Prezado(a) Leitor(a):
Dentro da filosofia da Quimlab de compartilhar o conhecimento químico adquirido
por seus funcionários ao longo de décadas de experiência profissional e acadêmica,
estamos presenteando o cliente com este “Guia de Variáveis de Água e Informações
Analíticas”, que acreditamos ser de grande utilidade no dia-dia do laboratório.
Ele apresenta resumidamente o significado químico das principais variáveis de água
controladas nas legislações brasileiras, principalmente inorgânicas e outras que ainda
não são regulamentadas nacionalmente, mas que já são controladas em outros países
como:
Pesticidas
Bifenilas Policloradas (PCBs)
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (PAHs)
Dioxinas Policloradas (PCDDs)
Furanos Policlorados (PCDFs)
Microcistinas
Também apresenta informações analíticas importantes para análises químicas de
metais por técnicas atômicas de espectrofotometria, como a Absorção Atômica
(AAS) e a Emissão Atômica (AES) nas suas diversas modalidades. Nesta seção
são apresentadas informações de compatibilidade de elementos químicos para
preparação de padrões multielementares, dados de estabilidade de padrões,
técnicas de preparação de amostras, utilização de ácidos e dados espectrais dos
principais comprimentos de onda utilizados com os respectivos limites de detecção e
interferências analíticas conhecidas.
Compilamos informações de várias fontes bibliográficas para de forma resumida
apresentar neste Guia o que achamos mais relevante para o usuário e também
incentiva-lo a aprofundar no assunto que seja de seu interesse, seja em livros técnicos
ou até mesmo na Internet.
Todas as críticas são bem vindas para melhorarmos esta 1ª Edição do “Guia de
Variáveis de Água e Informações Analíticas”.
Desejamos que este Guia seja bastante útil.

Nilton Pereira Alves
Diretor
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Guia Informativo de Variáveis de Água
Esta seção apresenta o significado das principais variáveis físicas e químicas, controladas em água e
efluentes, para que o cliente possa entender e interpretar o significado dos resultados obtidos pelas
análises realizadas.
Informações complementares de Guia podem ser obtidas as seguintes referências:
Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) no site :
http://www.cetesb.sp.gov.br
Standards Methods for the Examination of Water and Wastewater 21st Edition
www.webelements.com
en.wikipedia.org

1. Variáveis Físicas
Cor
A cor de uma amostra de água se deve a absorção de determinados comprimentos de onda da luz
visível devido a presença de substâncias dissolvidas. Não deve ser confundida com a turbidez que é o
resultado da absorção e espalhamento da luz devido a partículas em suspensão, como matéria orgânica
ou sedimentos minerais.
Para determinação da “Cor Verdadeira” de uma amostra esta deve ser livre de todos os materiais em
suspensão por filtração.
Diversas substâncias orgânicas naturais podem provocar coloração na água como o ácido húmico e
ácido fúlvico que deixam a água com cor que varia do amarelo ao marrom. Na presença de cátions
como ferro, a cor pode aumentar devido a formação de complexos solúveis como os humatos férricos.
Outras substâncias solúveis de uso industrial como taninos, ligninas, corantes e muitos metais como
ferro, niquel cromo, dicromatos, cobre também provocam alteração de cor na água e por isso devem ser
removidos por tratamento químico.
A medida da “Cor Verdadeira” de uma amostra de água é realizada por comparação com
padrões convencionados, como os padrões de coloração amarelada produzidos pelas soluções de
hexacloroplatinato de potássio e cloreto cobaltoso. De acordo com a American Public Health Association
(APHA) uma solução contendo 500 mg/L de Platina proveniente do sal K2PtCl6 , junto com o CoCl2
apresenta cor APHA 500. A partir desta solução pode-se diluir volumetricamente para padrões de cor
menores como 0,1 e 1. A comparação pode ser realizada visualmente em tubos cilíndricos graduados de
grande percurso ótico ou em espectrofotômetros. A escala de cor APHA foi introduzida em 1892 pelo
químico Allen Hazen (1869-1930) para avaliação do nível de poluição em esgotos e por isso é também
chamada de escala Hazen.

Padrão Specsol APHA 500
para análise de cor em
água

APHA 500

APHA 100

APHA 50

APHA 10

APHA 1
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Turbidez
A Turbidez da água é causada pela presença de partículas em suspensão ou materiais coloidais como
argilas, terra, areia, plâncton, óxidos, hidróxidos e carbonatos minerais.
A turbidez de uma amostra de água é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao
atravessá-la devido principalmente a absorção e espalhamento. As partículas presentes na água são
barreiras físicas a passagem da luz. Partículas maiores bloqueiam mais a luz, enquanto que as menores
espalham mais a luz. A determinação do espalhamento da luz acarreta em medições mais precisas da
turbidez, por não sofrer interferência da cor da amostra. Estes turbidímetros são chamados nefelômetros
e apresentam o detector em ângulo de 90º com o feixe incidente.

Medidor
Fotocélula
Lâmpada

Lentes

Cubeta. Vista Vertical

NEFELÔMETRO BÁSICO A 90º
As medidas de turbidez são importantes para se avaliar o grau de potabilidade da água, já que pode
ser provocada por esgotos sanitários, áreas de erosão, extração de minerais, ineficiência no tratamento
de água, presença de óleos e resíduos industriais. Também fornecem medidas para avaliação da
profundidade de penetração da luz na água de um lago ou rio. Águas muito turvas somente permitem a
vida de organismos vegetais fotossíntetizadores na região onde ocorre a penetração da luz, o que se da
na superfície. Nas regiões do fundo de lagos turvos ocorrem processos anaeróbicos e liberação de gases
tóxicos como o metano e gás sulfídrico, que causam mais estagnação do corpo d’agua e impedem a
proliferação de peixes. Alta turbidez reduz a fotossíntese de vegetação enraizada submersa e algas. Esse
desenvolvimento reduzido de plantas pode influenciar nas comunidades biológicas aquáticas e afetar
adversamente os usos domésticos, industrial e recreacional da água.
A turbidez é um parâmetro fácil e rápido de ser medido e pode ser monitorado em tempo real. A escala
de turbidez é uma escala operacional convencionada obtida a partir da suspensão do polímero Formazina
produzido pela reação do formaldeído com o sulfato de hidrazina em quantidades padronizadas. A partir
desta suspensão de formazina com valor de 4000 unidades nefelométricas de turbidez (NTU) se obtem
valores menores por diluição, que são comparados com a amostra de água no nefelômetro.

1500 NTU

200 NTU

12 NTU

5 NTU

<1 NTU

Turbidez de diferentes amostras (NTU)

Padrões de Turbidez Specsol ideais para análises de água
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Condutividade
A condutividade elétrica é uma medida da concentração total de sais dissolvidos presentes na água.
Apesar de não fornecer medidas reais da concentração de um determinado íon presente, ela nos dá uma
noção bastante boa da salinidade total, o que indiretamente sugere a origem e o grau de contaminação
da água. Água salobras apresentam elevada condutividade e não são apropriadas para consumo
humano. Água de baixa condutividade, menores que 200 μS/cm indicam que podem ser potáveis por
apresentarem concentrações baixas de sais dissolvidos. A condutividade é um parâmetro importante para
diversas atividades industriais como a produção de vapor onde se deseja água de baixa condutividade
para se evitar a formação de incrustações salinas em tubulações e caldeiras e água para uso farmacêutico.
O uso de água destilada ou desmineralizada de baixa condutividade não acarreta prejuízo significativo a
alimentação humana, já que a maior parte dos sais minerais absorvidos pelo organismo vem dos outros
tipos de alimentos. Tipicamente a água de um rio que apresenta condutividade < 200 μS/cm apresenta
bom potencial de capitação para abastecimento, pois a concentração de sais dissolvidos é da ordem de
100 mg/L (ppm).
Os principais sais que contribuem para a condutividade da água natural são os sais de potássio, sódio,
cálcio, magnésio na forma de sulfatos, cloretos, carbonatos e bicarbonatos.

Amostra

Condutividade típica
aproximada a 25ºC

Água Tipo I (ultrapura)

0.055 µS/cm

Água destilada

1.0 µS/cm

Água Potável

50 µS/cm

Água Mineral

200 µS/cm

Água do Mar

53000 µS/cm

A leitura de condutividade é realizada em equipamentos chamados condutivímetros que são medidores
da resistência elétrica de um volume constante de líquido formado entre a área de dois eletrodos de
platina. Sua grande vantagem é que permite leituras rápidas e em tempo real e por isso é largamente
utilizada em processos on-line de produção e tratamento de água.
Para se calibrar estes eletrodos e o equipamento se utilizam soluções de cloreto de potássio (KCl) em
concentrações conhecidas, como aquela com 0,7455 g/L que fornece o valor de 1408 µS/cm a 25ºC.
A condutividade varia com a temperatura e aumenta em aproximadamente 2% por oC para a maioria
dos sais como o NaCl e KCl.

Sua unidade no Sistema Internacional (SI)
é o siemens (S) e comumente é expressa
como microsiemens por centímetro (µS/cm)
o que significa a condutividade medida entre
eletrodos de área 1 cm2 separados por 1 cm
de distância.

Padrões de Condutividade SpecSol®.
Confiabilidade para suas análises

6

Temperatura
Variações de temperatura são parte do regime climático normal e corpos de águas naturais apresentam
variações sazonais e diurnas, bem como estratificação vertical. A temperatura superficial é influenciada
por fatores tais como latitude, altitude, estação do ano, período do dia, taxa de fluxo e profundidade. A
elevação da temperatura em um corpo d'água geralmente é provocada por despejos industriais (indústrias
canavieiras, por exemplo) e usinas termoelétricas.
A temperatura desempenha um papel principal de controle no meio aquático, condicionando as influências
de uma série de parâmetros físico-químicos. Em geral, à medida que a temperatura aumenta, de 0 a
30°C, a viscosidade, tensão superficial, compressibilidade, calor específico, constante de ionização e calor
latente de vaporização diminuem, enquanto a condutividade elétrica e térmica, a pressão de vapor, a
solubilidade de sais aumentam com a elevação da temperatura. Organismos aquáticos possuem limites
de tolerância térmica superior e inferior, temperaturas ótimas para crescimento, temperatura preferida em
gradientes térmicos e limitações de temperatura para migração, desova e incubação do ovo.
Potencial de Oxidação-Redução (Eh)
Reações redox ocorrem entre muitos constituintes químicos na água potável, industrial e efluentes e
também no ambiente aquático. As reatividades e mobilidades de importantes elementos em sistemas
biológicos, como Fe, S, N, C e elementos metálicos, dependem fortemente das condições redox. Estas
reações envolvem transferências de elétrons e prótons e dependem portando do pH e potencial redox do
meio (Eh). Juntos estes fatores, além das atividades de outros íons presentes podem tornar possíveis ou
não determinadas reações. Por exemplo o cátion ferroso não é oxidado com o oxigênio atmosférico ao
cátion férrico em pH ácido. A seguinte regra pode ser estabelecida: em meios com Eh redutor não devem
ser encontradas espécies oxidantes e em meios com Eh oxidante não são encontradas espécies redutoras.
As medidas de Eh são fáceis de serem realizadas e permitem leituras em tempo real e por isso são
utilizadas em processos de tratamentos químicos de efluentes, como na redução do cromo hexavalente
com dióxido de enxofre ou bissulfito de sódio. Assim garantindo-se um Eh redutor que indica excesso de
bissulfito, não haverá cromo hexavalente no equilíbrio. A precipitação de metais pesados pela adição de
sulfetos somente ocorrem em meio com Eh redutor e em pH elevado, o que evita a solubilização em pH
ácido e oxidação dos sulfetos a sulfatos. Por outro lado a indicação de um Eh oxidante na água sugere
a presença de quantidade suficiente de cloro para esterilizar a água potável.
As medidas de Eh são conduzidas em milivoltímetros, do mesmo tipo usado em medições de pH,
empregando um eletrodo indicador inerte como a platina e um eletrodo de referência tipicamente de
cloreto de prata com solução saturada de cloreto de potássio (Ag/AgCl/ KCl sat). A diferença de potencial
entre estes dois eletrodos fornece o potencial redox em relação do eletrodo de hidrogênio (Eh).
A utilização do eletrodo padrão de hidrogênio é impraticável na rotina de laboratório, sendo mais prático
a utilização de eletrodos como os de platina, ouro e de carbono. Conhecendo-se o potencial redox de
uma solução padrão de calibração em relação ao eletrodo padrão de hidrogênio em uma determinada
temperatura, pode-se facilmente fazer a extrapolação para o valor de Eh do meio. Assim a solução
contendo 0,003M do par redox ferrocianeto/ferricianeto é bastante estável como padrão de calibração,
já que fornece um valor de +229 mV a 25ºC com o eletrodo de platina em relação ao eletrodo de
referência Ag/AgCl/KCl sat. e + 428 mV na mesma temperatura em relação ao eletrodo padrão de
hidrogênio e empregando o mesmo eletrodo indicador.

Padrões SpecSol para análise de
potencial de oxidação redução (Redox)
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Radioatividade α e β
Os raios alfa (α) são núcleos de hélio (4He2+), dotados de carga positiva. Eles se originam da desintegração
de isótopos instáveis de elementos com pesos atômicos superiores a 150. Os raios alfa movem-se
lentamente e perdem energia rapidamente por colisões, tendo assim curto alcance no ar, mas elevada
eficiência biológica (1 rem aprox. = 0,05 rad).
Os raios beta (β) são elétrons (ou pósitrons) que têm massa muito pequena, mas podem atingir velocidades
quase tão grandes como a velocidade da luz. Os emissores de radiação beta podem tanto ser núcleos
leves como núcleos pesados; o trítio (3H) é um emissor beta. O alcance, no ar, de uma partícula beta
dotada de uma quantidade razoável de energia (1Mev) é de cerca de 3 metros (1 rem aprox. = 1 rad).
Os raios alfa e beta são detidos por folhas delgadas de materiais leves, como alumínio ou "perspex".
Substâncias químicas como a cisteamina (HS – CH2 – CH2 – NH2) impedem com grande eficácia as
reações em cadeia e podem assim oferecer uma ampla proteção contra os danos das radiações, mas
somente se forem tomadas antes da exposição à radiação.
Devido ao seu alcance muito limitado, os raios alfa e beta só atuam se estiverem dentro do organismo.
Em geral, é o núcleo da célula que é mais sensível aos danos das radiações.
Portanto, os tecidos sujeitos a maior risco são aqueles em que há uma grande concentração de núcleos
com divisão celular freqüente ( por exemplo, a medula óssea).
O DNA do núcleo é danificado muito facilmente por radiações ionizantes. Teoricamente, basta uma
alteração química em uma única base purínica ou pirimidínica de um trecho do DNA para que ocorra
uma mutação em um ponto.
É evidente que nunca se pode ter certeza de que uma única alteração química em uma célula não venha
a causar uma mutação na célula, fazendo com que ela se torne mais tarde uma célula cancerosa. Por
isso, é extremamente difícil ter certeza de que existe um limiar, seja para cancerígenos ou para radiações,
abaixo do qual o organismo é imune ao ataque. Por razões de segurança admite-se que, para radiações,
não exista um tal limiar.

2. Variáveis Químicas
As diversas substâncias químicas que podem ocorrer na água podem ser de origem natural ou antropogênica
devido as atividades industriais e agrícolas. Independente de sua origem elas podem ser tóxicas ou não
e por isso os seus limites são estabelecidos por diversas legislações, sejam para lançamento de esgotos
ou consumo de humanos e animais (potabilidade).
Águas salobras que permitem a vida marinha não são apropriadas para consumo humano devido
principalmente ao teor de cloreto de sódio de aproximadamente 35 g/L como na água marinha. Outras
águas classificadas como minerais podem apresentar substâncias que em elevadas concentrações são
tóxicas como o fluoreto e iodo, mas que em baixas concentrações são importantes para o funcionamento
do organismo. Outras substâncias que são naturalmente ausentes na água como pesticidas e agrotóxicos,
devido a contaminação em decorrência da agricultura , apresentam limites bastante baixos geralmente
na ordem de µg/L (ppb). Neste sentido as legislações de água são baseada nas concentrações de:
• Substâncias e elementos químicos naturalmente presentes na água. Ex. cálcio, sulfato, alumínio, ferro,
cloreto, etc...
• Substâncias químicas perigosas como os agrotóxicos Ex: glifosato, aldrin, DDT, BHC, etc..
• Substâncias químicas usadas ou formadas em processo de tratamento e desinfecção da água. Ex:
Trihalometanos, bromato, clorito, cloramina, etc...
• Substâncias químicas inorgânicas conhecidamente tóxicas. Ex: cianeto, cádmio, chumbo, fluoreto,
mercúrio, cromo hexavalente, etc...
• Substâncias químicas orgânicas conhecidamente tóxicas. Ex: fenol, benzeno, estireno, benzopireno,
etc...
Ver padrões de potabilidade da Portaria 518 no final deste Guia.
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Apesar de somente umas poucas substâncias apresentarem regulamentações, não quer dizer que as
outras são permitidas ou não são tóxicas. O recomendável é que substâncias que não são típicas de
água, produzidas em atividades humanas não sejam encontradas e se o forem seus níveis devem ser
extremamente baixos.
2.1 – Inorgânicas
Alumínio
O Alumínio (Al) é o segundo elemento do grupo 13 da tabela periódica, tem número atômico 13, massa
atômica de 26,981 e valência 3, sendo sua abundância na crosta terrestre de aproximadamente 8,1%.
No solo pode variar de 0,9 a 6,5%; na água de rios até 0,4 mg/L; na água subterrânea sua concentração
é < 0,001 mg/L; na água do mar é 0,005 mg/L. Água potável que geralmente é obtida por processos
que empregam sais de alumínio, como o sulfato, devem apresentar concentrações menores que 0,2 mg/L.
Sua concentração na água é fortemente determinada pelo pH, sendo solúvel em pH ácidos ficando na
forma do cátion Al3+ e em pH alcalinos como o ânion complexo Al(OH)4-. Portanto em pH neutro, seus
compostos são praticamente insolúveis o que explica sua baixa concentração na água, mesmo sendo um
dos elementos mais abundantes na crosta terrestre. O aumento da concentração de alumínio na água
pode também estar associado com o período de chuvas e, portanto, com a alta turbidez.
É um elemento não essencial para plantas e animais, mesmo assim sua concentração no corpo humano
é de 0, 9 mg/kg . Concentrações acima de 1,5 mg/L são tóxicas e perigosas a vida marinha e níveis
abaixo de 0,2 mg/L apresentam baixo risco. Existe um risco possível de estar associado a danos no tecido
cerebral ao a doença de Alzheimer. A EPA (USA) adota para água potável um limite máximo de 0,2 mg/L
que é semelhante ao da Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Antimônio
Antimônio (Sb) é o quarto elemento do grupo 15 da tabela periódica, tem número atômico 51, massa
atômica de 121,75 e valências de 3 e 5. A abundância média de Sb na crosta da Terra é de 0,2
ppm; em solos é 1 ppm; nos córregos é 1 µg / L, e em águas subterrâneas é <0,1 mg / L. Antimônio é
encontrado às vezes nativo, mas mais comumente como Estibinita (Sb2S3). É usado em ligas de chumbo
em baterias, projeteis, ligas de solda, pirotecnia, semicondutores, na fabricação de tipos de impressão
e em catalisadores para produção de PET. As espécies comuns aquosa são SbO2-, HSbO2 e complexos
com carbonato, sulfato e tartarato. Seus sais são muito facilmente hidrolisáveis em água formando
oxi-sais insolúveis e por isso é muito raro a presença de antimônio em água potável. Os sais solúveis
de antimônio são tóxicos mas alguns são usados em medicina para tratamento da Leishmaniose. A
especificação para potabilidade é no máximo 0,005 mg/L pela Portaria 518 do MS.
Arsênio
Arsênio (As) é o terceiro elemento do grupo 15 da tabela periódica, tem um número atômico 33, um
massa atômica de 74,92 e valências 3 e 5. Sua abundância média na crosta terrestre é de 1,8 ppm;
em solos é 5,5-13 ppm; em córregos é menos de 2 µg / L, e nas águas subterrâneas é geralmente
inferior a 100 µg / L. Ocorre naturalmente em minerais sulfetados como a pirita. O arsênico é usado
em ligas com chumbo, em baterias e em munição. Os compostos de arsênio são amplamente utilizados
em pesticidas e conservantes na madeira. O arsênio não é essencial para as plantas, mas é um elemento
traço essencial em várias espécies animais. A forma predominante na forma oxidada entre pH 3 e pH
7 é H2AsO4- . Entre pH 7 e pH 11 é HAsO42-. Sob condições redutoras é HAsO2 (aq) (ou H3AsO3).
Arsênio aquoso na forma de arsenito, arseniato e arseniacais orgânicos podem resultar da dissolução
de minerais, descargas industriais ou a aplicação de pesticidas. Envenenamento grave pode surgir a
partir da ingestão de pequenas quantidades como 100 mg de trióxido de arsênico; feitos crônicos podem
resultar do acúmulo de compostos de arsênio no organismo em níveis baixo de consumo. Propriedades
cancerígenas também têm sido imputadas a compostos de arsênio. A toxicidade do arsênio depende da
sua forma química.
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Arsenito é muitas vezes mais tóxico que o arsenato. Para a proteção da vida aquática, a concentração
média de As 3+ na água não deve exceder 72 μg / L e a máxima não deve exceder 140 μg / L. A
Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) recomenda nível máximo para
águas de irrigação de 100 μg / L. A especificação para potabilidade é 0,01 mg/L pela Portaria 518
do MS.
Bário
Bário (Ba) é o quinto elemento do grupo 2 da tabela periódica. Seu número atômico é 56 e sua massa
atômica é 137,33. Sua valência em todos os compostos é +2. A abundância média do Ba na crosta
da Terra é de 390 ppm; em solos é 63-810 ppm; em córregos é 10 mg / L; nos USA sua concentração
em água potável é de 49 μg/L; em água subterrâneas pode variar de 0,05 a 1 mg/L . Seus principais
minerais são a barita (BaSO4) e a witherite (BaCO3). O bário é usado em lamas de perfuração de
poços de petróleo, contrastes radiológicos, pigmento branco na industria de papel, fibras e plásticos,
na industria de vidros, em pirotecnia para dar chama de coloração verde e em venenos de ratos. A
solubilidade de bário em águas naturais é controlada pela solubilidade do BaSO4 que é a forma mais
comum em virtude de ser um dos sais mais insolúveis de bário. A solubilidade do BaSO4 é de 2,5mg/L a
20ºC mL e como o ânion sulfato é comum em água, esta solubilidade acaba se reduzindo ainda mais.
Concentrações superiores a 1 mg / L são perigosas a vida marinha. A especificação para potabilidade
é 0,7 mg/L pela Portaria 518 do MS.
Berílio
O Berílio (Be) é o primeiro elemento do grupo 2 da tabela periódica e possui número atômico 4. Sua
massa atômica é de 9,01 e estado de oxidação de 2. A abundância média do Be na crosta da Terra é de
2 ppm; em solos é 0,8-1,3 ppm; em córregos que é de 0,2 μg/L, em água potável dos EUA e nas águas
subterrâneas sua concentração é <0,1 μg/L. O Berílio ocorre na natureza em depósitos de berilos em
rochas graníticas. Berílio é usado em ligas de alta resistência com o cobre e o níquel, em janelas em
tubos de raios X e como moderador em reatores nucleares.
Solubilidade do berílio em águas naturais é controlado pela solubilidade do hidróxido de berílio. A
solubilidade em pH 6 é cerca de 0,1 μg/L. Não é essencial para plantas e animais sendo inclusive
tóxico e ocasionando a doença pulmonar grave chamada berilose que afeta principalmente lapidadores
de pedras. Para espécies de água doce a toxicidade aguda ocorre em 130 μg/L e crônica em 5 μg/L. A
agência FAO da ONU recomendada nível máximo para as águas de irrigação é de 100 μg/L .Nos USA
a EPA estabelece um limite máximo de 4 μg/L para a água potável. No Brasil não existe regulamentação
para o Berílio em água.
Bismuto
Bismuto (Bi) é o quinto elemento do grupo 15 da tabela periódica. Possui número de 83 e massa
atômica de 208,98. Suas valências principais são 3 e 5. A abundância média de Bi na crosta terrestre,
em 0,08 ppm; em córregos é <0,02 mg / L, e em águas subterrâneas é <0,1 mg / L. Bismuto ocorre
em associação com minérios de chumbo e prata, ocasionalmente como elemento nativo. O 210Bi, 212Bi
e 214Bi são radioisótopos naturalmente produzidos pelo decaimento do urânio e tório. O metal é usado
em ligas de chumbo, estanho e cádmio e em alguns produtos farmacêuticos na forma de carbonato,
subgalato e salicilato de bismuto, principalmente e afecções estomacais. Não parece ser um elemento
essencial a animais e plantas, mas também não é tóxico. Sua concentração em água natural é baixa em
virtude do Bi3+ ser altamente hidrolisável em pH neutro. Íons complexos podem ser formados em meio
alcalino e com nitrato o que aumenta sua solubilidade em água. Os compostos de iodeto e telureto são
tóxicos por ingestão ou inalação. Não existe regulamentação para Bismuto em água nem no Brasil e
USA.
Padrões SpecSol para Absorção
Atômica e ICP fornecem a mais alta
confiabilidade para as análises de
elementos químicos em água
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Boro
Boro (B) é o primeiro elemento do grupo 13 da tabela periódica, possui número atômico 5 e massa
atômica de 10,81. Seu estado de oxidação principal é 3. A abundância média do boro na crosta da
Terra é de 9 ppm; em solos é 18-63 ppm; em córregos que é de 10 µg /L e em águas subterrâneas sua
concentração é de 0,01 a 10 mg / L. Seu mineral mais importante é o bórax, que é usado na preparação
de vidros resistentes ao calor (Pyrex), detergentes, esmaltes, porcelana, adubos e fibra de vidro. A forma
mais comum de boro em águas naturais é como boratos (BO33-). Embora o boro é um elemento essencial
para o crescimento das plantas, em excesso acima de 2,0 mg / L na água de irrigação, é deletério para
determinadas plantas. Outras plantas pode ser afetado adversamente por concentrações baixas como
1,0 mg / L. Água potável raramente contêm mais de 1 mg /L de Boro e geralmente menos de 0,1 mg /
L, que são concentrações consideradas inofensivas para o consumo humano. Água do mar contém cerca
de 5 mg / L de boro e este elemento é encontrado em estuários e salina em associação com outros sais
marinhos. A ingestão de grandes quantidades de boro pode afetar o sistema nervoso central. Ingestão
prolongada pode resultar em uma síndrome clínica conhecida como borismo. O padrão de potabilidade
de água para o Boro não é fixado pela Portaria 518 do MS, mas apresenta um valor máximo de 5 mg/L
em efluentes pelo Art.1 do CONAMA 397.
Bromo
Bromo (Br) é o terceiro elemento do grupo 17 da tabela periódica e possui número atômico 35 e massa
atômica de 79,904. Suas valências mais comuns em meio aquoso são 1, 3 e 5. A abundância média do
Br na crosta da Terra é de 3 ppm; em córregos é de 20 µg /L e na água do mar é de 67 mg/L. Parece
ser um elemento traço essencial aos animais e plantas por ser encontrado em algas vermelhas e no
pigmento de moluscos conhecido como púrpura real. Sua concentração no corpo humano é estimada
em 3 mg/kg.
Seus principais ânions encontrados em água:
Brometo (Br - )
Brometo ocorre em diferentes quantidades em águas subterrâneas e superficiais nas zonas costeiras como
um resultado da intrusão da água do mar e precipitação por spray marinho. O conteúdo de brometo
de águas subterrâneas e córregos também pode ser afetado pela infiltração. Industriais e descargas
de salmoura de campo de petróleo podem contribuir para a contaminação de fontes de água. Em
circunstâncias normais, o conteúdo de brometo na água potável é pequeno, raramente superior a 1 mg
/L. Mesmo os níveis <100µg / L podem levar à formação de bromato ou subprodutos bromados em
águas desinfectadas por ozônio (O3) ou cloro (Cl2). Não existe regulamentação para Br em água potável
ou de lançamento no Brasil.
Bromato (BrO3- )
O ânion Bromato é naturalmente ausente na água por ser uma espécie oxidante. É formado principalmente
quando a água potável contendo pequenas concentrações de brometo é desinfetada para matar as
bactérias e outros microorganismos. O principal processo de desinfecção da água que leva a formação
de bromato é o tratamento com ozônio (ozonização). Mas também pode ser formado por fotoativação
quando a água é clorada em presença de luz solar como ocorreu em Los Angeles em 2007 quanto
houve grande contaminação de dois reservatórios com a perda de 2,3 milhões de m3 e 4 meses para
descontaminação.
O Bromato é prejudicial em doses elevadas. Estudos de doses muito baixas em animais mostraram
que o bromato pode causar câncer. Esses estudos também mostraram que o bromato pode causar
mutações em genes ou cromossomos. Em seres humanos, os efeitos dos baixos níveis de bromato na
água potável não são bem compreendidos. O padrão de potabilidade fixado pela Portaria 518 do
Ministério da Saúde para o Bromato é de no máximo 0,025 mg/L.
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Cádmio
Cádmio (Cd) é o segundo elemento do grupo 12 da tabela periódica, tem um número atômico 48,
massa atômica de 112,41, e uma valência de 2. A abundância média de Cd na crosta da Terra é 0,16
ppm; em solos que é de 0,1 a 0,5 ppm; nos córregos não poluídos é de 1 μg/L; em água pode variar
de 1-10 μg/L. Cádmio ocorre em minerais sulfetados de zinco, chumbo e cobre. O metal é usado em
galvanoplastia, baterias, pigmentos, tintas e em ligas com vários outros metais. O cádmio é geralmente
associado com o zinco na proporção de cerca de uma parte para 500 nas maiorias das rochas e solos. A
solubilidade do cádmio em águas naturais é controlada pelos equilíbrios de carbonatos presentes e estão
ligadas a dureza e alcalinidade da água. Quanto menor a dureza da água, menor será a concentração
de cádmio solubilizado. Aumento na concentração de cádmio nas águas naturais ocorrem devido às
descargas de efluentes industriais, principalmente oriundo de galvanoplastias, produção de pigmentos,
soldas, equipamentos eletrônicos, lubrificantes e acessórios fotográficos. A queima de combustíveis fósseis
consiste também numa fonte de cádmio para o ambiente.
Não apresenta nenhuma função biológica conhecida nas plantas, animais e no homem. O cádmio é
extremamente tóxico e se acumula no rins e fígado, com a ingestão prolongada a níveis baixos, pode
levar a à disfunção renal. Estudos feitos com animais demonstram a possibilidade de causar anemia,
retardamento de crescimento e morte. O cádmio ocorre na forma inorgânica, pois seus compostos
orgânicos são instáveis; além dos malefícios já mencionados, é um irritante gastrointestinal, causando
intoxicação aguda ou crônica sob a forma de sais solúveis. No Japão em Toyama, um aumento de
concentração de cádmio de 0,005 mg/L a 0,18 mg/L provocado por uma mina de zinco, causou
a doença conhecida como "Doença de Itai-Itai". A ação do cádmio sobre a fisiologia dos peixes é
semelhante às do níquel, zinco e chumbo. É um metal de elevado potencial tóxico, que se acumula em
organismos aquáticos, possibilitando sua entrada na cadeia alimentar. O cádmio pode ser fator para
vários processos patológicos no homem, incluindo disfunção renal, hipertensão, arteriosclerose, inibição
no crescimento, doenças crônicas em idosos e câncer. O padrão de potabilidade é fixado pela Portaria
518 em 0,005 mg/L.
Cálcio
Cálcio (Ca) é o terceiro elemento do grupo 2 da tabela periódica. Possui número atômico de 20, massa
atômica de 40,08 e valência 2. A abundância média do Ca na crosta da Terra é de 4,9%; em solos que
é de 0,07 para 1,7%; nos córregos é cerca de 15 mg / L, e em águas subterrâneas é de 1 a > 500 mg /
L. As formas mais comuns de cálcio são o carbonato de cálcio (calcita) e carbonato de cálcio e magnésio
(dolomita). Compostos de cálcio são amplamente utilizados na indústria farmacêutica, construção, sais
para degelo, pigmentos, fertilizantes e rebocos. Solubilidade de carbonato de cálcio é controlada pelo
pH e CO2 dissolvido. O equilíbrio das espécies CO2, HCO3 - e CO3 2 - é o controlador do pH nas águas
doces. O termo conhecido como “Dureza” é baseada na concentração de sais de cálcio e magnésio
sendo muitas vezes usado como uma medida da qualidade da água potável. O cálcio é necessário na
nutrição animal sendo componente essencial para ossos e estruturas conchas e plantas. A presença
de cálcio no abastecimento de água é oriunda da passagem sobre os depósitos de calcário, dolomita
ou gipsita. Pequenas concentrações de carbonato de cálcio combate a corrosão de tubos de metal,
estabelecendo uma camada protetora. A precipitação de calcita em caldeiras, tubos e trocadores de
calor pode causar sérios danos materiais e por isso a concentração de cálcio em águas domésticas e
industriais é frequentemente controlada empregando métodos de abrandamento químico, com resinas
de troca iônica ou osmose reversa. Não existe no Brasil um padrão de potabilidade de água específico
para o Cálcio, mas existe o limite máximo de 500 mg/L para a dureza total que é o somatório das
concentrações de Ca e Mg calculados como CaCO3.
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Carbono
Carbono (C) é o 1º elemento do grupo 14 da tabela periódica. Possui número atômico de 6, massa
atômica de 12,0107 e valência 2,3 e 4 . A abundância média do C na crosta da Terra é de 1800 ppm
; nos córregos é cerca de 1,2 mg / L; no mar sua concentração é de 28 mg/L. É o elemento responsável
pela vida e sua concentração no corpo humano é de 23,0%. Forma extensos depósitos minerais na forma
de carbonato de cálcio como a calcita, o mármore, a dolomita (junto com magnésio), siderita (FeCO3) e
ocorre em grandes depósitos na forma nativa como o carvão, grafite e diamante. Na forma orgânica é
o elemento essencial na biosfera e também formador do petróleo. Esta presente na atmosfera na forma
de CO2 na concentração de 330 ppm, sendo este carbono fixado pelos vegetais em carbono orgânico
durante a fotossíntese.
Entra na formação de diversos íons inorgânicos que podem aparecer em água como o carbonato (CO32- ),
bicarbonato (HCO3- ), cianeto (CN- ), cianato (CNO-), tiocianato (SCN-) e na forma orgânica pode estar
presente em uma infinidade de compostos solúveis e insolúveis como ácido húmico e fulvico resultados da
decomposição da matéria orgânica, ácidos carboxílicos, hidrocarbonetos, solventes e etc.
Para determinação da qualidade de água estes são as principais formas de carbono de interesse:
Carbonatos
A presença de carbonato em água esta relacionada com a presença do CO2 e do seu equilibrio com o
ânion carbonato.
H2CO3 (aq)
H2CO3 (aq)
H2CO3 (aq)

2H+ (aq) + CO32-(aq)
H+ (aq) + HCO3-(aq)
CO2 (aq) + H2O(l)

Todos estes equilíbrios dependem do pH do meio como mostra a figura abaixo:

Soluções para volumetria SpecSol disponiveis para análise
de alcalinidade e dureza em água
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Com isso podemos deduzir que se uma amostra de água tem pH <4,4 todo bicarbonato presente estará
na forma de ácido carbônico e estará sujeito a decomposição com liberação de CO2 por ser um ácido
fraco, se a sua concentração for maior que 1,45g/L a 25ºC. As espécie CO2(aq) e HCO3- estarão em
equilíbrio entre pH 4,4 e 8,2 . Entre pH 8,2 e 12,2 existe em equilíbrio as espécies HCO3- e CO32- e
quanto mais perto de 8,2 maior a concentração de bicarbonato (HCO3-) e quanto mais perto de pH 12,2
maior será a concentração de carbonato (CO32-). Em pH >12,2 praticamente somente existe ânion
carbonato no equilíbrio. Desta maneira é possível se determinar quais a espécies estão em equilíbrio
somente se conhecendo o pH da água.
Todas as águas de rios, lagos, poços e do mar em contato com a atmosfera absorvem dióxido de carbono
e como estas águas entram em contato com rochas e sedimentos logo adquirem íons metálicos, mais
comumente de cálcio e magnésio, portanto todas estas águas podem ser consideradas como soluções
diluídas desses bicarbonatos, pois seus pHs ficam entre 5 e 8 . Estas tendem a formar incrustações
de carbonatos em tubos e caldeiras. Estas águas ao sofrerem evaporação precipitam o carbonato de
cálcio de acordo com a equação abaixo, fazendo a transferência de um depósito calcário de um lugar
para outro e são responsáveis também pela formação de estalactites , estalagmites , colunas e outros
espeleotemas dentro de cavernas. A solubilidade do Ca(HCO3)2 a 25ºC é de 166 g/L enquanto que a
do CaCO3 é de apenas 0,015g/L.
Ca (HCO3) 2 ( aq )

CO2 (g) + H2O (l) + CaCO3 (s)

O ataque da rocha (intemperismo) devido ao CO2 dissolvido na água de chuva é
Carbonatação.

chamado de

Carbono Orgânico Total (TOC)
O carbono orgânico total em água e efluente é composto por uma variedade de compostos orgânicos
em vários estados de oxidação. Alguns destes compostos de carbono pode ser oxidado por processos
biológicos ou químicos fornecendo o que chamamos respectivamente de DBO e DQO. O Carbono
orgânico total (TOC) é uma expressão mais conveniente e direta do conteúdo orgânico total do que a
DBO e DQO, mas não fornece o mesmo tipo de informação. Se uma relação previsível é estabelecida
entre TOC , DBO e DQO para uma amostra específica de um determinado local , o TOC pode ser
usado para estimar os valores de DBO e DQO. Ao contrário da DBO e DQO, o TOC é independente
do estado de oxidação da matéria orgânica e não mede outros elementos organicamente ligados, tais
como nitrogênio e hidrogênio, e inorgânicos que podem contribuir para a demanda de oxigênio medido
pela DBO e DQO. A medida de TOC não substitui o DBO e DQO. A medição de TOC é de importância
vital para o funcionamento de estações de tratamento de água e estações de tratamento efluentes.
A água potável pode apresentar TOCs até 25 mg/L. Águas residuais podem conter altos níveis de
compostos orgânicos (TOC> 100 mg / L). Muitas destas fontes de TOC são provenientes de impurezas
iônicas e de matéria orgânica em suspensão.
Para muitas aplicações a presença de contaminantes orgânicos pode degradar de resinas de purificação
de água, servir como fonte de nutrientes para o crescimento biológico indesejada e também ser prejudicial
para o processo a qual a água se destina. Para água potável os compostos orgânicos podem reagir
com os agentes de desinfecção e produzir compostos com cheiro, odor e potencialmente tóxicos e
cancerígenos. Para determinar a quantidade de TOC as moléculas orgânicas devem ser quebradas e
convertidas em uma molécula simples, como o CO2, que pode ser analisada quantitativamente. Os
métodos de determinação de TOC utilizam alta temperatura, catalisadores e oxigênio, ou temperaturas
mais baixas (<100 °C), com irradiação ultravioleta e oxidantes químicos como o ânion persulfato.
Combinações destes métodos também podem ser utilizados. Após a transformação do TOC em CO2 este
pode ser expurgados da amostra e transferida com um gás de arraste para um analisador infravermelho
não dispersivo, ser titulado ou separado da fase líquida da amostra por uma membrana seletiva de CO2
em uma água de alta pureza em que o correspondente aumento na condutividade está relacionado com
o CO2 que passa a membrana. Para realização de análises de TOCs baseados na formação de CO2, os
carbonatos devem estar ausentes o que se consegue ajustando o pH da amostra para <1 e purgando o
CO2 formado.
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Padrões de TOC SpecSol podem ser produzidos de acordo com a
concentração desejada pelo cliente

