que 

0,99. Figuras de mérito para o método multivariado foram calculadas (sensibilidade, limite 

de detecção multivariado e limite de quantificação multivariado). A seletividade também foi 

avaliada e outros hidrocarbonetos policíclicos aromáticos não interferiram na análise. Além 

disto, cromatografia líquida de alta performance foi utilizada como um método de 

comparação e as análises de regressão entre os métodos não mostraram diferença estatística 

(teste t). O método proposto foi aplicado a solos e sedimentos do rio Xingú e as recuperações 

dos ensaios de fortificação foram de 74,3% a 105,8%. De maneira geral, o método proposto 

teve êxito na análise dos compostos de interesse, mostrando que o método de extração pode 

ser aplicado a análises espectrofluorimétricas e que a calibração multivariada também é 

aplicável a estes compostos em lixiviados de amostras reais. Ainda, um método de calibração 

multivariada como proof of concept foi desenvolvido para a determinação de outros sete 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (2-naftol, hidroxipireno, hidroxifluoreno, criseno, 

benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno e benzo(b)pireno) e seus valores da raiz do erro 

médio quadrático foram utilizados para a escolha de sete variáveis latentes para a calibração. 

Os coeficientes de correlação entre as concentrações preditas versus medidas ficaram acima 

de 0,99. De maneira geral, este método se mostrou promissor a aplicações em amostras reais. 

 

Palavras-chave: Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, Metodologia de extração, 

Método multivariado, Quantificação, Amostras reais.  



 

ABSTRACT 

 

 

POLYCYCLIC AROMATIC HIDROCARBONS DETERMINATION USING 

MULTIVARIATE CALIBRATION 
 

AUTHOR: Lucas Paines Bressan 

ADVISOR: Prof. Dr. Paulo Cícero do Nascimento 

 

 

A method was developed to determine low molecular weight polycyclic aromatic 

hydrocarbons (naphthalene, anthracene, fluorantene, phenanthrene and acenaphthene) in 

aqueous leachates from soils and sediments using a salting-out assisted liquid-liquid 

extraction, synchronous fluorescence spectrometry and a multivariate calibration technique. 

Several experimental parameters were controlled and the optimum conditions were: sodium 

carbonate as the salting-out agent at concentration of 2 mol L-1, 3 mL of acetonitrile as 

extraction solvent, 6 mL of aqueous leachate, vortexing for 5 min and centrifuging at 4000 

rpm for 5 min. The partial least squares calibration was optimized to the lowest values of root 

mean squared error and five latent variables were chosen for each of the targeted compounds. 

The regression coefficients for the true versus predicted concentrations were higher than 

0.99. Figures of merit for the multivariate method were calculated, namely sensitivity, 

multivariate detection limit and multivariate quantification limit. The selectivity was also 

evaluated and other polycyclic aromatic hydrocarbons did not interfere in the analysis. 

Likewise, high performance liquid chromatography was used as a comparative methodology, 

and the regression analysis between the methods showed no statistical difference (t-test). The 

proposed methodology was applied to soils and sediments of a Brazilian river and the 

recoveries ranged from 74.3% to 105.8%. Overall, the proposed methodology was suitable 

for the targeted compounds, showing that the extraction method can be applied to 

spectrofluorometric analysis and that the multivariate calibration is also suitable for these 

compounds in leachates from real samples. Moreover, a proof of concept multivariate method 

to determine seven other polycyclic aromatic hydrocarbons (2-naphthol, hydroxypyrene, 

hydroxyfluorene, crysene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene and benzo(b)pyrene) 

was developed and its figure of merits were calculated. The built method had its prediction 

ability evaluated and it showed to be promising for application in real samples. 

 

 

Keywords: Polycyclic aromatic hydrocarbons, Extraction methodology, Multivariate 

methods, Quantification, Real samples  
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1 INTRODUÇÃO  

Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs) são uma classe de compostos 

orgânicos onipresentes no meio ambiente que causam riscos à saúde humana devido a seus 

efeitos carcinogênicos, teratogênicos e mutagênicos (HEALTH, 1995). São formados 

principalmente via combustão incompleta ou processos pirolíticos que envolvem 

combustíveis fósseis. Tais compostos são poluentes no solo, ar e água (BAEK et al., 1991). 

A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (USEPA, do inglês United States 

Environmental Protection Agency) lista 16 HPAs como poluentes prioritários devido a seus 

efeitos à saúde e sua grande presença no ambiente (USEPA, 2002). Dentre estes HPAs, uma 

subclasse é formada por aqueles que possuem dois ou três anéis benzênicos em sua estrutura 

e, devido à sua baixa massa molecular, são chamados de HPAs de baixo peso molecular 

(HPAs-BPM). Estes compostos apresentam uma toxicidade aguda quando comparada a 

outros HPAs que contenham mais anéis (MAHLER et al., 2014). A União Europeia classifica 

quatro HPAs prioritários no monitoramento ambiental e em produtos alimentícios 

(benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno e criseno) (UNIÃO e EUROPEIA, 

2006). Além disto, alguns HPAs podem sofrer reações e serem transformados em seus 

derivados hidroxilados, que apresentam características toxicológicas maiores ou idênticas 

que aqueles de origem (LUNDSTEDT et al., 2007). 

Um lixiviado pode ser produzido a partir de resíduos sólidos e ser analisado para 

revelar a presença de HPAs no ambiente originários de diferentes fontes como pavimentação 

asfáltica, combustíveis fósseis e processos de combustão natural (KRÜGER et al., 2015). Os 

lixiviados podem ser produzidos a partir de testes de batelada, onde o material sólido fica em 

contato direto com a solução extratora (ABNT, 2004) ou testes de coluna, onde o solvente 

percorre o material sólido (ASTM, 1995), utilizando solventes orgânicos ou aquosos, sendo 

estes últimos mais próximos aos processos que ocorrem naturalmente, através da passagem 

de água através do material sólido, liberando compostos químicos aderidos a ele. Como solos 

e sedimentos podem absorver HPAs, eles também podem liberar os mesmos para corpos 

aquáticos, levando a uma grande preocupação ambiental (WHITE e CLAXTON, 2004). 

Desta maneira, analisar tais materiais pode ser um bom indicador do nível de 

contaminação de uma determinada localização (BISPO et al., 1999). Como o lixiviado 
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apresenta turbidez e alto conteúdo de matéria orgânica (KRÜGER et al., 2015), 

procedimentos de extração devem ser aplicados a ele para permitir a análise.  

A extração líquido-líquido assistida por salting-out (ELLAS) pode ser uma boa 

alternativa para a extração de HPAs em amostras aquosas. A mudança da força iônica do 

meio faz os analitos migrarem da fase aquosa para uma fase orgânica, permitindo a análise 

por técnicas analíticas. É utilizada, normalmente, em conjunto com a cromatografia líquida 

de alta eficiência (HPLC, do inglês High Performance Liquid Chromatography) devido à 

grande quantidade de compostos coextraídos (JAIN et al., 2014; RAMOS et al., 2014). 

Contudo, aplicações em conjunto com espectrometria no ultravioleta-visível (UV-Vis) e 

fluorescência são reportadas na literatura (RAZMARA et al., 2011; XIA et al., 2012). 

A espectrometria de fluorescência síncrona (EFS) pode ser utilizada em conjunto com 

a ELLAS porque o espectro obtido é simplificado através do uso de uma diferença fixa entre 

comprimentos de onda de excitação e emissão (PATRA e MISHRA, 2002). Como técnicas 

de separação são morosas, métodos multivariados podem ser utilizados como alternativa, 

explorando a poderosa resolução dos modelos para quantificação em misturas complexas 

(WOLD et al., 2001). Diversos métodos são aplicados à análise de diferentes compostos em 

misturas complexas. Estas metodologias diferem na complexidade e um método chamado 

regressão por mínimos quadrados parciais (PLS-R, do inglês Partial Least Squares 

Regression) pode ser utilizado na quantificação de HPAs (NASCIMENTO et al., 2006; 

ABDEL-AZIZ et al., 2014; FORSBERG et al., 2014). 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um método analítico capaz de quantificar HPAs-BPM (naftaleno, 

antraceno, fluoreno, acenafteno e fenantreno) em amostras reais de solos e sedimentos 

utilizando calibração multivariada e um método analítico para quantificar outros sete HPAs 

(2-naftol, hidroxipireno, hidroxifluoreno, criseno, benzo(a)antraceno, benzo(b)fluoranteno e 

benzo(b)pireno) sem aplicação em amostras. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Otimizar a análise por fluorescência de todos os HPAs utilizados neste trabalho, 

utilizando EFS.  

Produzir lixiviados aquosos de solos e sedimentos a partir de metodologias 

estabelecidas. 

Otimizar uma metodologia de extração baseada no princípio de salting-out, 

otimizando todas as variáveis possíveis, de maneira univariada, a fim de obter a maior 

recuperação possível dos analitos estudados. Esta extração será aplicada nos lixiviados 

aquosos outrora obtidos. 

Realizar a calibração multivariada para doze diferentes HPAs em dois momentos 

diferentes: primeiramente com os HPAs-BPM, aplicando esta calibração a extrato de solos e 

sedimentos; depois, com quatro HPAs prioritários da União Europeia e mais três derivados 

hidroxilados, como proof of concept, sem aplicação em amostras reais. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 HIDROCARBONETOS POLICÍCLICOS AROMÁTICOS 

 

HPAs são uma classe de compostos caracterizada pela presença de dois ou mais anéis 

benzênicos fundidos em arranjos lineares, angulares ou na forma de clusters. Por definição, 

eles contém apenas C e H em sua constituição (BAEK et al., 1991). Ainda assim, compostos 

derivados dos HPAs são conhecidos, principalmente aqueles que fazem a classe dos 

derivados contendo oxigênio (LUNDSTEDT et al., 2007) e nitrogênio (NIELSEN et al., 

1984). 

A principal via de formação dos HPAs é através da combustão incompleta de 

combustíveis fósseis e pirólise da matéria inorgânica. Estes HPAs são lançados na atmosfera 

ou no meio ambiente, onde atuam como poluidores, devido a sua atuação como particulados, 

absorvendo radiação e atuando no efeito estufa assim como através de suas características 

carcinogênicas e mutagênicas (LENZI e FAVERO, 2000). Cerca de 90% da emissão de 

HPAs é antropogênica e, em cidades, o tráfego veicular é considerado o maior contribuinte 

para a carga de HPAs na atmosfera (SCHAUER et al., 2003). Em ambientes aquáticos, os 

HPAs são originários da deposição atmosférica, do escoamento urbano, dos efluentes 

municipais e industriais e de derramamentos de petróleo (HUANG e BATTERMAN, 2014). 

A presença destes HPAs é grande em solos e sedimentos devido à baixa solubilidade que 

apresentam; desta maneira, o escoamento dos HPAs provenientes de fontes atmosféricas 

encontra no solo uma barreira física, tal qual uma peneira. Assim, solos e sedimentos 

tornaram-se uma espécie de ralo para esta classe de compostos, acumulando-os conforme o 

passar do tempo e promovendo uma grande preocupação ambiental (BISPO et al., 1999). 