Cianeto
O ânion cianeto é altamente tóxico e não ocorre naturalmente em água, sendo sua origem exclusivamente
antropogênica. O ânion cianeto é facilmente convertido a ácido cianídrico, que é gasoso, altamente
tóxico e pouco solúvel em água, pela simples redução do pH do meio. Sua toxicidade a vida animal se
deve a característica de se ligar fortemente aos metais formando complexos, como ao ferro do sangue,
o que impede que o oxigênio chegue as células. As principais fontes de contaminação da água por este
ânion são as mineradoras de metais preciosos como as de ouro e prata e também as galvanoplastias
que empregam o cianeto de potássio ou sódio em cobreamento e prateamento eletrolíticos. Também
pode ser encontrado em resíduo de lavagem de mandioca brava que é utilizada na produção de polvilho.
Como esta atividade é realizada pequenas propriedades em zonas rurais, onde existe pouca fiscalização,
é altamente danosa aos rios e mananciais de pequenas cidades, como o que ocorreu na cidade de
Consolação, no Estado de Minas Gerais, onde seu rio esta atualmente praticamente morto. Indústrias
de plásticos nitrílicos, de monômeros como acrilonitrila, de fibras sintéticas que utilizam acrilonitrila e
de nitrocelulose também geram cianeto em seus resíduos industriais. As legislações estaduais e federais
são rigorosas em relação ao cianeto sendo o valor máximo permitido pela Conama 397 Art 01 de 1,0
mg/L para lançamento em esgoto e o Art 19-A do Decreto Estadual 8468 de 0,2 mg/L. O tratamento
de efluentes e resíduos contendo cianeto pode ser realizado pela utilização de cloro ou solução de
hipoclorito de sódio. Estes agentes não oxidam somente o carbono, mas também o nitrogênio ao estado
molecular na forma de N2.
2 CN- + 5Cl2 + 8 OH-

2 CO2 + N2 + 10 Cl- + 4H2O

O padrão de potabilidade para o Cianeto é fixado como valor máximo permissível de 0,07 mg/L pela
Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Cério
Cério (Ce) é o segundo elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 58 e massa atômica de 140,116. Suas valências em meio aquoso são 2 e 4. A
abundância média de Ce na crosta da Terra é de 60 ppm; em córregos é de 0,06 μg/L(ppb); na água
do mar é 0,0012 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em
animais e plantas.
Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos seus
minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas principais
fonte de obtenção. O metal em forma de ligas com La é utilizado na fabricação de pedras de isqueiro e
pederneiras e seus compostos como o óxido e usado em polimento de lentes e catalisadores, o nitrato
cérico e o sulfato cérico são empregados em sínteses orgânicas por serem oxidantes.
A solubilidade do cério em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato
e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH>5, sendo
inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos. Este é
um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos de
lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos solúveis
são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em meio
ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio.
Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA.
A forma estável do cério em solução é como Ce3+ (incolor) ou Ce4+ (alaranjado). O Ce4+ é bastante
ácido e sofre hidrólise com a diminuição da acidez do meio precipitando CeO2. Também por ser oxidante
o Ce4+ é facilmente reduzido por matéria orgânica presente na água. Não existe regulamentação para
Cério em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
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Césio
Césio (Cs) é o sexto elemento do grupo 1 da tabela periódica e possui número atômico 55 e massa
atômica de 132,90. Sua única valência em água é 1. A abundância média de Cs na crosta da Terra
é de 2,6 ppm; em solos que é de 1 a 5 ppm; em córregos é de 0,02 mg /L, em águas subterrâneas
é geralmente <0,1 mg /L. O Césio é encontrado em mica lepidolita e em fontes de água mineral. O
isótopo 137Cs, com meia-vida de 33 anos, é amplamente disperso na superfície da Terra como resultado
da precipitação radioativa dos testes de armas nucleares por ser um sub-produto da fissão do urânio.
Compostos de césio são usados em células fotoelétricas, como catalisadores, em ótica e biologia
molecular. Não existe regulamentação para Césio em água potável ou de lançamento no Brasil e nem
nos USA.
Chumbo
Chumbo (Pb) é o 5º elemento do grupo 14, possui número atômico de 82 e massa atômica de 207,19.
Seus estados de oxidação são 2 e 4. A abundância média de Pb na crosta da Terra é de 13 ppm; em
solos varia de 2,6-25 mg/L; em córregos e rios é de 0,003 mg/L e em águas subterrâneas é geralmente
<0,1 mg/L . O chumbo é obtido principalmente da galena (PbS). Ele é usado em baterias, munição,
solda, tubulações, pigmentos, inseticidas e ligas. Foi usado também na gasolina por muitos anos
como um agente anti-detonante na forma de chumbo tetraetila. Em água se apresenta principalmente
no estado de oxidação +2. A maioria de seus compostos são insolúveis, em água, como o sulfato de
chumbo (PbSO4), mas pode formar complexos solúveis com diversos ligantes como o ânion carbonato e
hidróxido. Havendo excesso de sulfato na água e em pH neutro, sua concentração é baixa devido a alta
insolubilidade do PbSO4 que é de 42 mg/L a 25ºC. O chumbo em água potável pode ser proveniente de
resíduos industriais, mineração, dos próprios encanamentos, das bombas, soldas e do latão da qual as
torneiras geralmente são fabricadas. O chumbo não é essencial para plantas e animais. Constitui veneno
acumulativo, provocando um envenenamento crônico denominado “Saturnismo”, que consiste em efeitos
sobre o sistema nervoso central com conseqüências bastante sérias. Os sintomas de uma exposição
crônica ao chumbo, quando o efeito ocorre no sistema nervoso central, são: tontura, irritabilidade, dor
de cabeça, perda de memória, entre outros. Quando o efeito ocorre no sistema periférico o sintoma é
a deficiência dos músculos extensores. A toxicidade do chumbo, quando aguda, é caracterizada pela
sede intensa, sabor metálico, inflamação gastrointestinal, vômitos e diarréias. Por este motivos o padrão
de potabilidade é fixado como valor máximo permissível de 0,01 mg/L pela Portaria 518 do Ministério
da Saúde. É também padrão de emissão de esgotos e de classificação das águas naturais. Aos peixes,
as doses fatais, no geral, variam de 0,1 a 0,4 mg/L, embora, em condições experimentais, alguns
resistem até 10 mg/L. Outros organismos (moluscos, crustáceos, mosquitos quironomídeos e simulídeos,
vermes oligoquetos, sanguessugas e insetos tricópteros), desaparecem após a morte dos peixes, em
concentrações superiores a 0,3 mg/L. A ação sobre os peixes é semelhante a do níquel e do zinco.
Cloro
Cromo (Cl) é o 2º elemento do grupo 17 da tabela periódica e possui número atômico 17 e massa
atômica de 35,453. Suas valências mais comuns em meio aquoso são 1, 3,4,5 e 7. A abundância
média do Cl na crosta da Terra é de 170 ppm; em córregos é de 8 mg /L e na água do mar é de 19,8
g/L. É um elemento que possui várias funções biológicas para as plantas e animais e sua concentração
no corpo humano é de 0,12%, sendo encontrado principalmente nos fluidos corporais como sangue,
suco gástrico e urina na forma de cloreto. O cloro elementar (Cl2) é gasoso nas condições ambientais,
sendo um oxidante extremamente forte altamente tóxico. Dado sua reatividade somente a forma aniônica
como cloreto é encontrada em águas naturais. Outras formas como hipoclorito (HClO-), Clorito (ClO2),
Clorato (ClO3-) e Perclorato (ClO4-) por serem também oxidantes da matéria orgânica, raramente são
encontradas em águas naturais. Os ânions hipoclorito e clorito que são produzidos industrialmente,
apresentam importância por serem agentes de desinfecção de água potável. O ânion hipoclorito é
formado se dissolvendo o cloro em água ou solubilizando o gás em hidróxido de sódio a frio, que leva
a formação do sal hipoclorito de sódio (NaClO), conhecido como água sanitária ou água de lavadeira
devido ao ser caráter alvejante.
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O cloro na forma de cloreto forma extensos depósitos minerais de cloreto de sódio (sal gema) e é o
ânion majoritário na composição salina da água do mar, na forma de cloreto de sódio. Á industria utiliza
quantidades gigantescas do cloro e seus compostos anualmente para a produção dos mais diversos
bens materiais como plásticos (PVC), metalurgia (ácido clorídrico) , cloro líquido (tratamento de água),
propelentes (percloratos e cloratos), alvejantes (hipoclorito de sódio), alimentos (cloreto de sódio),
fertilizantes (cloreto de potássio), solventes (organoclorados) e etc.
Cloreto
O cloreto (Cl-), é um dos principais ânions que ocorrem naturalmente na água. O gosto salgado na
água pode variar, dependendo da sua composição catiônica. Uma água com 250 mg/L de Cl- pode ter
o gosto salgado perceptível se o cátion for o sódio. Águas com 1000 mg/L de cloreto não apresentam
sabor salgado se os cátions forem magnésio e cálcio. Na água do mar, ocorre na concentração de
aproximadamente 35 g/L como cloreto de sódio. Nas águas superficiais são fontes importantes as
descargas de esgotos sanitários, sendo que cada pessoa expele através da urina cerca 6 g de cloreto por
dia, o que faz com que os esgotos apresentem concentrações de cloreto que ultrapassam a 15 mg/L.
Diversos são os efluentes industriais que apresentam concentrações de cloreto elevadas como os da
indústria do petróleo, mineração, química, farmacêuticas, curtumes, etc. Nas regiões costeiras, através
da chamada intrusão da língua salina, são encontradas águas com níveis altos de cloreto. Nas águas
tratadas, a adição de cloro puro ou em solução leva a uma elevação do nível de cloreto, resultante das
reações de dissociação do cloro na água. Para as águas de abastecimento público, a concentração de
cloreto constitui-se em padrão de potabilidade, segundo a Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Da mesma forma que o sulfato, sabe-se que o cloreto também interfere no tratamento anaeróbio de
efluentes industriais, constituindo-se igualmente em interessante campo de investigação científica.
O cloreto provoca corrosão em estruturas hidráulicas, como por exemplo em emissários submarinos
para a disposição oceânica de esgotos sanitários, que por isso têm sido construídos com polietileno de
alta densidade (PEAD). Interferem na determinação da DQO e embora esta interferência seja atenuada
pela adição de sulfato de mercúrio, as análises de DQO da água do mar não apresentam resultados
confiáveis. Interfere também na determinação de nitratos. A concentração de cloreto pode ser utilizada
como indicador da contaminação por esgotos sanitários, podendo-se associar a elevação do nível de
cloreto em um rio com o lançamento de esgotos sanitários. Hoje, porém, o teste de coliformes fecais é
mais preciso para esta função. O cloreto apresenta também influência nas características dos ecossistemas
aquáticos naturais, por provocarem alterações na pressão osmótica em células de microrganismos.
Cloro Gasoso em água e Hipoclorito
O cloro ao ser dissolvido em água reage formado o ácido hipocloroso:
Cl2 + H2O

HClO + HCl

Padrões de Cloro SpecSol adequados para
análises colorimétricas

Cloro aplicado à água em sua forma molecular ou hipoclorito, inicialmente sofre hidrólise para formar
cloro livre consistindo de cloro molecular aquoso, o ácido hipocloroso e ânion hipoclorito. A proporção
relativa dessas formas de cloro dependem do pH e temperatura e também da luz solar. No pH da
maioria das águas, ácido hipocloroso e íon hipoclorito vão predominar.
A cloração do abastecimento de água e águas poluídas serve principalmente para destruir microorganismos
patogênicos. Um benefício secundário, particularmente no tratamento de água potável, é a melhoria
geral na qualidade da água resultante da reação de cloro com ferro, amônia, sulfetos, manganês, e
algumas substâncias orgânicas.
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Cloração pode produzir efeitos adversos. Gosto e odor características de fenóis e outros compostos
orgânicos presentes em uma fonte de água podem ser intensificados. Compostos potencialmente
cancerígenos conhecidos como trihalometanos podem ser formados durante a cloração. Cloro combinado
pode ser formado na cloração da água contendo amônia (NH3), formando aminas que afetam a vida
aquatica. O cloro livre reage prontamente com certos compostos nitrogenados como a amônia para
formar compostos clorados. Com amônia, o cloro reage para formar o cloraminas: monocloramina,
dicloramine e tricloreto de nitrogênio. A presença e as concentrações dessas formas combinadas depende
principalmente do pH, temperatura, relação de cloro/nitrogênio inicial, demanda absoluta de cloro e
tempo de reação. Ambos cloro livre e combinado podem estar presentes simultâneamente.
Trihalometanos
Trihalometanos (THMs) potencialmente cancerígenos são produzidos durante a cloração da água. Apenas
quatro compostos THM normalmente são encontrados: clorofórmio (CHCl3), bromodiclorometano
(CHBrCl2), dibromoclorometano (CHBr2Cl), e bromofórmio (CHBr3). Outros subprodutos de cloração
também podem ser formados como ácidos haloacéticos e halonitriles durante as reações relativamente
lentas que ocorrem entre o cloro livre e precursores orgânicos naturais , tais como ácidos húmicos
e fúlvicos. Modelos de previsão para estimar e calcular a formação de THM existem, mas a maior
dificuldade e que as concentrações de THM eventual não podem ser calculados precisamente a partir de
análises convencionais. Métodos para determinar o potencial de THMs formandos são úteis na avaliação
dos processos de tratamento de água, ou fontes de água ou para a previsão de concentrações de THM
em um sistema de distribuição. Para obter resultados reprodutíveis e significativos deve ter o controle das
variáveis temperatura, tempo de reação, dose de cloro residual e pH. Formação de THM é reforçada
por temperaturas elevadas, pH alcalino e por concentrações crescentes de resíduos de cloro livre, embora
a formação de THM tende a estabilizar-se em um nível baixo com cloro livre de 3 mg / L . Um longo
tempo de reação geralmente aumenta a formação. Baixas concentrações de brometo podem existir na
maioria das águas naturais e são responsáveis pela formação de compostos orgânicos bromados que
também são tóxicos.
Cloraminas
Cloraminas são compostos inorgânicos formados quando a amônia é adicionada junto com o cloro,
com a finalidade de desinfecção da água.
NH3 + HOCl

NH2Cl + H2O

Estes compostos têm um efeito desinfetante mais demorado sobre a água e é especialmente útil para se
livrar de patógenos quando a água circula através de tubos e encanamentos domésticos.
A forma mais popular de cloraminas encontrada no abastecimento de água da torneira é monocloramina.
A EPA (USA) limita a concentração de cloramina em 4 mg / L. A EPA prevê que não haverá efeitos
adversos à saúde quando as pessoas bebem água contendo cloramina igual ou inferior a 4 mg/L. A EPA
acredita que a água cloraminada em valor igual ou inferior 4 mg/L é segura para beber e cozinhar.
No entanto, pessoas que usam água contendo cloramina em níveis acima de 4 mg/L pode experimentar
irritação nos olhos e nariz. Água potável que tem cloramina em excesso pode levar à anemia e desconforto
estomacal. Quando os nadadores se queixam de irritação ocular de “muito cloro” na piscina, o problema
é um alto nível de cloraminas. A água tratada com cloramina tem um tom esverdeado.
A cloramina da água pode provocar a lixiviação de chumbo das tubulações e que é muito prejudicial a
saúde. A EPA recomenda nestes casos a adição de um inibidor de corrosão para o abastecimento de
água. Tal substância forma um revestimento protegendo as parede dos tubos para minimizar a lixiviação
de chumbo. Apesar das cloraminas terem um potencial menor de formação de trihalometanos que o
cloro, podem formar um número maior de subprodutos de desinfecção com materiais orgânicos que
podem ser mais perigosos a saúde.
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A Portaria 518 do Ministério da Saúde adota as seguintes especificações para o cloro e seus compostos
em água:
Item

Especificação (máx.)

Cloro

> 0,2 mg/L (recomendável)

Cloreto

250 mg/L

Clorito

0,2 mg/L

Monocloramina

3 mg/L

Trihalometanos Total

0,1 mg/L

Cobalto
Cobalto (Co) é o segundo elemento do grupo 8 da tabela periódica com número atômico 27 e massa
atômica de 58,93. Sua valência em principal em meio aquoso é 2 e 3. A abundância média de Co na
crosta da Terra é de 29 ppm; em solos que é de 1,0 a 14 ppm; em córregos que é de 0,2 µg / L, e em
águas subterrâneas que é de 1 a 10 µg / L. O Cobalto ocorre apenas em poucos minérios como sulfetos
e arsenetos e também associado com o níquel em seus minérios, sendo esta sua principal fonte de
obtenção. É amplamente utilizado em ligas de aços diversos, em galvanoplastia, em fertilizantes, rações
animais, em porcelana e para dar coloração azul ao vidro.
A solubilidade de cobalto é controlada por co-precipitação ou adsorção por óxidos de manganês e ferro,
por precipitação de carbonato, e pela formação de íons complexos.
Cobalto é considerada essencial para algas e algumas bactérias e também para animais e para o
homem , já que é um elemento formador da vitamina B12. A agência FAO da ONU recomenda um nível
máximo de Co para as águas de irrigação de 100 µg / L. No Brasil não existe especificação máxima
para o cobalto nem em água potável ou para lançamentos de efluentes.
Cobre
Cobre (Cu) é o 1º elemento do grupo 11, tem número atômico de 29, massa atômica de 63,54,
e valências 1 e 2. A abundância média de Cu na crosta da Terra é de 68 ppm; em solos é de 9 a
33 ppm; em córregos é 4-12 µg / L, e nas águas subterrâneas é <0,1 mg / L. Cobre ocorre em seu
estado nativo, mas também é encontrado em muitos minerais, o mais importante dos quais são aqueles
contendo sulfeto (por exemplo, calcopirita), mas também ocorre como óxidos e carbonatos. O cobre é
amplamente utilizado em fiação elétrica, telhados, ligas metálicas, pigmentos, utensílios de cozinha,
tubulações e na indústria química. Sais de cobre são usados em sistemas de abastecimento de água para
controlar crescimentos biológicos em reservatórios e tubulações de distribuição e também para catalisar
a oxidação do manganês. Forma números complexos em águas naturais com ligantes orgânicos e
inorgânicos. Entre as espécies comuns aquosas são Cu2 +, Cu (OH)2 e CuHCO3 +. A corrosão de ligas
de cobre como latão utilizada em torneiras e tubos podem introduzir quantidades mensuráveis de cobre
na água encanada. O cobre é considerado um elemento traço essencial para plantas e animais. Alguns
compostos são tóxicos por ingestão ou inalação. Quando em concentrações elevadas, é prejudicial à
saúde e confere sabor às águas. Segundo pesquisas efetuadas, é necessária uma concentração de 20
mg/L de cobre ou um teor total de 100 mg/L por dia na água para produzirem intoxicações humanas com
lesões no fígado. Alimentos como o trigo contém concentrações variáveis de 190 a 800 mg/kg de cobre,
a aveia 40 a 200 mg/kg, a lentilha 110 a 150 mg/kg e a ervilha de 13 a 110 mg/kg. As ostras podem
conter até 2000 mg/kg de cobre. O cobre, em pequenas quantidades é benéfico ao organismo humano,
catalisando a assimilação do ferro e seu aproveitamento na síntese da hemoglobina do sangue humano,
facilitando a cura de anemias. Para os peixes, muito mais que para o homem, as doses elevadas de cobre
são extremamente nocivas. Assim, trutas, carpas, bagres, peixes vermelhos de aquários ornamentais e
outros, morrem em dosagens de 0,5 mg/L.
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Os peixes morrem pela coagulação do muco das brânquias e conseqüente asfixia (ação oligodinâmica).
Os microrganismos perecem em concentrações superiores a 1,0 mg/L. O Cobre aplicado em sua forma
de sulfato de cobre, CuSO45H2O, em dosagens de 0,5 mg/L é um poderoso algicida. O padrão de
potabilidade é fixado como valor máximo permissível de 2 mg/L pela Portaria 518 do Ministério da
Saúde.
Cromo
Cromo (Cr) é o primeiro elemento do grupo 6 da tabela periódica, tem número atômico 24, massa
atômica de 51,99 e valências que podem variar de 1 a 6. da média
Sua abundância média na crosta da Terra é de 122 ppm; em solos varia de 11-22 ppm; em córregos ela
atinge cerca de 1 µg / L, e em águas subterrâneas é geralmente de 100 µg / L. O cromo é encontrado
principalmente como o mineral cromita (FeO.Cr2O3). O cromo é usado em ligas, galvanoplastia
e pigmentos. Compostos de cromato freqüentemente são adicionados à água de resfriamento para
controle de corrosão. Em águas naturais na forma trivalente existe como Cr3 +, Cr (OH)2 +, Cr (OH)2+ e
Cr (OH)4 - ; na forma de cromo hexavalente em água existe como os ânions cromato (CrO42- ) e como
dicromato (Cr2O7 2 -) . O Cr3 + pode formar complexos fortes com aminas e ser absorvido pelos minerais
argilosos. Cromo pode existir no abastecimento de água em ambas as formas, embora a forma trivalente
raramente ocorre em água potável. O cromo é considerado não-essenciais para as plantas, mas um
elemento traço essencial para os animais na forma trivalente. Compostos hexavalentes têm se mostrado
cancerígenas por inalação e são corrosivos para os tecidos. As concentrações de cromo em água doce
são muito baixas, normalmente inferiores a 1 µg/L. É comumente utilizado em aplicações industriais e
domésticas, como na produção de alumínio anodizado, aço inoxidável, tintas, pigmentos, explosivos,
papel, fotografia.. Na forma hexavalente é tóxico e cancerígeno. Os limites máximos são estabelecidos
basicamente em função do cromo hexavalente. Efluentes contendo cromo hexavalente como cromatos
(CrO4 2-) podem ser reduzidos com dióxido de enxofre ou bissulfitos de sódio a cromo trivalente (Cr3+) em
pH ácido. Após esta redução o cromo pode ser precipitado na forma de hidróxido com a elevação do
pH, junto com outros metais na estação de tratamento de efluentes. O padrão de potabilidade é fixado
como valor máximo permissível de 0,05 mg/L pela Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Disprósio
Disprósio (Dy) é o décimo elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela
periódica. Possui número atômico 66 e massa atômica de 162,50. Sua valência em meio aquoso é 3.
A abundância média do Dy na crosta da Terra é de 6,2 ppm; em córregos é de 0,05 μg/L(ppb); na água
do mar é 0,0009 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em
animais e plantas.
Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos
seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas
principais fonte de obtenção. O metal em forma de ligas com Fe é utilizado na fabricação alto-falantes.
Também é utilizado em reatores nucleares e em lâmpadas. A solubilidade do disprósio em água natural
é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam
sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH>5, sendo inclusive insolúveis em meio básico,
sem apresentarem tendências a formação de complexos. Este é um dos principais motivos da formação
geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com
estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos solúveis são extremamente baixas, governadas
pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em meio ácido este sais possuem tendências
a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio. Também formam complexos estáveis
com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A forma estável do Dy em solução é
como Dy3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são
ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion, dando precipitado branco de Dy(OH)3
em pH >7. Não existe regulamentação para o Dy em água potável ou de lançamento em nenhuma
legislação conhecida.
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Enxofre
O Enxofre é o segundo elemento do grupo 16 da tabela periódica, com número atômico de 16 e
massa atômica de 32,065 . Sua valência é 2,4 e 6. A abundância média do S na crosta da Terra é de
420 ppm; em córregos é de 4 mg /L e na água do mar é de 920 mg/L. É um elemento essencial aos
animais e plantas, participando da formação das proteínas que formam tecidos do corpo, ossos e fluidos.
Sua concentração no corpo humano é 0,2%. Na forma inorgânica forma os ânions sulfato e sulfeto que
constituem grande número de minerais. O ânion sulfito também pode ser encontrado na natureza em
decorrência da dissolução do dióxido de enxofre na água, mas em presença do oxigênio atmosférico
tende a se oxidar o sulfato. Outros ânions contendo enxofre como o tiocianato, tiossulfato, persulfato,
etc... também existem, mas são instável e de origem industrial. Os principais minerais de enxofre, são o
próprio elemento na forma nativa, o gesso (CaSO4) e a pirita (sulfeto de ferro) . É usado largamente na
produção de ácido sulfúrico que é uma das substâncias químicas mais produzida no mundo, por ser
um insumo vital para industria de fertilizantes, explosivos, mineração, metalurgia, tratamento de água e
petroquímica. O Enxofre desempenha importante papel na indústria de borracha devido ao processo de
vulcanização e também na industria de limpeza como tensoativos.. Uma vez que os compostos de enxofre
são largamente usados, é um grande poluidor ambiental da água , solo e da atmosfera.
Sulfatos ( SO42- )
Os sulfatos são comumente encontrados em água natural, principalmente na água do mar na forma de
sulfato de cálcio e de magnésio. Também pode ocorrer em concentrações elevadas em diversas águas
minerais devido a oxidação de piritas e solubilização de depósitos de gesso. Sua concentração típica
em água de rio é inferior a 10 mg/L, mas devido ao lançamento de efluentes industriais contendo ácido
sulfúrico, uma matéria prima largamente utilizada pela indústria química e da lixiviação do solo contendo
fertilizantes como sulfato de amônio, esta concentração pode se elevar bastante. Além disso os sulfatos
como o de alumínio e o próprio ácido sulfúrico é largamente empregado em tratamento de água e
efluentes, sendo por isso a sua especificação para lançamento na rede de esgoto é de 1000 mg/L, o
que é relativamente alta se comparada com outras espécies químicas. Águas com alta concentração de
sulfato são incrustantes e podem provocar mau cheiro devido a sua redução a sulfeto por alguns tipos
de bactérias. Para remoção de sulfato quando esta concentração esta acima dos limites permitidos,
recomenda-se a utilização de água de cal (hidróxido de cálcio) com o qual reage formando sulfato de
cálcio (gesso) que é insolúvel e pode ser removido por filtração ou decantação. Devido a solubilidade
do CaSO4 em água que é de aproximadamente 2g/L o sulfato não pode ser totalmente removido por
este método.
Para água potável a Portaria 518 do Ministério de Saúde regulamenta um valor máximo de 250 m/L.
Sulfeto ( S2- )
O sulfeto em água somente ocorre em condições redutoras, já que é facilmente oxidado pelo oxigênio
atmosférico. Ocorre em diversas água minerais devido a atividade vulcânica ou hidrotermal, mas é
encontrado também em ambientes muito poluídos e caracterizados pelo cheiro de ovo podre, devido a
redução anaeróbica de sulfatos por alguns tipos específicos de bactérias como as Desulfobacterales,
Desulfovibrionales e Syntrophobacterales. Compostos orgânicos como proteinas também podem ser
fermentadas e produzir gás sulfídrico. Algumas destas bactérias ocorrem na boca e no trato gastrointestinal.
O ânion sulfeto dissociado tende a se precipitar facilmente em água, já que forma sulfetos insolúveis
com praticamente todos os metais, como o Fe, Ni e Pb. A sua forma mais comum em água é a forma
protonada como ácido sulfídrico (H2S) que apresenta o cheiro de ovo podre, sendo muito tóxica. A
concentração de odor limiar de H2S em água limpa está entre 0,025 e 0,25 µ g / L. O H2S gasoso é
muito tóxico e ceifou a vida de numerosos trabalhadores em esgotos. Em níveis tóxicos para os seres
humanos interfere com o sistema olfativo, dando uma falsa sensação de ausência de segurança . Ele
ataca metais, direta e indiretamente e tem causado graves corrosões em esgotos e concreto porque é
oxidado biologicamente a H2SO4. O H2S dissolvido é tóxico para peixes e outros organismos aquáticos.
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Também o ácido sulfídrico pode ser produzido por atividades industriais, tais como , processamento
alimentício, coquerias, fábricas de papel, curtumes e refinarias de petróleo. O sulfeto de sódio é
empregado em tratamento de efluente para remoção de metais pesados, mas o excesso de sulfeto deve
ser também tratado com substâncias oxidantes antes de ser despejado na rede de esgoto. O Decreto
Estadual 8468/76 Art 19-A e Conama 397 Art 1 admitem no máximo 1 mg/L. Para água potável a
Portaria 518 do Ministério de Saúde regulamenta um valor máximo de 0,05 m/L.
Erbio
Érbio (Er) é o 12º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 68 e massa atômica de 167,259. Sua valência em meio aquoso é 3. A abundância
média do Er na crosta da Terra é de 3 ppm; em córregos é de 0,05 μg/L(ppb); na água do mar é 0,0009
μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e plantas.
Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos
seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas
principais fonte de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de fibras óticas e lasers. A
solubilidade do Er em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato
e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH >5,
sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais.
Em meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de
cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e
DPTA. A forma estável do Er em solução é como Er3+ (rosa). As soluções de sais derivados de ácidos
fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion,
dando precipitado rosa de Er(OH)3 em pH >7.
Não existe regulamentação para o Er em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação
conhecida.
Escândio
Escândio (Sc) é o 1º elemento do grupo 3 e que abrange também a família dos elementos lantanídeos
ou terras-raras da tabela periódica. Possui número atômico 21 e massa atômica de 44,95. Sua valência
em meio aquoso é 3. A abundância média do Sc na crosta da Terra é de 26 ppm; em córregos é
de 0,004 μg/L(ppb); na água do mar é 0,0015 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função
biológica para o elemento em animais e plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos
do grupo, sempre ocorre associado nos seus minerais, sendo a euxenita, gadolinita e a thortveitite
[(Sc,Y)2Si2O7] suas principais ocorrências. Seus compostos são usados na fabricação de lâmpadas, ligas
leves com alumínio empregada em materiais esportivos e bicicletas. A solubilidade do Sc em água natural
é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais
altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH >5, sendo inclusive insolúveis em meio básico,
sem apresentarem tendências a formação de complexos. Este é um dos principais motivos da formação
geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com
estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos solúveis são extremamente baixas, governadas
pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em meio ácido este sais possuem tendências
a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio. Também formam complexos estáveis
com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A forma estável do Sc em solução é
como Sc3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são
ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion dando precipitado de branco de Sc(OH)3
em pH >7. Não existe regulamentação para o Tm em água potável ou de lançamento em nenhuma
legislação conhecida.
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Estanho
Estanho (Sn) é o quarto elemento do Grupo 14 da tabela periódica, possuindo número atômico 50 e
massa atômica de 118,69. Sua valências é 2 e 4. A abundância média na crosta da Terra é de 2,1
ppm; em solos que pode chegar a 10 ppm; e m córregos que é de 0,1 µg /L, e em águas subterrâneas é
<0,1 mg / L. O estanho é encontrada principalmente no mineral de cassiterita (SnO2) e em associação
com rochas graníticas. O estanho é utilizado em agentes redutores, solda, ligas metálicas como o
bronze e revestimentos para vários metais e latas. As espécies comuns aquosa são Sn2+, Sn (OH)4, SnO
(OH)2 e SnO(OH)3-. O estanho é adsorvido a sólidos em suspensão, sulfetos e hidróxidos. Estanho
pode ser metilado nos sedimentos. Tributilestanho sofre biodegradação rapidamente. Os compostos
organoestânicos são tóxicos. O elemento parece ser um elemento essencial aos animais, tendo sido
detectado em pequenas concentrações em ratos. Estima-se sua concentração no corpo humano em 0,2
mg/kg. O padrão de potabilidade fixado pela Portaria 518 do Ministério da Saúde não é estabelecido
para a estanho , mas é de 4,0 mg/L pelo CONAMA 397 Art.1.
Estrôncio
Estrôncio (Sr) é o quarto elemento do grupo 2 da tabela periódica, tendo um número atômico 38, massa
atômica de 87,62, e valência de 2. A abundância média de Sr na crosta da Terra é 384 ppm; em solos
Sr varia de 3,6-160 ppm; em córregos ele atinge 50 µg / L, e em águas subterrâneas varia de 0,01 a 10
mg / L. Estrôncio é encontrado principalmente em celestita (SrSO4) e na estroncianita (SrCO3).Compostos
de estrôncio são utilizados em pigmentos, cerâmica e em pirotecnia para dar chama avermelhada
aos fogos de artifício. O 90Sr é um produto de fissão de combustíveis nucleares com o urânio e foi
amplamente distribuídos na superfície da Terra como resultado da precipitação a partir de testes de
armas nucleares. A espécie comum aquosa é Sr2+. A solubilidade de estrôncio na água é controlado
pela presença de carbonatos e sulfatos presentes. É um elemento essencial aos animais por entrar na
constituição dos ossos, sendo sua concentração no corpo humano de 4,6 mg/kg. Alguns compostos
são tóxicos por ingestão e inalação. Não se conhecem limites máximos em água para o elemento em
nenhuma regulamentação internacional.
Európio
Európio (Eu) é o 7º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 63 e massa atômica de 151,96. Sua valência em meio aquoso é 3, mas pode
ocorrer em alguns compostos na valência 2. A abundância média do Eu na crosta da Terra é de 1,8
ppm; em córregos é de 0,007 μg/L(ppb); na água do mar é 0,00013 μg/L(ppb). Não foi descoberto até
o momento função biológica para o elemento em animais e plantas.
Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos seus
minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas principais
fonte de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de lâmpadas fluorescentes e pigmentos
fosforescentes (fósforos). A solubilidade do Eu em água natural é determinada pelo pH e presença dos
ânions fosfato, carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os
lantanídeos em pH >5, sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a
formação de complexos. Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de
fosfatos e carbonatos de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração
dos lantanídeos solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos
respectivos sais. Em meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido
com os sais de cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA,
CDTA, PDTA e DPTA. A forma estável do Eu em solução é como Eu3+ (incolor). As soluções de sais
derivados de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena
hidrólise do cátion, dando precipitado rosa de Eu(OH)3 em pH >7.
Não existe regulamentação para o Eu em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação
conhecida.
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Ferro
Ferro (Fe) é o primeiro elemento do grupo 8 da tabela periódica, tem um número atômico de 26, massa
atômica de 55,85 e valências comuns de 2 e 3. A abundância média de Fe na crosta da Terra é de
6,22%; em solos Fe varia de 0,5% a 4,3%; em córregos ela atinge cerca de 0,7 mg / L, e nas águas
subterrâneas é 0,1 a 10 mg / L. Ferro ocorre nos minerais hematita , magnetita, limonita e pirita. É
amplamente utilizado em aço e em outras ligas.
A solubilidade do íon ferroso (Fe2 +) é controlada pela concentração de carbonato porque água subterrânea
é frequentemente anóxica (sem oxigênio dissolvido). Qualquer ferro solúvel nas águas subterrâneas é
geralmente no estado ferroso.
Por exposição ao ar ou adição de oxidantes, ferro ferroso é oxidado ao estado férrico (Fe3 +) e pode
hidrolisar para formar óxido férrico hidratado insolúvel de cor laranja ou avermelhado. Na falta de
agentes complexantes e em meio neutro ou básico o íon férrico é muito pouco solúvel e tende a se
precipitar. Não é tóxico sendo inclusive um elemento essencial aos animais e ao homem por participar
da formação de hemoglobina do sangue.
Nas águas superficiais, o nível de ferro em suspensão insolúvel aumenta nas estações chuvosas devido
ao carreamento de solos e a ocorrência de processos de erosão das margens. Também poderá ser
importante a contribuição devida à efluentes industriais, pois muitas indústrias metalúrgicas desenvolvem
atividades de remoção da camada oxidada (ferrugem) das peças antes de seu uso, processo conhecido
por decapagem, que normalmente é procedida através da passagem da peça em banho ácido.
Nas águas tratadas para abastecimento público, o emprego de coagulantes a base de ferro provoca
elevação em seu teor.
O ferro, apesar de não se constituir em um tóxico, traz diversos problemas para o abastecimento público
de água. Confere cor e sabor à água, provocando manchas em roupas e utensílios sanitários. Também
traz o problema do desenvolvimento de depósitos em canalizações e de ferro-bactérias, provocando a
contaminação biológica da água na própria rede de distribuição. Por estes motivos, o ferro constitui-se
em padrão de potabilidade, tendo sido estabelecida a concentração limite de 0,3 mg/L na Portaria 518
do Ministério da Saúde. É também padrão de emissão de esgotos e de classificação das águas naturais.
No Estado de São Paulo estabelece-se o limite de 15 mg/L para concentração de ferro solúvel em
efluentes descarregados na rede coletora de esgotos seguidas de tratamento (Decreto no 8468).
No tratamento de águas para abastecimento, deve-se destacar a influência da presença de ferro na etapa
de coagulação e floculação. As águas que contêm ferro caracterizam-se por apresentar cor elevada
e turbidez baixa. Os flocos formados geralmente são pequenos, ditos "pontuais", com velocidades de
sedimentação muito baixa. Em muitas estações de tratamento de água este problema só é resolvido
mediante a aplicação de cloro, a chamada pré-cloração. Através da oxidação do ferro pelo cloro, os
flocos tornam-se maiores e a estação passa a apresentar um funcionamento aceitável. No entanto,
é conceito clássico que, por outro lado, a pré-cloração de águas deve ser evitada, pois em caso da
existência de certos compostos orgânicos chamados precursores, o cloro reage com eles formando
trihalometanos, associados ao desenvolvimento do câncer.
Flúor
O Fluor (F) é o primeiro elemento do grupo 17 da tabela periódica e possui número atômico 9 e massa
atômica de 18,998. Sua valência em meio aquoso é 1. A abundância média do F na crosta da Terra é
de 540 ppm; em córregos é de 100 ppb e na água do mar é de 1,3 ppm. É um elemento essencial aos
animais e plantas e sua concentração no corpo humano é de 37 ppm, sendo encontrado principalmente
nos ossos e dentes.
O flúor é o mais eletronegativo de todos os elementos químicos, tão reativo que nunca é encontrado
em sua forma elementar na natureza, sendo normalmente encontrado na sua forma combinada como
fluoreto. Ocorre principalmente na forma dos minerais fluorita (CaF2), fluoroapatita e criolita (Na3AlF6).
É somente encontrado na natureza como fluoreto. Porém, para que haja disponibilidade de fluoreto
solúvel, ou seja, disponível biologicamente, são necessárias condições ideais de solo, presença de outros
minerais ou outros componentes químicos e água. Traços de fluoreto são normalmente encontrados
em águas naturais e concentrações elevadas geralmente estão associadas com fontes subterrâneas.
Em locais onde existem minerais ricos em flúor, tais como próximos a montanhas altas ou áreas com
depósitos geológicos de origem marinha, concentrações de até 10 mg/L ou mais são encontradas.
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A maior concentração de flúor registrada em águas naturais é de 2.800 mg/L, no Quênia. Alguns
efluentes industriais também descarregam fluoreto nas águas naturais. São os casos das indústrias de
vidro, de decapagem de alumínio com a indústria de latas e de fios condutores de eletricidade. No ar,
a presença de fluoreto deve-se principalmente a emissões industriais e sua concentração varia com o
tipo de atividade. Estima-se um valor de exposição abaixo de 1µg/L, pouco significativo em relação à
quantidade ingerida através da água e de alimentos. Todos os alimentos possuem ao menos traços de
fluoreto. Os vegetais possuem concentrações maiores principalmente devido à absorção da água e do
solo. Alguns alimentos tais como peixes, certos vegetais e chá, possuem altas concentrações de fluoreto.
O uso da água fluoretada na preparação de alimentos pode dobrar a quantidade de fluoreto presente.
Estima-se uma quantidade diária ingerida de 0,2 a 3,1 mg para adultos e 0,5 mg para crianças de 1
a 3 anos. Outras fontes de fluoreto são as pastas de dente, gomas de mascar, vitaminas e remédios.
O uso tópico de fluoreto contribui para uma absorção maior. O fluoreto ingerido através da água é
quase completamente absorvido pelo corpo humano, enquanto que o flúor presente nos alimentos não
é totalmente absorvido; em alguns casos como através de peixes e outras carnes, chega apenas a 25%.
Uma vez absorvido, o fluoreto é distribuído rapidamente pelo corpo humano, grande parte é retida nos
ossos, enquanto que uma pequena parte é retida nos dentes. O fluoreto pode ser excretado pela urina e
sua excreção é influenciada por uma série de fatores tais como o estado de saúde da pessoa e seu grau
de exposição à esta substância. O fluoreto é adicionado às águas de abastecimento público para conferirlhes proteção à cárie dentária. O fluoreto reduz a solubilidade da parte mineralizada do dente, tornando
mais resistente à ação de bactérias e inibe processos enzimáticos que dissolvem a substância orgânica
protéica e o material calcificante do dente. Constitui-se também em meio impróprio ao desenvolvimento
de lactobacilus acidophilus.
Por outro lado, acima de certas dosagens o fluoreto provoca a fluorose dentária, ou seja, o mosqueamento
do esmalte dos dentes. O assunto até hoje ainda é polêmico entre os especialistas, sendo que os
odontólogos sanitaristas contrários à fluoretação em águas de abastecimento, alertam para a possibilidade
de ocorrência de outros problemas como a descalcificação de ossos de idosos, a chamada fluorose
óssea. Frequentemente ocorrem novas propostas para a administração alternativa de fluoreto.
Nesse sentido, a fluoretação das águas deve ser executada sob controle rigoroso, utilizando-se bons
equipamentos de dosagem e implantando-se programas efetivos de controle de residual de fluoreto na
rede de abastecimento de água, o que nem sempre tem acontecido.
Os benefícios da aplicação de fluoreto em águas para a prevenção da cárie dentária são inquestionáveis.
Estudos desenvolvidos nos Estados Unidos demonstram que, para as condições lá existentes, os seguintes
resultados podem ser esperados: o índice utilizado é o “c.p.o.”, ou seja, número de dentes cariados,
perdidos e obturados por cem crianças. Os estudos são conclusivos de que para concentrações de
fluoreto acima de 1,5 mg/L, ocorre aumento na incidência da fluorose dentária; para concentrações de
fluoreto da ordem de 1,0 mg/L, ocorre redução do c.p.o. da ordem de 60% sem ocorrer fluorose; para
concentrações de fluoreto menores que 1,0 mg/L, ocorrem menores reduções percentuais na redução da
cárie. Na verdade, o que é necessária é a ingestão de 1,5 mg/dia de fluoreto, o que para um consumo
de água de 1,2 a 1,6 litros por dia, resulta em concentrações da ordem de 1,0 mg/L. O fluossilicato de
sódio era o composto mais utilizado, tendo sido substituído pelo ácido fluossilícico em diversas estações
de tratamento de água. Apesar da corrosividade do ácido, o fato de se apresentar na forma líquida
facilita sua aplicação e o controle seguro das dosagens, condição fundamental para a fluoretação. O
fluoreto de sódio é muito caro e o fluoreto de cálcio, pouco solúvel. A Organização Mundial de Saúde
considera 1,5 mg/L o valor máximo permissível que é o mesmo estabelecido no Brasil para água potável
pela Portaria 518 do Ministério da Saúde.
Fósforo
O Fósforo (P) é o segundo elemento do grupo 15 da tabela periódica e possui número atômico 15 e
massa atômica de 30,973. Suas valências em meio aquoso são 1,3 e 5. A abundância média do P na
crosta da Terra é de 1000 ppm; em córregos é de 20 ppb e na água do mar é de 70 ppb. É um elemento
essencial aos animais e plantas e sua concentração no corpo humano é de 1,1%, sendo encontrado
principalmente nos ossos e dentes e também no DNA e RNA das células. Ocorre principalmente na
forma dos minerais apatita (fosfato de cálcio) e fluoroapatita. Fósforo ocorre em águas naturais e em
águas residuárias quase exclusivamente como fosfatos (PO43-). Estes são classificados como ortofosfatos,
fosfatos condensados (piro-, meta- e outros polifosfatos) e fosfatos organicamente ligados. Estas formas
ocorrem em solução, em partículas ou detritos ou nos corpos de organismos aquáticos. Estas formas
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de fosfato surgem a partir de uma variedade de fontes. Pequenas quantidades de ortofosfato ou certos
fosfatos condensados são adicionados a algumas potável durante o tratamento. Maiores quantidades
dos mesmos compostos podem ser adicionados quando a água é utilizada para lavagem ou limpeza,
pois estes materiais são os principais constituintes de muitos preparados de limpeza comerciais. Fosfatos
são usados extensivamente no tratamento de águas de caldeira. Ortofosfatos são usados em agricultura
como fertilizantes e são lixiviados para águas superficiais pelas chuvas e em menor grau pela neve
derretida. Fosfatos orgânicos são formados principalmente por processos biológicos e atualmente alguns
herbicidas como o glifosato apresentam o fósforo nesta forma. Efluentes domésticos e sanitários também
apresentam fosfatos oriundos de dejetos animais e humanos como fezes e urina e também de resíduos
de alimentos, principalmente laticínios, e rações. O tratamento biológico destes efluentes também
transformam fosfatos orgânicos em inorgânicos. O fósforo é essencial para o crescimento de organismos e
pode ser o nutriente que limita a crescimento biológico de um corpo de água. Nos casos em que o fosfato
é um nutriente limitante do crescimento, a descarga de esgoto bruto ou tratado, drenagem agrícola ou
de resíduos industriais pode estimular o crescimento de microorganismos e macroorganismos aquáticos
fotossintetizadores o que leva a eutrofização de rios e lagos que recebem estes efluentes. Fosfatos
também ocorrem em sedimentos de fundo e em lodo biológico na forma precipitada tanto na forma
inorgânica como incorporada em compostos orgânicos.
Assim como o nitrogênio, o fósforo constitui-se em um dos principais nutrientes para os processos
biológicos, ou seja, é um dos chamados macro-nutrientes, por ser exigido também em grandes
quantidades pelas células. Nesta qualidade, torna-se parâmetro imprescindível em programas de
caracterização de efluentes industriais que se pretende tratar por processo biológico. Em processos
aeróbios, como informado anteriormente, exige-se uma relação DBO:N:P mínima de 100:5:1, enquanto
que em processos anaeróbios tem-se exigido a relação DQO:N:P mínima de 350:7:1. Os esgotos
sanitários no Brasil apresentam, tipicamente, concentração de fósforo total na faixa de 6 a 10 mg /L,
não exercendo efeito limitante sobre os tratamento biológicos. Alguns efluentes industriais, porém, não
possuem fósforo em suas composições, ou apresentam concentrações muito baixas. Neste caso, devese adicionar artificialmente compostos contendo fósforo como o fosfato de amônio (MAP) que, por ser
usado em larga escala como fertilizante, apresenta custo relativamente baixo.
O valor máximo permissível de P não é estabelecido no Brasil para água potável e nem para lançamentos
de efluentes.
Gadolínio
Gadolínio (Gd) é o 8º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 64 e massa atômica de 157,25. Sua valência em meio aquoso é 3. A abundância
média do Gd na crosta da Terra é de 5,2 ppm; em córregos é de 0,04 μg/L(ppb); na água do mar é
0,0007 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e
plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado
nos seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F]
suas principais fonte de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de contrastes radiológicos,
em granadas e cintiladores de raios-X. A solubilidade do Gd em água natural é determinada pelo pH
e presença dos ânions fosfato, carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis
com todos os lantanídeos em pH >5, sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem
tendências a formação de complexos. Este é um dos principais motivos da formação geológica de
depósitos minerais de fosfatos e carbonatos de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em
excesso, a concentração dos lantanídeos solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante
de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em meio ácido estes sais possuem tendências a solubilização,
comportamento parecido com os sais de cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes
quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A forma estável do Gd em solução é como Gd3+
(incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente
ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion, dando precipitado branco de Gd(OH)3 em pH >7.
Não existe regulamentação para o Gd em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação
conhecida.
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Gálio
Gálio (Ga) tem número atômico de 31, massa atômica de 67,72, e valências de 1, 2 e 3. É o terceiro
elemento do grupo 13 da tabela periódica. Sua abundância média na crosta da Terra é de 19 ppm; em
solos é 1,9-29 ppm; em córregos é de 0,09 µg / L e em águas subterrâneas é <0,1 mg/L. Gálio ocorre
em minérios associado aos minérios de zinco e também no minério de alumínio bauxita. Compostos de
gálio são usados em dispositivos semicondutores como diodos emissores de luz (LEDs) e termômetros
para alta temperatura. O elemento existe na água natural como Ga3+ e sua solubilidade é controlada
pela formação do hidróxido. É considerada não-essenciais para as plantas e animais. Não existe
regulamentação para Gálio em água potável ou de lançamento no Brasil e nem nos USA.
Germânio
O Germânio (Ge) é o terceiro elemento do grupo 14 da tabela periódica. Tem número atômico de
32 e massa atômica de 72,64 e valências de 2 e 4. A abundância média de Ge na crosta da Terra
é de 1,5 ppm; em córregos é 0,03-0,1 µg /L e em águas subterrâneas é <0,1 mg/L. O Germânio é
encontrado em raros minerais como a germanita, em certos minérios de zinco e em níveis elevados em
certas águas termais. Ligas de germânio são usados em transistores, ligas de ouro, fósforos e dispositivos
semicondutores.
Germânio está presente em águas naturais no estado tetravalente e sua distribuição em águas naturais,
provavelmente, é controlado por adsorção em superfícies de minerais argilosos. Não é essencial para
as plantas e animais. Não existe regulamentação para Germânio em água potável ou de lançamento
no Brasil e nem nos USA.
Háfnio
O Háfnio (Hf) é o terceiro elemento do grupo 4 da tabela periódica, com número atômico de 72 e massa
atômica de 178,49. Sua valência é 4. A abundância média do Hf na crosta da Terra é de 3,3 ppm; e na
água do mar é 0,008 ppb, em córregos e em águas subterrâneas sua concentração é extremamente é
baixa devido a tendência que o metal tem de ser hidrolisado em água para formar compostos insolúveis.
Espécies de Hf aquosas são normalmente insolúveis em águas naturais devido a hidrólise, como o Hf4+,
que por ser um cátion muito ácido leva a formação de sais básicos e Hf(OH)4 , espécies altamente
insolúveis, mas que podem ser complexadas em presença do ânion fluoreto formado fluorhafnatos
solúveis e não hidrolisáveis. O elemento é comumente encontrado associado aos minérios de zircônio
onde ocorre na proporção de 1 a 3% . O Háfnio e o Zircônio são os metais com as maiores similaridades
químicas e por isso considerados os mais difíceis de serem separados por métodos químicos. O Háfnio é
usado na fabricação ligas metálicas resistente a altas temperaturas, reatores nuclear, cerâmica refratária
e na indústria eletrônica.
Háfnio não tem finalidade biológica. Não se conhecem limites máximos em água para o elemento em
nenhuma regulamentação internacional.
Hidrogênio
O Hidrogênio (H) é o 1º elemento do grupo 1 da tabela periódica, com número atômico de 1 e massa
atômica de 1,008. Sua valência é 1. A abundância média do Hidrogênio na crosta da Terra é de 0,15%;
como é um dos constituintes da formação da água, possui nesta um teor de 11,1% sendo o restante
oxigênio.
É o elemento mais abundante no universo, sendo a matéria prima de produção de todos os elementos
mais pesados por processos de fusão nuclear que ocorrem na estrelas. Seu teor estimado em termos
atômicos no universo é de 93%. Junto com o carbono é responsável por formar toda a matéria viva que
constitui as plantas e animais. Sua concentração em peso no corpo humano é de 10%, um pouco menor
que seu teor na água, fato que é explicado pelo corpo conter aproximadamente 90% de água. Na
natureza pode ser encontrado em 3 formas isotópicas: Hidrogênio que contém um próton e um elétron e
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apresenta massa atômica 1 e abundância de 99,98% ; Deutério (D) que contém um próton, um elétron
e um nêutron e apresenta massa atômica 2 e abundância de 0,11% . Trítio (T) que contém um próton,
um elétron e dois nêutron e apresenta massa atômica 2 e por ser radioativo com meia-vida de 12,3 anos
não é encontrado naturalmente na água.
A forma mais comum do hidrogênio ser encontrado na terra é como óxido na forma H2O. Por ser
um elemento gasoso e muito leve sua concentração na atmosfera é estimada em 0,55 ppm. Além da
forma do óxido (H2O) e de seu peróxido (H2O2), entra na formação de diversos compostos como os
ácidos, hidróxidos e hidretos, principalmente com o carbono, boro, fósforo, enxôfre, silício, nitrogênio,
halogênios e metais alcalinos. Com o carbono forma os hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) que
é uma das principais famílias de compostos empregada pela humanidade para geração de energia
e obtenção dos plásticos. Toda a vida da terra se deve a presença de água e até o momento não se
conhece formas de vida que não dependa dela. Neste sentido é importante o conhecimento de suas
propriedades físicas e químicas que podem afetar as condições de vida de animais e plantas e o pH é
uma destas variáveis mais importantes na qualidade da água, principalmente por controlar as reações
bioquímicas que se processam na células, a solubilização de substâncias essenciais ou tóxicas a vida
que sempre são trazidas às células em um meio líquido e também para eliminação dos seus resíduos
metabólicos.
Potencial Hidrogeniônico (pH)
O pH da água é regido pelo equilíbrio químico oriundo da dissociação da água, que é dado pela
equação:

					

H 20

					

H+ + H20		

H+ + OHH 30 +

Esta dissociação ocorre em duas etapas: Na 1ª etapa a água se dissocia para formar um próton (H+)
e o ânion hidroxila (OH- ). Uma vez que o próton sem o elétron não é estável, ocorre a 2ª etapa, que
é sua reação com uma outra molécula de água para formar o cátion hidrônio (H3O+). A medida da
quantidade de íons H+ presente na água, ou mais corretamente da atividade de íons hidrônio, é que
resulta em seu pH.
Nas condições ambientais a 25oC o produto das atividades molares de íons OH- e H3O+ é um número
extremamente pequeno ou seja 0,00000000000001, sendo melhor representado como 10-14, que é
conhecida como constante de dissociação da água ou Kw . Desta forma as atividades molares de íons
H3O+ e OH- são iguais para água pura e valem aproximadamente 0,0000001 ou 10-7 Molar de cada
espécie. Assim podemos representar o equilíbrio:
			Kw = [H3O+] . [OH- ] = 10-7 x 10-7 = 10-14
Mais precisamente o valor da Kw a 25ºC para a água pura é de 1,006 x 10-14 e pode variar com a
temperatura, pressão e força iônica de substâncias dissolvidas.
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Padrões de pH SpecSol ideais para calibração
de pHmetros por serem rastreados ao eletrodo
de hidrogênio

Valores de Kw e pK para água pura em função da temperatura
Temperatura
(ºC)

Kw
pKw

10

20

25

30

40

50

2,917 x 10-15 6,808 x 10-15 1,006 x 10-14 1,479 x 10-14 2,917 x 10-14 5,470 x 10-14
14.535

14.167

13,997

13.830

13.535

13.262

Para se evitar mencionar números de atividades de H3O+, OH- e Kw muito pequenos como estes
apresentados, convencionou-se expressa-los somente em termos do expoente numérico da grandeza
que os representam, que em matemática corresponde a se extrair o logaritmo decimal das atividades dos
íons hidrônio, hidroxila e da constante de equilíbrio Kw. Como o valor destes logaritmos são negativos,
também convencionou-se em deixa-los positivos multiplicando-se por -1.
Este número representado pelo módulo do logaritmo decimal da atividade do íon hidrônio é o que
chamamos de pH, ou seja:

Transformando os valores da constante de equilíbrio de dissociação da água (Kw) e das respectivas
atividades de seus íons em termos de – log10 temos:
Kw = [H3O+] . [OH- ] = 10-7 x 10-7 = 10-14
10-14 = 10-7 x 10-7
-log10 10-14 =[ -log1010-7] x [-log10 10-7]
Pela convenção anterior :
- log10 Kw = pKw = 14
-log10 [H3O+] = pH = 7
- log10 [OH- ] = pOH = 7
Ou seja:
pKw = pH + pOH e como o valor da Kw é 14 o pH é dado pela equação:
pH = 14 – pOH
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Com base nestes conceitos podemos verificar que sempre a soma do pH e do pOH de uma solução
deverá ser 14 ou o produto das atividades dos íons H3O+ e OH- deverá ser 10-14. Medindo-se o pH
sabemos o pOH.

pH
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Atividade iônica dos íons em mol/L à 25oC
H 3O +
OH1 (100)
0,00000000000001 (10-14)
0,1 (10-1)
0,0000000000001 (10-13)
0,01 (10-2)
0,000000000001 (10-12)
0,001 (10-3)
0,00000000001 (10-11)
0,0001 (10-4)
0,0000000001 (10-10)
0,00001 (10-5)
0,000000001 (10-9)
0,000001 (10-6)
0,00000001 (10-8)
0,0000001 (10-7)
0,0000001 (10-7)
0,00000001 (10-8)
0,000001 (10-6)
0,000000001 (10-9)
0,00001 (10-5)
0,0000000001 (10-10)
0,0001 (10-4)
0,00000000001 (10-11)
0,001 (10-3)
0,000000000001 (10-12)
0,01 (10-2)
0,0000000000001 (10-13)
0,1 (10-1)
0,00000000000001 (10-14)
1 (100)

Para a água que não é pura e contém sais dissolvidos sempre que a atividade do íons hidrônio é maior
que a atividade do íon hidroxila dizemos que o meio é ácido (pH<7) e quando a atividade do íons
hidrônio é menor que a atividade do íon hidroxila dizemos que o meio é básico (pH>7). Quando são
próximas dizemos que o meio é neutro (pH 7). Quando dizemos que uma amostra é ácida que tem pH
<7 o menor valor obtido poderá chegar em torno de pH -1 e para amostras alcalinas o pH pode chegar
até 15, respeitando-se que a soma do pH e pOH é sempre 14.
Soluções de ácidos fortes como HCl, H2SO4, HNO3, com concentrações maiores que 1M apresentam
valores de pH negativos chegando no máximo para concentrações de 10M a pH próximo de -1. As
soluções alcalinas de NaOH e KOH acima de 1M apresentam pH maiores que 14 e chegando para
soluções 10M a pH próximo de 15. Operacionalmente a escala de medição de pH pode variar de -1 a
15.
Qualquer substância que venha a alterar estas proporções de íon hidrônio ou hidroxila da água,
conseqüentemente altera seu pH. Como a escala de pH é logarítmica, cada unidade de variação de pH
representa variação de 10 vezes nas atividades dos íons.
A adição de 3,6g de ácido clorídrico na água faz com que o equilíbrio que contém 10-7 M de íon hidrônio
seja aumentado para 10-1M, em termos de pH significa uma alteração de pH 7 para pH 1. Esta pequena
adição de ácido que alterou o pH em 6 unidades, aumentou a atividade do íon hidrônio em 1 milhão
(106) de vezes.
Por outro lado adição de 4,0 de hidróxido de sódio na água faz com que o seu equilibrio que contém
10-7 M de íon hidroxila seja aumentado para 10-1M, em termos de pH significa uma alteração de pH 7
para pH 13. Esta pequena adição de hidróxido que alterou o pH em 6 unidades, aumentou a atividade
do íon hidroxila também em 1milhão (106) de vezes.
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A medição de pH na água é uma medida fácil de ser realizada em tempo real utilizando técnicas
de colorimetria com indicadores ou papeis de pH e modernamente se utiliza com maior precisão os
pHmetros, que são voltímetros que respondem a diferença de potencial provocada pela amostra entre
dois eletrodos, um de referência e outro de medição. Desta maneira a escala de pH pode ser relacionada
com a diferença de potencial (potenciometria) destes eletrodos de forma linear. Aproximadamente para
a maioria dos equipamentos comerciais a escala potenciométrica de pH a 25oC é:

Escala Potenciométrica Aproximada de pH a 25ºC.
pH

-1

0

1

2

3

4

5

6

mV +472 +413 +354 +295 +236 +177 +118 +59

7
0

8

9

10

11

12

13

14

15

-59 -118 -177 -236 -295 -354 -413 -472

Todas as formas de vidas terrestres apresentam uma zona de pH ideal para seu desenvolvimento em torno
do pH neutro entre pH 6 e 8 e qualquer desequilíbrio neste meio ou seja na água pode indicar fontes
de contaminação que irão prejudicar o seu desenvolvimento. Para finalidade didática mencionaremos as
quatro principais categorias de água que ocorrem naturalmente no estado líquido: água do mar , água
de chuva, água de rios e água subterrânea.
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Água do Mar
Naturalmente a água que pode sustentar a vida pode apresentar algumas variações de pH. Por exemplo
a variação de pH nos oceanos pode ser vista a seguir e vai de 8 a 8,45.
O pH da água do mar não é tão vulnerável a variações de pH como as águas de rios e lagos. Isso ocorre
porque os diferentes sais dissolvidos, principalmente carbonato e bicarbonatos presentes, apresentam
efeito tampão, por reagirem com a acidez ou alcalinidade adicional neutralizando-as. A variação de pH
da água do mar é relativamente pequena considerando-se que cobre dois terços da superfície terrestre
e se situa em pH 8,2 +/- 0,2.

Fonte: Wikipédia
Água de Chuva
A chuva que cai na superfície terrestre é quimicamente pura por apresentar baixíssimas concentrações de
sais dissolvidos devido ao processo de evaporação. Dos poucos contaminantes presentes nesta categoria
de água estão os gases dissolvidos e partículas em suspensão. Sua tamponação é muito pequena e a
presença dos 350 ppm de CO2 atmosférico já lhe confere um caráter ligeiramente ácido. Outros gases
presentes na atmosfera como o dióxido de enxôfre (SO2) e os óxidos de nitrogênio (NOx) também podem
dar-lhe característica mais acidas que o CO2. Todos este gases são oriundos principalmente de atividades
humanas e são principalmente liberados pela queima de combustíveis fósseis como o carvão e petróleo.
Emanações vulcânicas também liberam grandes quantidades de SO2 na atmosfera. Entre estes gases o
SO2 é o maior responsável para ocorrência da “chuva ácida” por se oxidar facilmente e se transforma
em ácido sulfúrico. Os NOx produzem o ácido nítrico.
2SO2 + O2
2NO2 + H2O

SO3 + H2O

H2SO4

HNO3 + HNO2
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A chuva ácida é responsável principalmente pela corrosão de metais, fiação elétrica, monumentos,
pontes, concreto e também inibição de crescimento de plantas. Ocorre principalmente em áreas urbanas
e de grande atividade industrial. No Brasil não existe um estudo de mapeamento em todo o território
nacional, mas a chuva ácida ocorre principalmente nas áreas metropolitanas das grandes capitais como
São Paulo e Rio de Janeiro. Nos USA ela ocorre principalmente na região leste do pais devido a sua
maior industrialização e quantidades de veículos. O pH típico da água de chuva é em torno de 5,6
devido a presença do CO2 atmosférico, mas em regiões com atmosfera altamente contaminada como
as encontradas no leste americano o pH pode chegar a ser menor que 3.

Variação de pH na água do Mar

Fonte: Wikipédia
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Água de Rios
Quanto aos rios, por terem baixas concentrações de sais dissolvidos, principalmente daqueles que
tornam a água menos sensível a variações de pH, conhecidos com sais tampões, como os carbonatos
e fosfatos, são muito vulneráveis a alterações, o que torna o pH uma das variáveis mais características
para determinação do nível de poluição de um corpo de água doce.
Praticamente todos os esgotos domésticos e industriais possuem substâncias que alteram sensivelmente
o pH da água doce como sabões, detergentes, ácidos, alvejantes, restos de alimentos, etc..., o que os
tornam necessários a serem submetidos a tratamento prévio de neutralização, antes de serem lançados
nos rios ou lagos.
Toda a fauna e flora aquática de rios e lagos são afetadas de uma forma ou outra as variações de
pH. Algumas formas de vida são mais resistentes a variação de pH, algumas sobrevivem mas não se
reproduzem, outras são tão sensíveis que morrem em poucas horas. Por exemplo as algas e macrófitas
sobrevivem entre pH de 7 a 12; as bactérias são mais resistentes e podem sobreviver entre pH de 2 a
13; enquanto que os animais como os peixes sobrevivem entre pH 5 até 10; invertebrados aquáticos
como as efêmeras, moscas d’agua, lagostins, mexilhões entre pH 6,5 e 9,5.