A USEPA listou 16 HPAs como poluidores prioritários devido a seus efeitos na saúde 

e sua presença por todo o meio ambiente (HEALTH, 1995). Suas estruturas estão 

representadas na Figura 1.  
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Figura 1 - Estrutura representativa de 16 HPAs 

 

 

Fonte: Do Autor. 

 

 

Suas características físico-químicas, como solubilidade e coeficiente de partição 

octanol-água, são definidas pela ausência de grupos funcionais nas estruturas. Estas 

características estão listadas na Tabela 1. Percebe-se que, conforme ocorre um aumento da 

massa molecular dos compostos, a solubilidade dos compostos listados diminui, bem como 

aumenta log Kow (SVERDRUP et al., 2002). Além destas propriedades, sabe-se que a pressão 

de vapor dos HPAs e sua lipofilicidade são inversa e diretamente proporcional a sua massa 

molecular, respectivamente (AKYÜZ e ÇABUK, 2010). 
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Tabela 1 - Propriedades físico-químicas de 16 HPAs 

 

Substância 
Massa 

Molecular 
 

Solubilidade em água 

(μg/L) 
 log Kow 

Naftaleno 128,2  31700  3,32 

Acenaftileno 152,2  3930  4,07 

Acenafteno 154,2  16100  3,94 

Fluoreno 166,2  1980  4,23 

Antraceno 178,2  73  4,50 

Fenantreno 178,2  1290  4,60 

Pireno 202,2  135  5,20 

Fluoranteno 202,2  260  5,20 

Benz(a)antraceno 228,3  14  5,66 

Criseno 228,3  2,0  5,80 

Benzo(b)fluoranteno 252,3  1,5  6,40 

Benzo(k)fluoranteno 252,3  0,8  6,40 

Perileno 252,3  0,4  6,40 

Benzo(a)pireno 252,3  3,8  6,20 

Indeno[1,2,3-cd]pireno 276,3  0,19  6,70 

Dibenz[a,h]antraceno 278,4  0,6  6,50 
Fonte: SVERDRUP et al. (2002), adaptado. 

 

 

Estas propriedades levam a uma subclasse destes compostos, chamados HPAs-BPM, 

constituída daqueles que possuem dois ou três anéis aromáticos em suas estruturas, a saber: 

Naftaleno (Naf), Acenaftileno (Aci), Acenafteno (Ace), Fluoreno (Flu), Fenantreno (Fen) e 

Antraceno (Ant). Nota-se que esta classe de compostos apresenta a maior solubilidade em 

água dentre todos os 16 HPAs prioritários, fazendo com que apresentem um risco de 

toxicidade aguda quando comparados com os outros compostos de maior número de anéis 

(MAHLER et al., 2014), podendo causar problemas como irritação ocular, náusea, vômitos 

e diarreia (UNWIN et al., 2006). A União Europeia regulamenta quatro HPAs prioritários, 

benzo(a)antraceno (BaA), benzo(a)pireno (BaP), benzo(b)fluoranteno (BbF) e criseno (Cris), 

que devem ser monitorados em alimentos, já que estes compostos apresentam risco elevado 

à saúde humana dentre os 16 HPAs principais (EUROPEAN UNION, 2001). 

O ser humano está amplamente exposto aos HPAs no seu dia-a-dia, sendo a respiração 

do ar atmosférico, a ingestão de alimentos contaminados com HPAs, o fumo de cigarros e a 

respiração de fumaça de queimadas as principais causas de exposição. A partir do solo é 
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possível estar exposto a HPAs através de algumas culturas como o trigo, centeio e lentilhas 

(CIECIERSKA e OBIEDZIŃSKI, 2013). Além disto, a absorção de HPAs pode se dar pelo 

solo através da ingestão, inalação ou exposição a este (WANG et al., 2012).  

O efeito carcinógeno dos HPAs vem de seus metabólitos, como epóxidos e 

dihidrodiols, que podem se ligar a proteínas celular e DNA causando efeitos tóxicos. O dano 

celular pode levar a mutações, tumores e cânceres (ARMSTRONG et al., 2004). De acordo 

com a USEPA, sete HPAs foram classificados como carcinogênicos, sendo eles BaA, BaP, 

BbF, benzo(k)fluoranteno (BkF), Cris, Dibenzo(a,h)antraceno (DahA) e indeno(1,2,3-

cd)pireno (Ind). O efeito embriotóxico dos HPAs, teratogenicidade, foi descrito na literatura 

para os compostos BaA, BaP e Naf; efeitos como diminuição do peso do neonato, parto 

prematuro, desenvolvimento retardado da criança, menor quociente de inteligência, aumento 

dos problemas comportamentais na faixa dos seis aos oito anos e asma infantil foram 

reportados (WASSENBERG e DI GIULIO, 2004; PERERA et al., 2005).  

Os derivados de HPAs contendo oxigênio são formados através de processos de 

oxidação, foto-oxidação e transformação biológica. Estes processos podem ocorrer através 

de reações com oxigênio singleto, peróxidos, radicais peroxil e hidroxil; podem também 

ocorrer diretamente através da absorção da luz ultravioleta pelos HPAs e reação com 

oxigênio; além destes fatores, os HPAs podem ser transformados no meio ambiente através 

de reações catalisadas por micro-organismos, como bactérias e fungos (LUNDSTEDT et al., 

2007). Devido a estes fatores, eles são amplamente encontrados no meio ambiente e podem 

afetar a saúde humana e a cadeia ecológica através de seus efeitos carcinogênicos e 

mutagênicos, além de alguns destes derivados apresentarem efeitos estrogênicos (efeitos de 

alteração hormonal relacionada ao sexo oposto, estrogênio/testosterona) (POJANA e 

MARCOMINI, 2007). A Figura 2 mostra a estrutura de três compostos hidroxilados 

derivados de HPAs (OH-HPAs). Devido à presença do grupamento OH na sua cadeia 

hidrocarbônica, os OH-HPAs são mais solúveis que os compostos de origem, facilitando sua 

difusão pelo meio ambiente. Aliás, estes compostos também são utilizados como marcadores 

biológicos para a exposição aos HPAs de origem, já que estes são processados 

metabolicamente no corpo humano dando origem aos OH-HPAs correspondentes 

(ELOVAARA et al., 2006). 
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Figura 2 - Estruturas representativas de três OH-PAHs 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

 

2.2 LIXIVIADOS AQUOSOS E EXTRAÇÃO 

 

2.2.1 Lixiviados aquosos 

 

Um lixiviado pode ser produzido a partir de resíduos sólidos e analisado para revelar 

a presença de HPAs no meio ambiente, originários de diferentes fontes, tais como 

asfaltamento, combustíveis fósseis e processos naturais de combustão (GADE et al., 1996; 

NORIN e STRÖMVAIX, 2004; COTTIN e MERLIN, 2008; ELGH-DALGREN et al., 2009; 

KRÜGER et al., 2015; VAN PRAAGH et al., 2015). 

Existem diversos testes de lixiviação que podem ser aplicados na análise destes 

poluidores, incluindo testes de batelada onde a amostra é submetida à agitação constante 

juntamente com o extrator (ABNT, 2004) e testes de coluna, onde um fluxo do extrator passa 

através de uma coluna contendo a amostra (ASTM, 1995) usando tanto solventes orgânicos 

quanto soluções aquosas como extrator. As últimas vão ao encontro da necessidade de 

reproduzir fenômenos de ocorrência natural onde apenas uma fração destes poluidores seja 

lixiviada do resíduo material. 

Lixiviados aquosos podem ser obtidos naturalmente quando a água passa através de 

um material sólido e libera compostos químicos que estavam previamente aderidos a ele por 

processos químicos ou físicos. De modo que solos e sedimentos podem absorver HPAs em 

seus constituintes orgânicos, eles podem também liberar estes materiais para fontes próximas 



25 

 

de água, como lagos e rios, quando ocorre grandes volumes de precipitação e este fato gera 

graves preocupações ambientais (WHITE e CLAXTON, 2004). Assim sendo, analisar estes 

materiais pode ser um bom indicador do nível de contaminação de determinado local. O 

lixiviado obtido após a extração de solos e sedimentos geralmente apresenta características 

indesejadas, como turbidez, grande conteúdo de material orgânico e altos níveis de sais. Para 

resolver estes problemas, procedimentos de extração podem ser aplicados aos lixiviados a 

fim de obter os analitos de interesse. 

 

2.2.2 Extração líquido-líquido assistida por salting-out 

 

O fenômeno de salting-out ocorre pela adição de um eletrólito a uma solução aquosa 

para aumentar a razão da distribuição de um soluto na mesma. Basicamente, a adição deste 

eletrólito leva a um enfraquecimento das forças de solvatação entre um soluto orgânico ou 

inorgânico e o solvente (VALENTE et al., 2013). 

Uma das principais aplicações do fenômeno de salting-out é o processo de separação 

de solventes orgânicos miscíveis em água pela formação de um sistema bifásico. A ELLAS 

foi introduzida por MATKOVICH e CHRISTIAN (1973), na extração de quelatos usando 

um sistema homogêneo entre acetona e água. 

Uma das principais teorias aceitas para a explicação do fenômeno é aquela proposta 

por DEBYE e MACAULAY (1925), tratando o comportamento do fenômeno através das 

mudanças das constantes dielétricas dos solventes. Em outras palavras, se a uma solução 

homogênea entre água e um solvente com menor constante dielétrica é adicionado um sal, 

ocorrerá a solvatação deste eletrólito. Desta maneira, a disponibilidade de solvatação do 

solvente será diminuída e ocorrerá uma separação entre as fases (GROVER e RYALL, 2005). 

Após a adição de um soluto B, o eletrólito, ocorre a separação do solvente A, miscível com 

água, conforme observado na Figura 3. 

A eficiência com a qual os íons promovem o salting-out e, portanto, a ELLAS, é 

explicado pela série de Hofmeister (ZHANG e CREMER, 2006). Nela, é explicada a ordem 

de influência dos íons no comportamento de uma ampla variedade de processos aquosos. 

Convém notar que estas influências são extremamente pronunciadas para os ânions, enquanto 

os cátions apresentam pouca ou nenhuma influência. Dois tipos principais de íons são 
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classificados de acordo com esta teoria: os anticaotrópicos e caotrópicos. Os primeiros são 

amplamente hidratados e contribuem para a estabilização da estrutura da água, no que diz 

respeito a suas ligações de hidrogênio, contribuindo para o efeito de salting-out. Os íons 

caotrópicos, ao contrário, são chamados de desestabilizadores da estrutura aquosa e 

favorecem o efeito de salting-in. A Figura 4 mostra a ordem destes íons, onde aqueles com 

carga dupla e maior tamanho afetam mais proeminentemente as características da solução do 

que aqueles com menor tamanho e carga.  

 

Figura 3 – Representação do fenômeno de salting-out 

 

 

Fonte: GROVER e RYALL (2005), adaptado. 
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Figura 4 - Série de Hofmeister 

 

 

Fonte: ZHANG e CREMER (2006), adaptado. 