Naturalmente o pH da água dos rios variam devido a presença de minerais e matéria orgânica em
decomposição que podem tornar a água mais ácida ou básica e com isso determinar a flora e fauna
aquática habitável. Rios não poluídos apresentam pH geralmente na faixa de 5 a 7,5 como o Rio
Amazonas que tem pH de 6,9+/-0,4. A poluição industrial e lançamentos de esgotos também ocasionam
grande alteração de pH nas águas dos rios. Por exemplo, o Rio Tinto na Espanha, devido principalmente
a mineração de cobre, ouro e prata que se faz a séculos, possui pH de 2, mas devido a este longo
tempo foi possível a adaptação de bactérias extremófilas em suas águas, devido a presença do ácido
sulfúrico formado pela oxidação de sulfetos. Rios localizados em áreas urbanas como o Rio Tietê em São
Paulo, podem apresentar grandes oscilações no seu pH de mais de 2 unidades, em poucos quilômetros
ou metros de seu curso normal, devido ao lançamento de esgoto doméstico e produtos químicos. Ao
longo do curso sofre um processo de diluição e depuração dos poluentes e novamente o pH se estabiliza
permitindo a existência de peixes e plantas aquáticas dentro da zona habitável de pH.
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Água Subterrânea:
A água subterrânea é um recurso muito importante para as atividades humanas como no abastecimento
público e irrigação, por serem livres de contaminantes microbiológicos patogênicos e “quimicamente
puras” devido a quantidade pequenas de sais dissolvidos, se comparadas a água do mar. O pH deste tipo
de água se situa geralmente entre 6,5 e 8,5 e justamente por esta pequena salinidade se torna excelente
para a hidratação do corpo humano. Todas estas características fazem com que a água subterrânea
possa ser consumida praticamente sem tratamento algum. Infelizmente em regiões urbanas onde o
subsolo se apresenta contaminado com fossas sépticas e vazamento de redes de esgotos domésticos e
industriais, grande parte desta água já se encontra contaminada, sendo necessária ser tratada para se
tornar potável. Sua tamponação devido a presença de carbonatos e bicarbonatos dissolvidos é muito
pequena, o que a torna muito susceptível a alteração quando exposta ao ar e contaminações do solo.
Existem locais onde águas subterrâneas não são potáveis por serem muito ácidas, como aquelas
que percolam rochas em regiões vulcânicas e podem conter ácido sulfúrico, clorídrico e sulfídrico
e consequentemente metais dissolvidos que também tornam-as tóxicas. Devido ao abaixamento do
lençol freático em regiões costeiras pela exploração excessiva deste recurso, podem se tornar salobras e
impróprias para o consumo.
O pH no tratamento de água e de efluentes
Nos ecossistemas formados nos tratamentos biológicos de esgotos, o pH é também uma condição que
influi decisivamente no processo. Normalmente, a condição de pH que corresponde à formação de um
ecossistema mais diversificado e a um tratamento mais estável é a de neutralidade, tanto em meios aeróbios
como nos anaeróbios. Nos reatores anaeróbios, a acidificação do meio é acusada pelo decréscimo do
pH do lodo, indicando situação de desequilíbrio. A produção de ácidos orgânicos voláteis pelas bactérias
acidificadoras e a não utilização destes últimos pelas metanobactérias, é uma situação de desequilíbrio
que pode ser devido a diversas causas. O decréscimo no valor do pH que a princípio funciona como
indicador do desequilíbrio, passa a ser causa se não for corrigido a tempo. É possível que alguns efluentes
industriais possam ser tratados biologicamente em seus valores naturais de pH, por exemplo, em torno
de 5,0. Nesta condição, o meio talvez não permita uma grande diversificação hidrobiológica, mas pode
acontecer que os grupos mais resistentes, algumas bactérias e fungos, principalmente, tornem possível a
manutenção de um tratamento eficiente e estável. Mas, em geral, procede-se à neutralização prévia do
pH dos efluentes industriais antes de serem submetidos ao tratamento biológico.
Nas estações de tratamento de águas, são várias as unidades cujo controle envolve as determinações
de pH. A coagulação e a floculação que a água sofre inicialmente é um processo unitário dependente
do pH; existe uma condição denominada "pH ótimo" de floculação que corresponde à situação em que
as partículas coloidais apresentam menor quantidade de carga eletrostática superficial. A desinfecção
pelo cloro é um outro processo dependente do pH. Em meio ácido, a dissociação do ácido hipocloroso
formando hipoclorito é menor. A própria distribuição da água final é afetada pelo pH. Sabe-se que as
águas ácidas são corrosivas, ao passo que as alcalinas são incrustantes. Por isso o pH da água final
deve ser controlado, para que os carbonatos presentes sejam equilibrados e não ocorra nenhum dos dois
efeitos indesejados mencionados. Outros processos físico-químicos de tratamento como o abrandamento
pela cal, são dependentes do pH.
No tratamento físico-químico de efluentes industriais muitos são os exemplos de reações dependentes do
pH: a precipitação química de metais pesados ocorre em pH elevado, à oxidação química de cianeto
ocorre em pH elevado, a redução do cromo hexavalente à forma trivalente ocorre em pH baixo; a
oxidação química de fenóis em pH baixo; a quebra de emulsões oleosas mediante acidificação; o arraste
de amônia convertida à forma gasosa se dá mediante elevação de pH, etc. Desta forma, o pH é um
parâmetro importante no controle dos processos físico-químicos de tratamento de efluentes industriais e
água potável. Constitui-se também em padrão de emissão de esgotos e de efluentes líquidos industriais,
tanto pela legislação federal quanto pela estadual. Na legislação do Estado de São Paulo, estabelece-se
faixa de pH entre 5 e 9 para o lançamento direto nos corpos receptores (artigo 18 do Decreto 8468/76) e
entre 6 e 10 para o lançamento na rede pública seguida de estação de tratamento de esgotos (artigo 19A). A legislação federal CONAMA 397 Art. 1 estabelece para lançamentos de efluentes em rios federais
pH entre 5 e 9. Para água potável a Portaria 518 do Ministério da Saúde estabelece valor de 		
pH de 6,6 a 9,5
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Hólmio
Hólmio (Ho) é o 11º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 67 e massa atômica de 164,930. Sua valência em meio aquoso é 3. A
abundância média do Ho na crosta da Terra é de 1,2 ppm; em córregos é de 0,01 μg/L(ppb); na água
do mar é 0,00022 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em
animais e plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre
associado nos seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)
CO3F] suas principais fontes de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de lasers e vidros
óticos. A solubilidade do Ho em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato,
carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH
> 5, sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais.
Em meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de
cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e
DPTA. A forma estável do Ho em solução é como Ho3+ (ligeiramente amarelado). As soluções de sais
derivados de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena
hidrólise do cátion, resultando precipitado ligeiramente amarelo de Ho(OH)3 em pH >7. Não existe
regulamentação para o Ho em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Indio
Índio (In) é o quarto elemento do grupo 13 da tabela periódica com número atômico 49 e massa
atômica de 114,82. Seu estado de oxidação principal é o 3 A abundância do índio na crosta da Terra
é de 0,19 ppm; em córregos é <0,01 μg / L e em águas subterrâneas é <0,1 mg /L. O Índio ocorre
frequentemente em combinação com minérios de zinco e às vezes com piritas. O Índio é usado em ligas
para mancais, brasagem, solda e em dispositivos eletrônicos como displays. Em água o Índio existe
como In3+ e como íons complexos. Sua solubilidade é controlada pela formação do hidróxido insolúvel.
O metal e seus compostos são tóxicos por inalação. Não existe regulamentação para In em água potável
ou de lançamento no Brasil e nem nos USA.
Iodo
Iodo (I) é o quarto elemento do grupo 17 da tabela periódica e possui número atômico 53 e massa
atômica de 126,9 . Suas valências mais comuns em meio aquoso são 1, 3, 5 e 7. A abundância média
do I na crosta da Terra é de 0,49 ppm; em córregos é de 5 μg /L e na água do mar é de 60 μg/L.
É um elemento traço essencial aos animais e plantas. Sua falta ocasiona a doença conhecida como
bócio, caracterizado pelo grande crescimento da glândula tireóide. Sua concentração no corpo humano
é estimada em 0,2 mg/kg. É utilizado principalmente em medicina como agente de desinfecção, aditivo
alimentar para o sal e em fotografia.
O Iodo elementar não é um constituinte natural das águas naturais. Iodo pode ser adicionado à água
potável e de piscinas como desinfetante.
Para águas residuárias, iodo tem aplicação limitada. Uso de iodo geralmente se restringe ao abastecimento
de águas pessoais ou remotas, onde a facilidade de aplicação, a estabilidade de armazenamento, e uma
inércia para a matéria orgânica são considerações importantes.
Algumas águas da piscina são tratados com iodo para diminuir afecções do olho em nadadores e para
fornecer uma desinfecção residual estável menos afetadas por condições ambientais adversas. O iodo é
aplicado na forma elementar ou produzidas in situ através da adição simultânea de um sal de iodeto e
um oxidante adequado. Neste último caso, um excesso de iodeto pode ser mantido para servir como um
reservatório para a produção de iodo. O Iodo pode sofrer hidrólise formando ácido hipoiodoso (HIO),
que pode dissociar para formar o ânion hipoiodito (IO- ) sob condições básicas. O ácido hipoiodoso/
hipoiodito podem desproporcionar para formar o ânion iodato (IO3- ). Na presença de iodeto em
excesso, o iodo pode reagir, formando o íon triiodeto (I3 - ). A extensão desta reação depende do pH
e da concentração de iodeto na solução. Condições básicas favorecem a formação de hipoiodito e
iodato. Condições ácidas e na presença de iodeto favorecem a formação de iodo e triiodeto. Assim, as
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concentrações relativas das espécies de iodo na solução resultante podem ser bastante variáveis, ácido
Hipoiodoso / hipoiodito podem atuar como agentes de iodação, reagindo com compostos orgânicos
para formar os compostos orgânicos iodados, como o iodofórmio que é formado em presença de etanol
ou acetona.
Não existe regulamentação para concentração de iodo, iodeto e seus sais em água potável e de
lançamento no Brasil.
Iridio
Irídio (Ir) é um dos metais mais raros na Terra, sendo o oitavo elemento do grupo 9 da tabela periódica.
Possui número atômico 77 e massa atômica de 192,2. Suas valências mais comuns são 1, 3 e 4. A
abundância média de Ir na crosta da Terra é provavelmente <0,001 ppm, e nas águas subterrâneas é
<0,1 mg /L. Iridium na forma metálica ocorre em ligas com a platina e outros metais como Ru, Rh, Os
e Pd. É usado em ligas com platina em catalisadores, termopares, eletrodos e fios. A química aquosa é
controlada pela formação de complexos, embora a solubilidade em águas naturais é desconhecida, já
que o metal somente é atacado por agentes oxidantes muito fortes, que praticamente não existem na
natureza. Seus compostos solúveis são facilmente reduzidos ao metal com agentes redutores e com a
matéria orgânica. Não existe regulamentação para Ir em água potável ou de lançamento no Brasil e
nem nos USA.
Itérbio
Itérbio (Yb) é o 14º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 70 e massa atômica de 173,04. Sua valência em meio aquoso é 3. A abundância
média do Yb na crosta da Terra é de 2,8 ppm; em córregos é de 0,05 μg/L(ppb); na água do mar é
0,0008 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e
plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado
nos seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F]
suas principais fonte de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de lasers alta potência e
granadas. A solubilidade do Yb em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato,
carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH
> 5, sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais.
Em meio ácido estes sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de
cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e
DPTA. A forma estável do Yb em solução é como Yb3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos
fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion,
dando precipitado branco de Yb(OH)3 em pH >7. Não existe regulamentação para o Yb em água
potável ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Itrio
Itrio (Y) é o 2º elemento do grupo 3 e que abrange também a família dos elementos lantanídeos ou terrasraras da tabela periódica. Possui número atômico 39 e massa atômica de 88,905. Sua valência em meio
aquoso é 3. A abundância média do Y na crosta da Terra é de 29 ppm; em córregos é de 50 μg/L(ppb);
na água do mar é 0,013 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento
em animais e plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre
associado nos seus minerais, sendo a xenotima (YPO4) e a areia monazítica suas principais ocorrências.
Seus compostos são usados na fabricação de lasers, vidros óticos, cerâmicas, fósforos e gemas atificiais.
A solubilidade do Y em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato
e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH >5,
sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais.
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Em meio ácido estes sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de
cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e
DPTA. A forma estável do Y em solução é como Y3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos
fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion
dando precipitado de branco de Y(OH)3 em pH >7. Não existe regulamentação para o Tm em água
potável ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Lantânio
Lantânio (La) é o 1º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 57 e massa atômica de 138,905. Sua valência em meio aquoso é 3. A
abundância média do La na crosta da Terra é de 34 ppm; em córregos é de 0,2 μg/L(ppb); na água
do mar é 0,0034 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em
animais e plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre
associado nos seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)
CO3F] suas principais fonte de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação vidros óticos,
para remoção de fosfato de água e ligas com cério na fabricação de pederneiras (mischmetal). A
solubilidade do La em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato
e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH > 5,
sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em
meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio.
Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA.
A forma estável do La em solução é como La3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes
como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion, dando
precipitado branco de La(OH)3 em pH >7. Não existe regulamentação para o La em água potável ou
de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Lítio
O Lítio (Li) é o segundo elemento do grupo 1 da tabela periódica, conhecido como metais alcalinos. Tem
número atômico 3 e massa atômica de 6,94. Seu único estado de oxidação e o 1. A abundância média de
Li na crosta da Terra é de 18 ppm; em solos varia de 14 a 32 ppm; em córregos é de 3 µg/L, e em águas
subterrâneas é <0,1 mg/L. Os minerais mais importantes contendo lítio são lepidolita, espodumênio,
petalita e ambligonita. Compostos de lítio são usadas em produtos farmacêuticos, lubrificantes, sabonetes,
baterias, fluxos de solda, cerâmicas, agentes redutores (por exemplo, lítio borihidreto de alumínio e
lítio), e cosméticos. Muitos sais de lítio são apenas ligeiramente solúveis em água como o carbonato e
fluoreto. Sua concentração na água é controlada pela incorporação em minerais argilosos dos solos
por mecanismos de troca iônica. O lítio é considerado não essencial para plantas e animais, mas é
essencial para alguns microrganismos. Alguns sais de lítio são tóxicos por ingestão. A agência FAO da
ONU recomendada nível máximo de lítio em águas de irrigação de 2,5 mg / L. No Brasil não existe
regulamentação para o elemento em água.
Lutécio
Lutécio (Lu) é o 15º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 71 e massa atômica de 174,967. Sua valência em meio aquoso é 3. A abundância
média do Lu na crosta da Terra é de 0,56 ppm; em córregos é de 0,008 μg/L(ppb); na água do mar é
0,00015 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais
e plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado
nos seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F]
suas principais fontes de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de vidros óticos, cristais
para cintiladores e radioisótopos para detecção de tumores. A solubilidade do Lu em água natural é
determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais
altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH >5, sendo inclusive insolúveis em meio básico,
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sem apresentarem tendências a formação de complexos. Este é um dos principais motivos da formação
geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com
estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos solúveis são extremamente baixas, governadas
pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em meio ácido este sais possuem tendências
a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio. Também formam complexos estáveis
com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A forma estável do Lu em solução é
como Lu3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são
ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion, dando precipitado branco de Lu(OH)3
em pH >7. Não existe regulamentação para o Lu em água potável ou de lançamento em nenhuma
legislação conhecida.
Magnésio
Magnésio (Mg) pertence a família dos metais alcalinos terrosos do grupo 2 da tabela periódica. Possui
número atômico de 12 e massa atômica de 24,30. Sua valência é 2. A abundância média de Mg na crosta
da Terra é de 2,1%; em solos que é de 0,03 a 0,84%; nos córregos é 4 mg / L, e em águas subterrâneas
é > 5 mg/L . O Magnésio ocorre comumente nos minerais magnesita e dolomita . O magnésio é usado
em ligas, pirotecnia, agentes de secagem, refratários, fertilizantes, produtos farmacêuticos e alimentos.
A espécie comum aquosa é Mg2 +. O equilíbrio do carbonato para o magnésio é mais complexo do que
para o cálcio e condições para a precipitação direta de dolomita em águas naturais não são comuns.
Os sais de magnésio, juntamente com os de cálcio ocasionam a “dureza” da água, que é extremamente
prejudicial para água de uso industrial, como em caldeiras e trocadores de calor devido a formação de
incrustações e também limpeza por reagir com sabões a base de ácidos graxos. O amolecimento químico
da água por abrandamento (precipitação com carbonato de sódio), resinas de troca iônica ou osmose
reversa, deixam os níveis de cálcio e magnésio em limites aceitáveis para aplicações industriais e limpezas
pessoais e domésticas. O magnésio é um elemento essencial na clorofila e nas células vermelhas do
sangue. Seus sais são utilizados em medicina como purgativos, como o sulfato. O hidróxido além de
ser anti-ácido também é purgativo. Não existe no Brasil um padrão de potabilidade de água específico
para o magnésio, mas existe o limite máximo de 500 mg/L para a dureza total que é o somatório das
concentrações de Ca e Mg calculados como CaCO3.
Manganês
Manganês (Mn) é o primeiro elemento do grupo 7 da tabela periódica, tendo número atômico de 25
e massa atômica de 54,94. Suas valências mais comuns em água são 2, 4 e 7 A abundância média
de Mn na crosta da Terra é de 1060 ppm; em solos é de 61-1010 ppm; em córregos que é de 7
µg / L, e em águas subterrâneas é <0,1 mg / L. O manganês é associada com minerais de ferro, e
ocorre em nódulos no oceano, águas doces, e solos. Os minérios mais comuns são pirolusita(MnO2)
e a psilomelana. O manganês é usado em ligas de aço, baterias e aditivos alimentares. As espécies
comuns aquosa são o Mn2 + e sua forma oxidada pelo oxigênio atmosférico Mn4 +. A química aquosa
do manganês é semelhante a do ferro. Como as águas subterrâneas são muitas vezes anóxicas (sem
oxigênio) qualquer manganês solúvel em água subterrânea esta na forma reduzida de Mn2 +. Após
a exposição ao ar ou outros oxidantes as águas freáticas contendo Mn2+ formaram o precipitado
negro de MnO2. Níveis elevados de manganês, portanto, podem causar precipitações na tubulações e
manchas em lavandarias, pias e utensílios de cozinha. É considerado um elemento traço essencial para
plantas e animais.
A agência FAO da ONU recomenda nível máximo de manganês em águas de irrigação de 0,2 mg/L. O
valor máximo permissível de Mn estabelecido no Brasil para água potável pela Portaria 518 do Ministério
da Saúde é de 0,1 mg/L.
Mercúrio
Mercúrio (Hg) é o terceiro elemento do grupo 12 da tabela periódica. Tem número atômico 80 e massa
atômica de 200,59. Suas valências são 1 e 2. A abundância média de Hg na crosta da Terra é de 0,09
ppm; em solos é de 30 a 160 ppb, em córregos é de 0,07 µg / L, e em águas subterrâneas é 0,5-1 µg /
L. O mercúrio ocorre livre na natureza, mas a principal fonte é cinábrio (HgS). O mercúrio é utilizado em
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amálgamas, revestimentos de espelho, lâmpadas fluorescentes, tintas, aparelhos de medição (termômetros,
barômetros, manômetros), produtos farmacêuticos, pesticidas, fungicidas e células eletrolíticas para
produção de cloro e soda. As espécies comuns aquosa são Hg2+, Hg (OH)2, o HgO e complexos estáveis
com ligantes orgânicos. O mercúrio inorgânico pode ser metilado no sedimento quando sulfetos estão
presentes para formar dimetil mercúrio, Hg(CH3) 2, que é muito tóxico e pode se concentrar na cadeia
alimentar aquática. Intoxicação por mercúrio ocorreu no Japão na década de 1950 em Minamata como
resultado do consumo de mariscos que tinham acumulado mercúrio. Em tempos passados, o mercúrio
era utilizado na fabricação de feltros de chapéu ocasionando a doença Hidrargirismo, popularmente
chamada de ‘’síndrome’’ do chapeleiro maluco por ocasionar lesões cerebrais. O mercúrio é considerado
não essenciais para as plantas e animais.
O mercúrio é largamente utilizado no Brasil nos garimpos, no processo de extração do ouro (amálgama).
O problema é em primeira instância ocupacional, pois o próprio garimpeiro inala o vapor de mercúrio,
mas posteriormente, torna-se um problema ambiental pois normalmente nenhuma precaução é tomada
e o material acaba por ser descarregado nas águas. Casos de contaminação já foram identificados na
região do Pantanal, no norte brasileiro e em outras.
O peixe é um dos maiores contribuintes para a carga de mercúrio no corpo humano, sendo que o
mercúrio mostra-se mais tóxico na forma de compostos organometálicos. A intoxicação aguda pelo
mercúrio, no homem, é caracterizada por náuseas, vômitos, dores abdominais, diarréia, danos nos ossos
e morte. Esta intoxicação pode ser fatal em 10 dias. A intoxicação crônica afeta glândulas salivares, rins
e altera as funções psicológicas e psicomotoras. O padrão de potabilidade fixado pela Portaria 518
do Ministério da Saúde é de 0,001 mg/L. Os efeitos sobre os ecossistemas aquáticos são igualmente
sérios, de forma que os padrões de classificação das águas naturais são também bastante restritivos com
relação a este parâmetro.
Molibdênio
Molibdênio (Mo) é o segundo elemento do grupo 6 da tabela periódica. Possui número atômico de 42
e massa atômica de 95,95. Suas valências são 2, 3, 4, 5 e 6. A abundância média de Mo na crosta da
Terra é de 1,2 ppm; em solos que é de 2,5 ppm; nos córregos é um µg / L, e em águas subterrâneas é
<0,1 mg /L. O Molibdênio ocorre naturalmente como molibdenita (MoS2) e wulfenita (PbMoO4). É usado
em ligas, pigmentos de tintas , catalisadores e lubrificantes. As espécies comuns aquosa são HMoO4- , o
MoO4 2 - e os complexos orgânicos. É considerado um elemento traço essencial para plantas e animais.
A agência FAO da ONU recomendada nível máximo para as águas de irrigação é de 0,01 mg/L. No
Brasil não existe regulamentação para o elemento em água.
Neodímio
Neodímio (Nd) é o 4º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 60 e massa atômica de 144,242. Sua valência em meio aquoso é 3. A abundância
média do Nd na crosta da Terra é de 33 ppm; em córregos é de 0,2 μg/L(ppb); na água do mar é
0,0028 μg/L(ppb). Não foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e
plantas. Devido a similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado
nos seus minerais, sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas
principais fontes de obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de vidros óticos, lâmpadas e imãs
poderosos. A solubilidade do Nd em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato,
carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH
> 5, sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em
meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio.
Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA.
A forma estável do Nd em solução é como Nd3+ (lilás). As soluções de sais derivados de ácidos fortes
como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion, dando
precipitado lilás de Nd(OH)3 em pH >7. Não existe regulamentação para o Nd em água potável ou de
lançamento em nenhuma legislação conhecida.
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Níquel
Níquel (Ni) é o terceiro elemento do grupo 10 da tabela periódica conhecida como tríade do ferro.
Possui número atômico de 28 e massa atômica de 58,69. Sua valência principal em água é 2. A
abundância média de Ni na crosta da Terra é de 1,2 ppm; em solos é de 2,5 ppm; nos córregos é 1 μg /
L, e em águas subterrâneas é <0,1 mg / L. O níquel é obtido principalmente de pirrotita e garnierita. O
níquel é usado em ligas com ferro conhecidas como inox, imãs, revestimentos de proteção de metais em
galvanoplastia, catalisadores e baterias. A espécie comum aquosa é Ni2 +. Em condições redutoras como
na presença de gás sulfídrico pode formar sulfeto insolúvel, enquanto que em condições aeróbias pode
formar complexos de níquel com carbonatos, cianeto, amônia e ligantes orgânicos. Ele é suspeito de
ser um elemento traço essencial para algumas plantas e animais. A agência FAO da ONU recomendada
nível máximo para as águas de irrigação é de 200 µg / L. No Brasil não há regulamentação para o
elemento em água potável.
Nióbio
Nióbio (Nb) é o segundo elemento do grupo 5 da tabela periódica, com número atômico de 41 e massa
atômica de 92,91. Suas valências são 2, 3,4 e a mais comum 5. A abundância média do Nb na crosta
da Terra é de 20 ppm; e na água do mar é 0,001 ppb, em córregos e em águas subterrâneas sua
concentração é extremamente baixa devido a tendência que o metal tem de ser hidrolisado em água para
formar compostos insolúveis. Espécies de Nb aquosas são normalmente insolúveis em águas naturais
devido a hidrólise, como o Nb5+, que por ser um cátion muito ácido e leva a formação de sais básicos e
Nb(OH)5 , espécies altamente insolúveis, mas que podem ser complexadas em presença ânion fluoreto
formado fluorniobatos solúveis e não hidrolisáveis. O elemento é comumente associado com os minerais
de ferro, cálcio e tantalio, principalmente formando os minerais columbita e pirocloro. O nióbio é usado
em ligas de aço, ótica e supercondutores. Não apresenta finalidade biológica em animais e plantas. Não
se conhecem limites máximos em água para o elemento em nenhuma regulamentação internacional.
Nitrogênio
O Nitrogênio (N) é o primeiro elemento do grupo 15 da tabela periódica e possui número atômico 7
e massa atômica de 14,006 . Suas valência mais comuns em meio aquoso são 3 e 5 . A abundância
média do N na crosta da Terra é de 20 ppm; em córregos é de 0,24 mg /L e na água do mar é de
0,50 mg/L. É o elemento gasoso principal da atmosfera com concentração de 78% em volume. É um
elemento essencial aos animais e plantas, participando da formação das proteínas que formam todos
os tecidos do corpo. Sua concentração no corpo humano é 2,6%. Na forma inorgânica como amônia
e nitratos é largamente usado como fertilizantes e fabricação de explosivos e para produzir atmosfera
inerte. Na forma de nitrogênio liquido é usado como fluido refrigerante e na preservação de embriões.
Ocorre naturalmente na forma de minerais em regiões desérticas e secas como o salitre (NaNO3) e o
salitre do chile (KNO3). Algumas plantas, como as leguminosas possuem capacidade de fixa-lo no solo,
o que acarreta em aumento da sua fertilidade.
Série de Nitrogênio - (amônia, nitrato, nitrito e nitrogênio orgânico)
São diversas as fontes de nitrogênio nas águas naturais. Os esgotos sanitários constituem em geral a
principal fonte, lançando nas águas nitrogênio orgânico devido à presença de proteínas e nitrogênio
amoniacal, devido à hidrólise sofrida pela uréia na água. Alguns efluentes industriais também concorrem
para as descargas de nitrogênio orgânico e amoniacal nas águas, como algumas indústrias químicas,
petroquímicas, siderúrgicas, farmacêuticas, de conservas alimentícias, matadouros, frigoríficos e curtumes.
A atmosfera é outra fonte importante devido a diversos mecanismos: fixação biológica desempenhada
por bactérias e algas, que incorporam o nitrogênio atmosférico em seus tecidos, contribuindo para a
presença de nitrogênio orgânico nas águas; a fixação química, reação que depende da presença de luz,
concorre para as presenças de amônia e nitratos nas águas; as lavagens da atmosfera poluída pelas
águas pluviais concorrem para as presenças de partículas contendo nitrogênio orgânico bem como
para a dissolução de amônia e nitratos; nas áreas agrícolas, o escoamento das águas pluviais pelos
solos fertilizados também contribui para a presença de diversas formas de nitrogênio; também nas áreas
urbanas, as drenagens de águas pluviais associadas às deficiências do sistema de limpeza pública,
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constituem fonte difusa de difícil caracterização.
Como visto, o nitrogênio pode ser encontrado nas águas nas formas de nitrogênio orgânico, amoniacal,
nitrito e nitrato. As duas primeiras chamam-se formas reduzidas e as duas últimas, formas oxidadas.
Pode-se associar a idade da poluição com a relação entre as formas de nitrogênio. Ou seja, se for
coletada uma amostra de água de um rio poluído e as análises demonstrarem predominância das
formas reduzidas significa que o foco de poluição se encontra próximo. Se prevalecer nitrito e nitrato, ao
contrário, significa que as descargas de esgotos se encontram distantes. Nas zonas de autodepuração
natural em rios, distinguem-se as presenças de nitrogênio orgânico na zona de degradação, amoniacal
na zona de decomposição ativa, nitrito na zona de recuperação e nitrato na zona de águas limpas.
Os compostos de nitrogênio são nutrientes para processos biológicos. São tidos como macronutrientes,
pois, depois do carbono, o nitrogênio é o elemento exigido em maior quantidade pelas células vivas.
Quando descarregados nas águas naturais conjuntamente com o fósforo e outros nutrientes presentes
nos despejos, provocam o enriquecimento do meio tornando-o mais fértil e possibilitam o crescimento em
maior extensão dos seres vivos que os utilizam, especialmente as algas, o que é chamado de eutrofização.
Quando as descargas de nutrientes são muito fortes, dá-se o florescimento muito intenso de gêneros
que predominam em cada situação em particular. Estas grandes concentrações de algas podem trazer
prejuízos aos usos que se possam fazer dessas águas, prejudicando seriamente o abastecimento público
ou causando poluição por morte e decomposição. O controle da eutrofização, através da redução do
aporte de nitrogênio é comprometida pela multiplicidade de fontes, algumas muito difíceis de serem
controladas como a fixação do nitrogênio atmosférico, por parte de alguns gêneros de algas. Por isso,
deve-se investir preferencialmente no controle das fontes de fósforo.
Deve ser lembrado também que os processos de tratamento de esgotos empregados atualmente no
Brasil não são otimizados para a remoção de nutrientes e os efluentes finais tratados liberam grandes
quantidades destes que também podem dar margem à ocorrência do processo de eutrofização.
Nos reatores biológicos das estações de tratamento de esgotos, o carbono, o nitrogênio e fósforo, têm
que estar em proporções adequadas para possibilitar o crescimento celular sem limitações nutricionais.
Com base na composição das células dos microrganismos que formam parte dos tratamentos, costumase exigir uma relação DBO5,20:N:P mínima de 100:5:1 em processos aeróbios e uma relação DQO:N:P
de pelo menos 350:7:1 em reatores anaeróbios. Deve ser notado que estas exigências nutricionais
podem variar de um sistema para outro, principalmente em função do tipo de substrato. Os esgotos
sanitários são bastante diversificados em compostos orgânicos, já alguns efluentes industriais possuem
composição bem mais restrita, com efeito sobre o ecossistema a ser formado nos reatores biológicos para
o tratamento e sobre a relação C/N/P. No tratamento de esgotos sanitários, estes nutrientes se encontram
em excesso, não havendo necessidade de adicioná-los artificialmente, ao contrário, o problema está em
removê-los. Alguns efluentes industriais, como é o caso dos efluentes de fábricas de celulose, que são
compostos basicamente de carboidratos, não possuindo praticamente nitrogênio e fósforo, estes devem
ser adicionados de forma a perfazer as relações recomendadas, utilizando-se para isto uréia granulada,
rica em nitrogênio e fosfato de amônia que possui nitrogênio e fósforo, dentre outros produtos comerciais.
A amônia é um tóxico bastante restritivo à vida dos peixes, sendo que muitas espécies não suportam
concentrações acima de 5 mg/L. Além disso, como visto anteriormente, a amônia provoca consumo de
oxigênio dissolvido das águas naturais ao ser oxidada biologicamente, a chamada DBO de segundo
estágio. Por estes motivos, a concentração de nitrogênio amoniacal é importante parâmetro de classificação
das águas naturais e normalmente utilizado na constituição de índices de qualidade das águas.
Os nitratos são tóxicos, causando uma doença chamada metahemoglobinemia infantil, que é letal para
crianças (o nitrato se reduz a nitrito na corrente sangüínea, competindo com o oxigênio livre, tornando
o sangue azul). Por isso, o nitrato é padrão de potabilidade, sendo 10 mg/L como N o valor máximo
permitido pela Portaria 518.
Todas estas formas de nitrogênio em água potável são regulamentadas pela portaria 518 do Ministério
da Saúde, devido ao caráter de serem contaminantes :
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Forma de Nitrogênio

Especificação Máxima (mg/L)

Amônia (NH3)
Nitrato (como N)
Nitrito (como N)

1,5
10
1

Ósmio
Ósmio (Os) é um dos metais mais raros na crosta terrestre sendo o sétimo elemento do grupo 8 da
tabela periódica, tem número atômico 76 e massa atômica de 190,2. Suas valências são 3, 4 e 6,
e menos comumente 1, 2, 5, 7 e 8. A abundância média de Os na crosta da Terra é provavelmente
<0,005 ppm, e nas águas subterrâneas é <0,01 mg / L. Ósmio ocorre no mineral iridosima associado
ao irídio e nas areias platiníferas de rios. Ósmio é usado como um endurecedor em ligas com irídio e
como um catalisador junto com a platina. Seu composto volátil OsO4 é usado em microscopia, já que
em presença de matéria orgânica sofre redução ao metal, deixando contraste negro. A química aquosa
é controlada por compostos complexos, embora a solubilidade em águas naturais é desconhecida. No
Brasil não há regulamentação para o elemento em água potável e efluentes.
Ouro
Ouro (Au) é um metal raro sendo o terceiro elemento do grupo 11 da tabela periódica, Possui número
atômico de 79 e massa atômica 196,97. Suas valências são 1 e 3 formando compostos aurosos e
aurícos. A abundância média do Au na crosta terrestre é 0,004 ppm; em córregos é de 2 μg / L, e nas
águas subterrâneas é <0,1 mg/L. O Ouro ocorre na forma nativa, e está associado com quartzo ou
pirita. Os principais usos do ouro são na joalheria, como lastro monetário, em odontologia, eletrônica
e na indústria aeroespacial. A solubilidade do ouro é restrita a águas ácidas na presença de agentes
oxidantes e cloretos, ou em soluções alcalinas na presença de sulfeto de hidrogênio. Sua solubilidade
pode ser influenciada por ácidos orgânicos naturais, por ser facilmente reduzido ao metal pela matéria
orgânica. Compostos complexos de ouro contendo tiossulfato e cianeto possuem toxicidade para o
homem. A mineração do ouro é muito danosa ao meio ambiente principalmente pela contaminação das
águas de rios com cianeto e mercúrio, que são agentes de extração usados nas minas e garimpos. Não
é essencial para as plantas e animais. Não existe regulamentação para Au em água potável ou de
lançamento no Brasil e nem nos USA.
Oxigênio
O Oxigênio é o primeiro elemento do grupo 16 da tabela periódica, com número atômico de 8 e
massa atômica de 15,999. Sua valência é 2 e se apresenta no estado gasoso. A abundância média do
Oxigênio na crosta da Terra é de 46% e na água é 88%. É o mais abundante elemento do planeta.
Compõe aproximadamente 61% em massa do corpo humano. Se apresenta com 21% em volume da
atmosfera terrestre.
É tão abundante na Terra que forma praticamente todos os minerais, seja na forma de óxidos, silicatos e
inclusive a água. Além da água ser vital para a vida, também na forma elementar como O2 exerce papel
fundamental para os animais e plantas na respiração. Praticamente todo o oxigênio atmosférico é liberado
pelos vegetais durante o processo de fixação do CO2 em presença de luz solar na fotossíntese. Também
é encontrado nas camadas superiores da atmosfera na forma de Ozônio (O3) que tem importante papel
da filtragem dos raios ultravioletas que atingem a superfície do planeta.
Oxigênio Dissolvido (OD)
O oxigênio proveniente da atmosfera se dissolve nas águas naturais, devido à diferença de pressão
parcial. Este mecanismo é regido pela Lei de Henry, que define a concentração de saturação (CSAT) de um
gás na água, em função da temperatura:
C SAT = α . Pgás
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onde α é uma constante que varia inversamente proporcional à temperatura e Pgás é a pressão exercida
pelo gás sobre a superfície do líquido. No caso do oxigênio, considerando-se como constituinte de 21%
da atmosfera, pela lei de Dalton, exerce uma pressão de 0,21 atm. Para 20°C, por exemplo, α é igual
a 43,9 e, portanto, a concentração de saturação de oxigênio em uma água superficial é igual a 43,9 x
0,21 = 9,2 mg/L. É muito comum em livros de química, a apresentação de tabelas de concentrações de
saturação de oxigênio em função da temperatura, da pressão e da salinidade da água.
A taxa de reintrodução de oxigênio dissolvido em águas naturais através da superfície, depende das
características hidráulicas e é proporcional à velocidade, sendo que a taxa de reaeração superficial em
uma cascata é maior do que a de um rio de velocidade normal, que por sua vez apresenta taxa superior
à de uma represa, onde a velocidade normalmente é bastante baixa.
Outra fonte importante de oxigênio nas águas é a fotossíntese de algas. Este fenômeno ocorre em águas
poluídas ou, mais propriamente, em águas eutrofizadas, ou sejam, aquelas em que a decomposição
dos compostos orgânicos lançados levou à liberação de sais minerais no meio, especialmente os de
nitrogênio e fósforo, que são utilizados como nutrientes pelas algas. Em decorrência da fotossíntese, no
período noturno observa-se uma redução na concentração de OD, voltando ao seu nível normal durante
o período diurno pela liberação do O2.
Esta fonte, não é muito significativa nos trechos iniciais de rios à jusante de fortes lançamentos de esgotos.
A turbidez e a cor elevadas dificultam a penetração dos raios solares e apenas poucas espécies resistentes
às condições severas de poluição conseguem sobreviver. A contribuição fotossintética de oxigênio só é
expressiva após grande parte da atividade bacteriana na decomposição de matéria orgânica ter ocorrido,
bem como após terem se desenvolvidos também os protozoários que, além de decompositores, consomem
bactérias clarificando as águas e permitindo a penetração de luz.
Este efeito pode “mascarar” a avaliação do grau de poluição de uma água, quando se toma por base apenas
a concentração de oxigênio dissolvido. Sob este aspecto, águas poluídas são aquelas que apresentam
baixa concentração de oxigênio dissolvido (devido ao seu consumo na decomposição de compostos
orgânicos), enquanto que as águas limpas apresentam concentrações de oxigênio dissolvido elevadas,
chegando até a um pouco abaixo da concentração de saturação. No entanto, uma água eutrofizada pode
apresentar concentrações de oxigênio bem superiores a 10 mg/L, mesmo em temperaturas superiores
a 20°C, caracterizando uma situação de supersaturação. Isto ocorre principalmente em lagos de baixa
velocidade onde chegam a se formar crostas verdes de algas à superfície.
Na medida em que a poluição (esgotos) contribui com matéria orgânica que demanda oxigênio para
ser oxidada pelos microorganismos e também com nutrientes, o que favorece o crescimento, caso
não haja um equilíbrio da quantidade de oxigênio fornecido entre o que é necessário para realização
destes processos, a poluição poderá provocar uma diminuição nas concentrações de OD. Se a matéria
orgânica é formada no lago por exemplo, para o crescimento de algas, pelo menos algum oxigênio será
produzido durante o crescimento para compensar a eventual perda de oxigênio durante a decomposição.
No entanto, em lagos onde uma grande parte da matéria orgânica é trazido de fora, a produção de
oxigênio e consumo de oxigênio não são equilibradas o que leva a uma diminuição da concentração
de OD, chegando muitas vezes a níveis tão críticos que impedem a respiração de peixes e outras espécies
aquáticas. O desenvolvimento da falta de oxigenação (anoxia) em lagos é mais pronunciada em sistemas
termicamente estratificados no verão e sob o gelo no inverno, quando a massa de água é isolada da
atmosfera. Além dos efeitos diretos sobre organismos aeróbicos, a anoxia pode levar a aumento da
liberação de fósforo de sedimentos que podem ser alimentos para as algas quando levados para a zona
eufótica superior (iluminado). A anoxia também leva ao acúmulo de compostos quimicamente reduzidos,
como amônia e sulfeto de hidrogênio (H2S) que podem ser tóxicos para os organismos aquáticos. Em
casos extremos, súbita mistura de H2S na parte superior da coluna de água pode causar mortandade de
peixes.
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Soluções padrões
SpecSol para DQO e
DBO, confiabilidade
nos resultados de
análises de fluentes

Nas lagoas de estabilização fotossintéticas, usadas para o tratamento de esgotos, recorre-se a esta fonte
natural de oxigênio para a decomposição da matéria orgânica pelos microrganismos heterotróficos que,
por sua vez, produzem gás carbônico que é matéria prima para o processo fotossintético. Esta simbiose
pode ser representada pelo esquema da figura a seguir:
Matéria Orgânica
de Esgotos

Fotossíntese
pelas algas

Oxidação por
Bactérias

Excesso de
Bactérias

Excesso de
de algas

OD

CO2 + H20
NH4+

Energia Solar

Simbiose entre bactérias e algas em lagoas de estabilização

Existem outros processos de tratamento de esgotos em que a aeração do meio é feita artificialmente,
empregando-se aeradores superficiais eletro-mecânicos ou máquinas sopradoras de ar em tubulações
contendo difusores para a redução dos tamanhos das bolhas. Novos sistemas de aeração vem sendo
continuamente desenvolvidos. São utilizados também processos nos quais, ao invés de aeração, introduzse oxigênio puro diretamente no reator biológico.
Uma adequada provisão de oxigênio dissolvido é essencial para a manutenção de processos de
autodepuração em sistemas aquáticos naturais e estações de tratamento de esgotos.
Através de medição do teor de oxigênio dissolvido, os efeitos de resíduos oxidáveis sobre águas receptoras
e a eficiência do tratamento dos esgotos, durante a oxidação bioquímica, podem ser avaliados. Os
níveis de oxigênio dissolvido também indicam a capacidade de um corpo d'água natural manter a vida
aquática.
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Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO)
A DBO de uma água é a quantidade de oxigênio necessária para oxidar a matéria orgânica por
decomposição microbiana aeróbia para uma forma inorgânica estável. A DBO é normalmente
considerada como a quantidade de oxigênio consumido durante um determinado período de tempo,
numa temperatura de incubação específica. Um período de tempo de 5 dias numa temperatura de
incubação de 20°C é freqüentemente usado e referido como DBO5,20.
Na figura a seguir sintetiza-se o fenômeno da degradação biológica de compostos que ocorre nas águas
naturais, que também se procura reproduzir sob condições controladas nas estações de tratamento de
esgotos e, particularmente durante a análise da DBO.

Metabolismo de microrganismos heterotróficos
Neste esquema, apresenta-se o metabolismo dos microrganismos heterotróficos, em que os compostos
orgânicos biodegradáveis são transformados em produtos finais estáveis ou mineralizados, tais como
água, gás carbônico, sulfatos, fosfatos, amônia, nitratos, etc. Nesse processo há consumo de oxigênio
da água e liberação da energia contida nas ligações químicas das moléculas decompostas. Os
microrganismos desempenham este importante papel no tratamento de esgotos, pois necessitam desta
energia liberada, além de outros nutrientes que por ventura não estejam presentes em quantidades
suficientes nos despejos, para exercer suas funções celulares tais como reprodução e locomoção, o que
genericamente se denomina síntese celular. Quando passa a ocorrer insuficiência de nutrientes no meio, os
microrganismos sobreviventes passam a se alimentar do material das células que têm a membrana celular
rompida. Este processo se denomina respiração endógena. Finalmente, há neste circuito, compostos que
os microrganismos não são capazes de romper suas ligações químicas, permanecendo inalterados. Ao
conjunto destes compostos dá-se o nome de resíduo não biodegradável ou recalcitrante.
Pelo fato de a DBO somente medir a quantidade de oxigênio consumido num teste padronizado, não
indica a presença de matéria não biodegradável, nem leva em consideração o efeito tóxico ou inibidor
de materiais sobre a atividade microbiana.
Os maiores aumentos em termos de DBO, num corpo d'água, são provocados por despejos de origem
predominantemente orgânica. A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir à completa
extinção do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.
Um elevado valor da DBO pode indicar um incremento da microflora presente e interferir no equilíbrio
da vida aquática, além de produzir sabores e odores desagradáveis e, ainda, pode obstruir os filtros de
areia utilizados nas estações de tratamento de água.
No campo do tratamento de esgotos, a DBO é um parâmetro importante no controle das eficiências
das estações, tanto de tratamentos biológicos aeróbios e anaeróbios, bem como físico-químicos (embora
de fato ocorra demanda de oxigênio apenas nos processos aeróbios, a demanda "potencial" pode ser
medida à entrada e à saída de qualquer tipo de tratamento). Na legislação do Estado de São Paulo, o
Decreto Estadual n.º 8468, a DBO5,20 de cinco dias é padrão de emissão de esgotos diretamente nos
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corpos d'água, sendo exigidos ou uma DBO5,20 máxima de 60 mg/L ou uma eficiência global mínima do
processo de tratamento na remoção de DBO5,20 igual a 80%. Este último critério favorece aos efluentes
industriais concentrados, que podem ser lançados com valores de DBO5,20 ainda altos, mesmo removida
acima de 80%.
A carga de DBO, expressa em Kg/dia é um parâmetro fundamental no projeto das estações de tratamento
biológico. Dela resultam as principais características do sistema de tratamento como áreas e volumes
de tanques, potências de aeradores, etc. A carga de DBO pode ser obtida do produto da vazão pela
concentração de DBO. Por exemplo, em uma indústria já existente que se pretenda instalar um sistema
de tratamento, pode-se estabelecer um programa de medições de vazão e de análises de DBO, obtendose a carga através do produto dos valores médios. O mesmo pode ser feito em um sistema de esgotos
sanitários já implantado. Na impossibilidade, costuma-se recorrer a valores unitários estimativos. No caso
de esgotos sanitários, é tradicional no Brasil a adoção de uma contribuição "per capita" de DBO5,20 de 54
g/hab.dia. Porém, há a necessidade de melhor definição deste parâmetro através de determinações de
cargas de DBO em bacias de esgotamento com população conhecida. No caso dos efluentes industriais,
também costuma-se estabelecer contribuições unitárias de DBO em função de unidades de massa ou de
volume de produto processado. Na tabela a seguir são apresentados valores típicos de concentração e
contribuição unitária de DBO5,20.

Concentração DBO5,20 (mg/L)
Faixa
Valor Típico

Tipo de Efluente
Esgoto sanitário
Celulose branqueada
(processo Kraft)
Têxtil
Laticínio
Abatedouro bovino
Curtume (ao cromo)
Cervejaria
Refrigerante
Suco cítrico concentrado
Petroquímica

Contribuição Unitária de DBO5,20 (kg/dia)
Faixa
Valor Típico

110-400

220

---

54 g/hab.dia

-

300

29,2 a 42,7 kg/t

-

1.125
2.500
1.718
1.188

1,5-1,8 kg/m3 leite

25.000

-

6,3 kg/1.000 kg Peso vivo
88 kg/t pele salgada
10,4 kg/m3 cerveja
4,8 kg/m3 refrigerante
2,0 kg/1000 kg laranja
-

250-600
1.000-1.500
-

Açúcar e álcool

-

Fontes: Braile e Cavalcanti e CETESB

Demanda Química de Oxigênio (DQO)
É a quantidade de oxigênio necessária para oxidação da matéria orgânica através de um agente químico.
Os valores da DQO normalmente são maiores que os da DBO, sendo o teste realizado num prazo
menor. O aumento da concentração de DQO num corpo d'água se deve principalmente a despejos de
origem industrial.
A DQO é um parâmetro indispensável nos estudos de caracterização de esgotos sanitários e de
efluentes industriais. A DQO é muito útil quando utilizada conjuntamente com a DBO para observar a
biodegradabilidade de despejos. Sabe-se que o poder de oxidação do dicromato de potássio é maior do
que o que resulta mediante a ação de microrganismos, exceto raríssimos casos como hidrocarbonetos
aromáticos e piridina. Desta forma os resultados da DQO de uma amostra são superiores aos de DBO.
Como na DBO mede-se apenas a fração biodegradável, quanto mais este valor se aproximar da DQO
significa que mais facilmente biodegradável será o efluente. É comum aplicar-se tratamentos biológicos
para efluentes com relações DQO/DBO de 3/1, por exemplo. Mas valores muito elevados desta relação
indicam grandes possibilidades de insucesso, uma vez que a fração biodegradável torna-se pequena,
tendo-se ainda o tratamento biológico prejudicado pelo efeito tóxico sobre os microrganismos exercido
pela fração não biodegradável.

47

A DQO tem se demonstrado um parâmetro bastante eficiente no controle de sistemas de tratamentos
anaeróbios de esgotos sanitários e de efluentes industriais. Após o impulso que estes sistemas tiveram
em seus desenvolvimentos a partir da década de 70, quando novos modelos de reatores foram criados
e muitos estudos foram conduzidos, observa-se o uso prioritário da DQO para o controle das cargas
aplicadas e das eficiências obtidas. A DBO nestes casos tem sido utilizada apenas como parâmetro
secundário, mais para se verificar o atendimento à legislação, uma vez que tanto a legislação federal
quanto a do Estado de São Paulo não incluem a DQO. Parece que os sólidos carreados dos reatores
anaeróbios devido à ascensão das bolhas de gás produzidas ou devido ao escoamento, trazem maiores
desvios nos resultados de DBO do que nos de DQO.
Outro uso importante que se faz da DQO é para a previsão das diluições das amostras na análise de
DBO. Como o valor da DQO é superior, e pode ser obtido no mesmo dia da coleta, poderá ser utilizado
para balizar as diluições. No entanto, deve-se observar que as relações DQO/DBO são diferentes
para os diversos efluentes e que, para um mesmo efluente, a relação se altera mediante tratamento,
especialmente o biológico. Desta forma, um efluente bruto que apresente relação DQO/DBO igual a
3/1, poderá, por exemplo, apresentar relação da ordem de 10/1 após tratamento biológico, que atua
em maior extensão sobre a DBO.
Paládio
Paládio (Pd) é um metal precioso, sendo o sexto elemento do grupo 10 da tabela periódica, tem número
atômico de 46 e massa atômica de 106,42. Suas valências são 2 e 4. O Paládio ocorre associado
com a Platina na natureza. É utilizado em ligas para fazer relés elétricos, catalisadores, em ligas com
ouro denominada “ouro branco” e em galvanoplastia na forma de revestimento metálico. Não são
conhecidos até o momento efeitos tóxicos. A agência FAO da ONU recomendada nível máximo para as
águas de irrigação de 5 mg / L. No Brasil não há regulamentação para o elemento em água potável e
efluentes.
Platina
Platina (Pt) é um metal precioso, raro, sendo o nono elemento do grupo 10 da tabela periódica, com
número atômico de 78, e massa atômica de 195,1. Suas valências são 2 e 4. A abundância média de
Pt na crosta da Terra é provavelmente <0,01 ppm, e nas águas subterrâneas é <0,1mg / L. A platina é
geralmente encontrada em seu estado nativo, mas também pode ser encontradas como sperrylita (PtAs2).
A platina é utilizada como um catalisador, utensílios de laboratório, jóias e como material cirúrgico.
A química aquosa em águas naturais é relativamente desconhecida, embora a sua solubilidade é
provavelmente controlada por compostos complexos com haletos. Na forma de pó pode inflamar gases
como o hidrogênio devido as suas propriedades catalíticas. Seus sais solúveis são tóxicos por inalação.
No Brasil não há regulamentação para o elemento em água potável e efluentes.
Potássio
O Potássio (K) é o quarto elemento do grupo 1 da tabela periódica, tendo número atômico 19 e massa
atômica de 39,10. Sua valência é 1. A abundância média de K na crosta da Terra é de 1,84%; em
solos tem uma faixa de 0,1 a 2,6%; em córregos sua concentração é em torno de 2,3 mg / L, em águas
subterrâneas tem uma faixa de 0,5 a 10 mg /L. O potássio é comumente associado com minerais de
alumínio, como feldspatos. O isótopo 40K é radioactivo e ocorre naturalmente com uma meia-vida
de 1,3 × 109 anos. Os compostos de potássio são usados em vidro, fertilizantes, alimentos, rações
refrigerantes, explosivos, galvanoplastia, higiene, medicamentos e pigmentos, principalmente o potássio
é um elemento essencial para plantas e animais sendo um componente vital para a nutrição humana.
Ocorre em águas subterrâneas como resultado da dissolução de minerais, da decomposição de matéria
vegetal e de resíduos agrícolas.
Um fato digno de se notar que as mesmas rochas que são decompostas pelos fenômeno geológicos
como o intemperismo e lixiviação pela água contendo ácido carbônico, apresentam o elemento sódio.
No final destes processos o potássio em vez de ser arrastado para os rios e depois para o mar, como
ocorre com o sódio, acaba ficando retido no solo por absorção em outros minerais, geralmente por
troca iônica. A concentração de potássio nos oceanos é 27 vezes menor que a de sódio. O seu raio
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atômico maior que o do sódio o torna preferencial nestes mecanismos de absorção pelo solo e inclusive
também pelas plantas terrestres que apresentam cinzas ricas em carbonato de potássio. Plantas marinhas
originam cinzas contendo carbonato de sódio. No Brasil não há regulamentação para o elemento em
água potável e efluentes.
Praseodímio
Praseodímio (Pr) é o 3º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 59 e massa atômica de 140,907. Sua valência em meio aquoso é 3, podendo
ocorrer no estado de oxidação 4 em compostos sólidos. A abundância média do Pr na crosta da Terra é
de 8,7 ppm; em córregos é de 0,03 μg/L(ppb); na água do mar é 0,0006 μg/L(ppb). Não foi descoberto
até o momento função biológica para o elemento em animais e plantas. Devido a similaridade química
com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos seus minerais, sendo a areia monazítica
[(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas principais fontes de obtenção. Seus compostos
são usados na fabricação vidros óticos, cristais para cintiladores e radioisótopos para detecção de
tumores. A solubilidade do Pr em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato,
carbonato e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH
>5, sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais.
Em meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de
cálcio. Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e
DPTA. A forma estável do Pr em solução é como Pr3+ (verde). As soluções de sais derivados de ácidos
fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion
dando precipitado de verde de Pr(OH)3 em pH >7, que ao ser secado se torna escuro formando o óxido
misto de Pr+3 e Pr+4 de fórmula Pr6O11 . Não existe regulamentação para o Pr em água potável ou de
lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Prata
Prata (Ag) é o segundo elemento do grupo 11 da tabela periódica, tem um número atômico de 47 e
massa atômica de 107,87. Suas valências são 1 e 2, sendo a um mais comum na química aquosa do
elemento. A abundância média de Ag na crosta da Terra é de 0,08 ppm; em córregos é de 0,3 µg / L,
em água potável dos EUA é de 0,23 μg / L, e nas águas subterrâneas é <0,1 µg / L. Prata ocorre em
seu estado nativo e em combinação com muitos elementos , tais como argentita (Ag2S) e prata córnea
(AgCl). Minérios de chumbo e cobre também podem conter prata. A prata é amplamente utilizado em
fotografia, pratarias, jóias, espelhos, baterias e pilhas. O iodeto de prata tem sido usado na semeadura
de nuvens para provocar chuvas e o óxido de prata é usado como desinfetante para água. Em água
ácida o cátion Ag + é predominante e em água com alta concentração de cloreto uma série de complexos
ocorrem. Sua solubilidade em água esta fortemente relacionada com a presença dos íons cloretos e
sulfetos, que em excesso, tendem a deslocar o equilíbrio químico para a formação de compostos de
baixa solubilidade e com isso levando a sua precipitação. A prata não é essencial para as plantas e
animais. Prata pode causar a doença Argiria, uma permanente, descoloração azul-acinzentada da pele e
os olhos, que dão uma aparência fantasmagórica. Concentrações na faixa de 0,4 a 1 mg / L causaram
alterações patológicas nos rins, fígado e baço de ratos. Efeitos tóxicos em peixes em água doce têm sido
observados em concentrações tão baixas como 0,17 µg / L. Para a vida aquática de água doce, prata
total não deve exceder 1,2 mg /L. O padrão de potabilidade fixado pela Portaria 518 do Ministério da
Saúde não é estabelecido para a prata, mas é de 0,1 mg/L pelo CONAMA 397 Art.1
Rênio
Rênio (Re) é o terceiro elemento do grupo 7 na tabela periódica, com um número atômico de 75, massa
atômica de 186,21 e valências de 1 a 7, sendo a valência 7 a mais estável. É um dos elementos mais
raros com uma abundância média de Re na crosta da Terra de 2,6 ppb e em águas subterrâneas quase
não é detectado. Na água do mar sua concentração é em torno de 0,001 ppb. Rênio é encontrado
principalmente em minérios de molibdênio de onde é recuperado como sub-produto. É usado em ligas
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com tungstênio e molibdênio, na fabricação de termopares e filamentos de lâmpadas. Em solução aquosa
sua forma mais estável é como o ânion Perrenato (ReO4- ) no estado de oxidação 7. Não se conhecem
limites máximos em água para o elemento em nenhuma regulamentação internacional.
Ródio
Ródio (Rh) é o quinto elemento do grupo 9 da tabela periódica, tem um número atômico de 45, massa
atômica 102,91. Suas valências variam de 1 a 6, sendo as mais comum 1 e 3. O ródio é encontrada em
seu estado nativo associado a platina. É usado em ligas de platina para termopares, contatos elétricos,
catalisadores automotivos e em joalheria.
É um elemento precioso e extremamente raro. Sua abundância na crosta terrestre é de 0,7 ppb e na
água do mar é <0,001 ppb. Em água tende a formar e se estabilizar como complexos, principalmente
com haletos. Não se conhecem limites máximos em água para o elemento em nenhuma regulamentação
internacional.
Rubídio
Rubídio (Rb) é o quinto elemento do grupo 1 da tabela periódica e possui número atômico 37 e massa
atômica de 85,46. Sua única valência em água é 1. A abundância média do Rb na crosta da Terra é
de 60 ppm; em córregos é de 1 µg /L e na água do mar é de 0,12 mg/L. Parece ser um elemento não
essencial aos animais, mas se acumula no corpo humano junto com o potássio e tem uma concentração
de 4,6 mg/kg.
O Rubídio é encontrado em mica lepidolita, biotita, feldspato e carnallita, junto com o potássio e em fontes
de água mineral. Compostos de rubídio são usados em ótica e em eletrônica. Não existe regulamentação
para Rubídio em água potável ou de lançamento no Brasil e nem nos USA.
Rutênio
Rutênio (Ru) é o quarto elemento do grupo 8 da tabela periódica, tem um número atômico de 44, massa
atômica 101,07. Suas valências variam de 1 a 8, sendo as mais comum 2, 3 e 4. O Ru é encontrada
em seu estado nativo associado a platina . É usado em ligas de platina , contatos elétricos, catalisadores
e em joalheria. É um elemento extremamente raro. Sua abundância na crosta terrestre é de 1 ppb e na
água do mar é <0,0007 ppb. Em água tende a formar e se estabilizar como complexos, principalmente
com haletos. Complexado com cloreto sua colação alaranjada pode ser detectada visualmente em
concentração de 1,0 mg/L. Não se conhecem limites máximos em água para o elemento em nenhuma
regulamentação internacional
Samário
Samário (Sm) é o 6º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 62 e massa atômica de 150,36. Sua valência em meio aquoso é 3, podendo
ocorrer no estado de oxidação 2 em compostos sólidos. A abundância média do Sm na crosta da
Terra é de 6,0 ppm; em córregos é de 0,03 μg/L(ppb); na água do mar é 0,00045 μg/L(ppb). Não foi
descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e plantas. Devido a similaridade
química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos seus minerais, sendo a areia
monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas principais fontes de obtenção.
Seus compostos são usados na fabricação vidros óticos, imãs, em medicina nuclear e síntese orgânica.
A solubilidade do Sm em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato
e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH > 5,
sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em
meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio.
Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A
forma estável do Sm em solução é como Sm3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes
como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion dando
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precipitado de branco de Sm(OH)3 em pH >7. Não existe regulamentação para o Sm em água potável
ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Selenio
Selênio (Se) é o terceiro elemento do Grupo 16 da tabela periódica, tem um número atômico de 34 e
massa atômica de 78,96. Sua valências são 2, 4 ou 6. A abundância média de Se na crosta da Terra é
de 50 ppb; em córregos que é de 0,2 µg / L, e em águas subterrâneas é <0,1 mg / L. O selênio é usado
em eletrônica, vidros, cerâmica e shampoos.
A fração inorgânica de selênio dissolvido consiste predominantemente de selênio como o selenato de íons
(SeO42-), designados como Se (VI) e selênio como o íon selenito (SeO32-), Se (IV). Outras espécies comuns
aquosas incluem Se2-, HSe- e o Se0. O selênio é considerado um elemento traço não essencial para a
maioria das plantas, mas é um nutriente essencial traço para a maioria dos animais, sendo conhecidas
doenças por deficiência de selênio na medicina veterinária. Forma os aminoácidos selenocisteina e
selenometionina que ocorrem em diversas enzimas e proteínas animais. Acima dos níveis de traços, o
selênio ingerido é tóxico para animais e podem ser tóxicos aos seres humanos. Enquanto a concentração
de selênio da maioria das águas naturais é baixa, a água dos poços em solos selenífero pode conter até
centenas ou milhares de μg/L. Certas plantas que crescem em áreas de grandes concentrações de selênio
podem acumular o elemento e se tornam tóxicas para o gado. Água drenada deste tipo de solo podem
causar poluição ambiental grave e toxicidade na vida selvagem. Íons selenodisulfeto podem ocorrer
na presença de sulfeto de hidrogênio em alagados, solos anóxicos. Compostos de Se derivados da
degradação microbiana da matéria orgânica selenífera, incluem selenito, selenato , compostos orgânicos
voláteis como dimetilseleneto, dimetildiseleneto. Compostos não voláteis orgânicos de selênio podem
ser libertados para a água por processos microbianos. Selênio solúvel pode ser lixiviado das cinzas de
carvão e cinzas atmosféricas em usinas termoelétricas que queimam carvão selenífero. O padrão de
potabilidade fixado pela Portaria 518 do Ministério da Saúde é de 0,01 mg/L.
Silicio
O Silício (Si) é o segundo elemento do grupo 14 da tabela periódica e possui número atômico 14 e
massa atômica de 28,085. Sua valência em meio aquoso é 4. A abundância média do Si na crosta da
Terra é de 28% sendo portanto o segundo elemento mais abundante depois do oxigênio; em córregos
é de 5 ppm e na água do mar é de 1 ppm . Silício não ocorre livre na natureza, mas sim como sílica
livre (SiO2), na forma cristalina (quartzo, cristal de rocha, ametista, etc), microcristalina (sílex, jaspe,
etc) e variedades de quartzo, como principal componente da areia e arenito. O silício é encontrado em
combinação com outros elementos em silicatos, representada por feldspato, hornblenda, mica, amianto
e outros minerais de argila. Silicatos também ocorrem em rochas, como granito, basalto e xisto. O
silício portanto é geralmente relatado como sílica (SiO2) quando as rochas, sedimentos, solos e água são
analisados.
Muitos animais marinhos possuem seu esqueleto formado por sílica, como as diatomáceas, algumas
esponjas e protozoários. Devido a abundância da sílica (SiO2) na natureza o entendimento da química
de suas soluções são vital de importância em todos os processos que utilizam a água natural.
Sílica
A abundância média de sílica em diferentes tipos de rochas é de 7 a 80%, em solos típicos 50 a 80%, e
em águas superficiais e subterrâneas 14 mg / L. É uma substância essencial aos animais e plantas e sua
concentração no corpo humano é de 260 ppm. O maior risco que a sílica oferece a saúde é por inalação,
já que acumulando-se nos pulmões provoca uma seria doença ocupacional conhecida como Silicose.
Os limites para inalação de poeiras contendo sílica nas frações respirável e total são regulamentos em
todos os paises. No Brasil o Ministério do Trabalho na NR15 apresenta os valores máximos permitidos
em função do teor de sílica como quartzo na poeira:
% SiO2( Quartzo) na Poeira

Poeira Total (mg/m3) Máximo

0
1
10

8
6
1,8

Poeira Respirável (mg/m3)
Máximo
4
2,7
0,7
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Na presença de sais de magnésio e cálcio a sílica solúvel pode formar depósitos em caldeiras e turbinas
a vapor. As formas comuns aquosa de sílica são como ácidos silícicos H4SiO4 e H3SiO4 , sendo a
maioria dos silicatos metálicos insolúveis, com exceção dos silicatos de metais alcalinos como sódio e
potássio. Em água ele pode aparecer em 3 formas distintas: reativa ou solúvel , coloidal e suspensa (ex.
areia). A silica solúvel é aquela que reage com os reagentes analíticos (molibdato) por estar dissolvida e
dissociada, enquanto que as demais não apresentam reação. Portanto a sílica reativa é uma fração da
sílica total. A sílica dissolvida em água pode formar diversos ácidos silícicos no equilíbrio como o ácido
monosilícico (H4SiO4).
SiO2 + H2O

H4SiO4

Depois de formado o ácido monosilícico tende a sofrer ionização segundo a equação:
H4SiO4

H3SiO4- + H+

Assim o ácido monosilicico é pouco ionizado em níveis de pH da água natural. A pH 8,5 sua ionização é
em torno de 10% e entre pH 9 e 10 é aproximadamente 50%. A medida que o pH aumenta, mais ácido
silícico se dissocia provocando aumento na solubilidade da sílica em água, que pode estar presente
na forma insolúvel(coloidal ou suspensa), conforme é mostrado nas figuras abaixo. Aumentando a
temperatura também provoca-se aumento da solubilização da sílica. Se os dois fatores atuarem juntos a
solubilização será maior ainda, o que traz sérios problemas para sistemas de caldeira e geração de vapor
devido ao risco da formação de incrustações.

As espécies coloidais geralmente se compõem se sílica polimerizada com várias unidades de dióxido de
silício ou sílica que formou ligações fracas com compostos orgânicos e/ou com substâncias inorgânicas,
normalmente compostos de alumínio e cálcio. O ácido monosilicico atrai quatro moléculas de água
adicionais, além dos dois que compõem parte da estrutura molecular no estado hidratado. Assim a
sua estrutura contém um total de seis moléculas de água que, provavelmente, desempenha um papel
significativo no seu comportamento em processos de purificação de água como a osmose reversa.

Estrutura do ácido Monosilícico
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A sílica também se encontrar em diversas formas cristalinas como o amorfa, quartzo, tridimita, critobalita,
moganita, coesita e etc..., sendo o quartzo e a amorfa as forma mais comuns. As formas cristalinas são
menos solúveis em água do que a sílica amorfa como pode ser vista na figura seguinte.
Independentemente de como a sílica esteja presente na água, ela não apresenta risco nenhum a saúde
humana, não existindo restrições ao seu consumo seja na água ou em alimentos. Na forma sólida a
sílica amorfa e coloidal é utilizada em medicamentos e como aditivo em alimentos. Para processos
industriais de geração de vapor as restrições para a presença de sílica em água são muito rigorosas e
para sua remoção da água se empregam os processos contínuos que utilizam resina de troca iônica ou
osmose reversa. Caldeiras que alta pressão que operam entre 1500 a 2000 psi devem ter no máximo em
sua água de alimentação 1 mg/L de sílica.

Sódio
Sódio (Na) é o terceiro elemento do grupo 1 da tabela periódica, tem um número atômico de 11 e
massa atômica de 22,99 e valência de 1. A abundância média de Na na crosta da Terra é de 2,5%;
em solos varia de 0,02 a 0,62%; em córregos é de 6,3 mg /L, em águas subterrâneas é geralmente
> 5 mg / L. Sódio ocorre em silicatos e como depósitos de sal. Compostos de sódio são usados em
muitas aplicações, incluindo soda cáustica, sal, fertilizantes e produtos químicos de tratamento de água.
Compostos de sódio são muito solúveis e podem atingir concentrações tão elevadas quanto 15000
mg /L em equilíbrio com bicarbonato de sódio. A proporção de sódio em relação aos cátions totais é
importante na agricultura e na fisiologia humana. Permeabilidade do solo pode ser prejudicado por uma
proporção elevada de sódio. É um elemento essencial as plantas, animais e ao homem que apresenta
uma concentração média de 0,14% no seu corpo. Em grandes concentrações pode afetar pessoas com
dificuldades cardíacas. A concentração limitante de 2 a 3 mg /L é recomendado em alimentação de
água destinada a caldeiras de alta pressão. Quando necessário, o sódio pode ser removidos da água
pelo processo de troca iônica, osmose reversa ou por destilação. O padrão de potabilidade fixado pela
Portaria 518 do Ministério da Saúde é de 200 mg/L.
Tálio
Tálio (Tl) é o quinto elemento do grupo 13 da tabela periódica. Possui número atômico de 81 e massa
atômica de 204,38. Suas valências são 1 e 3. A abundância média na crosta da Terra é de 500 ppb
e nas águas subterrâneas é <0,1 mg / L. O metal ocorre principalmente associada a pirita. Tálio é
usado na produção de vidros e raticidas, em dispositivos fotoelétricos e em eletrodos para medidores de
oxigênio dissolvido. A espécie comum aquosa é Tl +. Não é essencial para plantas e animais, sendo seus
compostos extremamente tóxicos. No Brasil não existe regulamentação para o Tálio em água mas a EPA
(USA) tem um limite máximo de 2 μg /L para a água potável.
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Tantalio
Tantalio (Ta) é o terceiro elemento do Grupo 5 da tabela periódica, com número atômico de 73 e massa
atômica de 180,95. Suas valências são 3 e a mais comum 5. A abundância média do Ta na crosta
da Terra é de 1,7 ppm; e na água do mar é 0,002 ppb, em córregos e em águas subterrâneas sua
concentração é extremamente é baixa devido a tendência que o metal tem de ser hidrolisado em água
para formar compostos insolúveis. Espécies de Ta aquosas são normalmente insolúveis em águas naturais
devido a hidrólise, como o Ta5+, que por ser um cátion muito ácido leva a formação de sais básicos
e Ta(OH)5 , espécies altamente insolúveis, mas que podem ser complexadas em presença do ânion
fluoreto formado fluortantalatos solúveis e não hidrolisáveis. O elemento é comumente associado com
os minerais de nióbio, estanho e terras-raras, principalmente formando o mineral tantalita. O tantalio é
usado na fabricação de capacitores e tubos resistentes a corrosão de ácidos. Não apresenta finalidade
biológica em animais e plantas. Não se conhecem limites máximos em água para o elemento em nenhuma
regulamentação internacional.
Telúrio
Telúrio (Te) é o quarto elemento do grupo 16 da tabela periódica. Possui número atômico de 52 e massa
atômica de 127,60. Suas valências são 2, 4 e 6. A abundância média na crosta terrestre é de 0,002
ppm; em solos é 0,001 - 0,01 ppm, e nas águas subterrâneas é <0,1 mg / L. Telúrio é encontrada em
seu estado nativo e como telureto de ouro e outros metais. É usado em ligas, catalisadores, baterias e
como um agente de coloração em vidro e cerâmica. As espécies comuns aquoso é TeO32 – (Telurito) e
TeO42- (Telurato). O metal e seus compostos são tóxicos ao homem e animais, não sendo um elemento
que tem funções biológicas. Não se conhecem limites máximos em água para o elemento em nenhuma
regulamentação internacional.
Térbio
Térbio (Tb) é o 9º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 62 e massa atômica de 150,36. Sua valência em meio aquoso é 3, podendo
ocorrer no estado de oxidação 4 em compostos sólidos. A abundância média do Tb na crosta da Terra
é de 0,94 ppm; em córregos é de 0,008 μg/L(ppb); na água do mar é 0,00014 μg/L(ppb). Não foi
descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e plantas. Devido a similaridade
química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos seus minerais, sendo a areia
monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas principais fontes de obtenção.
Seus compostos são usados na fabricação de lâmpadas, imãs e alto falantes. A solubilidade do Tb em
água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato e fluoreto. Estes três ânions
formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH >5, sendo inclusive insolúveis em
meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos. Este é um dos principais motivos
da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos de lantanídeos. Em equilíbrio
aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos solúveis são extremamente
baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em meio ácido estes sais
possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio. Também formam
complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A forma estável
do Tb em solução é como Tb3+ (incolor). As soluções de sais derivados de ácidos fortes como cloreto,
sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise do cátion dando precipitado de
branco rosado de Tb(OH)3 em pH >7, que se torna marrom por calcinação formado mistura de óxidos
contendo Tb3+ e Tb4+ de fórmula (Tb4O7). Não existe regulamentação para o Tb em água potável ou de
lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Titânio
Titânio (Ti) é o primeiro elemento do Grupo 4 da tabela periódica, com número atômico de 22 e massa
atômica de 47,87. Suas valência são 2, 3 e a mais comum é a 4. A abundância média de Ti na crosta
da Terra é de 0,6%; em solos é 1700-6600 ppm; em córregos é de 3 µg /L, e em águas subterrâneas
sua concentração é extremamente baixa devido a tendência que o metal tem de ser hidrolisado em
água para formar compostos insolúveis. O elemento é comumente associado com os minerais de ferro
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como a ilmenita. O titânio é usado em ligas para aviões, navios, equipamentos de manipulação de
alimentos, pigmentos, aditivos alimentícios, tubulações para líquidos corrosivos e próteses. Espécies de
titânio aquosas são normalmente insolúveis em águas naturais devido a hidrólise, como Ti4+, que por
ser um cátion muito ácido leva a formação de sais básicos e Ti(OH)4 , espécies altamente insolúveis,
mas que podem ser complexadas em presença ânion fluoreto formando fluortitanatos solúveis e não
hidrolisáveis. Não apresenta finalidade biológica, mas seus compostos não são tóxicos, sendo inclusive
utilizados em medicamentos e alimentos, como sucos em pó. Não se conhecem limites máximos em água
para o elemento em nenhuma regulamentação internacional.
Tório
Tório (Th) é o primeiro elemento da série dos elementos actinídeos da tabela periódica, com um número
atômico de 90 e massa atômica de 232,04. Sua valência é 4. A abundância média na crosta terrestre é
8,1 ppm; em solos pode chegar a até 13 ppm; em córregos que é de 0,1 µg /L, e em águas subterrâneas
é <0,1 mg / L. O tório é um elemento radioativo, com o isótopo 232Th tendo uma meia-vida de 1,4 ×
1010 anos. É amplamente distribuída na Terra, com o mineral monazita sua principal fonte de obtenção.
O Tório é usado na fabricação de eletrodos de solda, ligas metálicas, camisas incandescentes para
lampiões a gás, reagentes de laboratório para análise de fluoreto e reatores nuclear. A química aquosa
de tório é controlado pelo íons Th4+ . Isótopos de tório oriundos de decaimento radioativo são perigosos
quando inalados ou ingeridos como partículas de poeira de tório. Não se conhecem limites máximos em
água para o elemento em nenhuma regulamentação internacional.
Túlio
Térbio (Tm) é o 13º elemento da família dos elementos lantanídeos ou terras-raras da tabela periódica.
Possui número atômico 69 e massa atômica de 168,93. Sua valência em meio aquoso é 3, podendo
ocorrer no estado de oxidação 4 em compostos sólidos. A abundância média do Tm na crosta da
Terra é de 0,45 ppm; em córregos é de 0,009 μg/L(ppb); na água do mar é 0,0002 μg/L(ppb). Não
foi descoberto até o momento função biológica para o elemento em animais e plantas. Devido a
similaridade química com os demais elementos do grupo, sempre ocorre associado nos seus minerais,
sendo a areia monazítica [(Ce,La,Pr,Nd,Th,Y)PO4] e a bastnasita [(Ce,La,Y)CO3F] suas principais fonte de
obtenção. Seus compostos são usados na fabricação de lâmpadas, granadas verdes e fibras óticas. A
solubilidade do Tm em água natural é determinada pelo pH e presença dos ânions fosfato, carbonato
e fluoreto. Estes três ânions formam sais altamente insolúveis com todos os lantanídeos em pH >5,
sendo inclusive insolúveis em meio básico, sem apresentarem tendências a formação de complexos.
Este é um dos principais motivos da formação geológica de depósitos minerais de fosfatos e carbonatos
de lantanídeos. Em equilíbrio aquoso, com estes ânions em excesso, a concentração dos lantanídeos
solúveis são extremamente baixas, governadas pela constante de equilíbrios (Kp) dos respectivos sais. Em
meio ácido este sais possuem tendências a solubilização, comportamento parecido com os sais de cálcio.
Também formam complexos estáveis com ligantes quelantes como o EDTA, NTA, CDTA, PDTA e DPTA. A
forma estável do Tm em solução é como Tm3+ (ligeriramente esverdeado). As soluções de sais derivados
de ácidos fortes como cloreto, sulfato e nitrato são ligeiramente ácidas devido a uma pequena hidrólise
do cátion dando precipitado de branco esverdeado de Tm(OH)3 em pH >7. Não existe regulamentação
para o Tm em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Tungstênio
Tungstênio (W) é o 3º elemento do grupo 6 da tabela periódica, com um número atômico número 74
e massa atômica de 183,84. Suas Valências são 2, 3, 4, e 6. A abundância média de W na crosta
da Terra é de 1,1 ppm; em córregos ela atinge cerca de 0,03 µg / L e na água do mar é 0,12 µg/L.
É encontrado em uma variedade de minerais, sendo o mais importante a scheelita [CaWO4] e na
wolframita ( FeWO4/MnWO4) .O Tungstênio é usado na fabricação de eletrodos para solda, filamentos
de lâmpadas, ferramentas e abrasivos (carbeto de tungstênio). A forma dominante em águas é W6+
na forma do ânion tungstato (WO42- ) que forma sais solúveis com amônio e metais alcalinos. Com
metais alcalinos terrosos, terras raras e demais metais forma sais insolúveis em água. Os tungstatos não
são completamente solúveis em ácidos, já que são atacados liberando o ácido tungstico (WO3.H2O)
amarelo. Apresenta finalidade biológica na formação de algumas enzimas oxido-redutases. Não existe
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regulamentação para o W em água potável ou de lançamento em nenhuma legislação conhecida.
Urânio
De urânio (U) é o terceiro elemento da série dos actinídeos da tabela periódica, tem número atômico de
92, massa atômica de 238,04 e valências de 3, 4 e 6. A abundância média de U na crosta da Terra é
de 2,3 ppm, em solos é de 1,8 ppm, em córregos é de 0,04 ppb. Concentrações de urânio na água
potável geralmente são expressos em termos de picocuries (pCi) por litro, mas que agora está sendo
substituído por Becquerel por litro (Bq / L). O fator de conversão aproximado, supondo equilíbrio entre
234
U e 238U é que 1 µg de U equivale a 0,67 pCi. A concentração média de urânio na água potável é
de 1,8 pCi/L ou 3 µg/L .
O minério principal é uraninita, ou pechblenda, que é um uranato uranoso [U (UO4) 2]. O urânio é
conhecido principalmente por seu uso na indústria nuclear, mas também tem sido usado para colorir
vidros e cerâmica. Compostos de urânio são radioativos e são portanto tóxicos por inalação e ingestão.
Há três radioisótopos naturais de urânio. Urânio-238 tem uma meia-vida de 4,5 × 109 anos, representa
99% da abundância natural do urânio, e não é físsil, mas pode ser usado para formar o plutônio-239,
que é físsil. Urânio-235 tem uma meia-vida de 7,1 × 108 anos, representa 0,75% da abundância natural
de urânio, é facilmente fissionável e foi a fonte de energia nas bombas atômicas originais. O urânio-234
tem uma meia-vida de 2,5 × 105 anos e representa apenas 0,006% de abundância natural do urânio.
As formas mais comuns em águas naturais são U4+ e UO22+ . Em águas naturais em pH abaixo de
5, UO2 2 + prevalece ; na faixa de pH de 5-10, complexos de carbonato solúvel predominam. No Brasil
não existe regulamentação para o Urânio em água mas a EPA (USA) tem um limite máximo de 30 µg /L
ou 20 pCi/L para a água potável.
Vanádio
Vanádio (V) é o primeiro elemento do grupo 5 da tabela periódica, com um número atômico número 23
e massa atômica de 50,94. Sua Valências são 2, 3, 4 e 5. A abundância média de V na crosta da Terra
é de 136 ppm; em solos que varia de 15 a 110 ppm, em córregos ela atinge cerca de 0,9 µg / L, e em
águas subterrâneas é geralmente <0,1 mg / L. Embora relativamente raro, vanádio é encontrado em
uma variedade de minerais, sendo o mais importante a vanadinita [3Pb3(VO4)2.PbCl2] Complexos de
vanádio foram observados em depósitos de carvão e petróleo. Vanádio é usado em ligas de aço e como
um catalisador na produção de ácido sulfúrico e borracha sintética. A forma dominante em águas naturais
é V5+. É associado com complexos orgânicos e é insolúvel em ambientes redutores. É considerado um
elemento traço essencial aos animais, algas e microorganismos, sendo encontrado nas ascídias (seringas
do mar) na concentração de um milhão de vezes maior que na água do mar, indicando que estes
animais concentram o vanádio. No corpo humano sua concentração é de 30 µg/kg (ppb). Evidências
de laboratório e epidemiológicas sugerem que o vanádio pode desempenhar um papel benéfico na
prevenção de doenças cardíacas. No abastecimento de água no Estado do Novo México, que tem uma
baixa incidência de doença cardíaca, vanádio foi encontrado em concentrações de 20-150 µg/L . Em
um estado onde a incidência de doença cardíaca é alta, vanádio não foi encontrada no abastecimento
de água. No entanto, a poeira de pentóxido causa distúrbios gastrointestinais e respiratórias. A agência
FAO da ONU recomendada nível máximo para as águas de irrigação é de 0,1 mg/L. No Brasil não há
regulamentação para o Vanádio em água potável.
Zinco
Zinco (Zn) é o primeiro elemento do grupo 12 da tabela periódica, tendo número atômico de 30 e
massa atômica de 65,38. Sua valência de 2. A abundância média de Zn na crosta da Terra é de 76
ppm; em solos é 25-68 ppm; em córregos é de 20 µg /L, e em águas subterrâneas é <0,1 mg / L. A
solubilidade do zinco é controlado em águas naturais por adsorção em superfícies minerais, equilíbrio de
carbonatos e os complexos orgânicos. O zinco é usado em um número de ligas, como latão e bronze,
em baterias, fungicidas, em medicina, pigmentos e revestimento protetor de corrosão em aço . O zinco
é um elemento essencial para o crescimento de plantas e animais, mas em níveis elevados, é tóxico para
algumas espécies da vida aquática.
Sua concentração média no corpo humano é de 33 ppm. O zinco é o componente chave de muitas
enzimas. O hormônio insulina contém zinco. A agência FAO da ONU recomendado para o zinco em
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águas de irrigação o máximo de 2 mg /L. Concentrações acima de 5 mg/L pode causar um gosto
amargo e adstringente e uma opalescência em águas alcalinas. O zinco mais comumente entra no
abastecimento doméstico de água devido a deterioração do ferro galvanizado com zinco. Em tais
casos, chumbo e cádmio também podem estar presentes, porque são as impurezas do zinco usado na
galvanização. Zinco na água também podem resultar da poluição de resíduos industriais. O padrão de
potabilidade fixado pela Portaria 518 do Ministério da Saúde é no máximo 5mg/L.
Zircônio
O Zircônio (Zr) é o segundo elemento do grupo 4 da tabela periódica, com número atômico de 40
e massa atômica de 91,22. Suas valências são 2, 3 e a mais comum 4. A abundância média do Zr
na crosta da Terra é de 130 ppm; e na água do mar é 0,03 ppb, em córregos é de 3 ppb e em
águas subterrâneas sua concentração é extremamente baixa devido a tendência que o metal tem de
ser hidrolisado em água para formar compostos insolúveis. Espécies de Zr aquosas são normalmente
insolúveis em águas naturais devido a hidrólise, como o Zr4+, que por ser um cátion muito ácido leva a
formação de sais básicos e Zr(OH)4 , espécies altamente insolúveis, mas que podem ser complexadas
em presença do ânion fluoreto formado fluorzirconatos solúveis e não hidrolisáveis. O elemento é
comumente encontrado como o zircão (ZrSiO4). O zircônio é usado na fabricação de ligas metálicas, em
reatores nucleares, cerâmica, abrasivos e gemas sintéticas.
Zircônio não tem finalidade biológica conhecida e os seus compostos são de baixa toxicidade. O corpo
humano contém, em média 50 ppb e sua ingestão é de aproximadamente 50 µg por dia. O conteúdo de
zircônio no sangue humano é aproximadamente 10 ppb. Plantas aquáticas absorvem a zircônio solúvel,
mas é raro em plantas terrestres. Cerca de 70% das plantas não têm conteúdo detectáveis de zircônio, e
aquelas que possuem apresentam menos que 5 ppb. Não se conhecem limites máximos em água para
o elemento em nenhuma regulamentação internacional.

3 – Outras Variáveis Importantes
Bifenilas Policloradas (PCBs)
Bifenilas policlorados ( PCBs) são uma classe de compostos orgânicos com 1 a 10 átomos de cloro
ligados oriundos do Bifenilo [CAS 92-52-4] e fórmula C12H10 , que é uma molécula composta de dois
anéis de benzeno. Todos os átomos de hidrogênio das bifenilas podem ser substituidos por átomos de
cloro.
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No total são possíveis 209 congêneros como mostra a tabela abaixo:

Monoclorobifenila
Diclorobifenila

Número de
Congêneros

PCBs Homólogos
(Nome Inglês)

Número de
Cloro Substituintes

Monochlorobiphenyl

1

3

2

12

PCBs Homólogos

Dichlorobiphenyl

Triclorobifenila

Trichlorobiphenyl

3

24

Tetraclorobifenila

Tetrachlorobiphenyl

4

42

Pentaclorobifenila

Pentachlorobiphenyl

5

46

Hexaclorobifenila

Hexachlorobiphenyl

6

42

Heptaclorobifenila

Heptachlorobiphenyl

7

24

Octaclorobifenila

Octachlorobiphenyl

8

12

Nonaclorobifenila

Nonachlorobiphenyl

9

3

Decaclorobifenila

Decachlorobiphenyl

10

1

Os principais PCBs produzidos na forma de misturas com o nome Aroclor são:
			Aroclor
			
Aroclor
			
Aroclor
			
Aroclor
			
Aroclor
			
Aroclor
			
Aroclor

1210
1216
1221
1231
1232
1240
1242

(PCB-1210)
(PCB-1216)
(PCB-1221)
(PCB-1231)
(PCB-1232)
(PCB-1240)
(PCB-1242)

Aroclor 1248 (PCB-1248)
Aroclor 1250 (PCB-1250)
Aroclor 1252 (PCB-1252)
Aroclor 1254 (PCB-1254)
Aroclor 1260 (PCB-1260)
Aroclor 1262 (PCB-1262)
Aroclor 1268 (PCB-1268)

Os primeiros 2 digitos indicam o número de carbonos no anel e os 2 digitos finais o teor de cloro na
mistura de PCBs. Por exemplo: PCB-1240 ou Aroclor 1240, o 12 indica o número 12 carbonos na cadeia
e o 40 significa um teor de 40% de cloro em peso no PCB.
Os PCBs foram amplamente utilizados como fluidos dielétricos e de transferência de calor por exemplo,
em transformadores , capacitores e motores elétricos . Devido a toxicidade dos PCBs e classificação
como poluente orgânico persistente (POP) , a produção de PCBs foi proibida pelo Congresso dos
Estados Unidos em 1979 e pela Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes em
2001. No Brasil são conhecidos como Ascarel, mas também recebem nomes diversos como Aroclor,
Therminol, Fenclor e etc..., de acordo com o fabricante. As preocupações sobre a toxicidade dos PCBs
estão em grande parte por compartilharem semelhança estrutural e modo de toxicidade. Efeitos tóxicos,
como desregulação endócrina e neurotoxicidade também estão associados com outros compostos deste
grupo. A toxicidade do PCB era conhecido desde antes de sua primeira produção comercial por meio
de pesquisas feitas por empresas produtoras na década de 1930, no entanto, essas conclusões foram
consideradas insignificantes. A toxicidade dos PCBs para os animais foi notado pela primeira vez na
década de 1970, quando cadáveres de aves marinhas emagrecidas com níveis muito elevados de
PCBs no corpo foram levadas até as praias. A toxicidade dos PCBs variam consideravelmente entre os
congêneres. Os PCBs coplanares, conhecidos como PCBs não-ortos porque eles não são substituídos
nas posições orto do anel aromático (Ex. congênero PCB 77, 126, 169, etc), tendem a ter propriedades
semelhantes com a dioxina e em geral estão entre os congêneres mais tóxicos. Porque PCBs são quase
invariavelmente encontrado em misturas complexas, o conceito de fatores de equivalência tóxica ( FET
ou TEF) foi desenvolvido para facilitar a avaliação de riscos e controle regulamentar, onde os congêneres
PCBs mais tóxicos são atribuídos valores mais elevados de TEF em uma escala de 0 a 1. Um dos
compostos mais tóxicos conhecidos, 2,3,7,8-tetracloro [p] dioxina , é atribuído um TEF de 1. Os PCBs
também demonstraram efeitos tóxicos e mutagênicos, interferindo com hormônios no organismo. PCBs,
dependendo dos congêneres, imitam e inibem o estradiol , o principal hormônio sexual feminino.
A imitação do composto de estrogênio pode alimentar células de câncer de mama dependente de
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estrogênio, e possivelmente pode causar outros tipos de câncer, como o de útero ou cervical. Inibição
de estradiol pode levar a sérios problemas de desenvolvimento para machos e fêmeas, inclusive sexual,
no desenvolvimento esquelético e mental.
Os PCBs são inodoros, insípidos, de cor transparente a amarelo-pálido, líquidos viscoso (misturas
altamente cloradas são mais viscosos e mais amarelo). Eles são formados por cloração eletrofílica da
do bifenilo com cloro gás. Teoricamente, 209 diferentes congêneros são possíveis, embora apenas
cerca de 130 são encontradas em misturas comerciais. Os PCBs têm baixa solubilidades em água
de 0,0027 a 0,42 ng / L para os Aroclors, e baixa pressão de vapor à temperatura ambiente, mas
eles possuem solubilidades alta na maioria dos solventes orgânicos, óleos e gorduras . Eles possuem
alta constante dielétrica, alta condutividade térmica, elevados pontos de fulgor (170 - 380 ° C) e
são quimicamente inertes, sendo extremamente resistente à oxidação , redução , adição , eliminação e
substituição eletrofílica. A densidade varia 1,182 a 1,566 kg/L. Outras propriedades físicas e químicas
variam muito em toda a classe. Com o aumento do grau de cloração, ponto de fusão e lipofilicidade
aumentam e diminui a pressão de vapor e solubilidade em água.
Os PCBs são compostos muito estáveis e não se decompõem facilmente. A sua destruição por processos
químicos, térmicos e bioquímicos é extremamente difícil, e apresentam risco de gerar substâncias
extremamente tóxicas como dibenzodioxinas e dibenzofuranos por oxidação parcial. Degradação como
um tratamento de PCBs indesejados geralmente requer altas temperaturas ou catalisadores. Sua utilidade
comercial foi amplamente baseado em sua estabilidade química, incluindo baixa inflamabilidade , e
desejável propriedades físicas, incluindo propriedades de isolamento elétrico. Suas estabilidades química
e física também tem sido responsáveis pela sua persistência de continuar no meio ambiente, e tem se
pago um alto preço para controlar a contaminação ambiental mesmo após décadas depois de não
serem mais produzidos.
Devido à sua baixa pressão de vapor, os PCBs acumulam principalmente na água, na fração orgânica
do solo, e em organismos. Apesar de sua hidrofobicidade , o imenso volume de água nos oceanos ainda
é capaz de dissolver uma quantidade significativa de PCBs. No entanto, um pequeno volume de PCBs
foi detectado em toda a atmosfera, a partir das áreas mais urbanizadas, que são os centros de poluição
dos PCBs, para as regiões ao norte do Círculo Ártico. Enquanto a hidrosfera é o principal reservatório,
a atmosfera serve como a principal rota para o transporte global de PCBs, particularmente para os
congêneres com 1 a 4 átomos de cloro. Concentrações atmosféricas de PCBs tendem a ser mais baixa
em áreas rurais, onde se encontram tipicamente na faixa de picogramas por metro cúbico, superior em
áreas suburbanas e urbanas, e maior nos centros urbanos, onde eles podem chegar a 1 ng / m³ ou mais.
Em Milwaukee (USA), uma concentração atmosférica de 1,9 ng / m³ foi medido. As concentrações tão
elevadas quanto 35 ng / m³, 10 vezes maior do que o limite de orientação EPA de 3,4 ng / m³, foram
encontrados dentro de algumas casas nos EUA.
A volatilização de PCBs no solo achado ser a principal fonte de PCBs na atmosfera, mas a pesquisa recente
sugere que a ventilação do ar interior dos edifícios contaminados é a principal fonte de contaminação de
PCBs na atmosfera. Na atmosfera, os PCBs podem ser degradados por radicais hidroxila, ou diretamente
por fotólise da ligação carbono – cloro.
Na biosfera, PCBs pode ser degradada por algumas bactérias ou eucariotas, mas a velocidade da
reação depende tanto o número e da disposição dos átomos de cloro na molécula: PCBs menos
substituído, meta-ou para substituídos sofrem biodegradação mais rápida do que congêneres de PCBs
mais substituídos.
Nas bactérias, os PCBs, poderão ser desclorados através da descloração redutiva, ou oxidado pelo
enzima dioxigenase. Em eucariotes, os PCBs podem ser oxidados pelo enzima citocromo P450.
No Brasil não há regulamentação para a presença de PCBs em água ou efluentes.
Compostos Orgânicos Voláteis
Muitos compostos orgânicos têm sido detectados em águas subterrâneas e superficiais. A maioria das
contaminações de águas subterrâneas estão relacionadas a vazamento de combustíveis e solventes, tanques
de armazenagem, aterros sanitários, práticas agrícolas e eliminação de resíduos. Na maioria das vezes
a causa de contaminação de alguns aquíferos e águas superficiais nunca é estabelecida corretamente.
Contaminação pode ser devido a atividades fabris passadas, despejos de resíduos domésticos e industriais
ou a descargas ilegais. Os compostos organoclorados e aromáticos, largamente usados como solventes,
e os trihalometanos, estão presentes na maioria dos sistemas de tratamento de água, especialmente
aqueles que utilizam água superficial como fonte de abastecimento. Estudos toxicológicos em animais
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têm mostrado que alguns desses produtos orgânicos têm o potencial teratogênico ou carcinogênico em
seres humanos. Para minimizar esses riscos para a saúde, a detecção e quantificação exata de compostos
orgânicos é de fundamental importância. Este grupo compreende todos os compostos que podem
ser extraídos da fase aquosa pela passagem de um gás inerte como nitrogênio ou hélio, para serem
analisados em seguida em um cromatógrafo a gás (CG) Os principais são listados a seguir, com as
respectivas especificações, se presentes na portaria de água potável do Ministério da Saúde:
Nome Português
Benzeno