 

 

Um dos principais solventes utilizados neste tipo de técnica de extração é a 

acetonitrila, devido à sua miscibilidade com água em todas as proporções, à sua polaridade 

compatível com uma ampla variedade de compostos estudados e sua compatibilidade com 

diversas técnicas de análise química (VALENTE et al., 2013). A ELLAS pode ser usada em 

combinação com técnicas de UV-Vís e espectrometria de fluorescência (RAZMARA et al., 

2011; XIA et al., 2012), bem como em técnicas de cromatografia líquida e gasosa 

(VALENTE et al., 2013; DU et al., 2014; JAIN et al., 2014; RAMOS et al., 2014). 

 

 

2.3 ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA E MÉTODOS MULTIVARIADOS DE 

CALIBRAÇÃO 

 

2.3.1 Espectrometria de Fluorescência Molecular Síncrona 

 

A espectrometria de fluorescência molecular está baseada na transição de um elétron 

do estado fundamental singleto até um estado excitado singleto e, posteriormente, na 

relaxamento deste elétron excitado até o retorno ao seu estado fundamental. A energia 

liberada no relaxamento deste elétron pode ser observada na região do ultravioleta e visível 

do espectro eletromagnético, resultando no fenômeno de fluorescência molecular. 

Sinteticamente, a Figura 5 mostra um diagrama de Jablonksi genérico para o fenômeno 
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explicado acima. A linha E0 representa o estado fundamental e as linhas E1 e E2 representam, 

respectivamente, o primeiro e o segundo estado excitado singleto. Quando um fóton é 

absorvido por um elétron E0, ele pode atingir níveis de energia como o E1 ou E2. Este processo 

ocorre rapidamente e a perda da energia absorvida acontece através de processos de 

desativação. Se um processo radioativo, isto é, com emissão de luz, ocorre mais 

favoravelmente, então a fluorescência é observada como fenômeno de desativação, conforme 

mostrado pelas setas grossas na Figura 5 (HOLLER et al., 2007).  

A fluorescência origina-se, principalmente, da transição de um estado vibracional 

mais baixo de E1 para um dos níveis vibracionais de E0. Assim, a radiação é produzida por 

uma transição π* → n ou π* → π, favorecendo a transição menos energética. Observa-se que 

a fluorescência é muito mais observada para transições do tipo π* → π porque a absorção de 

energia é muito mais favorável de acontecer em transições do tipo π → π* (HOLLER et al., 

2007). 

Devido ao fato observado acima, a fluorescência é encontrada em compostos que 

contenham grupos aromáticos com transições π → π*, como, por exemplo, os HPAs. A 

eficiência com que as moléculas fluorescem está diretamente ligada ao número de anéis que 

estas apresentam, bem como a sua rigidez estrutural e a qualidade dos ligantes destas 

estruturas. Conforme ocorre um aumento no número de anéis, ocorre também um 

deslocamento no comprimento de onda de fluorescência devido à diminuição da energia de 

transição π → π*. Além do mais, a rigidez pode ser uma das principais causas da fluorescência 

exacerbada do fluoreno; isto porque esta estrutura rígida impede interconversões energéticas 

não radioativas, aumentando a eficiência com que o processo de fluorescência irá ocorrer. 

Por fim, grupamentos retiradores de elétrons, como grupamentos carbonílicos, desfavorecem 

a transição π → π*, resultando numa diminuição da fluorescência, a ponto de não ser 

observada. Ao contrário, grupamentos doadores de elétrons, como halogênios e hidroxilas, 

favorecem a transição π → π*, resultando no aumento da intensidade fluorescente (HOLLER 

et al., 2007). 
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Figura 5 - Diagrama de Jablonski genérico indicando o fenômeno de fluorescência 

 

 

Fonte: SKOOG et al. (2013), adaptado. 

 

 

Na fluorescência convencional, o espectro é obtido a partir da varredura do 

monocromador em diversos comprimentos de onda de emissão (λem) em um comprimento de 

onda de excitação (λex) fixo. Uma outra possibilidade é a varredura de ambos 

monocromadores de excitação e emissão simultaneamente, o que é chamado de 

espectrometria de fluorescência síncrona (EFS). Esta técnica oferece diversas vantagens 
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porque mantém uma diferença de comprimento de onda (∆λ) fixo entre os dois 

monocromadores enquanto a varredura é realizada. Este ∆λ resulta em algumas mudanças 

positivas na EFS quando comparada com a técnica de fluorescência comum, a saber: 

estreitamento das bandas espectrais, simplificação do espectro de emissão e contração da 

janela espectral (PATRA e MISHRA, 2002). 

 

Figura 6 - Diagrama de Jablonski exemplificando a espectrometria de fluorescência síncrona 

 

 

Fonte: PATRA e MISHRA (2002), adaptado. 

 

 

O estreitamento das bandas pode ser visualizado em um diagrama de Jablonski 

(Figura 6), onde ∆λ é escolhido de maneira que se encaixe perfeitamente entre o máximo de 

absorção de energia e o máximo de emissão de energia para uma dada espécie ou uma série 

de analitos. Por exemplo, caso ∆λ seja a diferença entre A5 e F5, não haverá fluorescência 

até que o monocromador esteja em A5 e o comprimento de onda de fluorescência esteja em 

F5. Após, a molécula passará a ser excitada em A6, A7... e a fluorescência monitorada em 

F6, F7..., respectivamente, até que todo o espectro seja adquirido. Na Figura 7, pode-se 

observar que devido a intensidade da emissão ser uma função dos comprimentos de onda de 

excitação e sendo ∆λ a diferença entre as bandas de emissão, obtém-se picos mais estreitos 

na EFS (PATRA e MISHRA, 2002). 
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A técnica de EFS já foi aplicada a análise de HPAs utilizando extração em fase sólida 

para reduzir as interferências que surgiriam devido ao preparo da amostra (ALGARRA et al., 

2005). Esta técnica pode ser utilizada em conjunto com a ELLAS porque o benefício da 

simplificação do espectro de fluorescência das espécies analisadas juntamente com a 

vantagem da extração seletiva favorece uma análise simples e rápida para os compostos de 

interesse. 

 

Figura 7 - Diferença nos espectros de excitação, emissão e síncrono para o perileno 

 

 

Fonte: PATRA e MISHRA (2002), adaptado. 

 

 

2.3.2 Métodos multivariados de calibração 

 

Técnicas de separação geralmente consomem muito tempo. De maneira a solucionar 

este problema, metodologias multivariadas podem ser úteis, já que exploram a poderosa 

resolução dos modelos para quantificações em misturas mais complexas (WOLD et al., 

2001). Diversos método multivariados – como PLS-R (ALGARRA et al., 2005; 

NASCIMENTO et al., 2006; ABDEL-AZIZ et al., 2014; FORSBERG et al., 2014; 

OKPARANMA et al., 2014), mínimos quadrados parciais desdobrados (U-PLS, do inglês 

Unfolded Partial Least Squares) (BORTOLATO et al., 2008; ALARCÓN et al., 2013) e 
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mínimos quadrados parciais de diversos caminhos (N-PLS, do inglês Multi-way  Partial 

Least Squares) (GOICOECHEA et al., 2012) – foram aplicados à análise de diferentes 

compostos. Estas metodologias diferem em complexidade e aplicação, sendo a PLS-R 

satisfatória para a análise de HPAs, conforme discutido na seção 4.1.3.  

 

2.3.2.1 Universo multivariado e componentes principais 

 

Um modelo multivariado é aquele que leva em consideração diversos fatores, 

simultaneamente, na explicação de um certo fenômeno observável (MASSART et al., 1988). 

Um exemplo típico de análise multivariada é a visualização da temperatura de um alto-forno. 

Uma medida direta e univariada, como colocar um termômetro de vidro dentro do forno, é 

impossível. Assim, uma medida indireta e multivariada pode ser aplicada através da 

espectroscopia de infravermelho (IR, do inglês Infra-red), onde as variáveis de caracterização 

são todo o espectro de IR.  

Um requerimento dos métodos multivariados e, por conseguinte, da calibração 

multivariada, é que exista uma relação modelável entre um conjunto de variáveis medidas e 

a propriedade de interesse. Em uma linguagem matemática, as propriedades observáveis Y 

devem ser funções das variáveis mensuráveis X. No modelo de calibração multivariada, as 

variáveis Y podem ser modeladas por diversas variáveis X e o conjunto de variáveis passa a 

se tornar uma matriz contendo os diversos valores (ESBENSEN et al., 1996). 

Uma matriz de dados X é construída a partir de n objetos e p variáveis. Os objetos 

são observações, experimentos, etc., enquanto as variáveis são as medidas dentro de cada 

observação, experimento, etc. A matriz X é, então, designada por n x p. O objetivo da 

montagem desta matriz é encontrar uma propriedade desconhecida através da análise da 

variância dos dados que ela contém. Variância é o termo estatístico para a dispersão dos 

valores das variáveis, definida por 

𝑣𝑎𝑟 (𝑥) =  
∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛

𝑖−1

𝑛−1
      (1) 

onde 𝑥𝑖 é o valor medido,  �̅� é a média dos valores e 𝑛 é o número de amostras. 

Muitas vezes, ela é expressa como o desvio padrão, que é a raiz quadrática da variância, por 

se apresentar nas mesmas unidades que as medidas (MILLER e MILLER, 2005). 
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A Figura 8 mostra a representação de uma matriz de dados X em duas dimensões. Os 

dados estão dispostos conforme foram obtidos e os eixos representam os valores originais 

das variáveis em estudo. Visualmente, é possível observar um agrupamento das variáveis em 

uma certa região do espaço de tal modo que um novo eixo pode atravessar este conjunto de 

dados. Este eixo passa através do máximo de variância que os dados apresentam. A esta nova 

reta é dada o nome de componentes principal (PC, do inglês principal component) ou variável 

latente. O primeiro PC é chamado de PC1, porque ele contém o máximo de variância dos 

dados, enquanto o PC2 apresenta o segundo máximo das variâncias. Encontrar o PC1 é 

razoavelmente simples em uma análise com até três variáveis. Contudo, em análises 

espectroscópicas, por exemplo, a grande quantidade de dados requer uma apreciação mais 

cuidadosa através de um modelo multivariado baseado na estrutura dos PCs (ESBENSEN et 

al., 1996). 

 

Figura 8 - Gráfico de duas variáveis x e seus componentes principais 

 

 

Fonte: MILLER e MILLER (2005), adaptado. 
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Perceba-se que sistema final consiste de um certo número de PCs ortogonais entre si, 

cada qual ao longo da direção de maior variância em uma ordem decrescente. Este sistema 

representa um novo sistema de coordenadas em relação ao “antigo” com p variáveis. Possui-

se agora um novo conjunto de variáveis, uma para cada PC, que não são correlacionadas. 

(ESBENSEN et al., 1996) 

Este novo conjunto de variáveis pode ter diversas origens; uma escolha frequente para 

a origem do sistema de PCs é a centralização na média, que ocorre com a translação da origem 

do sistema no espaço das variáveis ao centro do amontoado de dados. Este centro dos dados 

é o ponto médio, definido como a média dos valores do conjunto de dados para um certo 

objeto. Na Figura 9 é possível identificar um conjunto de dados onde não foi realizada a 

centralização na média (a) e outro onde essa centralização foi realizada (b).  

 

Figura 9 - Exemplo de conjunto de dados sem e com centralização na média 

 

Fonte: BEEBE et al. (1998), adaptado. 
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Os modelos multivariados são criados após sua centralização na média e decompõe a 

matriz de dados brutos X em uma parte estrutural e outra composta pelo ruído dos dados. 

Essa relação pode ser escrita como 𝑋 = 𝑃 + 𝐸, onde 𝑋 é a matriz de dados brutos, 𝑃 é a 

matriz produto e 𝐸 é a matriz residual. A matriz residual não faz parte do modelo e, portanto, 

é considerada como uma indicação da falta de ajuste, ou seja, uma indicação de quão perto o 

modelo está dos dados originais reais (ESBENSEN et al., 1996). 

Uma das principais vantagens de um modelo multivariado é a redução de dimensões 

a partir dos dados apresentados. Esta redução é apresentada pela escolha de um número de 

PCs otimizado, indicada por A, que inclui apenas as informações importantes ao modelo, P, 

e deixa de fora as informações irrelevantes, E. Neste contexto, a escolha de A corresponde a 

determinação da divisão entre estrutura e ruído. Este valor de A é escolhido pelo usuário, 

porque o modelo pode ser criado com um número de PCs menor ou igual ao número de 

objetos incluídos na matriz X. Um número grande de PCs leva a modelagem de ruído no 

modelo, sem a redução de dimensões. Um número pequeno de PCs resultaria em um modelo 

falho, que deixa informações importantes de fora (ESBENSEN et al., 1996). 

 

 

2.3.2.2 A regressão multivariada 

 

Na análise dos PCs apresentada anteriormente, apenas a matriz de dados X foi levada 

em consideração. Contudo, na criação de um modelo multivariado para a regressão, é preciso 

incluir a matriz de dados Y, constituída das variáveis Y. Um modelo multivariado para X e 

Y é, basicamente, a regressão entre as relações empíricas (X,Y). Desta maneira, o primeiro 

passo é a calibração de um modelo de regressão, que ocorre simultaneamente com a validação 

do mesmo. Posteriormente, o modelo é aplicado a uma análise de predição de amostras que 

possuem a matriz Y desconhecida (WEHRENS, 2011). 

No estágio de criação de um conjunto de calibração para um modelo multivariado é 

de extrema importância que este seja representativo para a futura população da qual as novas 

medidas de X serão amostradas. Assim, experimentos especialmente desenvolvidos tem um 

papel fundamental nessa etapa. Neste trabalho, buscou-se a aplicação de um design 
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experimental criado por BRERETON (1997), onde cinco níveis de concentrações diferentes 

são utilizados para a calibração de até 25 diferentes analitos. Esta tabela de design 

experimental leva em consideração uma das principais características da análise 

multivariada, ortogonalidade. Dois fatores são ortogonais quando seu coeficiente de 

correlação é zero. Isto indica que os fatores estão distribuídos uniformemente no espaço 

amostral um do outro. Levando em consideração estes fatores, a tabela apresentada pelo autor 

promove uma ortogonalidade entre os analitos, auxiliando o modelo multivariado na sua 

capacidade de predição de amostras desconhecidas, já que o espaço amostral é bem 

representado pelo modelo de calibração. 

A validação de um modelo de calibração tem como objetivo certificar que o modelo 

funcionará no futuro para novos dados. Uma das maneiras de validar um modelo é através 

do método de validação cruzada, onde o conjunto de dados de calibração é dividido em 

subconjuntos de calibração e predição. Neste contexto, a validação cruzada do tipo “leave 

one out” é a mais desejável. Nela, os subconjuntos de dados possuem n-1 amostras e uma 

amostra. O subconjunto “n-1” é utilizado para construir o modelo, deixando de fora uma 

amostra, a qual é utilizada para a predição do modelo. Este processo é repetido até que cada 

amostra do conjunto original tenha sido deixada de fora uma vez (BEEBE et al., 1998). 

Após os dados passarem pela validação, o modelo multivariado gera um relatório de 

erro na forma da raiz do erro quadrático médio (RMSE, do inglês root mean squared error). 

Este valor é definido por 

𝑅𝑀𝑆𝐸 =  [
∑ (𝑦𝑖−�̂�𝑖)2𝑁

𝑖=1

𝑁
]

1

2
    (2) 

 

Onde �̂�𝑖 e 𝑦𝑖 são as concentrações dadas pelo modelo e verdadeiras dos analitos, 

respectivamente, e N é o número de amostras no conjunto utilizado. Este erro é dado nas 

unidades de origem de medida. Esse valor é gerado para três diferentes momentos do modelo: 

RMSE de calibração, também chamado de RMSEC (do inglês root mean squared error of 

calibration); RMSE de validação, RMSEV (do inglês root mean squared error of validation) 

e RMSE de predição, RMSEP (do inglês root mean squared error of prediction) (WOLD et 

al., 2001). 
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A análise deste erro ocorre na forma de um gráfico conforme mostrado na Figura 10, 

onde o RMSE é plotado contra os números de fatores ou número de PCs utilizados pelo 

modelo multivariado. No exemplo dado em (a), um comportamento ideal para o RMSE é 

observado. Em um primeiro momento, a complexidade do modelo aumenta conforme mais 

informação dos compostos de interesse são adicionados e o erro diminui. Quando mais PCs 

são utilizados, mais ruído é adicionado ao modelo, o que aumenta a incerteza estatística, 

levando a um aumento do erro. Neste gráfico é possível encontrar um número ótimo de PCs 

a serem utilizados para criação do modelo, o valor de A descrito anteriormente. Em (b), um 

formato mais realista da curva de RMSE em relação aos PCs é mostrado, onde o valor do 

erro decresce até uma região onde ocorre uma nivelação do erro. O valor A de PCs para 

criação do modelo ocorre para a menor quantidade de PCs onde é percebido o nivelamento 

(BEEBE et al., 1998). 

Após a avaliação do gráfico de RMSE para a calibração e validação do modelo 

multivariado, este também pode ser avaliado conforme seu gráfico de concentrações medidas 

versus preditas das variáveis Y. Este tipo de gráfico indica tendências e a falta de ajuste do 

modelo. É de se esperar que os valores se ajustem randomicamente ao redor da linha de 

inclinação unitária e de intercepto zero (BEEBE et al., 1998). 

Por fim, após o modelo ter sido devidamente avaliado através de fatores como o 

gráfico de RMSE versus PCs e o gráfico de concentrações medidas vs preditas, ele pode ser 

aplicado a um subconjunto de amostras que não fizeram parte do modelo de calibração. Neste 

momento, são avaliadas as recuperações, definidas de acordo com as normas da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) (ANVISA, 2003) e do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) (INMETRO, 2003). De posse de recuperações 

dentro dos níveis aceitáveis, o modelo pode, então, ser aplicado a amostras reais. 
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Figura 10 - Diversos comportamentos do RMSE 

 

Fonte: BEEBE et al. (1998), adaptado. 

 

2.3.2.2.1 Regressão por mínimos quadrados parciais 

 

Existem distintas maneiras de proceder a calibração multivariada. Dentre elas, 

destaca-se PLS-R. A explicação estatística e matemática deste algoritmo se encontra fora do 

escopo desta dissertação. Contudo, uma visão geral dos termos de funcionamento é que a 

regressão por PLS leva em consideração ambas matrizes Y e X simultaneamente. Em outras 

palavras, as informações contidas na matriz das variáveis dependentes conduzem a 
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descoberta de uma estrutura relevante em X para predizer Y (ESBENSEN et al., 1996; 

WOLD et al., 2001). Dois modos de operação de PLS existem, a saber: PLS-1, onde apenas 

uma variável Y é modelada e PLS-2, onde todas as variáveis Y são modeladas 

simultaneamente. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

3.1 REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico ou maior. Naftaleno, 

fenantreno, antraceno, fluoreno, acenafteno, fluoranteno, criseno, pireno, benz(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno, benzo(a)pireno, 2-naftol, hidroxifluoreno e hidroxipireno foram 

obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, EUA). Os sais cloreto de sódio (NaCl), acetato de sódio 

(CH3COONa), sulfato de sódio (Na2SO3), cloreto de amônio (NH4Cl), sulfato de amônio 

((NH4)2SO4), nitrato de amônio (NH4NO3) e carbonato de sódio (Na2CO3) foram obtidos da 

Merck (Darmstadt, Alemanha). 

Água ultrapura foi obtida de um sistema Milli-Q Synergy UV (Merck Millipore, 

Darmstadt, Alemanha). Acetonitrila (grau HPLC) foi obtida da Panreac (Castellar del Vallès, 

Espanha). Soluções estoque de HPAs (1000 mg L-1) foram preparados através da dissolução 

das quantidades necessárias em acetonitrila. Todas as soluções foram acondicionadas em 

frascos de vidro âmbar a −30 °C. Soluções de trabalho dos HPAs foram preparados através 

das diluições das soluções estoque em acetonitrila. 

 

 

3.2 CONDIÇÕES INSTRUMENTAIS E DE FLUORESCÊNCIA SÍNCRONA 

 

3.2.1 Determinação de HPAs de baixo peso molecular 

 

Todas as análises fluorimétricas foram realizadas com um espectrômetro de 

fluorescência Agilent Cary Eclipse (Santa Clara, EUA) com uma cubeta de quartzo de 1 cm. 

O software Agilent Cary Eclipse Scan controlou a operação do instrumento e a aquisição dos 

espectros. Durante as análises, as larguras de fenda foram ajustadas para 2.5 nm tanto para a 

excitação quanto emissão e a voltagem da fotomultiplicadora foi fixada em 900 V. O espectro 

de fluorescência síncrona foi adquirido entre 200 e 450 nm de excitação com uma diferença 

de comprimentos de onda ∆λ de 50 nm. No total, 250 pontos de dados foram coletados e 
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importados para o software Unscrambler, Versão 9.7 (CAMO A/S, Trondheim, Noruega) a 

fim de realizar a modelagem quimiométrica. 

Para as análises fluorimétricas com os derivados hidroxilados e os quatro HPAs 

prioritários da União Europeia, todas as análises fluorimétricas foram realizadas com um 

espectrômetro de fluorescência Agilent Cary Eclipse (Santa Clara, EUA) com uma cubeta de 

quartzo de 1 cm. O software Agilent Cary Eclipse Scan controlou a operação do instrumento 

e a aquisição dos espectros. Durante as medidas, as larguras de fenda foram ajustadas para 

2.5 nm tanto para a excitação quanto emissão e a voltagem da fotomultiplicadora foi fixada 

em 900 V. O espectro de fluorescência síncrona foi adquirido entre 190 e 400 nm de excitação 

com uma diferença de comprimentos de onda ∆λ de 100 nm. No total, 210 pontos de dados 

foram coletados e importados para o software Unscrambler, Versão 9.7 (CAMO A/S, 

Trondheim, Noruega) a fim de realizar a modelagem quimiométrica. 