Nome Inglês

Nome Comum

Fórmula

CAS

(µg/L) Máx.
Portaria 518

Benzene

Benzol

C 6H 6

71-43-2

5

Bromobenzeno

Bromobenzene

Monobromobenzeno

C6H6Br

108-86-1

-----

Bromoclorometano

Bromochloromethane

Clorobrometo de metileno

CH2ClBr

74-97-5

-----

Bromodiclorometano

Bromodichloromethane

Diclorobromometano

CHBrCl2

75-27-4

-----

Bromometano

Bromomethane

Brometo de metila

CH3Br

74-83-9

-----

n-Butibenzeno

n-Butylbenzene

Butilbenzeno

C10H14

104-51-8

-----

sec-Butilbenzeno

sec-Butylbenzene

s-Butilbenzeno

C10H14

135-98-8

-----

tert-Butilbenzeno

tert-Butylbenzene

t-Butilbenzeno

C10H14

98-06-6

-----

Cloreto de Vinila

Vinyl Chloride

Cloreto de vinila

C2H3Cl

75-01-4

5

Clorobenzeno

Chlorobenzene

Monoclorobenzeno

C6H5Cl

108-90-7

120

Cloroetano

Chloroethane

Cloreto de etila

C2H5Cl

75-00-3

-----

Clorometano

Chloromethane

Cloreto de metila

CH3Cl

74-87-3

-----

4-Clorotolueno

4-Chlorotoluene

p-clorotolueno

C7H7Cl

106-43-4

-----

2-Clorotolueno

2-Chlorotoluene

o-clorotolueno

C7H7Cl

95-49-8

-----

3-Clorotolueno

3-Chlorotoluene

m-clorotolueno

C7H7Cl

108-41-8

-----

Dibromoclorometano

Dibromochloromethane

Monoclodibromometano

CHBr2Cl

124-48-1

-----

1,2-Dibromoetano

1,2-Dibromoethane

Brometo de etileno

C2H4Br2

106-93-4

-----

Dibromometano

Dibromomethane

Brometo de Metileno

CH2Br2

74-95-3

-----

1,3-Diclorobenzeno

1,3-Dichlorobenzene

m-Diclorobenzeno

C6H4Cl2

541-73-1

-----

1,4-Diclorobenzeno

1,4-Dichlorobenzene

p-Diclorobenzeno

C6H4Cl2

106-46-7

-----

1,2-Diclorobenzeno

1,2-Dichlorobenzene

o-Diclorobenzeno

C6H4Cl2

95-50-1

-----

Diclorodifluorometano

Dichlorodifluoromethane

Freon 12

CCl2F2

75-71-8

-----

1,1-Dicloroetano

1,1-Dichloroethane

cloreto de etilideno

C2H4Cl2

75-34-3

-----

1,2-Dicloroetano

1,2-dichloroethane

Cloreto de Etileno

C2H4Cl2

107-06-2

10

cis-1,2-Dicloroeteno

cis-1,2-Dichloroethene

cis-dicloroetileno

C2H2Cl2

156-59-2

-----

trans-1,2-Dicloroeteno

trans-1,2-Dichloroethene

trans-dicloroetileno

C2H2Cl2

156-60-5

-----

1,1-Dicloroeteno

1,1-Dichloroethene

Cloreto de vinilideno

C2H2Cl2

75-35-4

30

Diclorometano

Dicloromethane

Cloreto de Metileno

CH2Cl2

75-09-2

20

2,2-Dicloropropano

2,2-Dichloropropane

Dicloreto de propileno

C3H6Cl2

78-87-5

-----

1,2-Dicloropropano

1,2-Dichloropropane

Dicloreto de propileno

C3H6Cl2

78-87-5

-----

1,3-Dicloropropeno

1,3-Dichloropropene

Dicloreto de Trimetileno

C3H6Cl2

142-28-9

-----

cis-3-Dicloropropeno

cis-1,3-Dichloropropene

DCP

C3H4Cl2

10061-01-5

-----

trans-1,3- Dicloropropeno

trans-1,3-Dichloropropene

trans-1,3-Dicloropropileno

C3H4Cl2

10061-02-6

-----

1,1-Dicloropropeno

1,1-Dichloropropene

1,1-Dicloropropileno

C3H4Cl2

563-58-6

-----

Estireno

Styrene

Vinilbenzeno

C 8H 8

100-42-5

20

Etilbenzeno

Ethylbenzene

Etilbenzol

C8H10

100-41-4

200

Hexaclorobutadieno

Hexachlorobutadiene

Perclorobutadieno

C4Cl6

87-68-3

-----

Isopropilbenzeno

Isopropylbenzene

Cumeno

C9H12

98-82-8

-----

4-Isopropiltolueno

4-Isopropyltoluene

Cimeno

C10H14

99-87-6

-----

Metil t-butil eter

Methyl t-butyl ether

Methyl t-butyl ether (MTBE)

C5H12O

1634-04-4

-----

Naftaleno

Naphthalene

Naftalina

C10H8

91-20-3

-----

n-Propilbenzeno

n-Propylbenzene

Isocumeno

C9H12

103-65-1

-----

Tetracloreto de Carbono

Carbon tetrachloride

Tetraclorometano

CCl4

56-23-5

2

1,1,1,2-Tetracloroetano

1,1,1,2-Tetrachloroethane

R130a

C2H2Cl4

630-20-6

-----
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1,1,2,2-Tetracloroetano

1,1,2,2-Tetrachloroethane

s-Tetracloroetano

C2H2Cl4

79-34-5

Tetracloroeteno

Tetrachloroethene

Tetracloroetileno

C2Cl4

127-18-4

40

Tolueno

Toluene

Toluol

C 7H 8

108-88-3

170

Tribromometano

Tribromomethane

Bromoform

CHBr3

75-25-2

-----

1,1,2-Tricloro-1,2,2-trifluoroetano

1,1,2-Trichloro-1,2,2- trifluoroethane

Freon 113

C2Cl3F3

76-13-1

-----

1,2,3-Triclorobenzeno

1,2,3-Trichlorobenzene

1,2,3-Triclorobenzeno

C6H3Cl3

87-61-6

20 (soma de isômeros)

1,2,4-Triclorobenzeno

1,2,4-Trichlorobenzene

1,2,4-Triclorobenzeno

C6H3Cl3

120-82-1

20 (soma de isômeros)

1,1,1-Tricloroetano

1,1,1-Trichloroethane

Clorotene

C2H3Cl3

71-55-6

-----

1,1,2-Tricloroetano

1,1,2-trichloroethane

1,1,2-TCE

C2H3Cl3

79-00-5

-----

1,1,2-Tricloroeteno

1,1,2-Trichloroethene

Tricloroetileno

C2HCl3

79-01-6

70

Triclorofluorometano

Trichlorofluoromethane

Freon 11

CCl3F

75-69-4

-----

Triclorometano

Trichloromethane

Chloroform

CHCl3

67-66-3

-----

1,2,3-Tricloropropano

1,2,3-Trichloropropane

Tricloropropano

C3H5Cl3

96-18-4

-----

1,3,5-Trimetillbenzeno

1,3,5-Trimethylbenzene

Mesitileno

C9H12

108-67-8

Trimetillbenzeno1,2,4-

1,2,4-Trimethylbenzene

Pseudocumeno

C9H12

95-63-6

-----

o-Xileno

o-Xylene

1,2-Dimetilbenzeno

C8H10

95-47-6

300 (soma de isômeros)

p-Xileno

p-Xylene

1,4-Dimetilbenzeno

C8H10

106-42-3

300 (soma de isômeros)

m-Xileno

m-Xylene

1,3-Dimetilbenzeno

C8H10

108-38-3

300 (soma de isômeros)

-----

Dioxinas e Furanos
Dioxinas e compostos de dioxinas (DLC) são subprodutos de vários processos industriais, sendo geralmente
considerados como compostos altamente tóxicos e poluentes orgânicos persistentes (POPs).
Eles incluem:
- Dibenzo -p- Dioxinas Policloradas (PCDDs) ou de forma genérica , dioxinas. Tecnicamente os PCDDs são
derivados da dibenzo-p-dioxina formados após cloração. Há 35 PCDD e sete deles são especificamente
tóxicos.
- Dibenzofuranos Policlorados (PCDFs), ou de forma genérica, furanos. Tecnicamente os PCDF são
derivados do dibenzofuranos formados após cloração. Há 75 congêneres (derivados diferindo apenas
no número e localização dos átomos de cloro). Dez deles têm propriedade similares as dioxinas e são
tóxicos.
- Bifenilas Policlorados (PCBs), que também não são dioxinas, mas doze deles têm propreiedade similares
as dioxinas. Sob certas condições PCBs podem formar dibenzofuranos mais tóxicos através da oxidação
parcial.
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Outros compostos podem ter em sua estrutura a dioxina, mas por não serem clorados não apresentam
toxicidade e não são persistentes.
Mesmo porque dentro das classes das Dibenzo-p-Dioxina Policloradas, Dibenzofuranos Policlorado e
PCBs, suas toxicidades variam muito, foi criado o conceito de equivalência tóxica (TEQ) para facilitar
a avaliação de riscos e controles de regulamentações. O fator de equivalência tóxica existe para sete
congêneres de dioxinas, dez furanos e doze PCBs. A referência de toxicidade é a dioxina mais tóxica ou
a 2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-dioxina (TCDD), que por convenção tem uma TEF de 1.
Em referência a importância como tóxicos ambientais o termo dioxina é usado quase exclusivamente
para se referir à soma dos compostos dos grupos acima, que demonstram o mesmo modo de ação da
toxicidade específica associada com a TCDD . Estes incluem 17 PCDDs , 17 PCDFs e 12 PCBs.
As Dibenzo -p- Dioxinas Policloradas (PCDD) e os Dibenzofuranos Policlorados (PCDF) são produzidos
por fontes antropogênicas, geralmente por processos de combustão incompleta e alguns processos
químicos. Elas entram no ambiente físico após processos de combustão de diversos materiais orgânicos,
refino e fundição de metais, fabricação de produtos químicos clorados, branqueamento do papel,
processos biológicos naturais e fotoquímicos e mobilização de reservatórios ambientais de poluentes
ambientais, como os sedimentos. Os animais e os seres humanos podem absorver os PCDDs e os PCDFs
principalmente pela ingestão de alimentos contaminados que é a principal fonte de exposição humana
com aproximadamente 96%. Os alimentos que propiciam a maior ingestão são as gorduras animais,
produtos lácteos gordurosos e gordura de peixe como as de arenque, cavala, salmão, sardinha, truta e
atum.
A exposição pelo ar também pode ocorrer pela respiração de gases provenientes de incineradores de
resíduos hospitalares e lixo urbano, de gases liberados por plantas industriais de fábricação de papel,
fornos de cimento e fundições de metal.
Por serem os PCDDs e os PCDFs hidrofóbicos e lipossolúveis, isto significa que quando caem na água
acumulam rapidamente nos animais e nos sedimentos, chegando a bioacumulação nos peixes a um nível
100000 vezes maior que o ambiente circundante, razão porque a ingestão de água tem uma contribuição
muito pequena na dose diária. A ingestão de PCDDs e os PCDFs recomendada deve ser de 1 a 4 pg /
kg de peso corporal por dia e que corresponde a uma ingestão diária de 0,000 000 000 07 a 0,000 000
000 28 g para uma pessoa de 70 kg de peso. Os PCDDs e os PCDFs são classificados desde 1997 pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) e EPA como carcinogênico humano, principalmente o composto
mais tóxico da classe, a 2,3,7, 8 – TCDD, e que não é conhecida "dose segura" ou "limite" abaixo do
qual a dioxina não irá causar câncer. Além do câncer, a exposição à dioxina também pode causar graves
problemas reprodutivos e de desenvolvimento (em níveis 100 vezes menores que aqueles associados com
a sua carcinogenicidade). A dioxina é conhecida por sua capacidade de danificar o sistema imunológico
e interferir com os sistemas hormonais. Exposição à dioxina tem sido associada a defeitos de nascimento,
incapacidade de manter a gravidez, diminuição da fertilidade, redução da contagem de espermatozóides,
endometriose, diabetes, deficiências de aprendizado, supressão do sistema imunológico, problemas
pulmonares, doenças de pele, e baixos níveis de testosterona, principalmente.
Principais Dibenzo -p- Dioxinas Policloradas (PCDD) com os respectivos TEFs:

PCDD

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-dioxina

1

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzo-p-dioxina

1

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina

0,1

1,2,3,6,7,8-Hexaclorodibenzo-p-dioxina

0,1

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzo-p-dioxina

0,1

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzo-p-dioxina

0,01

Octaclorodibenzo-p-dioxina

0,0003
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Principais Dibenzofuranos Policlorados (PCDFs) com os respectivos TEFs:

PCDF

TEF

PCDF

TEF

2,3,7,8-Tetraclorodibenzofurano

0,1

1,2,3,7,8-Pentaclorodibenzofurano

0,03

2,3,4,7,8-Pentaclorodibenzofurano

0,3

1,2,3,4,7,8-Hexaclorodibenzofurano

0,1

1,2,3,6,7,8- Hexaclorodibenzofurano

0,1

1,2,3,7,8,9-Hexaclorodibenzofurano

0,1

2,3,4,6,7,8-Hexaclorodibenzofurano

0,1

1,2,3,4,6,7,8-Heptaclorodibenzofurano

0,01

1,2,3,4,7,8,9- Heptaclorodibenzofurano

0,01

Octaclorodibenzofurano

0.0003

Numeração da posição da substituição dos átomos de cloro na molécula Dibenzo-p-Dioxina.
A substituição do Dibenzofurano é similar.

Microcistinas
Microcistinas são peptídeos cíclicos não ribosômicos produzido por cianobactérias (por exemplo,
Microcystis aeruginosa ). Elas são cianotoxinas e podem ser muito tóxicas para as plantas e animais,
incluindo seres humanos. Sua hepatotoxicidade pode causar sérios danos ao fígado. Microcistinas podem
inibir fortemente proteínas do tipo fosfatases 1 (PP1) e 2A (PP2A), e estão ligados a doença pansteatite
ou doença da gordura amarela. As microcistinas consistem em vários aminoácidos não proteinogénicos
como os derivados da dehidroalanine e o β-amino ácido 3-amino-9-methoxy-2,6,8,-trimethyl-10phenyldeca-4,6-dienoic (ADDA). Microcistina-LR é uma das mais de 80 variantes conhecidas tóxicas e é a
mais estudada pelos químicos, farmacêuticos, biólogos e ecologistas. Uma vez ingerida, as microcistinas
viajam até o fígado, através do sistema de transporte de ácidos biliares, onde a maioria é armazenada,
embora alguma possa permanecer na corrente sanguinea e contaminar outros tecidos. Microcistina se
liga covalentemente a proteína fosfatases, assim, interrompem os processos de controle celular.
Parece haver informação adequada para avaliar o potencial carcinogénico de microcistinas através da
aplicação de Diretrizes EPA para Avaliação de Risco Cancerígeno. Alguns estudos sugerem que pode
haver uma relação entre câncer de fígado e coloretal e a ocorrência de cianobactérias na água potável
na China .
As microcistinas são hidrofóbicas com uma carga ligeiramente negativa em pH de 6 a 9, possuindo
massa molecular entre 909 e 1115 g/mol. A Microcistina LR possui massa molecular de 994 g/mol.

Microcistina LR
Devido a estrutura peptídica cíclica as microcistinas são muito estáveis e resistentes a hidrólise química e
oxidação em pH neutro.
As microcistinas se mantém tóxicas mesmo após fervura da água. Em condições naturais, no escuro,
as microcistinas podem persistir por meses ou anos. Em temperatura de 40oC e pH 1 a hidrólise foi
observada em mais de 12 semanas e em pH 10 em 10 semanas, para degradação de 90% de sua
concentração. A Portaria 518 do Ministérios da Saúde regulamente seu valor máximo na água potável
de 1 μg/L.
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Pesticidas
Pesticidas são substâncias ou mistura de substâncias destinadas a prevenir, destruir, repelir ou mitigar
qualquer praga. Um pesticida pode ser uma substância química, agente biológico (tal como um vírus ou
bactéria), antimicrobianos, desinfetante ou dispositivo utilizado contra qualquer praga. Pragas incluem
insetos, plantas patogênicas, ervas daninhas, moluscos, aves, mamíferos, peixes, nematóides (lombrigas)
e micróbios que destroem propriedade, plantações, criações ou provocam doenças. Embora haja
benefícios para o uso de pesticidas, também há desvantagens, como o potencial de toxicidade para
humanos e outros animais. De acordo com a Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos
Persistentes (POPs), 9 dos 12 mais perigosos e persistentes produtos químicos orgânicos são pesticidas e
entre eles estão:
Aldrin, Chlordano, DDT, Dieldrin, Endrin, Heptacloro, Hexaclorobenzeno, Mirex e Tozafeno
A subclasses de pesticidas incluem: herbicidas, inseticidas, fungicidas, raticidas, pediculicidas e biocidas .
Muitos pesticidas podem ser agrupados em famílias químicas, como organoclorados , organofosforados
e carbamatos. Os pesticidas organoclorados operam por perturbar o equilíbrio sódio / potássio da fibra
nervosa, forçando o nervo a transmitir continuamente. Sua toxicidade variam muito, mas eles foram
eliminados por causa de sua persistência e potencial de bioacumulação. Os pesticidas organofosforados
e carbamatos em grande parte substituíram os pesticidas organoclorados. Ambos operam por meio
de inibir a enzima acetilcolinesterase , permitindo a acetilcolina a transferência de impulsos nervosos
indefinidamente e causando uma variedade de sintomas como fraqueza ou paralisia. Organofosforados
são bastante tóxicos para os vertebrados, e em alguns casos, foram substituídos por carbamatos menos
tóxicos. Tiocarbamato e ditiocarbamatos são subclasses de carbamatos. Outras famílias proeminente
de herbicidas incluem herbicidas fenoxi ácidos (por exemplo, 2,4-D ), triazinas (por exemplo, a atrazina
), uréias (por exemplo,diuron ), e cloroacetanilidas (por exemplo, alaclor ). Compostos fenoxi ácidos
tendem a matar seletivamente ervas daninhas de folhas largas em vez de gramíneas. As Triazinas
interferem na fotossintese. Existem outros pesticidas comumente usados que não estão incluídos nessas
famílias, por exemplo o glifosato. Uso de pesticidas levanta uma série de preocupações ambientais.
Mais de 98% de inseticidas pulverizados e 95% de herbicidas chegam a um destino que não seja sua
espécie-alvo e poluem o ar, água e solo. A dispersão de pesticidas pelo ar ocorre quando gotículas ou
partículas formadas durante a aplicação são levadas pelo vento para outras áreas distantes, como áreas
urbanas, lagos, rios e florestas de vegetação nativa. Os pesticidas são uma das causas da poluição da
água, e alguns pesticidas são os poluentes orgânicos persistentes e contribuem para a contaminação do
solo. Além disso, o uso de pesticidas reduz a biodiversidade , reduz a fixação de nitrogênio, contribui
para o declínio dos polinizadores, destrói o habitat (especialmente de aves), e coloca em risco espécies
ameaçadas de extinção. As pragas podem desenvolver uma resistência ao pesticida (resistência a
pesticidas), necessitando de um novo pesticida. Alternativamente uma dose maior do pesticida pode ser
usado para neutralizar a resistência, embora isso irá causar um agravamento do problema da poluição
ambiental.
Por estes motivos é necessário um controle rigoroso da água para os principais pesticidas que são
usados ou já foram banidos, se bem como dos seus resíduos de degradação.
Pesticidas Organoclorados
Os pesticidas organoclorados, usados para controle de pragas, comumente ocorrem em águas que têm
sido afetadas por descargas agrícolas. Alguns dos compostos listados são produtos de degradação
de outros pesticidas. Vários pesticidas organoclorados são bioacumulativos e relativamente estáveis,
podendo permanecer acumulados no solo e sedimentos por décadas após suas utilizações. São tóxicos
ou cancerígenos.
Os principais pesticidas organoclorados são listados a seguir, com as respectivas especificações, se
presentes na portaria de água potável do Ministério da Saúde:
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Nome Português

Nome Inglês

Nome Comum

Fórmula

CAS

(µg/L) Máx.
Portaria 518

Aldrin

Aldrin

Aldocit

C12H8Cl6

309-00-2

0,03

α-BHC

α-BHC

alfa-HCH

C6H6Cl6

319-84-6

----

β-BHC

β-BHC

beta-HCH

C6H6Cl6

319-85-7

----

δ-BHC

δ-BHC

delta-HCH

C6H6Cl6

319-86-8

----

γ-BHC

γ-BHC

Lindano

C6H6Cl6

58-89-9

2

Clordano

Chlordane

Orto-Clordano

C10H6Cl8

57-74-9

0,2 (soma isômeros)

4,4’-DDD

4,4’-DDD

p,p-DDD

C14H10Cl4

72-54-8

----

4,4’-DDE

4,4’-DDE

p,p’-DDE

C14H8Cl4

72-55-9

----

4,4’-DDT

4,4’-DDT

Neocide

C14H9Cl5

50-29-3

2 (soma isômeros)

Dieldrin

Dieldrin

Dieldrex

C12H8Cl6O

60-57-1

0,03

Endrin

Endrin

Endrex

C12H8Cl6O

72-20-8

----

Endosulfan I

Endosulfan I

Endosulfan-alpha

C9H6Cl6O3S

959-98-8

----

Endosulfan II

Endosulfan II

Endosulfan-beta

C9H6Cl6O3S

33213-65-9

----

Endosulfan sulfato

Endosulfan sulfate

Thiodan sulfate

C9H6Cl6O4S

1031-07-8

----

Heptaclor

Heptachlor

Eptacloro

C10H5Cl7

76-44-8

0,03

Heptaclor epoxide

Heptachlor epoxide

cis-Heptachlor Epoxide

C10H5Cl7O

1024-57-3

0,03

Hexaclorobenzeno

Hexachlorobenzene

Perchlorobenzene

C6H6

118-74-1

1

Mirex

Mirex

Mirex

C10Cl12

2385-85-5

----

Metoxicloro

Methoxychlor

Dimetoxi-DDT

C16H15Cl3O2

72-43-5

20

Toxafeno

Toxaphene

Camphochlor

C10H10Cl8

8001-35-2

----

DDT
De todos os inseticidas organoclorados o DDT foi o mais largamente utilizado.
O DDT é o nome técnico do composto 1,1,1-tricloro-2,2-di(4-clorofenil)etano, sendo formado
principalmente pelos isômeros p,p' -DDT (77%) e pelo o,p'-DDT (15%). É um inseticida persistente que
tem seu uso restrito ou banido em vários países, exceto para campanhas de saúde pública no controle
de doenças transmitidas por insetos. O DDT e seus metabólitos podem ser transportados de um meio
para outro, no ambiente, por processos de solubilização, adsorção, bioacumulação ou volatilização.
Na superfície do solo ocorre a foto-oxidação do DDT, sendo a fotodesclorinação a principal reação,
que acontece em dois estágios: rápida redução do cloro alifático e lenta redução do cloro aromático.
A reação tem como produtos primários o DDE, o DDD e o ácido clorídrico. Na água, a maior parte do
DDT encontra-se firmemente ligada a partículas e assim, permanece, indo depositar-se no leito de rios
e mares.
O DDT, DDE e DDD são altamente lipossolúveis. Esta propriedade, aliada à meia-vida extremamente
longa, tem resultado em bioacumulação, onde os níveis presentes nos organismos excedem aqueles
encontrados no ambiente circundante. O grau de acumulação varia com a espécie, duração da exposição,
concentração da substância no meio e as condições ambientais. Quando presente na água, o DDT é
bioconcentrado no plâncton marinho e de água doce, em insetos, moluscos, outros invertebrados e
peixes.
Tipicamente, a exposição humana e animal não ocorre apenas ao DDT mas sim a uma mistura dos
três compostos. Isto porque DDE e DDD aparecem como impurezas do DDT técnico, são produtos de
degradação ambiental e são produzidos no processo de biotransformação do DDT. A via digestiva é
considerada a mais significativa via de entrada do DDT no organismo humano, devido ao consumo
de alimentos ou uso de utensílios contaminados. Os principais efeitos do DDT são: neurotoxicidade,
hepatoxicidade, efeitos metabólicos e efeitos reprodutivos e câncer. Nos seres humanos, como em outras
espécies, o DDT se biotransforma em DDE, que é acumulado mais facilmente que o DDT.
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Herbicidas Ácidos
Um herbicida ácido, mais comumente um fenoxi acido é qualquer membro de uma família de substâncias
químicas relacionadas ao hormônio do crescimento ácido indolacético (IAA). Quando pulverizado sobre
as plantas de folhas grandes eles induzem o crescimento rápido e descontrolado, o que acaba matando-a.
Quando pulverizado sobre as culturas, como trigo ou milho , mata seletivamente apenas as plantas de
folhas largas como as ervas daninhas, deixando as culturas relativamente pouco afetadas. Há uma
grande variedade de fenoxi ácidos em uso hoje, mais agrupados como fenoxiacéticos, fenoxibutiricos e
fenoxipropiônicos, este último forma o subtipo ariloxifenoxipropiônico, que contém o maior número de
variantes comerciais. Quimicamente são ácidos, e normalmente são aplicados na forma de ésters ou sais.
Introduzido pela primeira vez em 1946, esses herbicidas foram de uso generalizado em agricultura até
meados da década de 1950. O melhor dos herbicidas fenoxi conhecidos são ácido 2,4-diclorofenoxiacético
(2,4-D) e 2,4,5-triclorofenoxiacético ácido (2,4,5-T). O 2,4,5-T por ser inerentemente contaminados
com a dioxina 2,3,7,8-tetracloro-para-dioxina (TCDD) tem sido banido em muitos países. O 2,4-D não
tem esse problema, e continua sendo um dos herbicidas mais utilizados no mundo. Desta família de
herbicidas os principais são listados a seguir , com as respectivas especificações, se presentes na portaria
de água potável do Ministério da Saúde:

Nome Químico

Nome Químico Inglês

Nome Comum

Fórmula

CAS

(µg/L) Máx.
Portaria 518

Ácido 2,2-dicloropropanoico

2,2-dichloropropanoic acid),

Dalapon

C3H4Cl2O2

75-99-0

-----

Ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico

3,6-dichloro-2-methoxybenzoic acid

Dicamba

C8H6Cl2O3

1918-00-9

-----

Ácido (2,4-diclorofenoxi)-acetico

(2,4-dichlorophenoxy)-acetic acid

2,4-D

C8H6Cl2O3

94-75-7

30

2,4,5-TP/Silvex

C9H7Cl3O3

93-72-1

-----

Ácido (2,4,5-triclorofenoxi)-propiônico (2,4,5-trichlorophenoxy)-propionic acid
2-(1-metilpropil)-4,6-dinitrofenol

2-(1-methylpropyl)-4,6-dinitrophenol

Dinoseb

C10H12N2O5

88-85-7

-----

Ácido 4-amino-3,5,6-tricloropicolinico

4-amino-3,5,6-trichloropicolinic acid

Picloram

C6H3Cl3N2O2

1918-02-1

-----

Bentazona

C10H12N2O3S

25057-89-0

300

3-(methylethyl)-1H-2,2,33-(metiletil)-1H-2,2,3-benzotiadiazinbenzothiadiazin-4(3H)-one 2,3-dioxide
4(3H)-ona 2,3-dioxido
Ácido (2,4,5-triclorofenoxi)-acético

(2,4,5-trichlorophenoxy)-acetic acid

2,4,5-T

C8H5Cl3O3

93-76-5

-----

3-fenoxibenzil
(1RS) -cis, trans-3-(2,2-diclorovinil)
-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato

3-Phenoxybenzyl
(1RS)-cis,trans-3-(2,2-dichlorovinyl)
-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Permetrina

C21H20Cl2O3

52645-53-1

20

Padrões de pesticidas
e compostos orgânicos
SpecSol estão disponíveis
para todas as subtâncias
regulamentadas na
legislação brasileira
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Herbicidas de Outras Famílias
A especificação de água potável da Portaria 518 do Ministério da Saúde contempla herbicidas de
outras famílias, como das Triazinas (Atrazina, Simazina), das cloramidas ( Alaclor, Metalaclor e Propanil),
Carbamatos (Molinato) e aminas halogenadas (Pendimetalina e Trifluralina).

Nome Químico

Nome Químico Inglês

Nome Comum

Fórmula

CAS

(µg/L) Máx.
Portaria 518

2-Cloro-N-(2,6-dietilfenil)-N(metoximetill)acetamida

2-Chloro-N-(2,6-diethylphenyl)-N(methoxymethyl)acetamide

Alaclor

C14H20ClNO2

15972-60-8

20

1-cloro-3-etilamino-5isopropilamino-2 ,4,6-triazina

1-cloro-3-ethylamino-5isopropylamino-2 ,4,6-triazina

Atrazina

C8H14ClN5

1912-24-9

2

Metolacloro

C15H22ClNO2

51218-45-2

10

2-Cloro-N-(2-etil-6-metill-fenil)-N-(1- 2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide
metoxipropan-2-il) acetamida
S-Etil-N-hexametilenetiocarbamato

S-Ethyl-Nhexamethylenethiocarbamate

Molinato

C9H17NOS

2212-67-1

6

3,4-Dimetil-2,6-dinitro-N-(1-etillpropil)
anilina

3,4-Dimethyl-2,6-dinitro-N-(1ethylpropyl)aniline

Pendimetalina

C13H19N3O4

40487-42-1

20

N-(3,4-Diclorofenil)propanamida

N-(3,4-Dichlorophenyl)propanamide

Propanil

C9H9Cl2NO

709-98-8

20

6-cloro-N,N’-dietil-1,3,5-triazina-2,4diamina

6-chloro-N,N’-diethyl-1,3,5-triazine2,4-diamine

Simazina

C7H12ClN5

122-34-9

2

2,6-dinitro-N,N-dipropil-4(trifluorometill) Benzenamina

Benzenamine, 2,6-dinitro-N,Ndipropyl-4-(trifluoromethyl)-

Trifluralina

C13H16F3N3O4

1582-09-8

20

Glifosato
Glifosato, quimicamente N-(fosfonometil) glicina, CAS [1071-83-6], fórmula C3H8NO5P, é um herbicida
pós-emergente de amplo espectro, não seletivo, que tem encontrado uso agrícola e doméstico
generalizado. É vendido como um herbicida terrestres e aquáticos sob nome comercial Roundup ®. Por
causa da baixa toxicidade em mamíferos (LD50 = 1568 mg/ kg ratos; oral) há menos preocupação
com a água e contaminação dos alimentos, do que com outros pesticidas, mas a não seletividade do
herbicida pode trazer problemas indiretos de fitotoxicidade. O principal metabólito do glifosato é o
ácido aminometilfosfônico (AMPA). O modo de ação do glifosato é inibir uma enzima envolvida na
síntese dos minoácidos aromáticas: tirosina , triptofano e fenilalanina. É absorvido através da folhagem
e deslocado para pontos de crescimento. Devido a este modo de ação, ele é efetivo apenas em plantas
que crescem ativamente, não sendo eficaz como um herbicida pré-emergente. Algumas culturas têm sido
geneticamente modificados para serem resistentes ao glifosato, como a soja.
Peixes e invertebrados aquáticos são mais sensíveis ao Glifosato do que os organismos terrestres.
Estudos In Vitro com mamíferos mostraram que o glifosato afeta a produção de progesterona em células
de mamíferos e pode aumentar a mortalidade das células da placenta.
O glifosato é geralmente menos persistente na água do que no solo, com 12-60 dias de persistência foi
observado em água de lagos do Canadá, mas a persistência de mais de um ano têm sido observados
nos sedimentos de lagoas em Michigan e Oregon (USA). Quando o glifosato entra em contato com o
solo, ele pode ser rapidamente ligados a partículas do solo e ser inativado. O glifosato livre no solo pode
ser degradada por bactérias. Estudos mostraram que em solos, meias-vidas variam de menos de três
dias em terreno do Texas, para 141 dias em um local em Iowa. Além disso, o seu metabólito, o ácido
aminometilfosfônico (AMPA) foi encontrado em solos florestais suecos até dois anos após uma aplicação
de glifosato.
Contaminação da água pode ocorrer através do escoamento do herbicida pela água de chuva ou pelos
sprays que são levados pelo vento. Atualmente é um dos herbicidas mais utilizados no Brasil e nos USA,
sendo que em 2007 foram produzidos neste pais 83.000 toneladas. A Portaria 518 do Ministérios da
Saúde regulamente seu valor máximo na água potável de 500 μg/L.
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Fenóis
Em água potável os fenóis e seus derivados apresentam baixo limiar de sabor e são prejudiciais a saúde
humana. Os fenóis aparecem nas águas naturais através das descargas de efluentes industriais. Indústrias
de processamento da borracha, de colas e adesivos, de resinas impregnantes, de componentes elétricos
(plásticos) e as siderúrgicas, entre outras, são responsáveis pela presença de fenóis nas águas naturais.
Os fenóis são tóxicos ao homem, aos organismos aquáticos e aos microrganismos que tomam parte dos
sistemas de tratamento de esgotos sanitários e de efluentes industriais. Em sistemas de lodos ativados,
concentrações de fenóis na faixa de 50 a 200 mg/L trazem inibição, sendo que 40 mg/L são suficientes
para a inibição da nitrificação. Na digestão anaeróbia, 100 a 200 mg/L de fenóis também provocam
inibição. Estudos recentes têm demonstrado que, sob processo de aclimatação, concentrações de fenol
superiores a 1000 mg/L podem ser admitidas em sistemas de lodos ativados. Em pesquisas em que o
reator biológico foi alimentado com cargas decrescentes de esgoto sanitário e com carga constante de
efluente sintético em que o único tipo de substrato orgânico era o fenol puro, conseguiu-se ao final a
estabilidade do reator alimentado somente com o efluente sintético contendo 1000 mg/L de fenol.
No Estado de São Paulo, existem muitas indústrias contendo efluentes fenólicos ligados à rede pública de
coleta de esgotos. Para isso, devem sofrer tratamento na própria unidade industrial de modo a reduzir o
índice de fenóis para abaixo de 5,0 mg/L (Artigo 19-A do Decreto Estadual n.º 8468/76). O índice de
fenóis constitui também padrão de emissão de esgotos diretamente no corpo receptor, sendo estipulado
o limite de 0,5 mg/L tanto pela legislação do Estado de São Paulo (Artigo 18 do Decreto Estadual n.º
8468/76) quanto pela Legislação Federal do CONAMA).
Nas águas naturais, os padrões para os compostos fenólicos são bastante restritivos, tanto na legislação
federal quanto na do Estado de São Paulo. Nas águas tratadas, os fenóis reagem com o cloro livre
formando os clorofenóis que produzem sabor e odor na água.
Os principais fenóis que podem ocorrer em água são listados a seguir, com as respectivas especificações,
se presentes na portaria de água potável do Ministério da Saúde:

Fórmula

CAS

(µg/L) Máx.
Portaria 518

o-Clorofenol

C6H5ClO

95-57-8

-----

o-Nitrofenol

C6H5NO3

88-75-5

-----

Nome Português

Nome Inglês

Nome Comum

2-Clorofenol

2-Chlorophenol

2-Nitrofenol

2-Nitrophenol

Fenol

Phenol

Ácido fênico

C 6H 6O

108-95-2

-----

2,4-Dimetilfenol

2,4-Dimethylphenol

1-Hydroxy-2,4-Dimethylbenzene

C8H10O

105-67-9

-----

2,4-Diclorofenol

2,4-Dichlorophenol

2,4-Diclorofenol

C6H4Cl2O

120-83-2

-----

2,4,6-Triclorofenol

2,4,6-Trichlorophenol

Fenaclor

C6H3Cl3O

88-06-2

-----

4-Cloro-3-metilfenol

4-Chloro-3-methylphenol

Chlorocresol

C7H7ClO

59-50-7

-----

2,4-Dinitrofenol

2,4-Dinitrophenol

DNP

C6H4N2O5

51-28-5

-----

2-Metil-4,6-dinitrofenol

2-Methyl-4,6-dinitrophenol

4,6-Dinitro-2-methylphenol

C7H6N2O5

534-52-1

-----

Pentaclorofenol

Pentachlorophenol

Pentaclorol

C6HCl5O

87-86-5

9

4-Nitrofenol

4-Nitrophenol

p-Nitrophenol

C6H5NO3

100-02-7

-----

2,4,6-trinitrofenol

2,4,6-trinitrophenol

Ácido pícrico

C6H3N3O7

88-89-1

200

PAHS – Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos ( PAHs ou HPAs), são potentes poluentes atmosféricos e consistem
moléculas com anéis aromáticos fundidos e não apresentam átomos diferentes de C e H. O naftaleno é o
menor termo da série (C10H8) e consiste da fusão de dois anéis benzênicos. PAHs ocorrem naturalmente no
petróleo, carvão e depósitos de alcatrão, e são produzidos como subprodutos da queima de combustível
(combustível fóssil ou biomassa). Como um poluente, eles são motivo de preocupação porque alguns
compostos foram identificados como cancerígenos , mutagênicos e teratogênicos. PAHs também são
encontrados em alimentos assados. Estudos têm mostrado que altos níveis de PAHs são encontrados, por
exemplo, na carne assada em altas temperaturas, tais como grelhados e em peixe defumado.
Hidrocarbonetos aromáticos policíclicos são liposolúveis , ou seja, eles se misturam com mais facilidade
com o óleo do que água. Os compostos de maior massa molecular são menos solúveis em água e
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menos voláteis. Devido a estas propriedades, os PAHs no ambiente são encontrados principalmente no
solo, nos sedimentos e substâncias oleosas, em vez de em água ou ar. No entanto, eles também são
motivos de preocupação em partículas suspensas no ar. Petróleo bruto natural e depósitos de carvão
contêm quantidades significativas de PAHs, decorrentes da conversão química de moléculas de produtos
naturais, tais como os esteróides, aos hidrocarbonetos aromáticos. Eles também são encontrados em
combustíveis fósseis processados, piche e vários óleos comestíveis. Os PAHs são um dos poluentes
orgânicos mais difundidos. Além de sua presença em combustíveis fósseis também são formados por
combustão incompleta de combustíveis como lenha, carvão, diesel, gordura, tabaco e incenso. Diferentes
tipos de combustão provocam diferentes rendimentos na formação de PAHs em termos relativos de
quantidades individuais . Assim, a queima do carvão produz uma mistura diferente de PAHs em relação
ao motor de combustão interna ou de um incêndio florestal. Os principais PAHs que podem ocorrer em
água potável são listados a seguir, com as respectivas especificações, se presentes na portaria de água
potável do Ministério da Saúde:
Nome Inglês