 

3.3 COLETA  

As amostras foram coletadas em duas regiões do Rio Xingú médio: Bom Jardim 

(amostras de sedimento e solo A; S0700’11,3’’ W 05225’06,7’’) e Canopus (amostras de 

sedimento e solo B; S O649’42,8’’ W 05200’19,7”), devido a seu distinto histórico de 

contaminação. As amostras A em de uma área com baixo contato antropológico, próximo a 

uma reserva indígena. As amostras B vem de uma área que é próxima a sítios de mineração 

de cassiterita. 

Neste estudo, uma amostra de solo e uma de sedimento de cada localidade foram 

utilizadas para as análises. As amostras de solo foram coletadas com um coletor manual do 

tipo core; 20 cm do perfil vertical foi removido e acondicionado em sacolas plásticas 

transparentes. As amostras de sedimento foram coletadas com uma draga Van Veen e 

estocadas em sacos plásticos. No laboratório, as amostras foram transferidas para sacos de 

papel, identificadas e secas a 50 ºC para remoção da água em excesso. As amostras foram 

então guardadas em dessecadores à temperatura ambiente sem aplicação de vácuo até a 

análise. 

 

3.4 PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO E PREPARO DA AMOSTRA 
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3.4.1 Extração de HPAs de baixo peso molecular 

 

As amostras de solos e sedimentos foram submetidas a testes de lixiviação aquosa 

em batelada, de acordo com o método US EPA 1311 (USEPA, T., 1990). Todas as amostras 

apresentavam um conteúdo sólido de 100% e moagem não se fez necessária, devido ao 

tamanho das partículas serem menores que a rede pelas quais foram passadas. Após, cada 

amostra foi pesada para uma massa exata de 5 g e transferida para frascos de vidro limpos. 

Então, 100 mL de uma solução extratora de tampão acetato com pH 4,93 foram adicionados 

às amostras; todos os frascos foram então tampados e submetidos à agitação em um agitador 

de mesa com 18 rpm por 24 horas. A agitação foi suprimida até o conteúdo sólido decantar, 

seguiu-se com uma etapa de filtração em um filtro de fibra de vidro de 0,7 µm. O pH do 

lixiviado aquoso foi medido utilizando um pHmetro 827 pHlab (Metrohm, Heriseau, Suiça) 

corrigido para valores de 8-9 com solução de NaOH 0,1 mol L-1. O lixiviado foi 

acondicionado por 4 ºC até a análise. 

 

3.4.1.1 PROCEDIMENTO ELLAS 

 

Para a otimização do procedimento de ELLAS, foi utilizado um lixiviado aquoso 

produzido a partir de uma amostra branca de solo com fortificação de cinco diferentes HPAs 

(naftaleno, antraceno, fluoreno, fenantreno e acenafteno), tomando o cuidado de que não 

mais que 3% (v/v) de solventes orgânicos estivessem presentes, provenientes estes das 

soluções estoque dos analitos. 

Uma alíquota de seis mL de cada amostra aquosa (branca ou fortificada) foi 

transferida para um tubo de vidro para centrífuga de 15 mL. Então, 1,27 g (2 mol L-1) de 

Na2CO3 foi adicionado ao tubo e uma agitação suave foi aplicada para permitir a dissolução 

do sal. A seguir, três mL de acetonitrila foram transferidos para o tubo e este foi selado com 

uma fita de PTFE. Para agilizar a separação das fases, um tempo de agitação em vórtex para 

a amostra foi fixado em 5 minutos (WEN et al., 2013) seguido de um período de 

centrifugação a 4000 rpm por 5 minutos (KOLTSAKIDOU et al., 2015). Uma porção de 1,5 

mL da acetonitrila obtida foi transferida para uma cubeta e 1,5 mL de acetonitrila foi 

adicionada. A amostra estava, então, pronta para a próxima etapa da análise. 
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Para o teste de verificação da separação de fases através de mudanças de pH, 

utilizou-se os seguintes equipamentos e soluções: um pHmetro 827 pHlab (Metrohm, 

Heriseau, Suiça), solução de NaOH 1,0 mol L-1 e solução de HCl 1,0 mol L-1. Uma solução 

foi preparada conforme descrito acima, exceto pela presença do sal. Esta solução foi então 

submetida a mudanças no valor do pH desde a unidade até 13. Todas as observações foram 

realizadas visualmente.  

 

3.5 CALIBRAÇÃO MULTIVARIADA 

 

3.5.1 Modelo experimental para HPAs de baixo peso molecular 

 

Um total de 20 amostras foi utilizada como conjunto de calibração para construir o 

modelo de PLS-2 e cinco amostras foram utilizadas como um conjunto independente de 

predição, conforme mostrado na Tabela 2. Todas as concentrações estão em unidades de 

µmol L-1. 

 

Tabela 2 – Misturas dos analitos utilizadas na construção e validação do modelo multivariado 

 

Padrão 
Concentração (μmol L-1) 

Naf Ant Fen Flu Ace 

1a 0,468 0,084 0,337 0,018 0,097 

2a 0,468 0,028 0,112 0,030 0,065 

3a 0,156 0,028 0,561 0,012 0,162 

4a 0,156 0,140 0,224 0,030 0,097 

5a 0,780 0,056 0,561 0,018 0,065 

6 0,312 0,140 0,337 0,012 0,065 

7 0,780 0,084 0,224 0,012 0,130 

8 0,468 0,056 0,224 0,024 0,162 

9 0,312 0,056 0,449 0,030 0,130 

10 0,312 0,112 0,561 0,024 0,097 

11 0,624 0,140 0,449 0,018 0,162 

12 0,780 0,112 0,337 0,030 0,162 

13 0,624 0,084 0,561 0,030 0,032 

14 0,468 0,140 0,561 0,006 0,130 
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15 0,780 0,140 0,112 0,024 0,032 

16 0,780 0,028 0,449 0,006 0,097 

17 0,156 0,112 0,112 0,018 0,130 

18 0,624 0,028 0,337 0,024 0,130 

19 0,156 0,084 0,449 0,024 0,065 

20 0,468 0,112 0,449 0,012 0,032 

21 0,624 0,112 0,224 0,006 0,065 

22 0,624 0,056 0,112 0,012 0,097 

23 0,312 0,028 0,224 0,018 0,032 

24 0,156 0,056 0,337 0,006 0,032 

25 0,312 0,084 0,112 0,006 0,162 
Fonte: Do autor. 
a Amostras do conjunto de predição 

 

 

O RMSE foi determinada para os conjuntos de calibração, validação e predição, de 

acordo com a Equação 2. 

Os testes de recuperação foram realizados com fortificações realizados nas amostras 

reais, após o processo de lixiviação estar completo. As amostras foram submetidas ao método 

de ELLAS e, posteriormente, analisadas pelo método multivariado. As concentrações das 

fortificações podem ser vistas na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Concentrações dos analitos para avaliação da recuperação 

 

Analito 
Concentração (μmol L-1) 

Nível 1 Nível 2 

Naftaleno 0,312 0,624 

Antraceno 0,056 0,112 

Fluoreno 0,012 0,024 

Acenafteno 0,065 0,130 

Fenantreno 0,224 0,449 
Fonte: Do autor. 
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3.5.1.1 Testes de interferência 

 

Os testes de interferência foram realizados com os seguintes HPAs: fluoranteno, 

criseno, pireno e benz(a)antraceno. Estes foram adicionados à fase aquosa antes do processo 

de ELLAS em concentrações de 0,01 µmol L-1. Após, todas as medidas foram realizadas 

normalmente. 

 

3.5.2 Modelo experimental para HPAs prioritários e derivados hidroxilados 

 

O procedimento realizado foi o mesmo descrito no item 3.5.1, com as concentrações 

mostradas na Tabela 4, em unidades de µmol L-1. 

 

Tabela 4 - Misturas dos analitos utilizadas na construção e validação do modelo multivariado  

 

Padrão 
Concentração (μmol L-1) 

OHN OHP OHF Cris BaA BbF BaP 

1a 0,3468 0,1375 0,1646 0,1314 0,1314 0,1189 0,1189 

2a 0,3468 0,0458 0,0549 0,219 0,0876 0,1982 0,1189 

3a 0,1387 0,0458 0,2744 0,0876 0,219 0,1189 0,0793 

4a 0,1387 0,2291 0,1098 0,219 0,1314 0,0793 0,0793 

5a 0,6243 0,0916 0,2744 0,1314 0,0876 0,0793 0,1585 

6 0,2081 0,2291 0,1646 0,0876 0,0876 0,1585 0,1982 

7 0,6243 0,1375 0,1098 0,0876 0,1752 0,1982 0,1585 

8 0,3468 0,0916 0,1098 0,1752 0,219 0,1585 0,1189 

9 0,2081 0,0916 0,2195 0,219 0,1752 0,1189 0,1982 

10 0,2081 0,1833 0,2744 0,1752 0,1314 0,1982 0,1982 

11 0,4855 0,2291 0,2195 0,1314 0,219 0,1982 0,0396 

12 0,6243 0,1833 0,1646 0,219 0,219 0,0396 0,1585 

13 0,4855 0,1375 0,2744 0,219 0,0438 0,1585 0,0396 

14 0,3468 0,2291 0,2744 0,0438 0,1752 0,0396 0,1189 

15 0,6243 0,2291 0,0549 0,1752 0,0438 0,1189 0,1585 

16 0,6243 0,0458 0,2195 0,0438 0,1314 0,1585 0,1585 

17 0,1387 0,1833 0,0549 0,1314 0,1752 0,1585 0,0793 

18 0,4855 0,0458 0,1646 0,1752 0,1752 0,0793 0,0396 

19 0,1387 0,1375 0,2195 0,1752 0,0876 0,0396 0,0793 

20 0,3468 0,1833 0,2195 0,0876 0,0438 0,0793 0,1189 

21 0,4855 0,1833 0,1098 0,0438 0,0876 0,1189 0,0396 
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22 0,4855 0,0916 0,0549 0,0876 0,1314 0,0396 0,0396 

23 0,2081 0,0458 0,1098 0,1314 0,0438 0,0396 0,1982 

24 0,1387 0,0916 0,1646 0,0438 0,0438 0,1982 0,0793 

25 0,2081 0,1375 0,0549 0,0438 0,219 0,0793 0,1982 
Fonte: Do autor. 
a Amostras utilizadas na predição. 

 

 

3.6 MÉTODO DE COMPARAÇÃO 

 

3.6.1 Análise de HPAs de baixo peso molecular 

 

HPLC foi utilizada como método comparativo. As análises foram realizadas em um 

cromatógrafo líquido Dionex® modelo P680 (Sunnyvale, EUA) equipado com um detector 

de fluorescência, válvula de injeção Rheodyne® modelo 8125 (Cotati, Califórnia, EUA) com 

uma alça de injeção de 100 µl. As análises foram realizadas em uma coluna de fase reversa 

Kinetex C18 (250 mm × 4.6 mm, D.I., 5 μm de diâmetro de partícula; Phenomenex, Torrance, 

EUA) precedida de uma pré coluna C18 (Phenomenex, Torrance, EUA). A metodologia foi 

baseada no trabalho de BUSETTI et al. (2006), com uma adaptação: a fase móvel foi mantida 

na proporção 80:20 acetonitrila:água, devido ao equipamento apresentar eluição isocrática. 

As condições de fluorescência foram as mesmas descritas no trabalho citado anteriormente. 

As amostras foram analisadas tanto pelo método de comparação quanto pelo método 

proposto após todo o procedimento de extração. Todas as amostras analisadas foram 

fortificadas com as concentrações desejadas, sendo elas descritas na Tabela 5. 

 

 

Tabela 5 - Concentração de fortificação das amostras analisadas por HPLC e PLS-2 

 

Analito 
Concentração (μmol L-1) 

Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 Nível 5 

Naftaleno 0,156 0,312 0,468 0,624 0,78 

Antraceno 0,028 0,056 0,084 0,112 0,14 

Fluoreno 0,006 0,012 0,018 0,024 0,03 

Acenafteno 0,032 0,065 0,097 0,13 0,162 

Fenantreno 0,112 0,224 0,337 0,449 0,561 
Fonte: Do autor. 
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3.7 FIGURAS DE MÉRITO 

 

As figuras de mérito aplicadas ao universo multivariado são pouco difundidas e 

estabelecidas. Isto se dá pelo surgimento de diversas interpretações matemáticas e químicas 

de cada uma segundo vários autores (VALDERRAMA et al., 2009). Algumas figuras de 

mérito amplamente abordadas são a sensibilidade (SEN), o limite de detecção multivariado 

(MDL, do inglês, multivariate detection limit) e o limite de quantificação multivariado 

(MQL, do inglês multivariate quantification limit).  

Apesar de existirem diversos modelos para o cálculo destes parâmetros, o estudo de 

LORBER et al. (1997) é utilizado nesta dissertação, considerando a definição de 

sensibilidade como SEN = 1/||b||, onde ||b|| é a norma Euclidiana do vetor de regressão PLS 

obtido após a construção do modelo multivariado.  

O MDL foi calculado de acordo com o estudo realizado por BOQUÉ et al. (1999), de 

acordo com MDL = ∆(α,β)var(c,k)1/2, onde ∆(α,β) é o parâmetro não-central de uma 

distribuição-t não-central. Os valores utilizados neste trabalho foram α = 0.05 and β = 0.05. 

O termo var(c,k)1/2 leva em consideração a estimativa da variância em uma concentração de 

nível zero. O MQL foi definido como 3,3 MDL. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 HPAS DE BAIXO PESO MOLECULAR 

 

4.1.1 Otimização das condições de fluorescência síncrona 

 

A espectroscopia de fluorescência síncrona é uma técnica na qual a diferença entre 

os comprimentos de onda de excitação e emissão é mantida constante durante a aquisição do 

espectro de fluorescência. Conforme mencionado por PATRA e MISHRA (2002), esta 

metodologia permite o estreitamento das bandas espectrais enquanto simplifica o espectro de 

emissão, o que é particularmente bom para a análise multivariada devido à redução 

significativa do conjunto de dados quando comparado com matrizes de excitação vs emissão. 

Esta técnica tem sido aplicada à análise de misturas complexas já que permite a 

identificação dos compostos de interesse pela variação do intervalo de comprimento de onda 

(∆λ). Quatro dos HPAs estudados apresentaram espectros fortemente sobrepostos, sendo 

estes Naf, Flu, Ace e Fen. Baseado em um estudo anterior (FERRER et al., 1998), testes 

iniciais foram realizados para avaliar o melhor intervalo de comprimentos de onda; a melhor 

distinção entre picos foi obtida quando um ∆λ de 50 nm foi aplicado. Este valor baixo de ∆λ 

é especialmente útil na análise de HPAs-BPM porque a melhor diferença entre comprimentos 

de onda de excitação e emissão aumenta com o número de anéis. A explicação deste 

fenômeno vem da transição eletrônica entre o orbital molecular ocupado mais alto (HOMO, 

do inglês highest occupied molecular orbital) e o orbital molecular desocupado mais baixo 

(LUMO, do inglês lowest unnoccupied molecular orbital). Quanto maior a quantidade de 

anéis aromáticos em uma molécula de HPAs, menor a diferença de energia entre estes dois 

orbitais. Como a energia é inversamente proporcional ao comprimento de onda absorvido 

por uma espécie, é de se esperar que ∆λ seja menor para menos anéis e, da mesma maneira, 

maior para uma maior quantidade de anéis (ATKINS e JONES, 2009).  

 A figura 11 mostra o EFS do Naf, Fen, Flu, Ace e Ant em concentrações de 10, 10, 

0,5, 2 e 2 µmol L-1, respectivamente, quando uma diferença de 50 nm foi aplicada no 

intervalo de 200-450 nm para o comprimento de onda de excitação; espectros sobrepostos 
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ocorreram para os quatro primeiros compostos (Naf, Fen, Flu e Ace), enquanto o Ant 

apresentou fluorescência em uma região mais distinta do espectro.  

 

 

Figura 11- Espectro de fluorescência síncrona dos HPAs em estudo 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

 

4.1.2 Otimização da extração líquido-líquido assistida por salting-out 

 

4.1.2.1 Escolha do solvente orgânico e agente de salting-out 

 

A eficiência da ELLAS depende na diferença de afinidades dos analitos entre as 

fases orgânicas e aquosas. Desta maneira, a escolha de um solvente orgânico miscível coma 

fase aquosa antes da adição do agente de salting-out é mandatória para uma extração efetiva. 

Usualmente, solventes como acetonitrila, metanol e acetona são utilizados. ZHAO et al. 

(2009) demonstraram que a acetonitrila foi o solvente de extração mais adequado quando 

comparado com acetona e o metanol para a análise de HPAs em vegetais, já que rendimentos 

de extração mais altos foram obtidos. De maneira semelhante, KOLTSAKIDOU et al. (2015) 

também utilizaram acetonitrila para analisar HPAs no mel. Outros estudos envolvendo 

diferentes analitos e meios (RAZMARA et al., 2011; XIA et al., 2012; DU et al., 2014; JAIN 
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et al., 2014; FARAJZADEH et al., 2016) também identificaram a acetonitrila como o melhor 

solvente orgânico para ELLAS. Assim sendo, acetonitrila foi utilizada neste trabalho. 

Alguns sais foram testados frente a capacidade de promover separação de fases. As 

concentrações destes sais em água foram ajustadas para 1 mol L-1 e os volumes de água e 

acetonitrila foram 6 e 3 mL, respectivamente. Os sais testados foram NaCl, CH3COONa, 

Na2SO3, NH4Cl, (NH4)2SO4, NH4NO3, Na2CO3 e Na2HPO4. 

Entre eles, apenas Na2SO3, (NH4)2SO4 e Na2CO3 promoveram a separação de fases 

adequadamente. Apesar de alguns destes sais promoverem a separação de fases, o volume de 

acetonitrila obtido não foi o suficiente para uma manipulação desejável. Os resultados 

experimentais obtidos neste trabalho estão de acordo com outros estudos (ZHANG e 

CREMER, 2006; VALENTE et al., 2013) que demonstraram que os ânions contribuem mais 

significativamente para a separação de fases. Estes resultados seguem uma ordem teórica 

chamada série de Hoffmeister, conforme discutido na revisão da literatura. Grupamentos 

aniônicos como SO3
2-, CO3

2- e SO4
2- induziram uma separação de fases melhor comparada a 

ânions como CH3COO-, Cl-, HPO4
2- e NO3

-. Os cátions não possuem um papel fundamental 

na separação. 

Preliminarmente, durante o procedimento de separação de fases entre água e 

acetonitrila, uma solução turva foi observada na cubeta de quartzo, provavelmente devido à 

formação de uma suspensão de água no solvente devido à baixa eficiência de extração nas 

condições testadas. Deste modo, uma etapa de secagem com 0,5 g de MgSO4 foi introduzida 

após a obtenção da amostra. O secante foi mantido em contato com a acetonitrila por dois 

minutos e decantado antes das medidas por EFS. Medidas realizadas na acetonitrila livre 

desta solução turva mostraram pouco ruído e um espectro com bandas bem separadas (Figura 

12). Alternativamente, o procedimento de secagem pôde ser facilmente eliminado pelo 

aumento da concentração do agente de salting-out.  
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Figura 12 -  Espectro de fluorescência síncrona de uma mistura de HPAs em acetonitrila 

após a ELLAS 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

 

A Figura 13 mostra as intensidades relativas dos cinco HPAs medidos por EFS (n = 

3) depois do procedimento de ELLAS. As intensidades relativas mostraram que Na2CO3 

promoveram melhores rendimentos do que outros sais, assim como melhor separação de 

fases baseado nos volumes de acetonitrila obtidos. Os volumes da fase orgânica coletada 

foram 2,4 ± 0,1, 2,2 ± 0,1 e 1,7± 0,1 mL para Na2CO3, Na2SO3 e (NH4)2SO4, respectivamente, 

quando três mL de acetonitrila foram adicionados a seis mL da fase aquosa. Adicionalmente, 

Na2CO3 resultou em maior precisão quando comparado a outros sais, para alguns analitos. 

Convém notar que alguns analitos, como o Naf, não apresentam mudança de valores de 

intensidade fluorescente conforme ocorre a mudança do sal. Ainda assim, foi buscada uma 

condição onde fosse possível obter um balanço de maior intensidade fluorescente e menor 

desvios entre as medidas para todos os analitos. Isto foi realizado para todas as etapas de 

otimização da ELLAS. 
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Figura 13 – Efeito dos sais na intensidade fluorescente dos HPAs em estudo 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

 

A fim de investigar a influência do pH na separação de fases, ensaios de extração 

na ausência de Na2CO3 foram realizados em níveis de pH de 1 a 13, com mudanças sendo 

realizadas a intervalos unitários. As mudanças nos valores de pH não promoveram a 

separação de fases, conforme atestado de maneira visual. Eliminou-se, assim, a participação 

da hidrólise salina do carbonato de sódio como fator predominante no efeito de salting-out, 

já que mudanças no pH, sozinhas, não indicam o efeito encontrado quando o sal está presente. 

 

4.1.2.2 Concentração de carbonato de sódio 

 

Nesta etapa, variou-se a concentração da solução de Na2CO3 de 0,5 a 2,5 mol L-1. 

Em termos gerais, quanto maior a concentração do sal, mais intensa é a fluorescência relativa 

(Figura 14). A força iônica variou de 1,50 a 7,50 mol L-1 baseado na concentração de Na2CO3, 

considerando a dissolução completa do sal e desconsiderando a formação de pares iônicos, 
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de maneira que diferentes volumes de acetonitrila também foram obtidos. Deveras, exceto 

para a concentração de 0,5 mol L-1, as outras concentrações produziram volumes muito 

próximos dos 3 mL adicionados de acetonitrila. Dentre estes, a concentração de 2 mol L-1 foi 

a que demonstrou melhores rendimentos de separação de fase e dissolução completa do sal 

adicionado no período de agitação, facilitando a manipulação experimental. 