Nome Comum

Fórmula

CAS

(µg/L) Máx.
Portaria 518

Naftaleno

Naphthalene

Naftalina

C10H8

91-20-3

----

Acenaftileno

Acenaphthylene

Acenaphthylene

C12H8

208-96-8

----

Acenafteno

Acenaphthene

1,2-Dihydroacenaphthylene

C12H10

83-32-9

----

Nome Português

Fluoreno

Fluorene

9H-Fluorene

C13H10

86-73-7

----

Fenantreno

Phenanthrene

Phenanthrene

C14H10

85-01-8

----

Antraceno

Anthracene

Anthracene

C14H10

120-12-7

----

Fluoranteno

Fluoranthene

Benzo(j, k)fluorene

C16H10

206-44-0

----

Pireno

Pyrene

benzo[def]phenanthrene

C16H10

129-00-0

----

Benzo[a]antraceno

Benzo(a)anthracene

Benzo[b]phenanthrene

C18H12

56-55-3

----

Criseno

Chrysene

Benzo[a]phenanthrene

C18H12

218-01-9

----

Benzo[b]fluoranteno

Benzo(b)fluoranthene

3,4-Benzofluoranthene

C20H12

205-99-2

----

Benzo[k]fluoranteno

Benzo(k)fluoranthene

8,9-Benzofluoranthene

C20H12

207-08-9

----

Benzo[a]pireno

Benzo(a)pyrene

3,4-Benzopyrene

C20H12

50-32-8

0,7

Dibenzo[a,h]antraceno

Dibenzo(a,h)anthracene

1,2:5,6-Dibenzanthracene

C22H14

53-70-3

----

Indeno[1,2,3-cd]pireno

Indeno(1,2,3-cd)pyrene

Indenopyrene

C22H12

193-39-5

----

Benzo[ghi]perileno

Benzo(ghi)perylene

1,12-Benzoperylene

C22H12

191-24-2

----

Coroneno

Coronene

Hexabenzobenzene

C24H12

191-07-1

----

Benzo[e]pireno

Benzo(e)pyrene

4,5-Benzopyrene

C20H12

192-97-2

----

Benzo[j]fluoranteno

Benzo(j)fluoranthene

Dibenzo[a,jk]fluorene

C20H12

205-82-3

----

Óleos e Graxas
Óleos e graxas, de acordo com o procedimento analítico empregado, consiste no conjunto de substâncias
que em determinado solvente consegue extrair da amostra e que não se volatiliza durante a evaporação
do solvente a 100ºC. Estas substâncias, ditas solúveis em n-hexano, compreendem ácidos graxos,
gorduras animais, sabões, graxas, óleos vegetais, ceras, óleos minerais, etc. Este parâmetro costuma ser
identificado também por MSH - material solúvel em hexano.
Os óleos e graxas são substâncias orgânicas de origem mineral, vegetal ou animal. Estas substâncias
geralmente são hidrocarbonetos, gorduras, ésteres, entre outros. São raramente encontrados em águas
naturais, normalmente oriundos de despejos e resíduos industriais, esgotos domésticos, efluentes de
oficinas mecânicas, postos de gasolina, estradas e vias públicas.
Os despejos de origem industrial são os que mais contribuem para o aumento de matérias graxas
no corpos d'água. Dentre os despejos podemos citar os de refinarias, frigoríficos, saboarias, etc. A
pequena solubilidade dos óleos e graxas constitui um fator negativo no que se refere à sua degradação
em unidades de tratamento de despejos por processos biológicos e, quando presentes em mananciais
utilizados para abastecimento público, causam problemas no tratamento d'água. A presença de material
graxo nos corpos d'água, além de acarretar problemas de origem estética, diminui a área de contato
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entre a superfície da água e o ar atmosférico, impedindo, dessa maneira, a transferência do oxigênio da
atmosfera para a água.
Os óleos e graxas em seu processo de decomposição reduzem o oxigênio dissolvido elevando a DBO5,20
e a DQO, causando alteração no ecossistema aquático. Na legislação brasileira não existe limite
estabelecido para esse parâmetro; a recomendação é de que os óleos e as graxas sejam virtualmente
ausentes para as classes 1, 2 e 3. Os Art.18 e Art.19 da Lei Estadual Decreto 8468 estabelecem limites
máximos de 100 e 150 mg/L de óleos e graxas nos efluentes de lançamento. .
Resíduo Total
Em saneamento, sólidos nas águas correspondem a toda matéria que permanece como resíduo, após
evaporação, secagem ou calcinação da amostra a uma temperatura pré-estabelecida durante um
tempo fixado. Em linhas gerais, as operações de secagem, calcinação e filtração são as que definem as
diversas frações de sólidos presentes na água (sólidos totais, em suspensão, dissolvidos, fixos e voláteis).
Os métodos empregados para a determinação de sólidos são gravimétricos e para isso se emprega a
balança analítica.
Nos estudos de controle de poluição das águas naturais e principalmente nos estudos de caracterização
de esgotos sanitários e de efluentes industriais, as determinações dos níveis de concentração das diversas
frações de sólidos resultam em um quadro geral da distribuição das partículas com relação ao tamanho
(sólidos em suspensão e dissolvidos) e com relação à natureza (fixos ou minerais e voláteis ou orgânicos).
Este quadro não é definitivo para se entender o comportamento da água em questão, mas constitui-se
em uma informação preliminar importante. Deve ser destacado que embora a concentração de sólidos
voláteis seja associada à presença de compostos orgânicos na água, não propicia qualquer informação
sobre a natureza específica das diferentes moléculas orgânicas eventualmente presentes que, inclusive,
iniciam o processo de volatilização em temperaturas diferentes, sendo a faixa compreendida entre 550600°C uma faixa de referência. Alguns compostos orgânicos volatilizam-se a partir de 250°C, enquanto
que outros exigem, por exemplo, temperaturas superiores a 1000°C.
No controle operacional de sistemas de tratamento de esgotos, algumas frações de sólidos assumem
grande importância. Em processos biológicos aeróbios, como os sistemas de lodos ativados e de lagoas
aeradas mecanicamente, bem como em processos anaeróbios, as concentrações de sólidos em suspensão
voláteis nos lodos dos reatores tem sido utilizadas para se estimar a concentração de microrganismos
decompositores da matéria orgânica.
Isto por que as células vivas são, em última análise, compostos orgânicos e estão presentes formando
flocos em grandes quantidades relativamente à matéria orgânica "morta" nos tanques de tratamento
biológico de esgotos. Embora não representem exatamente a fração ativa da biomassa presente, os
sólidos voláteis têm sido utilizados de forma a atender as necessidades práticas do controle de rotina.
Imagine se as dificuldades que se teria, se fosse utilizada, por exemplo, a concentração de DNA para a
identificação da biomassa ativa nos reatores biológicos.
Algumas frações de sólidos podem ser inter-relacionadas produzindo informações importantes. É o caso
da relação SSV/SST que representa o grau de mineralização de lodos. Por exemplo, determinado lodo
biológico pode ter relação SSV/SST = 0,8 e, depois de sofrer processo de digestão bioquímica, ter esse
valor reduzido abaixo de 0,4.
Para o recurso hídrico, os sólidos podem causar danos aos peixes e à vida aquática. Eles podem se
sedimentar no leito dos rios destruindo organismos que fornecem alimentos, ou também danificar os
leitos de desova de peixes. Os sólidos podem reter bactérias e resíduos orgânicos no fundo dos rios,
promovendo decomposição anaeróbia. Altos teores de sais minerais, particularmente sulfato e cloreto,
estão associados à tendência de corrosão em sistemas de distribuição, além de conferir sabor às águas.
Surfactantes
Analiticamente, isto é, de acordo com a metodologia analítica recomendada, detergentes ou surfactantes
são definidos como compostos que reagem com o azul de metileno sob certas condições especificadas.
Estes compostos são designados “substâncias ativas ao azul de metileno” (MBAS - Metilene Blue Active
Substances) e suas concentrações são relativas ao sulfonato de alquil benzeno linear (LAS) que é utilizado
como padrão na análise.
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Os esgotos sanitários possuem de 3 a 6 mg/L de detergentes. As indústrias de detergentes descarregam
efluentes líquidos com cerca de 2000 mg/L do princípio ativo. Outras indústrias, incluindo as que
processam peças metálicas, empregam detergentes especiais com a função de desengraxante, como é o
caso do percloretileno.
As descargas indiscriminadas de detergentes nas águas naturais levam a prejuízos de ordem estética
provocados pela formação de espumas. Um dos casos mais críticos de formação de espumas, ocorre
no Município de Pirapora do Bom Jesus, no Estado de São Paulo. Localiza-se às margens do Rio Tietê, a
jusante da Região Metropolitana de São Paulo, recebendo seus esgotos, em grande parte, sem tratamento.
A existência de corredeiras leva ao desprendimento de espumas que formam continuamente camadas
de pelo menos 50 cm sobre o leito do rio. Sob a ação dos ventos, a espuma se espalha sobre a cidade,
contaminada biologicamernte e se impregnando na superfície do solo e dos materiais, tornando-os
oleosos.
Além disso, os detergentes podem exercer efeitos tóxicos sobre os ecossistemas aquáticos. Os sulfonatos
de alquil benzeno de cadeia linear (LAS) têm substituído progressivamente os sulfonatos de aquil
benzeno de cadeia ramificada (ABS), por serem considerados biodegradáveis. No Brasil esta substituição
ocorreu a partir do início da década de 80 e embora tenham sido desenvolvidos testes padrão de
biodegradabilidade, este efeito não é ainda conhecido de forma segura. Os testes de toxicidade têm sido
melhor desenvolvidos e há certa tendência em passarem a ser mais utilizados nos programas de controle
de poluição.
Os detergentes têm sido responsabilizados também pela aceleração da eutrofização. Além de a maioria
dos detergentes comerciais empregados ser rica em fósforo, sabe-se que exercem efeito tóxico sobre o
zooplâncton, predador natural das algas. Segundo este conceito, não bastaria apenas a substituição dos
detergentes superfosfatados para o controle da eutrofização. Existem correntes atuais de pesquisadores
que têm preferido o controle das fontes de nitrogênio para barrar processos de eutrofização, considerando
que existem poucas espécies de algas fixadoras do nitrogênio atmosférico. O padrão de potabilidade
fixado para Surfactantes pela Portaria 518 do Ministério da Saúde é no máximo 0,5mg/L.

Padrões SpecSol, a mais completa linha do Brasil para
calibração e verificação de equipamentos que analisam água
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SÚMULA DOS PADRÕES LEGAIS VIGENTES NO ESTADA DE ESTADO DE SÃO PAULO PARA EFLUENTES LÍQUIDOS
LEI ESTADUAL DECRETO 8468/76

PARÂMETRO			
pH

UNIDADE
pH

LEI FEDERAL CONAMA 397

ART. 18

ART. 19 - A

ART. 1

> 5,0 e < 9,0

> 6,0 e < 10,0

> 5,0 e < 9,0

Temperatura

°C

< 40

< 40

< 40 (1)

Resíduos sedimentares

mL/L

< 1,0

< 20,0

< 1,0

Óleos e graxas

mg/L

100,0

150,0

-

Óleos minerais

mg/L

-

-

20,0

Óleos vegetais e gorduras animais

mg/L

-

-

50,0

DBO

mg/L

60,0 (2)

-

-

Solventes, combustíveis, inflamáveis, etc

-

-

Ausência

-

Despejos causadores de obstrução na rede

-

-

Ausência

-

Substâncias potencialmente tóxicas

-

-

Ausência

-

Materiais flutuantes

-

-

-

Ausência

Arsênio

mg/L

0,2

1,5 (3)

0,5

Bário

mg/L

5,0

-

5,0

Boro

mg/L

5,0

-

5,0

Cádmo

mg/L

0,2

1,5 (3)

0,2

Chumbo

mg/L

0,5

1,5 (3)

0,5

Cianeto

mg/L

0,2

0,2

1,0

Cobre

mg/L

1,0

1,5 (3)

1,0

Cromo hexavalente

mg/L

0,1

1,5

0,1

Cromo trivalente

mg/L

-

-

1,0

Como total

mg/L

5,0

5,0 (3)

-

Estanho

mg/L

4,0

4,0 (3)

4,0

Fenol

mg/L

0,5

5,0

0,5

Ferro solúvel (4)

mg/L

15,0

15,0

15,0

Fluoretos

mg/L

10,0

10,0

10,0

Manganês solúvel

mg/L

1,0

-

1,0

Mercúrio

mg/L

0,01

1,5 (3)

0,01

Níquel

mg/L

2,0

2,0 (3)

2,0

Nitrogênio amoniacal total

mg/L

-

-

20,0

Prata

mg/L

0,02

1,5 (3)

0,1

Selênio

mg/L

0,02

1,5 (3)

0,30

Sulfato

mg/L

-

1.000,0

-

Sulfeto

mg/L

-

1,0

1,0

Sulfito

mg/L

-

-

1,0

Zinco

mg/L

5,0

5,0 (3)

5,0

Tricloroetano

mg/L

-

-

1,0

Tetracloreto de carbono

mg/L

-

-

1,0

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2 cis + 1,2 trans)

mg/L

-

-

1,0

Clorofórmio

mg/L

-

-

0,1

(1) A elevação de temperatura no corpo receptor não deverá exceder a 3 graus celsius
(2) Este valor poderá ser ultrapassado desde que o tratamento reduza no mínimo 80% da carga, em
termos de DBO
(3) A concentração máxima do conjunto de elementos grafados sob este índice será de 5,0 mg.L-1
(4) Ferro sob a forma de íon ferroso (Fe+2)
(5) Manganês sob a forma de íon manganoso (Mn+2).
Fonte: Diplomas Legais Estadual (SÃO PAULO, 1976).
Fonte: Diplomas Legais Federal (BRASIL, 1986).
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SÚMULA DOS PADRÕES LEGAIS VIGENTES PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

LIMITES MÁXIMOS NBR 10004/2004
PARÂMETRO			

Lixiviado (mg/L)

Solubilização (mg/L)

-

0,2

Arsênio

1,0

0,01

Bário

70,0

0,7

Cádmio

0,5

0,005

Chumbo

1,0

0,01

Cobre

-

0,2

Cromo total

5,0

0,05

Manganês

-

0,1

Mercúrio

0,1

0,001

Prata

5,0

0,05

Selênio

1,0

0,01

Sódio

-

200,00

Zinco

-

5,0

Alumínio

Ferro

-

0,3

Cianetos

-

0,07

Cloretos

-

250,0

Fenóis

-

0,01

Fluoretos

150,0

1,5
10,0 (mg N/L)

Nitratos
Sulfatos (mg SO42-/L)

-

250,0

Surfactantes (tensoativos)

-

0,5

SÚMULA DOS PADRÕES LEGAIS VIGENTES PARA QUALIDADE DO AR
PARÂMETRO

UNIDADE

TEMPO DE AMOSTRAGEM

LEI ESTADUAL DECRETO 8468/76 LEI FEDERAL CONAMA 03

ART. 29
365(3)
80

Padrão
primário

Padrão
secundário

40.000(3) (35ppm)
10.000(3) (9ppm)

40.000(3) (35ppm)
10.000(3) (9ppm)

365(3)
80

100(3)
40

Dióxido de enxofre (SO2)

mg/m3

MAA(1)

Monóxido de carbono (CO)

mg/m3

1h 8h

40.000(3)
10.000(3)

Dióxido de nitrogênio (NO2)

mg/m3

1 h MAA(1)

-

320(3)
100

Oxônio (O3)

mg/m3

1h

160(3)

160(3)

160(3)
150(3)
(150(4))

MGA(2)

240(3)
80

240(3)
(150(4))
50(4)
80

24 h MGA(2)

-

150(3)

100(3)

Material particulado
em suspensão (MPS)(5)
Fumaça

mg/m3
mg/m3

24 h
MAA(1)

60

190(3)
100

50(4)
60
40

(1) Média Anual Aritmética
(2) Média Geométrica Anual
(3) Não deve ser excedido mais de uma vez por ano
(4) Expresso em Poeira Inalável (I)
(5) Expresso em Partículas Totais em Suspensão (PTS), quando não indicado como Poeira Inalável (I)
Fonte: Diplomas Legais Estadual (SÃO PAULO, 1976).
Fonte: Diplomas Legais Federal (BRASIL, 1986).
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PADRÕES DE POTABILIDADE DE ÁGUA SEGUNDO PORTARIA 518 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
Padrão Microbiológico de Potabidade da Água para Consumo Humano

PARÂMETRO		

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

Bactérias Heterotróficas

UFC/mL

500

Coliformes Termotolerantes

UFC/100 mL

Ausente

Coliformes Totais

UFC/100 mL

Ausente

Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde – Agrotóxicos

PARÂMETRO		

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)
30

2,4-D

µg/L

Alaclor

µg/L

20

Aldrin e Dieldrin

µg/L

0,03

Atrazina

µg/L

2

Bentazona

µg/L

300

Clordano (isômeros)

µg/L

0,2

DDT (isômeros)

µg/L

2

Endossulfan

µg/L

20
0,6

Endrin

µg/L

Glifosato

µg/L

500

Heptacloro e Heptacloro Epóxido

µg/L

0,03

Hexaclorobenzeno

µg/L

1

Lindano (g BHC)

µg/L

2

Metolacloro

µg/L

10

Metoxicloro

µg/L

20

Molinato

µg/L

6
20

Pendimetalina

µg/L

Pentaclorofenol

µg/L

9

Permetrina

µg/L

20

Propanil

µg/L

20

Simazina

µg/L

2

Trifluralina

µg/L

20

Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde – Agrotóxicos

PARÂMETRO		
Microcistina

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

µg/L

1

Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde
Desinfetantes e Produtos Secundários da Desinfecção

PARÂMETRO		

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

2,4,6-Triclorofenol

mg/L

0,2

Bromato

mg/L

0,025

Clorito

mg/L

0,2

Monocloramina

mg/L

3

Trihalometanos Total

mg/L

0,1
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Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Inorgânicas

PARÂMETRO		

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

Antimônio

mg/L

0,005

Arsênio

mg/L

0,01

Bário

mg/L

0,7

Cádmio

mg/L

0,005

Chumbo

mg/L

0,01

Cianeto

mg/L

0,07

Cobre

mg/L

2

Cromo

mg/L

0,05

Fluoreto

mg/L

1,5

Mercúrio

mg/L

0,001

Nitrato (como N)

mg/L

10

Nitrito (como N)

mg/L

1

Selênio

mg/L

0,01

Padrão de Potabilidade para Substâncias Químicas que Representam Risco a Saúde - Orgânicas

PARÂMETRO		

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

1,1-Dicloroeteno

µg/L

30

1,2-Dicloroetano

µg/L

10

Acrilamida

µg/L

0,5

Benzeno

µg/L

5

Benzo(a)pireno

µg/L

0,7

Cloreto de vinila

µg/L

5

Diclorometano

µg/L

20

Estireno

µg/L

20

Tetracloreto de Carbono

µg/L

2

Tetracloroeteno

µg/L

40

Triclorobenzenos

µg/L

20

Tricloroeteno

µg/L
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Padrão de Radioatividade para Água Potável

PARÂMETRO		

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

Radioatividade alfa global

Bq/L

0,1

Radioatividade beta global

Bq/L

1,0
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Padrão de Aceitação para Consumo Humano

PARÂMETRO

Unidade

Portaria 518 (Valor Máximo Permitido)

Alumínio

mg/L

0,2

Amônia (como NH3)

mg/L

1,5
250

Cloreto

mg/L

Condutividade

µS/cm

---

Cor Aparente

Mg Pt-Co/L

15

Dureza

mg/L

500

Etilbenzeno

mg/L

0,2

Ferro

mg/L

0,3

Gosto

---

Não Objetável

Manganês

mg/L

0,1

Monoclorobenzeno

mg/L

0,12

Odor

---

Não Objetável

pH

---

6,0 - 9,5

Sódio

mg/L

200

Sólidos Dissolvidos Totais

mg/L

1000

Sulfato

mg/L

250

Sulfeto de Hidrogênio

mg/L

0,05

Surfactantes

mg/L

0,5

Temperatura

°C

---

Tolueno

mg/L

0,17

Turbidez

NTU

5

Xileno

mg/L

0,3

Zinco

mg/L

5

OBSERVAÇÕES:
• Coliformes Totais: Considerar o disposição do Capítulo IV, Artigo 11, parágrafo 9 Portaria 518 l "Em
amostras individuais procedentes de poços, fontes, nascentes e outras formas de abastecimento sem
distribuição canalizada, tolera-se a presença de Coliformes Totais, na ausência de Escherichia coli, ou,
Coliformes Termotolerantes, nesta situação devendo ser investigada a origem da ocorrência, tomadas
providências imediatas de caráter corretivo e preventivo e realizada nova análise de Coliformes".
• Cloro livre: Deve ser medido em campo e de acordo com o Art.13 da Portaria no 518 , sendo
obrigatório o valor mínimo de 0,2 mg/L em qualquer Ponto da Rede de Distribuição. Não deve ser
aplicável para amostras de Água de Poço onde deve ser ausente.
• Microcistina: É tolerável a concentração de até 10 ug/L de Microcistina em até 3 amostras, consecutivas
ou não, nas análises realizadas nos últimos 12 meses.
• Radioatividade Alfa e Beta Global: Encontrando-se valores acima do especificado deverá ser feita a
identificação dos radionucídeos presentes e a medida da sua concentração.

Padrões SpecSol de Cloro e Fluoreto para
colorimetria garantem a confiabilidade
metrológica das análises químicas das
estações de tratamento de água
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Guia de Informações Analíticas
Esta parte do Catálogo de Produtos Quimlab contém informações analíticas que consideramos relevantes
para os clientes utilizarem as soluções padrões SpecSol em análises por espectrofotometria de absorção
atômica de chama (FAAS) e emissão atômica por plasma (ICP-AES).
Este guia apresenta informações sobre compatibilidade química das soluções dos elementos, úteis na
preparação de padrões multi-elementares; estabilidades das soluções concentradas e diluídas; métodos de
preparação de amostras; linhas espectrais analíticas; limites de detecção; interferências mais comuns;
além de outras.
Para informações adicionais a esta compilação consultar:
Handbook of Basic Tables for Chemical Analysis, 2nd Ed., Thomas J. Bruno and Paris D.N. Svoronos, CRC
Press, 1989.
Scott`s Standard Methods of Chemical Analysis, Wilfred W. Scott, Fift Edition , Volume One and Two, D.Van
Nostrand Company, 1945.
Tech Center Spectroscopic Resources, Paul Gaines, Inorganic Ventures, site www.ivstandards.com/tech/

Tabela de Conversões

100 ppm de metal = 0,1g/L = 0,01%

1 mg/L = 1 parte
por milhão (ppm)

1 micrograma (µg) = 0,000001 g

1000 ppm de metal = 1g/L = 0,1%

1 µg/L = 1 parte por bilhão (ppb)

1 miligrama (mg) =0,001 g

10000 ppm de metal = 10g/L = 1%

1 mg/mL = 1000 ppm

1 kilograma (kg) = 1000 g

mg/mL = (mg/g) x (densidade em g/mL)

1 mg/L = 1 ppm = 1000 ppb

1 mililitro (mL) = 0,001 litro (L)

(µg/g) = (µg/mL) / (densidade em g/mL)

1 ppb = 0,001 ppm

1 litro (L) = 1000 mililitros mL

(mg/g) = (mg/mL) / (densidade em g/mL)

1 µg/mL = 1 ppm

1 libra (lb) = 453,59237 g

1 mg/g = 1000 ppm

1 µg/g = 1 ppm

1 galão (gal) = 3,785419 L
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Comparação: Padrões Mássicos versus Padrões Volumétricos
a) Incerteza de Preparação de Padrões Stock
Padrões Mássicos

Padrões Volumétricos

Incertezas envolvidas:

Incertezas envolvidas:

1) Massa

1) Massa

Precisão Pesagem
Exatidão Pesagem

2) Teor de pureza

Precisão Pesagem
Exatidão Pesagem

2) Teor de pureza
3) Volume
Temperatura
Precisão do Volume
Exatidão do Volume

Número de incertezas envolvidas: 3

Número de incertezas envolvidas: 6

b) Padrões de trabalho ou diluídos
A maioria dos equipamentos analíticos como espectrofotômetros e cromatógrafos são calibrados em faixas de
concentrações bastante baixas na ordem de ppm (mg/L) ou ppb (mg/L).
É recomendável que os padrões de trabalho sejam preparados em concentrações de massa/volume como por
exemplo mg/L, uma vez que as maioria das propriedades medidas pelo detector do instrumento respondem a
quantidade de átomos ou moléculas presentes em uma unidade volumétrica do espaço, conhecido como
caminho ótico. Entre estas propriedades mais comumente medidas podemos citar a absorção de luz,
geralmente expressa em absorbância (Abs) e a emissão de luz, geralmente expressa em contagens por
segundo (Cps).
Mas nada impede que para obtenção das concentrações desejadas finais em unidades volumétrica (mg/L) se
utilize como partida um padrão mássico em unidades de mg/kg ou mg/g, cuja alíquota inicial pode ser
pesada em uma balança analítica com resolução de 0,0001g , em vez de ser dosada como uma pipeta
volumétrica.
A concentração mássica em mg/g pode ser obtida dividindo-se a concentração em mg/ml do padrão por sua
densidade em g/ml.
Por exemplo, para preparar 1 L de uma solução 1 mg/L de Cobre a partir de solução stock:
Padrão de cobre 1,00 mg/mL (1000ppm) e Densidade 1,0301 g/ml
Calculando a concentração mássica: 1,00 / 1,0301 = 0,9708 mg/g.
Procedimento: Pesar 1,0301 g da solução padrão de cobre 1,0 mg/mL com resolução de
0,1mg ediluir 1L com ácido nítrico 1% empregando balão volumétrico.
Observação:
A exatidão típica de pesagem em balanças analíticas é de aproximadamente 0,0001 g
e para 1g de alíquota resultaria em erro de massa de 0,01% muito inferior ao erro
volumétrico de pipetas de 1ml que são da ordem de 1%, caso a alíquota fosse pipetada e
tivesse densidade 1,0000 g/ml
CONCENTRAÇÃO FINAL: 1mg/L de Cobre
O padrão diluído preparado a partir da pesagem do padrão stock é mais exato!
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Utilização de Ácidos
É muito importante que o usuário saiba se o ácido que será utilizado em uma preparação de amostra ou
diluição de padrão é adequado ao processo analítico. Segue abaixo algumas recomendações.
Ácido Nítrico (HNO3)
O HNO3 é o ácido mais comum para se realizar diluições de padrões ou preparar amostras já que todos os
nitratos são solúveis. Praticamente não apresenta interferências químicas e espectrais nas análises.
(1) O Os nunca deve ser misturado com HNO3 devido a formação de tetróxido (OsO4) que é volátil;
(2) Cl pode ser oxidado para Cl2 molecular que é volátil e é adsorvido por frascos plásticos;
(3) Br e I são oxidados a Br2 e I2 que são adsorvidos pelas paredes de frascos plásticos;
(4) Diluições de Hg e Au com HNO3 abaixo de 100 ppm devem ser armazenadas em frascos de vidro
borosilicato devido adsorção por plásticos;
(5) Não solúvel em concentrações acima de 1000 µg/mL;
(6) Traços de HCl ou Cloretos poderão formar AgCl insolúvel que é reduzido com luz a Ag metálica.
F - Pode ser diluído com HNO3 se complexado com fluoreto.
Cl - Pode ser diluído com HNO3 se complexado com cloreto.
HF- Deve ter excesso de HF presente quando diluído com HNO3.
T - Pode ser diluído com HNO3 se complexado com ácido tartárico
Em vermelho, elementos compatíveis com HNO3

2
Be
Na Mg
1
Li
K

3

Ca Sc

Rb Sr

Ti
F

Y Zr

Cs Ba La

Ce
Th

4

Pr

F

5

V

Nd
U

7

Cr

F

HF

F

W

HF

8

9

10

Mn Fe Co Ni

11

12

Cl

Re Os

Sm

(1)

Eu

Cl

Ir

Cl

Gd

(6)

Cd In

Pt Au Hg
Cl

Tb

13 14 15 16 17
B C N
F
Al Si P S Cl
F

(2)

F

(3)

Cu Zn Ga Ge As Se Br

Ru Rh Pd Ag

Nb Mo

Hf Ta
F

6

Cl
(4)

Dy

(4)

Tl

Ho

Sn Sb Te
F

F,T

(5)

Pb Bi

Er

Tm

Yb

I

(3)

Lu
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Utilização de Ácidos
Ácido Clorídrico (HCl)
Como o ácido nítrico é muito utilizado em preparações de amostras e diluições, seja sozinho ou na forma de
água régia.
(1) Concentrações acima de 100 mg/L de Ag podem ser mantidas em solução se complexadas com Cloreto
proveniente de HCl 35%. Concentrações mais baixas podem ser mantidas em solução utilizando HCl 10%. A
prata mesmo complexada com Cl- é fotosensível e pode formar Ago quando exposta a luz. Soluções de Ag em
HNO3 não são fotosensíveis.
(2) Mercúrio (Hg2+) em níveis de ppb são mais estáveis à adsorção pelas paredes do frasco de plástico se
diluídas com HCl quando comparado com HNO3.
F - Pode ser diluído com HCl se complexado com fluoreto.
2
3 4
5
6
7
8 9 10
1
Li Be
Na Mg
K

Ca Sc

Rb Sr

Y

Cs Ba La

Ce
Th

Pr

Ti
F

V

Cr

Mn Fe Co Ni

Zr Nb Mo
F

F

F

F

Hf Ta

W
F

Nd
U

12

13 14 15 16 17
B C N
F
Al Si P S Cl
F

Cu Zn Ga Ge As Se Br
F

Ru Rh Pd Ag Cd

In

Sn Sb Te

Pt Au Hg

Tl

Pb Bi

Re Os

Sm

11

Eu

Ir

Gd

(1)

(2)

Tb

Dy

Ho

F

Er

F

Tm

I

Lu

Yb

Água
Diluições de padrões com água para análises por emissão ou absorção atômica não é recomendada, já
que muitos elementos sofrem hidrólise. Além disso, o meio neutro favorece o crescimento microbiológico.
Somente é empregada para metais alcalinos e alguns ânions na forma de sais não hidrolizáveis.
Em amarelo, elementos compatíveis com H2O.
2
Be
Na Mg
1
Li
K

3

Ca Sc

Rb Sr

Y

Cs Ba La

Ce
Th

Pr

4

5

6

7

Ti

V

Cr

Mn Fe Co Ni

Nd
U

W

9

10

11

12

13 14 15 16 17
B C N
F
Al Si P S Cl

Cu Zn Ga Ge As Se Br

Ru Rh Pd Ag Cd In

Zr Nb Mo
Hf Ta

8

Re Os

Sm

Eu

Ir

Gd

Pt Au Hg

Tb

Dy

Tl

Ho

Sn Sb Te

I

Pb Bi

Er

Tm

Yb

Lu
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Utilização de Ácidos
Ácido Fluorídrico
O HF requer materiais resistentes ao ataque, seja para preparação de amostras como para diluições de
padrões e análises. Estes materiais são mais caros que os de vidro, mas são mais duráveis e fornecem
análises mais precisas. Além disso, o HF é um excelente agente complexante para prevenir a hidrólise de
muitos elementos e por isto é indispensável nestes casos.
(1) O HF é usado para preparação de amostras de Si3N4 e outros nitretos.
Em verde, elementos compatíveis com HF.
2
Be
Na Mg
1
Li
K

3

Ca Sc

Rb Sr

Y

Cs Ba La

Ce
Th

Pr

4

5

6

7

8

Ti

V

Cr

Mn Fe Co Ni

W

Nd
U

10

11

13 14 15 16 17
B C N (1)
F
Al Si P S Cl

12

Cu Zn Ga Ge As Se Br

Ru Rh Pd Ag Cd In

Zr Nb Mo
Hf Ta

9

Re Os

Sm

Eu

Ir

Gd

Pt Au Hg

Tb

Dy

Tl

Ho

Sn Sb Te

I

Pb Bi

Er

Tm

Lu

Yb

Ácido Sulfúrico
O H2SO4 é frequentemente usado em preparações de amostras e, portanto, deve ser adicionado neste casos
nos padrões. Apresenta maior interferência química e espectral que os outros ácidos.
(1) Diluições de Hg e Au abaixo de 100 ppm devem ser armazenadas em frascos de vidro borosilicato devido
adsorção por plásticos.
(2) Níveis de traços de HCl ou Cl- podem formar AgCl insolúvel que é fotosensível;
F - Pode ser diluído com H2SO4 se complexado com fluoreto;
Cl - Pode ser diluído com H2SO4 se complexado com cloreto;
HF- Deve ter excesso de HF presente quando diluído com H2SO4;
T - Pode ser diluído com H2SO4 se complexado com ácido tartárico.
Em laranja, elementos compatíveis com H2SO4.
2
Be
Na Mg
1
Li
K

3

Y

Cs Ba La

Ce
Th

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15 16 17
B C N
F
Al

Ca Sc

Rb Sr

4

Pr

Ti
F

V

Cr

Mn Fe Co Ni

Zr Nb Mo
F

F

F

HF

Hf Ta

Nd
U

F

W

HF

F

P

S

F

In

Sn Sb Te

Pt Au Hg

Tl

Pb Bi

Cl

Eu

Cl

Ir

Cl

Gd

(2)

Cl Cl(1) (1)

Tb

Cl

Cu Zn Ga Ge As Se Br

Ru Rh Pd Ag Cd
Re Os

Sm

Si

Dy

Ho

F

Er

F,T

Tm

Yb

I

Lu
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Li+
Lítio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita somente em soluções concentradas com o ânion carbonato, fosfato e fluoreto. Solúvel em HNO3, HCl e H2SO4.
Estável com todos os ânios e cátions em soluções diluidas
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal dissolve rapidamente na água sem inflamar o hidrogênio liberado. Seus sais são solúveis em ácidos como HCl,
HNO3 , água régia e H2SO4. Para minerais silicatados de lítio como petalita, lepidolita e turmalinas deve-se realizar o ataque da amostra pulverizada
com uma mistura de HF/H2SO4 em um cadinho de platina. Após volatilização do SiF4 e do H2SO4 por aquecimento o resíduo é tratado com HCl e
diluído com água. A fusão com Na2CO3 em cadinho de platina seguida de lixiviação com HCl, fazendo branco nas mesmas condições, devido a
possibilidade de contaminação do Na2CO3 com Li também pode ser usada. Compostos orgânicos como graxas de lítio devem ser digeridas com ácido
sulfúrico/peróxido ou nítrico/sulfúrico/perclórico.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
670,776
460,286
323,261
7 uma
670,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00002
0,9
1,1
10 ppt
0,002 (ar-acetilenno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Terras raras (Linhas de 2ª ordem)
Zr e Th
Sb, Th e Ni
----Desconhecidos na chama ar-propano. Ocorre
ionização na chama ar-acetileno. Usar
supressores como K à 2000 m g/L.

Forma química na solução: Be 2+
Berílio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Estável com todos os ânions e cátions em soluções aquosas e matrizes de HCl, HNO3, HF e H2SO4. Precipita em meio
alcalino com NaOH e Na2CO3 sendo o ppto. solúvel em excesso. Precipita também com NH4OH e (NH4)2S sendo o ppto insolúvel em excesso do
reagente.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal dissolve rapidamente em HCl concentrado. O BeO calcinado é de difícil dissolução em ácidos e é atacado
com KHSO4 fundido ou H2SO4 a temperatura de fumos. Para minerais silicatados como água marinha e berilo, deve-se realizar o ataque da
amostra pulverizada com uma mistura de HF/H2SO4 em um cadinho de platina. Após volatilização do SiF4 e do H2SO4 por aquecimento o
resíduo é tratado com HCl e diluído com água.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
313,042
234,861
313,107
9 uma
234,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0001
0,000003
0,00001
4 ppt
0,001 (óxido nitroso-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
V, Ce, U
Fe, Ta, Mo
Ce, Th e Tm
----Na e Si acima de 1000 ppm
diminuem a absorbância

Forma química na solução: BO33Boro
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita em meio básico com a maioria dos cátions metálicos. Estável em presença de todos os cátions e ânions em
meio ácido e em concentrações menores que 100 ppm. Soluções concentradas contendo boro precipitam ácido bórico quando diluída com HCl,
HNO3, H2SO4, que se dissolve por diluição com água.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 1.000 mg/L em HNO3 1%.
Concentrações entre 1.000 e 10.000 mg/L são estáveis por anos em solução de NH4OH diluído e armazenado em frascos de LDPE. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras:
O Boro cristalino é pouco atacado por ácidos ou soluções alcalinas. Na forma amorfa é solúvel em HNO3 e H2SO4 concentrado. Na forma de
H3BO3 é solúvel em água. Minerais e óxido de boro, pulverizados, são solubilizados após fusão com Na2CO3 em cadinho de platina e lixiviação
com água. Compostos orgânicos devem ser levados a cinzas e estas fundidas com Na2CO3 em cadinho de platina e posterior lixiviação com
água.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
249,773
249,677
208,957
11 uma
249,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,0001
0,003
700 ppt
0,5 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
W, Ce, Co, Th, Ta, Mn, Mo, Fe
Os, W, Co, Cr, Hf
Mo
-----Na
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Forma química na solução: (C4H4O62-) Tartarato
Carbono
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Soluções padrões de carbono na forma de ácido tartárico são compatíveis com soluções diluídas de HCl, HNO3, H2SO4 e
HF e também NH4OH. Forma precipitado com diversos metais em meio alcalino e que se dissolve após adição de ácido. Não precipita com ânions
mais comuns. Evitar realizar diluições e armazenar padrões de carbono em frascos plásticos.
Estabilidade: Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L não é conhecida sua estabilidade. Em concentrações entre 1.000 e 10.000 mg/L são estáveis por
anos em meio ácido diluído se armazenada em frascos de vidro.
Preparação de Amostras: Carbono amorfo ou grafite somente são atacados empregando fusão oxidativa em vaso fechado com emprego de Na2O2
e cadinho de níquel. Recomenda-se emprego da bomba Parr. Soluções de ácido carbônico, carbonatos solúveis e compostos orgânicos solúveis
são diluídos com água e evitar uso de ácidos. Compostos orgânicos insolúveis são atacados empregando fusão com Na2O2 em bomba Parr.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
193,091
247,856
12 uma
------

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,05
0,2
N/A
------

Ordem
1
1
---------

Tipo
átomo
átomo
M+
-----

Interferência
In, Ru, Mn
Nb, V, Ti
-----------

Forma química na solução: Na+
Sódio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Estável com todos os cátions metálicos e ânions inorgânicos. Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas
contendo HCl, HNO3, H2SO4 e HF. Somente precipita em soluções ligeiramente concentradas com o ânion ortoantimoniato (H2SbO4-) e com o
cátions uranilo (UO22+) em presença de Zn ou Mg.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal reage explosivamente com água produzindo chama amarelada. Minerais devem ser fundidos com Li2CO3
em cadinho de grafite seguido de solubilização com HCl. Branco deve ser realizado devido a contaminação do Li2CO3 com Na. Águas salobras
e soluções somente devem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas devem ser digeridas com HNO3, H2SO4 e HClO4 ou H2SO4 /peróxido.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
589,595
588,995
330,237
23 uma
589,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0005
0,0001
0,1
300 ppt
0,0002 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Linhas de 2a ordem de Terras Raras
Linhas de 2a ordem de Terras Raras
Pd e Zn

Ti , Ca

46

+2

46

+2

Parcialmente ionizado. Usar K 2000 ppm
como supressor inclusive no branco.