 

Figura 14 – Intensidade relativa dos analitos após extração em diferentes concentrações de 

carbonato de sódio 

 

 

Fonte: Do autor. 
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4.1.2.3 Razão água/acetonitrila 

 

Nestes testes, o volume da fase aquosa foi mantido constante a 6 mL e o volume de 

acetonitrila foi variado para obter razões de água/acetonitrila de 1:1, 3:2, 2:1 e 3:1. A 

concentração de Na2CO3 foi fixada em 2 mol L -1. 

 

Figura 15 – Intensidade fluorescente dos analitos após extração com diferentes razões de 

água/acetonitrila 

 

 

Fonte: Do autor. 

 

 

A razão 3:1 de água/acetonitrila mostrou melhores resultados de extração devido à 

maior intensidade de sinal obtida. Contudo, a razão 2:1 foi utilizada, já que um maior volume 

de acetonitrila permite uma manipulação experimental mais fácil na transferência do extrato 
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para a cubeta, minimizando a perda de volume ou a retirada de água para a ponteira da pipeta 

(Figura 15). 

 

4.1.3 Criação de um modelo de regressão multivariada por mínimos quadrados 

parciais 

 

Em um primeiro momento, o modelo de calibração foi construído utilizando padrões 

mais concentrados (concentração utilizadas para Naf, Fen, Flu, Ace e Ant foram de 10, 10, 

0,5, 2 e 2 µmol L-1, respectivamente), já que a voltagem da fotomultiplicadora estava em 600 

V. Contudo, a sensibilidade obtida não foi suficientemente alta para avaliar os analitos nas 

amostras desejadas, tendo em vista que a intensidade do sinal de fluorescência depende 

diretamente deste parâmetro. Este problema foi facilmente solucionado ao aumentar a 

voltagem para 900 V. Esta estratégia não aumentou o ruído de fundo além de não requerer 

etapas de pré-concentração.  

Foram testadas as técnicas de calibração disponíveis no software utilizado. Entre 

elas, PLS-2 foi utilizado para as calibrações porque demonstrou melhores resultados, em 

termos da capacidade de predição, que a regressão por componentes múltiplos (MCR, do 

inglês multiple component regression), regressão por componentes parciais (PCR, do inglês 

partial componente regression) e PLS-1. Adicionalmente, PLS-2 é recomendado para 

espectros fortemente sobrepostos (FERRER et al., 1998), assim como oferece a vantagem de 

modelar simultaneamente todas as variáveis Y com a redução do tempo de processamento 

(WOLD et al., 2001). Os conjuntos de predição e calibração incluíam cinco e 20 amostras, 

respectivamente. Todas estas eram misturas com composição conhecida (amostras 

artificiais). O modelo experimental (Tabela 2) consistiu dos conjuntos de calibração e 

predição construídos com cinco níveis de concentração e 25 experimentos (BRERETON, 

1997).  

Devido à forte sobreposição dos espectros para Naf, Fen, Flu e Ace, a regressão 

PLS-2 foi utilizada para as quantificações. Os dados brutos foram centrados na média 

seguidos por validação cruzada (leave-one-out). O número de variáveis latentes foi definido 

seguindo a diminuição do RMSEC até um mínimo que não diferia significativamente do 

outro quando outra variável latente fosse adicionada. Este procedimento foi realizado tanto 
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para minimizar o sobreajuste quanto a possibilidade de deixar informação importante fora do 

modelo. A variação do RMSEC contra o número de variáveis latentes (Figura 16) mostrou 

que cinco componentes principais (PCs) são suficientes para explicar quase 100% das 

variâncias. Nesta figura é possível observar que o maior valor de RMSEC é observado para 

o Naf e o Ant, devido às suas maiores concentrações no modelo de calibração. Conforme 

aumenta o número de componentes principais, estes valores vão até um mínimo. Para os 

outros analitos, os valores também encontram um mínimo em cinco componentes principais, 

devido ao número de compostos que fazem parte do conjunto (cinco HPAs). 

 

Figura 16 – RMSEC em função do número de variáveis latentes 

 

 

Fonte: Do autor. 
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O desempenho do modelo de calibração com cinco PCs foi avaliado através da 

plotagem das concentrações verdadeiras e preditas para cada analito, conforme pode ser 

observado na Figura 17 e na Tabela 6. Na Figura 17 temos um exemplo de um gráfico de 

concentrações preditas vs medidas pelo modelo de calibração para o Naf. Pode-se ver que 

este é um gráfico de correlação onde valores ótimos são obtidos quando a inclinação da reta 

de regressão é próxima da unidade e o intercepto é próximo de zero. Todos os analitos 

mostraram coeficientes de correlação maiores que 0.99. Naf e Fen foram os analitos com 

maiores valores de RMSE, em geral, o que pode ser explicado pela baixa sensibilidade obtida 

na espectrometria de fluorescência para estes compostos e a forte sobreposição espectral 

entre eles. As informações da correlação entre os pontos da Figura 17 encontram-se na Tabela 

6. 

 

 

Figura 17 -  Gráfico entre concentrações preditas e medidas para o Naf 

 

Fonte: Do autor. 
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Tabela 6 – Características do modelo de calibração multivariada 

 

Parâmetro Naf Ant Fen Flu Ace 

Faixa de 

Concentração  

(µmol L-1) 

0,156 – 

0,780 

0,028 – 

0,140 

0,112 – 

0,561 

0,012 – 

0,060 

0,032 – 

0,162 

Número de fatores 5 5 5 5 5 

RMSEC a 0,0061 0,001 0,0051 0,0001 0,0019 

RMSEV b 0,0091 0,0014 0,0071 0,0002 0,0025 

RMSEP c 0,0167 0,0020 0,0225 0,0004 0,0036 

Intercepto 0,0029 0,0002 0,0019 0,0000 0,0006 

Inclinação 0,9930 0,9986 0,9943 0,9991 0,9948 

Coeficiente de 

correlação  
0,9983 0,9987 0,998 0,9995 0,9975 

Fonte: Do autor. 
a Raiz do erro médio quadrático de calibração 
b Raiz do erro médio quadrático de validação 
c Raiz do erro médio quadrático de predição 

 

 

Para validar o modelo com base em sua resposta frente a amostras desconhecidas, 

um conjunto independente de cinco amostras foi construído para cálculos de recuperação. 

Estas amostras estão destacadas na Tabela 2. As recuperações médias variaram de 89,1% a 

98,3% para o Naf, 89,9% a 102,4% para o Ant, 88,9% a 97,9% para o Fen, 95,1% a 100,2% 

para o Flu e 94,5% a 97,5% para o Ace. Todas as recuperações estão de acordo com os limites 

propostos (ANVISA, 2003; INMETRO, 2003). 

 

4.1.3.1 Figuras de mérito 

Os valores calculados para as figuras de mérito (SEN, MDL e MQL) são mostrados 

na Tabela 7. É possível observar que Naf e Fen são os analitos com a menor sensibilidade 

assim como o mais alto MDL, devido aos menores sinais de resposta utilizando SFS e seus 

espectros sobrepostos. 
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Tabela 7 - Figuras de mérito do método multivariado 

 

Figuras de mérito  Naf Ant Fen Flu Ace 

Sensibilidade 16,10 177,4 23,59 610,0 95,94 

MDLa (μmol L-1) 0,040 0,006 0,049 9,9 x 10-3 0,010 

MQLb (μmol L-1) 0,133 0,019 0,160 0,003 0,033 

Fonte: Do autor. 
a Limite de detecção multivariado 
b Limite de quantificação multivariado 
 

 

4.1.4 Aplicação da metodologia em amostras reais de sedimentos e solos 

 

Os sedimentos e solos coletados foram submetidos a um teste de lixiviamento por 

batelada de acordo com o procedimento EPA 1311 (US EPA, 1990). A metodologia foi 

previamente explicada na seção 3.4. Tratou-se as amostras como resíduos devido ao fato de 

haverem sido coletadas em regiões onde a atividade industrial se intensificou nas últimas 

décadas, mesmo não sendo provenientes diretamente de uma fonte de poluição. Além do 

mais, a lixiviação direta de HPAs utilizando solventes não foi aplicada, já que o objetivo 

deste trabalho era a medida de HPAs de baixa massa que poderiam ser lixiviados dos solos e 

sedimentos em caso de água proveniente de uma fonte natural passar pelos mesmos como, 

por exemplo, da chuva ou de uma bacia hidrográfica. Apesar do escopo deste trabalho não 

focar nos níveis de contaminação da área, a metodologia se mostrou promissora para avaliar 

o impacto humano em regiões onde a atividade antropológica é proeminente, levando a 

contaminação de tal área com HPAs. 

Nenhuma das amostras de solo ou sedimentos produziu soluções básicas quando 

testadas para o pH e a solução de extração empregada foi o tampão acetato com pH 4,93. 

Após, todas as amostras foram submetidas ao procedimento conforme descrito na seção. 

Os pH das soluções obtidas foram corrigidos a valores acima da neutralidade já que 

estas seriam submetidas ao procedimento ELLAS que envolveria o uso do sal básico Na2CO3, 

o qual poderia produzir CO2 e prevenir a separação de fases. Depois da correção do pH, as 

amostras foram submetidas ao procedimento ELLAS e a fase orgânica foi coletada e 

analisada utilizando EFS.  
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Para avaliar a exatidão da metodologia, os lixiviados foram fortificados com dois 

níveis de concentrações de analitos e submetidos a toda metodologia ELLAS e, então, 

quantificados com o modelo PLS-2 construído previamente. As recuperações variaram de 

74,3% a 105,8%, de acordo com os critérios estabelecidos nas normativas (ANVISA, 2003; 

INMETRO, 2003). O RSD variou de 3,8 a 8,8% para os níveis de concentração 1, 2,2 a 6,7% 

para o nível 2 (Tabela 8). Naf apresentou a menor recuperação, de maneira geral, 

provavelmente devido às características das figuras de mérito obtidas para este composto, o 

que vai ao encontrou dos resultados encontrados em outro estudo (ABDEL-AZIZ et al., 

2014).  

 

4.1.4.1 Estudo de interferência  

 

O principal problema da ELLAS é a coextração de compostos que também são 

solúveis no solvente extrator. Assim, as fontes de interferências são moléculas que exibem 

espectro de fluorescência semelhante aos analitos de interesse. Devido à semelhança nas suas 

estruturas, testes realizados com as moléculas de fluoranteno, criseno, pireno e 

benz(a)antraceno não apresentaram mudanças observáveis visualmente no espectro de EFS 

dos HPAs analizados (conforme seção 3.5.1.1). Estes compostos apresentam quatro anéis em 

suas estruturas, o que diminui sua solubilidade em água (SVERDRUP et al., 2002). Assim, 

a presença destes HPAs no lixiviado em baixas concentrações não apresentará riscos à 

metodologia. De fato, o Δλ fixo de 50 nm (EIROA et al., 1998) e o uso de acetonitrila como 

solvente (VALENTE et al., 2013) podem limitar a extensão das interferências resultantes de 

compostos coextraídos (PATRA e MISHRA, 2002). 
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Tabela 8 - Determinação de HPAs em amostras reais 

 

Fonte: Do autor. 
a Concentrações das fortificações do nível 1 são 0,312 μmol L-1 para Naf, 0,056 μmol L-1 para Ant, 0,224 μmol L-1 para Fen, 0,012 μmol L-1 for Flu and 0,065 μmol L-

1 para Ace. 
b Concentrações das fortificações do nível 2 são 0,624 μmol L-1 para Naf, 0,112 μmol L-1 para Ant, 0,449 μmol L-1 para Fen, 0,024 μmol L-1 para Flu and 0,130 μmol 

L-1 para Ace 
c Não detectado  
d Menor que o limite de quantificação multivariado 

  

HPA 

Amostra de sedimento A   Amostra de sedimento B   Amostra de solo A   Amostra de solo B 

Encontrado 

(µmol L-1) 

Nível de 

fortificação  

Recuperação (%) 

  

Encontrado 

(µmol L-1) 

Nível de 

fortificação  

Recuperação (%) 

  

Encontrado 

(µmol L-1) 

Nível de  

fortificação  

Recuperação (%) 

  

Encontrado 

(µmol L-1) 

Nível de 

fortificação  

Recuperação (%) 

1a 2b    1a 2b    1a 2b    1a 2b 

Naf N.D.c 79,1 92,6   N.D. 76,3 78,9   0,332 74,3 102,2   N.D. 78,9 80,8 

Ant 0,197 101,5 95,5   0,280 83,6 91,1   0,092 89,7 100,9   0,299 84,5 100 

Fen < MQL d 105,8 94,8   < MQL 90,6 94,3   0,351 92,8 101,5   0,191 93,4 94,6 

Flu 0,042 103,1 99,1   0,032 92,3 87,6   0,017 92,5 100   0,014 94,6 96,5 

Ace 0,434 102,7 98,7   0,302 92,7 94,8   0,219 94,9 100,3   0,201 81,2 97,2 
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Figura 18 - Análise de regressão entre a metodologia proposta e de referência 

 

 

Fonte: Do autor.
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4.1.4.2 Metodologia de comparação 

 

Um conjunto de amostras fortificadas com os HPAs foram simultaneamente 

analisados por um método cromatográfico (BUSETTI et al., 2006) tomado como referências e 

pela metodologia proposta neste trabalho. As análises de regressão (Figura 18) mostraram que 

ambos os métodos produziram resultados similares, já que as curvas de regressão mostraram 

inclinação e intercepto próximos de 1 e 0, respectivamente (FAJGELJ e AMBRUS, 2000). Esta 

conclusão foi amparada pela aplicação de um teste-t aos parâmetros de regressão (inclinação e 

intercepto) para um intervalo de confiança de 95% (MASSART et al., 1988). Todas as medidas 

foram realizadas em acetonitrila obtida após os procedimentos de extração das amostras 

fortificadas com concentrações conhecidas dos analitos (n = 3). 

 

 

4.2 ANÁLISE DE QUATRO HPAS PRIORITÁRIOS DA UNIÃO EUROPEIA E 

DERIVADOS OXIGENADOS 

 

4.2.1 Criação de um modelo de regressão multivariada por mínimos quadrados parciais 

 

Os procedimentos realizados nesta etapa são semelhantes aos realizados para os HPAs 

de baixo peso molecular. Os conjuntos de calibração e predição incluíam 20 e cinco amostras, 

respectivamente. Todas estas eram misturas com composição conhecida (amostras artificiais). 

O design experimental (Tabela 3) consiste dos conjuntos de calibração e predição construídos 

com cinco níveis de concentração e 25 experimentos (BRERETON, 1997). 

 

Utilizando um ∆λ de 100 nm foi possível evitar que a sobreposição entre as bandas 

dos analitos fosse completa. Desta forma, foi possível identificar a banda correspondente a cada 

analito obtendo uma boa intensidade fluorescente (Figura 19). Convém observar que durante a 

calibração de diversos analitos, a escolha de um Δλ ótimo, onde todos os analitos tenham a 

melhor intensidade e distinção de picos, fica prejudicada. Desta maneira, a escolha deve levar 

em consideração o poder de resolução do método multivariado para fazer a identificação das 

bandas fluorescentes de acordo com cada analito. Assim, o modelo foi construído utilizando 

210 pontos de dados obtidos da região espectral entre 190 – 400 nm com ∆λ de 100 nm como 

as variáveis X.  



64 

 

Os dados brutos foram centrados na média seguidos por validação cruzada (leave-one-

out). O número de variáveis latentes foi definido seguindo a diminuição do RMSEC até um 

mínimo que não diferia significativamente do outro quando outra variável latente fosse 

adicionada. Este procedimento foi realizado tanto para minimizar o sobreajuste quanto a 

possibilidade de deixar informação importante fora do modelo. A variação do RMSEC contra 

o número de variáveis latentes (Figura 20) mostrou que sete PCs são suficientes para explicar 

quase 100% das variâncias. 

 

Figura 19 - Variação do RMSEC em função das variáveis latentes 

 

 

Fonte: Do autor 

  

 

 

 



65 

 

Tabela 9 - Características do modelo de calibração multivariada 

 

Parâmetro OHN OHP OHF Cris BaA BbF BaP 

Faixa de concentração (µmol L-1) 0,139-0,624 0,046-0,229 0,055-0,274 0,044-0,219 0,044-0,219 0,040-0,198 0,040-0,198 

Número de fatores 7 7 7 7 7 7 7 

RMSEC a 0,0070 0,0022 0,0023 0,0031 0,0015 0,0036 0,0026 

RMSEV b 0,0117 0,0035 0,0039 0,0050 0,0028 0,0062 0,0044 

RMSEP c 0,0243 0,0027 0,0053 0,0021 0,0024 0,0038 0,0052 

Intercepto -0,0004 0,0003 0,0010 0,0008 0,0003 0,0007 0,0006 

Inclinação 1,0033 0,9988 0,9946 0,9948 0,9985 0,9965 0,9987 

Coeficiente de correlação 0,9960 0,9971 0,9975 0,9942 0,9983 0,9899 0,9953 

Fonte: Do autor. 

Legenda: a Raiz do erro médio quadrático de calibração 
b Raiz do erro médio quadrático de validação 
c Raiz do erro médio quadrático de predição 
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Figura 20 - Sobreposição do EFS de 25 padrões de HPAs 

 

Fonte: Do autor. 
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O desempenho do modelo de calibração com sete PCs foi avaliado através da plotagem 

das concentrações verdadeiras e preditas (Tabela 9 e Figura 20). Todos os analitos mostraram 

coeficientes de correlação maiores que 0,99. Dentre todos os analitos, o único que apresentou 

RMSEP maior que 0,01 µmol L-1 foi o OHN, condizente com os valores de RMSEP 

encontrados para o HPA de origem, Naf. Os outros analitos apresentaram bons resultados, 

apresentando RMSE geral na ordem dos nmol L-1, mostrando que o modelo criado é satisfatório 

para análise dos compostos de interesse. 

Para validar o modelo, um conjunto independente de cinco amostras foi construído 

para cálculos de recuperação, conforme a Tabela 3. As recuperações médias variaram de 85,6 

a 96,1 para OHN, 97,1% a 107,2% para OHP, 96,7% a 106,4% para OHF, 97,7% a 101,5% 

para Cris, 98,2% a 102,3% para BaA, 92,4% a 102,5% para BbF e 91,6% a 97,5% para BaP. 

Todas as recuperações estão de acordo com os valores propostos pelas agências reguladoras 

(ANVISA, 2003; INMETRO, 2003). 

 

 

Figura 21 - Gráfico de concentrações preditas versus medidas para OHN 

 

Fonte: Do autor. 
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5.1.3.1 Figuras de mérito 

Da mesma forma que para os outros HPAs, aqui SEN e o MDL foram calculados. Os 

valores obtidos para estas figuras de mérito e os MQL, definido também como 3,3 MDL são 

mostrados na Tabela 10. É possível observar que as sensibilidades são razoavelmente similares 

entre todos os analitos estudados, exceto para o OHN. Este desvio está relacionado ao valor da 

norma euclidiana do vetor de coeficientes de regressão, que é menor que o encontrado para os 

outros analitos. 

 

Tabela 10 - Figuras de mérito do método multivariado 

 

Padrões  OHN OHP OHF Cris BaA BbF BaP 

Sensibilidade  108,1 44,4 48,0 42,5 41,7 37,2 45,1 

MDLa (μmol L-1) 0,004 0,001 0,001 0,002 0,001 0,002 0,002 

MQLb (μmol L-1) 0,141 0,042 0,048 0,061 0,034 0,076 0,053 
Fonte: Do autor. 

Legenda: a Limite de detecção multivariado 
b Limite de quantificação multivariado 

 

 

O modelo se mostrou satisfatório de acordo com suas figuras de mérito e poderá ser 

aplicado em amostras futuras, assim como aquele desenvolvido para os HPAs-BPM 
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5 CONCLUSÃO  

 

Na presente dissertação, criou-se uma metodologia para a análise de HPAs sem a 

necessidade de uma etapa de separação através de métodos cromatográficos. Para tanto, 

utilizou-se a calibração multivariada como ferramenta quimiométrica na análise dos referidos 

compostos. 

A fluorescência síncrona foi utilizada para todos os analitos como ferramenta de 

obtenção de dados. Os espectros de fluorescência obtidos foram selecionados a partir de Δλ 

capazes de oferecer a melhor resolução e sensibilidade. Todos os espectros obtidos foram 

tratados por metodologias quimiométricas devido a sobreposição dos espectros obtidos. 

Duas metodologias de calibração multivariada foram criadas: uma para análise de 

HPAs-BPM e outra para análise de sete HPAs, quatro deles recomendandos pela União 

Europeia e três derivados hidroxilados. Através da análise do desempenho das metodologias 

multivariadas, pode-se perceber que ambas se mostraram promissoras para a análise de 

amostras reais que tivessem apelo humano e ambiental. Ambas metodologias tiveram duas 

figuras de mérito avaliada, obtendo-se bons resultados. 

Desta maneira, aplicou-se a primeira metodologia, referente a análise de cinco HPAs-

BPM em amostras de solos e sedimentos. Para tanto, otimizou-se uma extração líquido-líquido 

assistida por salting-out que foi empregada em lixiviados aquosos obtidos a partir de amostras 

reais de solos e sedimentos. Diversos parâmetros foram estudados para otimização da ELLAS 

e todos levaram a resultados otimizados. De maneira geral, este método desenvolvido se 

mostrou de baixo custo e rápido, resultando em uma alternativa de baixo custo e rápida quando 

comparada com metodologias já estabelecidas.  
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7 ANEXOS 
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