Forma química na solução: Mg2+
Magnésio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, H2SO4. Evitar H3PO4. Precipita em meio alcalino.
Precipita com carbonatos e fosfatos principalmente em presença de NH4+.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras:
O metal e suas ligas são facilmente atacados com HCl e HNO3. Óxido e carbonato é facilmente solúvel em ácidos minerais. Minerais
dolomíticos dissolvem a quente com HCl. Águas salobras e soluções podem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas podem ser
digeridas com HNO3, H2SO4 e HClO4 ou levadas a cinzas em cadinho de Pt e posterior dissolução em HCl.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
279,553
280,270
285,231
24 uma
285,2

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,000003
0,00001
0,0002
42 ppt
0,0003 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Th
U, V
U, Hf, Cr, Zr

Li O, Ti , Ca

7

16

48

+2

48

+2

(Al, Li, Ti, Zr , Si e Se) > 0,2 mg/L
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Forma química na solução: Al 3+
Alumínio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, H2SO4 e HF. Precipita em meio alcalino, mas se
dissolve em excesso de NaOHe Na2CO3. Precipita com fosfatos em meio neutro. Estável com todos os cátions metálicos.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal e suas ligas são facilmente atacados com HCl e H2SO4 diluído, mas pouco atacado com HNO3. Óxido na forma á
somente é atacado for fusão com Na2CO3 em cadinho de Pt. Óxido na forma ã é atacado com HCl.
Minerais devem ser pulverizados e atacados for fusão com Na2CO3 em cadinho de Pt seguida de lixiviação com HCl. Amostras orgânicas podem ser
digeridas com HNO3, H2SO4 e HClO4 ou levadas a cinzas em cadinho de Pt. As cinzas devem ser fundidas com Na2CO3 e lixiviadas com HCl.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
396,152
394,401
167,078
27 uma
309,3

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0002
0,006
0,001
30 ppt
0,03 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
Zr, Ce
U, Ce
Fe

C N, C N, H C N, B O, Cr , Fe

12

15

13

14

1

12

14

11

16

54

2+

54

2+

Parcialmente ionizado.
Usar K a 2000 mg/L como supressor

Forma química na solução: SiF62Silício
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas diluídas contendo HCl, HNO3, H2SO4, HF e H3PO4. Evitar meio neutro,
amoniacal ou básico, pois pode precipitar Si(OH)4. Em meio ácidos concentrados pode precipitar sílica por hidrólise. Pode precipitar em matrizes
concentradas contendo metais alcalinos, principalmente bário.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5% com
traços de HF. Em concentrações de 0,001 – 0,1 mg/L sua estabilidade não é conhecida.
Preparação de Amostras: O elemento se dissolve em mistura fluoro-nítrica (H2O:HNO3:HF 1:1:1). Óxido, como sílica amorfa se dissolve em
solução de HF. Óxido, como quartzo ou minerais na forma de silicatos devem ser pulverizado e fundido com Na2CO3 em cadinho de platina,
seguido de lixiviação com solução de HCl diluído. Carbeto de Silício deve ser pulverizado e 0,5g de amostra deve ser fundido em cadinho de
platina com 5g de Na2CO3 anidro e em seguida lixiviado com HCl diluído. Óleos de silicone e borrachas devem ser ignidos com Na2O2 em
bomba Parr. O resíduo deve ser lixiviado com solução de HCl. A digestão com mistura de H2SO4 e H2O2 também pode ser empregada, mas a
sílica formada seve ser dissolvida com HF.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o
frasco. Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
212,412
251,611
288,158
28 uma
251,6

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,01
0,002
0,01
4000 - 8000 ppt
0,3 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Hf, Os, Mo, Ta
Ta, U, Zn, Th
Ta, Ce, Cr, Cd, Th
14
N2, 12C16O
HF, H3BO3 e K acima de 2%
diminuem absorbância

Forma química na solução: PO43Fósforo
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, H2SO4, HF e NH4OH. Em meio ácido é estável
com quase todos os cátions e ânions em baixas concentrações. Em meio neutro ou básico precipita com a maioria dos metais, principalmente com
alcalinos terrosos, terras raras, sendo que com Zr e Hf forma os fosfatos conhecidos mais insolúveis.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 0-1% HNO3.
Em concentrações de 0,001 – 0,1 mg/L sua estabilidade não é conhecida.
Preparação de Amostras: O elemento é facilmente atacado com HNO3. Ligas metálicas como aço e ferro devem ser digeridas com HNO3 1:1
. Óxidos de fósforo são solúveis em água e bases diluídas. Fosfatos minerais são facilmente atacados quando pulverizados com HCl, HNO3 e
principalmente com Na2CO3 fundido em cadinho de Pt. Compostos orgânicos contendo fósforo devem ser digeridos em tubo fechado com
HNO3 (Método de Carius). Compostos orgânicos contendo fosfatos podem ser reduzidos a cinzas e estas digeridas com HNO3 ou fundidas com
Na2CO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
177,495
213,547
253,561
31 uma
213,6

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,005
0,016
0,015
6000 ppt
40 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Cu, Hf

N H, N O, N O, C O, C O H, Ni

14

2

1

15

16

14

17

13

18

12

18

1

62

2+

Não conhecidas
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Forma química na solução: SO42Enxofre
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H3PO4 e NH4OH. Em meio ácido é estável
com quase todos os cátions e ânions em concentrações moderadas, exceto com Ca, Sr, Ba e Pb
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 0-1% HNO3. Em
concentrações de 0,001 – 0,1 mg/L sua estabilidade não é conhecida.
Preparação de Amostras: O elemento é facilmente atacado com HNO3 65% a quente formando H2SO4. Minerais e sais solúveis contendo enxofre
como sulfatos e sulfitos, podem ser diluídos com solução de HNO3 5%. Tiossulfatos e sulfetos solúveis devem ser digeridos com HNO3 65%. Minerais
insolúveis como a Barita (BaSO4) e Anglesita (PbSO4) devem ser fundidos em cadinho de Pt com Na2CO3, seguido de lixiviação com água e filtração
do resíduo insolúvel. A solução resultante pode ser neutralizada com HNO3 ou HCl. Minerais contendo sulfetos insolúveis devem ser digerido com
HNO3 65% para oxidação do S2- a SO42-. Água do mar ou salmouras devem ser diluídas com HNO3 5% e podem ser analisadas diretamente no ICP.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
166,669
180,731
182,034
32 uma
-----

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,20
0,015
0,030
30000 ppt
-----

Ordem
1
1
1
---------

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
-----

Interferência
Si, B

O , N O, N O, N O H, N O H

16

2

14

18

15

17

14

17

1

15

16

1

-----

Forma química na solução: K+
Potássio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Estável com todos os cátions metálicos e ânions inorgânicos. Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas
contendo HCl, HNO3, H2SO4 e HF. Evitar uso de HClO4. Em concentrações maiores que 1g/L pode precipitar com complexos halogenados de metais
preciosos como o ânion PtCl62-, percloratos, tartarato e com o ânion Co(NO2)63-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras:
O metal reage explosivamente com água produzindo chama arroxeada Minerais devem ser fundidos com Li2CO3 em cadinho de grafite seguido
de solubilização com HCl. Branco deve ser realizado devido à contaminação do Li2CO3 com K. Águas salobras e soluções somente devem ser
diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas devem ser digeridas com HNO3, H2SO4 e HClO4 ou H2SO4 /peróxido.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
771.531
766.490
404.721
39 uma
766,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,028
0,005
0,05
10 ppt
0,001 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
--------U e Ce
38
ArH, 23Na16O
Parcialmente ionizado. Usar Cs 1000 ppm
como supressor inclusive no branco.

Forma química na solução: ClCloro
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita com os metais Ag+, Hg22+e Tl+. É estável em HNO3, HF, H2SO4 diluído e H3PO4. Estável também em meio neutro
e básico. Compatível com maioria dos metais e ânions.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em água . Em concentrações
< 1 mg/L não é conhecida a estabilidade. Diluir usando HNO3 0,1% para evitar crescimento microbiológico e se obter maior estabilidade do padrão.
Preparação de Amostras: Salmouras e água do mar devem ser diluídas com água tipo I. Sais cloretos e anions clorados também devem ser
diluídos com água. Amostras orgânicas devem ser dissolvidas em solventes orgânicos e empregar como padrões compostos organo-clorados
dissolvidos neste solvente.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
725,665
35 uma
-----

Limite de Detecção LD (mg/L)
200
---------

Ordem
1
---------

Tipo
íon
M+
-----

Interferência

-----

Observação: Técnica pouco recomendável para análise por ICP devido à baixa sensibilidade.
Técnicas recomendadas: Concentrações > 100 mg/L – titulação potenciometrica com AgNO3. Concentrações 0,1- 100 mg/L – cromatografia de íons (IC) ou potenciometria com
eletrodo íon seletivo (ISE).
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Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Forma química na solução: Ca 2+
Cálcio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4, HF e H2SO4 por formar sais
de cálcio pouco solúveis. Evitar 2-adicionar
em3-matrizes
de outros
metais
contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande
2322quantidade de ânios, como CO3 , C2O4 , BO3 , AsO4 , WO4 e SeO4 .
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal reage com água formado Ca(OH)2 pouco solúvel, mas que se dissolve facilmente com HCl e HNO3.
Óxido e carbonato é facilmente solúvel em ácidos minerais. Minerais calcários, fosfatos e fluoretos dissolvem em HCl.ou HNO3, mais rapidamente a
quente. Minerais silicatados ou sulfato devem ser pulverizados, fundidos com Na2CO3 em cadinho de Pt, lixiviado com água, filtrado e o precipitado
contendo CaCO3 dissolvido em HCl ou HNO3 1:1. Águas salobras e soluções podem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas podem ser
digeridas com HNO3 ou levadas a cinzas em cadinho de Pt e posterior dissolução em HCl.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Linhas (nm)
393,366
396,847
422,673
44 uma
422,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,000001
0,000002
0,0002
1200 ppt
0,001 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
U, Ce
Th
Ge
O212C, 28Si16O, 88Sr+2
Poucos interferentes. Na chama Ar-Acet., PO43-, Na, Li, Mg
interferem e usar La 10000 ppm ou Sr 5000 ppm.

16

Forma química na solução: Sc 3+
Escândio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos.
Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por
refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato
de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão
com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas
digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

(1)

Linhas (nm)
335,373
337,215
424,683
45 uma
391,2

Ordem
1
1
1
----1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00002
0,00002
0,00002
3 ppt
0,05 (N2O-acetileno)

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Ti, U, Ni, Rh
Ce
16
O212CH, 29Si16O, 90Zr+2
-

2-

F e SO4 . O Sc é parcialmente ionizado
e como supressor usar K 2000 ppm

Forma química na solução: TiF62Titânio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. Evitar adicionar em matrizes contendo Ca, Th,
Sc, Y e terras raras que precipitam com a ânion fluoreto. Em ausência do ânion fluoreto se hidrolisa facilmente, mesmo em meio ligeiramente ácido.
Precipita em meio neutro ou básico formando Ti(OH)4. Evitar diluição das soluções ácidas de titânio com água, pois pode formar óxido hidratado
dificilmente solúvel em ácidos diluídos.
Estabilidade: A solução na forma de TiF62- é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em
HNO3 de 2 a 5% + traços de HF. Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% + traços de
HF.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura oxidante/complexante como HNO3/HF, H2SO4 à quente ou em solução de
HF . Minerais de titânio como o Rutilo (TiO2) somente são atacados quando pulverizados e fundidos com KHSO4 a 400 oC em cadinho de Pt ou
porcelana. O fundido deve ser lixiviado e dissolvido com HCl 1:1. Ligas de Ti devem ser atacada com misturas de ácidos HCl/HNO3/HF.
Amostras orgânicas, tintas e pigmentos devem ser levadas a cinzas e estas fundidas com KHSO4 em cadinho de Pt ou porcelana .
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS

Linhas (nm)
323,452
334,941
365,354
48 uma

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00092
0,0001
0,23
14 ppt

FAAS

364,3

0,1 (N2O-acetileno)

(1)

Ordem
1
1
1
-----

Tipo
íon
íon
átomo
M+

1

átomo

Interferência
Ce, Ar, Ni
Nb, Ta, Cr, U

2 16
S O, 32S14N, 14N16O18O, 14N17N2, 36Ar12C, 48Ca,
[96X=2 (onde X = Zr, Mo, Ru)]
Muitos metais acima de 500 ppm aumentam
sinal. O Na acima de 1000 ppm diminui sinal.

(1) LD radial/axial
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: H2V10O28 4Vanádio
Cor da solução aquosa: Verde
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H2SO4 e H3PO4. Estável com a maioria dos
metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a 5% . Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pelo H2SO4 concentrado e HNO3 concentrado. Ligas de fero vanádio ou aço inox são atacadas com
água régia. O V2O5 é solúvel em HCl e HNO3 com aquecimento. Vanadatos também são solúveis em ácidos minerais. Minerais com a Carnotita devem
ser pulverizados e fundidos com mistura de Na2CO3/KNO3 10:1 em cadinho de Pt. Lixiviar o fundido com água quente e filtrar a solução. O vanádio é
analisado no filtrado. Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas fundidas com Na2CO3/KNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
309,311
292,402
290,882
51 uma
318,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00006
0,001
0,001
4 ppt
0,1 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Mg, U, Th
Th
Hf, Nb
S16O1H, 35Cl16O, 38Ar13C, 36Ar15N, 36Ar14N1H, 37Cl14N, 36S15N, 33S18O, 34S17O, 102Ru+2, 102Pd+2
Poucos interferentes. Em presença de F- adicionar 2000 ppm Al.

34

Forma química na solução: Cr3+
Cromo
Cor da solução aquosa: Fracamente violeta
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H2SO4 e H3PO4. Precipita em meio básico.
Precipita com NH4OH, mas dissolve em excesso. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5% . Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pelo HCl e H2SO4 diluído. Não é atacado pelo HNO3 ou água régia por sofrer apassivação. O
óxido e seus minerais como a Cromita
são difíceis de serem atacados e neste caso devem ser pulverizados e fundidos com fluxo alcalinooxidantes que o oxida em CrO4 2- como Na2O2 ou NaOH/KNO3 ou NaOH/Na2O2 em cadinho de Ni, Cu ou Ag. Após fusão o fundido é lixiviado
com água e filtrado. O Cr se encontra no filtrado. O Cr em ligas de inox é atacado ao quente com H2SO4 25%. Tintas e pigmentos contendo
cromatos são atacadas com HCl. Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas fundidas com Na2O2/NaOH em cadinho de Ni e lixiviadas
com água.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
205,552
276,654
284,325
52 uma
357,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0008
0,001
0,0007
40 ppt
0,006 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Os
Cu, Ta, V
36

S16O, 36Ar16O**
Fe, Co Ni em meio de HClO4.

A chama N2O-Acetileno elimina maioria dos interferentes.

Forma química na solução: Mn2+
Manganês
Cor da solução aquosa: Fracamente rosa
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H2SO4 e H3PO4. Precipita em meio básico e
com NH4OH. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5% .
Em concentrações de 0,001 - 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado por ácidos minerais diluídos como HCl, H2SO4 e HNO3. O óxido (MnO2) e o mineral Pirolusita é
atacado a quente pelo HCl com desprendimento de Cl2. Ligas metálicas como ferro-manganês são atacadas com HNO3. Amostras orgânicas
são levadas a cinzas e estas atacadas com HCl concentrado.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS

Linhas (nm)
257,610
259,373
260,569
55 uma

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00001
0,00002
0,00002
10 ppt

Ordem
1
1
1
-----

Tipo
íon
íon
íon
M+

FAAS

279,5

0,002 (ar-acetileno)

1

átomo

Interferência
Ce, W, Re
U, Ta, Mo, Fe, Nb
Co
40

Ar14N1H, 39K16O, 37Cl18O, 40Ar15N, 38Ar17O,
Ar18O1H, 38Ar16O1H, 37Cl17O1H, 23Na32S
PO4--- , ClO4- , Fe, Ni e Co diminuem absorbância.
Usar chama Ar-Acet. oxidante ou N2O-Acet.
36
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Fe3+
Ferro
Cor da solução aquosa: Amarelada para Fe3+ e incolor para o Fe2+
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H2SO4 e H3PO4. Precipita em meio básico e
com NH4OH. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5% . Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado por ácidos minerais diluídos como HCl, H2SO4 e HNO3. O óxido (Fe2O3) e seus minerais pulverizados
como Hematita, Magnetita e Piritas são atacado a quente com HCl. Ligas são atacadas com HCl . Ligas de inox são atacadas com água régia a
quente ou HClO4 a quente. Em água ou suspensão como hidróxido pode ser digerido com HCl. Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas
atacadas com HCl concentrado. Em alguns casos podem ser atacadas diretamente a quente com ácido nítrico e depois sulfúrico 98% até fumos.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,001
0,001
0,0015
970 ppt
0,005 (ar-acetileno)

Linhas (nm)
238,204
239,562
259,940
56 uma
248,3

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Ru, Co
Co, W, Cr
Hf, Nb
S16O1H, 35Cl16O, 38Ar13C, 36Ar15N, 36Ar14N1H, 37Cl14N, 36S15N, 33S18O, 34S17O, 102Ru+2, 102Pd+2
Ar15N1H, 40Ar16O, 36Ar17O1H, 38Ar18O, 37Cl18O1H, 40Ca16O
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Forma química na solução: Co2+
Cobalto
Cor da solução aquosa: Rosada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H2SO4 e H3PO4. Precipita em meio básico e
com NH4OH se dissolvendo em excesso do reagente. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5% . Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras:
O metal é atacado lentamente por HCl e rapidamente pelo HNO3. O óxido preto é facilmente atacado com HCl. Seus minerais pulverizados
como sulfetos e arsenetos são atacados com água régia. Ligas são atacadas com HNO3 a quente ou água régia a quente ou HClO4 a quente.
Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas atacadas com HCl concentrado a quente.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
238,892
228,616
237,862
59 uma
240,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,001
0,005
0,002
2 ppt
0,004 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Fe, W, Ta
W, Re, Al, Ta
Ca16O1H, 40Ar18O1H, 36Ar23Na, 43Ca16O, 24Mg35Cl
Ni > 1500 ppm.
Outras interferências são eliminadas na chama N2O-Acet.
42

Forma química na solução: Ni2+
Níquel
Cor da solução aquosa: Verde
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3, HF, H2SO4 e H3PO4. Precipita em meio básico e
com NH4OH se dissolvendo em excesso do reagente. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5% .
Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras:
O metal é atacado lentamente por HCl e rapidamente pelo HNO3. O óxido é facilmente atacado com HCl. Seus minerais pulverizados como
sulfetos são atacados a quente empregando 40 mL de HNO3 conc. , 3g de KClO3 para 1g de amostra . Ligas são atacadas com HNO3 a quente
ou água régia a quente ou HClO4 a quente. Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas atacadas com HCl ou HNO3 concentrados a
quente.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS

Linhas (nm)
221,647
232,003
231,604
60 uma

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,006
0,002
100 ppt

Ordem
1
1
1
-----

Tipo
íon
átomo
íon
M+

FAAS

232,0

0,008 (ar-acetileno)

1

átomo

Interferência
Si
Cr, Re, Os, Nb, Ag, Pt, Fe
Sb, Ta, Co
Ca16O1H, 44Ca16O, 23Na37Cl

43

Em 232,0 nm espécies não atômicas como sais em
alta conc. Usar correção deutério ou mudar para
352,4 nm. HCl e HClO4 em altas conc. também
diminuem Abs e usar chama N2O-Acet.
para eliminar interferência.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Cu2+
Cobre
Cor da solução aquosa: Azul claro
Compatibilidade Química: Esta solução precipita em meio alcalino, com carbonatos, sulfetos, fosfatos, boratos, iodeto, tiocianato e metais
redutores como Zn e Mg. É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HCl, ácido acético e HF. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal e suas ligas como bronze e latão são solúveis em HNO3 concentrado e água régia. O metal também dissolve ao
quente em H2SO4 com liberação de SO2. A maioria dos minerais e seus compostos são solúveis em HCl, HNO3 , água régia e H2SO4. Amostras
orgânicas são levadas a cinzas e estas atacadas com HNO3 concentrados a quente.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,001
0,002
10 ppt
0,003 (ar-acetileno)

Linhas (nm)
324,754
224,700
219,958
63 uma
324,7

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Nb,U Th, Mo, Hf
Pb, Ir, Ni,W
Th, Ta, Nb, U, Hf
Ar23Na, 47Ti16O, 14N12C37Cl, 16O12C35Cl, 23Na40Ca
Zn em concentrações elevadas
40

Forma química na solução: Zn2+
Zinco
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita em meio alcalino e NH4OH com dissolução do ppto. pelo excesso do reagente. É estável em diluições com
HNO3, H2SO4, HCl, ácido acético e HF. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente atacado com HCl e suas ligas como latão são atacadas com HNO3. O óxido e sulfetos se
dissolvem facilmente em HCl a quente. A maioria dos minerais e seus compostos são solúveis em HCl ou HNO3 concentrados a quente.
Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas atacadas com HNO3 ou HCl concentrados a quente.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
213,856
202,548
206,200
66 uma
213,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0009
0,0002
0,0006
7 ppt
0,001 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Ni, Cu, V
Nb, Cu, Co, Hf
Sb, Ta, Bi, Os
50

Ti16O, 50Cr16O, 50V16O, 34S16O2, 32S16O18O, 32S17O2, 33S16O17O, 32S34S, 33S2

Em 213,9 nm espécies não atômicas como sais em alta conc.
Usar correção deutério

Forma química na solução:Ga
Gálio
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita em meio alcalino de bases fortes como o NaOH, se dissolvendo em excesso de reagente. Precipita com
NH4OH formando Ga(OH)3 e com o ânion ferrocianeto em meio de HCl 12%. É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HCl, e HF. Compatível com
todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pelo HCl 36% a quente, mas sofre passivação com HNO3. É mais facilmente atacado pela água
régia. O óxido (Ga2O3) calcinado a baixa temperatura é solúvel em ácidos minerais, mas calcinado a altas temperaturas é muito pouco atacado
e deve ser fundido com Na2CO3 em cadinho de Pt seguido de lixiviação com HCl. O Ga praticamente não forma minerais e somente ocorre em
pequenas concentrações em alguns minerais como a Bauxita e Caulim. Bauxita deve ser fundida com KHSO4 e Caulim com Na2CO3. Amostras
orgânicas como carvões são levadas a cinzas e estas fundidas com Na2CO3 em cadinho de Pt seguido de lixiviação com HCl.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
3+

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
294,364
417,206
69 uma
294,364

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,008
0,0065
2 ppt
0,1 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Ce, U, Ni
Ti, Ce
35
Cl16O18O, 35Cl17O2, 37Cl16O2, 36Ar33S, 33S18O2, 34S17O18O,
36

16

17

33

36

53

16

138

2+

S O O, S S, Cr O, [ X (onde X = Ba, La, Ce)]

Não conhecidas na chama ar-acetileno.
Na chama N2O-acetileno é parcialmente
ionizado e usar o K 2000 ppm como supressor.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: GeF62Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Esta solução por conter F- não deve ser adicionada em soluções contendo Ca, Ba, Sr e lantanídeos. Evitar meio neutro ou básico.
É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HF, e H2SO4. Com HCl não aquecer a solução devido a formação de GeCl4 volátil.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a 5% contendo traços de
HF. Em concentrações menores que 1 mg/L não é conhecida a estabilidade.
Preparação de Amostras: O metal é atacado com mistura fluoro-nítrica (1:1:1). Evitar em todas as preparações de amostras de germânio o HCl ou água
régia, principalmente se necessário aquecimento, devido a perda por volatilização do GeCl4. O Óxido (GeO2) e minerais devem ser atacados com Na2CO3
fundido e lixiviação com H2O. O Ge é analisado no filtrado. Amostras orgânicas como carvões são levadas a cinzas e estas fundidas com Na2CO3 em cadinho
de Pt seguido de lixiviação com água.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco. Não
pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0006
0,009
0,0013
20 ppt
0,15 (N2O-acetileno)

Linhas (nm)
199,889
219,871
265,117
72 uma
265,1

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
W, Ir, Re, Co
Ir, Re
36

Ar2, 37Cl17O18O, 37Cl35Cl, 36S18O2, 36S2, 36Ar36S, 56Fe16O, 40Ar16O2, 40Ca16O2, 40Ar32S, 144Nd2+, 144Sm2+

Não há interferências relatadas.

Forma química na solução: AsO43Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita em meio alcalino ou neutro com grande parte dos metais formando arsenatos insolúveis. É estável em
diluições com HNO3, H2SO4, HCl, HF, H2O e NH4OH. Pode ser diluído com concentrações baixas de metais procurando-se manter o meio ácido.
2+
Cátions redutores como o Sn podem volatilizar o As como AsH3 (arsina) e acarretar perdas.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O elemento é atacado pelo HNO3 1:1. O As2O3 pode ser dissolvido em NaOH ou HNO3 1:1 a quente. Minerais
pulverizados (1g) devem ser fundidos com 10 g de Na2CO3 e KNO3 1:1 em cadinho de níquel e o fundido lixiviado com água. Amostras
orgânicas, cerca de 0,2g, devem ser fundidas em cadinho de níquel com mistura 1:1 de Na2CO3 e Na2O2 e o fundido lixiviado com água e HNO3
diluído.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
189,042
193,696
228,812
75 uma
193,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,005
0,012
0,01
30 ppt
0,3 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Cr
V, Ge
Ir, Co, Cd , Pt
40
Ar35Cl, 59Co16O, 36Ar38Ar1H, 38Ar37Cl, 36Ar39K, 150Nd2+, 150Sm2+
Para evitar possíveis interferências analisar por geração de
hidreto (HGAAS) cujo LD é < 0,00002 mg/L para 50 mL amostra.

Forma química na solução: SeO42Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita com metais alcalinos terrosos como Ca, Sr, Ba e Pb. É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HCl, HF, H2O e
2+
NH4OH. Cátions redutores como o Sn podem volatilizar o Se como H2Se e acarretar perdas. Estável com a maioria dos ânions.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O elemento é atacado pelo HNO3 a quente formado H2SeO4. Seus óxidos são solúveis em água. Minerais e ligas
contendo Se devem ser digeridas com HNO3. O HCl concentrado a quente deve ser evitado para não volatilizar o Se. Fusão com
Na2CO3/NaNO3 em cadinho de Ni e lixiviação com água também pode ser usada. Amostras orgânicas devem ser digeridas com H2SO4
concentrado ao quente com adição lenta de H2O2 até solução clara.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
196,026
203,985
206,279
82 uma
196,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,037
0,05
0,16
200 ppt
0,5 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Fe
Sb, Ir, Cr, Ta
Cr, Pt
C35Cl2
Para evitar possíveis interferências analisar por geração
de hidreto (HGAAS) cujo LD é < 0,00002 mg/L
para 50 mL amostra.
12
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Forma química na solução: Br
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita com os metais Ag e Hg22+. Libera Br2 quando aquecido com ácidos oxidantes concentrados como HNO3, HClO4
-3+
e H2SO4. Reage também com liberação de Br2 com ânions oxidantes como Cr2O7 , MnO4 , ClO3 , ClO , NO2 e NO3 , cátions oxidantes como Fe e
Ce4+, e H2O2. Deve-se evitar adição deste padrão com soluções contendo espécies oxidantes. É estável em meio neutro e básico e compatível com
metais alcalinos, alcalinos terrosos e amônio. Recomenda-se diluir somente com água antes da utilização.
Estabilidade: A solução é estável por dois anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 100 – 10.000 mg/L em água . Em
concentrações 10-100 mg/L é estável por 1 ano nas mesmas condições e para concentrações < 10 mg/L não é conhecida a estabilidade.
Preparação de Amostras: O elemento é muito volátil e para analisá-lo dissolver em NaOH 1M. Salmouras e água do mar devem ser diluídas com
água tipo I. Sais como brometos e bromatos também devem ser diluídos com água. Amostras orgânicas devem ser dissolvidas em solventes
orgânicos e empregar como padrões compostos organobromados dissolvidos neste solvente.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.

Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Limite de Detecção LD (mg/L)
6
---------

Linhas (nm)
163,345
79 uma
-----

(1)

Ordem
1
---------

Interferência
Gases atmosféricos

Tipo
ion
M+
-----

-----

1) Observação: Técnica pouco recomendável para análise por ICP. Técnicas recomendadas: Concentrações > 100 mg/L – titulação potenciometrica com AgNO3. Concentrações 0,1100 mg/L – cromatografia de íons (IC) ou potenciometria com eletrodo íon seletivo (ISE).

Forma química na solução: Rb+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Estável com todos os cátions metálicos e ânions inorgânicos. Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas
contendo HCl, HNO3, H2SO4 e HF. Evitar uso de HClO4. Em concentrações maiores que 1g/L pode precipitar com complexos halogenados de metais
preciosos como o ânion PtCl62- formando Rb2PtCl6 e com o ânion perclorato.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal reage explosivamente com água produzindo chama avermelhada. Minerais devem ser fundidos com
Na2CO3 em cadinho de grafite seguido de solubilização com HCl. Branco deve ser realizado devido a contaminação do Na2CO3 com Rb. Águas
salobras, água minerais e soluções somente devem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas devem ser digeridas com HNO3, H2SO4 e
HClO4 ou H2SO4 /peróxido.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
420,185
780,027
85 uma
780,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
38
0,035
1,5 ppt
0,010 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Zr, Fe
69

Ga16O, 170Er+2, 170Yb+2

Rb é ionizado cerca de 40-50% na chama ar-acet. e usar 2000
ppm de K como supressor. Melhor analisado na chama arpropano com 5-10% de ionização somente.

Forma química na solução: Sr 2+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e H2SO4 por formar sais de
estrôncio pouco solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma
grande quantidade de ânios, como CO32-, C2O42-, BO33-, CrO42-- e SeO42-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal reage com água formado Sr(OH)2 pouco solúvel e liberando H2 . Dissolve facilmente com HCl e HNO3, mas
com H2SO4 forma SrSO4 insolúvel. Óxido e carbonato são facilmente solúvel em ácidos minerais. Minerais onde ocorre como o calcário e a
apatita se dissolvem em HCl ou HNO3 mais rapidamente a quente. Minerais silicatados ou sulfato devem ser pulverizados, fundidos com
Na2CO3 em cadinho de Pt, lixiviado com água, filtrado e o precipitado contendo SrCO3 dissolvido em HCl ou HNO3 1:1. Águas salobras e
soluções podem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas podem ser digeridas com HNO3 ou levadas a cinzas em cadinho de Pt e
posterior dissolução em HCl.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
407,771
421,552
460,733
88 uma
460,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00002
0,00004
0,003
1200 ppt
0,002 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
U, Ce
Rb
Ce
Ge16O, 176Yb+2, 176Lu+2, 176Hf+2
O Sr é parcialmente ionizado e como supressor usar K
2000 ppm. Interferências de Si, Al, Ti, Zr, PO43- e SO42são eliminadas com La 1%.
72
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Forma química na solução: Y3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, FEstabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com exceção do
HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos como a Monazita
são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl 36%. Tantalatos e
niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com água e filtração da
solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos
duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco. Não
pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
360,073
371,030
377,433
89 uma
410,2

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00004
0,0002
0,0009
0,8 ppt
0,2 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Ce, Th
Ce
Ta, Th
Ge16O, 178Hf+2
Al, K e PO43-. Parcialmente ionizado e usar
como supressor K 4000 ppm
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Forma química na solução: ZrF62Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. Evitar adicionar em matrizes contendo Ca, Th, Sc,
Y e terras raras que precipitam com a ânion fluoreto e também com PO43- que pode formar fosfato de zirconilo (Zr(HPO4)2 que é insolúvel mesmo em
H2SO4 10%. Em ausência do ânion fluoreto se hidrolisa facilmente, mesmo em meio ligeiramente ácido. Precipita em meio neutro ou básico formando
Zr(OH)4. Evitar diluição das soluções ácidas de zircônio com água, pois pode formar óxido hidratado dificilmente solúvel em ácidos diluídos.
2Estabilidade: A solução na forma de ZrF6 é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a
5% . Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura oxidante/complexante como HNO3/HF. O óxido calcinado (ZrO2), cerâmicas e
minerais de zircônio como a Zirkita e Zirconita, são melhor atacados quando pulverizados e fundidos com Na2O2/Na2CO3 em cadinho de Ni. O fundido é
lixiviado com água, aquecido com HCl e filtrado para remoção de SiO2 se presente. Ligas de Zr devem ser atacada com misturas de ácidos
HCl/HNO3/HF. Amostras orgânicas, tintas e pigmentos devem ser levadas a cinzas e estas fundidas com Na2O2/Na2CO3 em cadinho de Ni.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
343,823
339,198
272,261
90 uma
360,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0004
0,0015
0,001
2 ppt
1 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Hf, Nb
Th, Mo
Cr, V, Th, W
74

Ge16O, 74Se16O, [180X+2 (onde X = Hf, Ta, W)]
HF e H2SO4 e metais alcalinos diminuem sinal.

Forma química na solução: NbF72Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. Evitar adicionar em matrizes contendo Ca, Th, Sc,
Y e terras raras que precipitam com a ânion fluoreto Em ausência do ânion fluoreto se hidrolisa facilmente, mesmo em meio ligeiramente ácido.
Precipita em meio neutro ou básico formando Nb(OH)5. Evitar diluição das soluções ácidas de nióbio com água, pois pode formar óxido hidratado
dificilmente solúvel em ácidos diluídos.
Estabilidade: A solução na forma de NbF72- é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a
5% + traços de HF. Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% + traços de HF.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura oxidante/complexante como HNO3/HF e muito resistente ao ataque dos ácidos
isolados como HCl, H2SO4 e HNO3. O óxido hidratado é insolúvel em ácidos, mas se dissolve facilmente em HF. O Nb2O5 somente é atacado lentamente
pelo HF a quente. Minerais de nióbio como a Columbita devem ser pulverizados e fundidos com KHSO4 em cadinho de silica. O fundido deve ser lixiviado
com solução de ácido tartárico ou oxálico e filtrado para remoção de sílica ou outros insolúveis. O Nb é analisado no filtrado. Amostras orgânicas devem
ser levadas a cinzas e estas fundidas com KHSO4 como descrito.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
309,418
269,706
295,088
93 uma
334,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,004
0,002
0,001
1 ppt
2 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Th, Co
Hf, U
77
Se16O, 74Se16O
F- até 2% aumenta o sinal e acima de
10% diminui o sinal.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: MoOCl62Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, HNO3 e HF. Precipita em meio alcalino. Compatível com
todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a 5% +
traços de HF. Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% + traços de HF.
Preparação de Amostras: O metal se dissolve em mistura de HCl/HNO3 (água régia) ou solução fluoro-nítrica. O óxido (MoO3) é facilmente
solúvel em meio alcalino. Minerais como Molibdenita devem ser pulverizados e fundidos em cadinho de ferro com carbonato de sódio + nitrato
de potásio ou peróxido de sódio. O fundido é lixiviado com água e neutralizado com NH4Cl e filtrado. O Mo se encontra na solução. Ligas
metálicas como aço inox devem ser atacadas com mistura HCl/HNO3 1:1. Amostras orgânicas devem ser levadas a cinzas e estas atacadas em
mistura fluoro-nítrica. Se necessário filtrar.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
202,030
203,844
204,598
95 uma
313,3

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,004
0,002
0,001
3 ppt
0,02 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Os, Hf
Ir, Ta
Ar39K16O, 79Br16O, 190Os2+, 190Pt2+
Havendo interferência adicionar 1000 ppm
Al na solução.
40

2-

Forma química na solução: RuCl6
Cor da solução aquosa: Avermelhada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, H2SO4, HNO3 e HF. Compatível com todos os metais e
ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% Preparação de Amostras: O metal é muito pouco
atacado por ácidos, até mesmo água régia ou fluoro-nitrica. Dissolve-se em meio alcalino borbulhando-se Cl2. Nestas condições forma-se RuO4
que é volátil e portanto deve ser recolhido em solução de HCl 1:1. Seus minerais devem ser atacados por fusão com KOH e KNO3 em cadinho
de Ag. Lixiviar o fundido somente com água e HCl. Evitar utilizar ácido nítrico para não volatilizar o Ru como RuO4.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
240,272
372,803
101 uma
349,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,008
0,06
3 ppt
0,16 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Fe
40

Ar61Ni, 64Ni37Cl, 85Rb16O, 202Hg2+
Em casos de interferência adicionar na solução nitrato de
uranilo 4% (P/V). Chama N2O-Acetileno diminui interferências,
mas também diminui sensibilidade.

Forma química na solução: RhCl62Cor da solução aquosa: Vermelho cereja
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, H2SO4, HNO3 e HF. Compatível com todos os metais e
ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HCl de 5 a 10%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é praticamente não atacado por ácidos, até mesmo água régia ou fluoro-nitrica. É atacado parcialmente
pelo ácido sulfúrico na temperatura de liberação de fumos. É mais facilmente atacado, quando misturado com NaCl e aquecido com atmosfera
de Cl2. Ocorre em minerais de platina e os resíduos destes minerais após tratamento com água régia, que contém o Rh por não ser atacado,
deve ser fundido com KHSO4 ou K2S2O7 em cadinho de porcelana. . Este fundido deve ser lixiviado com solução HCl 1:1. O Rh se encontra
nesta solução.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
233,477
249,077
343,489
103 uma
343,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,004
0,006
0,005
1 ppt
0,006 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Sn, Mo, Nb, Ta, Ni
Ta, Co, W, Cr, Os, Fe
Mo, Th, Ce
40

Ar63Cu, 87Rb16O, 87Sr16O, 206Pb+2
Poucos interferentes. H2SO4 e H3PO4 diminuem sinal.
Sulfatos de metais alcalinos aumentam sinal. Usar
nestes casos 1% La2(SO4)3 em HCl 2% ou
3% NaHSO4 em HCl 2%.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: PdCl42Cor da solução aquosa: Marrom ou castanha.
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, H2SO4, HNO3 e HF. Evitar meio alcalino. É reduzido ao
2+
metal pelo ácido fórmico e pelo cátion Fe . Precipita com o ânion iodeto. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,002 mg/L é estável por 1 dia em HNO3 1% em frasco de LDPE. A 0,010 mg/L é estável por 3 dias em HNO3 1% em frasco
de LDPE. Acima de 0,1mg/L é estável por aproximadamente 5 meses em HNO3 1% em frasco de LDPE.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pelo ácido nítrico à quente e mais facilmente pela água régia. Suas ligas com platina e ouro são
atacadas por água regia e com a prata pelo ácido nítrico a quente. A prata pode ser separada pela adição de HCl.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
363,470
340,458
229,651
105 uma
244,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,007
0,007
0,004
2 ppt
0,01 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
Ce, Th, Zr
Co
40
Ar65Cu, 89Y16O
Al, Co, Ni e HF diminuem sinal. Nestes casos usar
La 5000 ppm ou EDTA 0,01M. Chama N2O-acetileno
elimina interferências, mas diminui sinal.

Forma química na solução: Ag+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluída com HNO3 e HF. Evitar misturar com matrizes de outros metais contendo HCl ou cloretos. Somente em
matrizes de HCl concentrado não ocorre a precipitação da prata. Precipita com a maioria dos ânions como Br-, I-, CN-,OH-, CO32-, CNO-, CrO42-e S2sendo que grande parte destes pptos. dissolvem em meio HNO3. As soluções de Ag em HNO3 não são reduzidas pela luz.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,002 – 1 mg/L é estável por meses em HNO3 1% em frasco de LDPE com ausência de cloretos na matriz.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pelo ácido nítrico à quente. Suas ligas e minerais sulfetados são atacados por digestão com
HNO3 a quente. Haletos de prata como AgI, AgCl e AgBr e a própria Ag metálica presente em chapas fotográficas podem ser dissolvidos com
tiossulfato de sódio ou amônio ou ainda com NH4OH, mas pode formar produto explosivo com este reagente. A maioria dos minerais, inclusive
aqueles contendo haletos de prata e também resíduos fotográficos devem ser reduzidos com carvão ou chumbo pelo método de “fire assay”. O
Botão de liga de Ag e Pb obtido é dissolvido em HNO3 a quente e diluido com H2O.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
ICP-AES
FAAS

Linhas (nm)
338,289
328,068
243,779
107 uma
328,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,001
0,003
0,01
1 ppt
0,002 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
Ce, Cr, Th
Ce, Rh, V
Mn, Th, Ni, Rh
91

Zr16O
Não são conhecidos interferentes em baixas
concentrações de sais dissolvidos na matiz.

Forma química na solução: Cd2+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita em meio alcalino. Com NH4OH precipita, mas dissolve pelo excesso do reagente. É estável em diluições com
HNO3, H2SO4, HCl e HF. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente atacado HNO3 . O óxido é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. Suas ligas também são
facilmente atacadas por água régia. Minerais ou pigmentos de Cd. são atacados inicialmente por HCl e depois HNO3 ou água régia, filtrados e
diluídos com água. Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas atacadas com HNO3 ou HCl concentrados a quente. Também pode se
usar a digestão com HNO3/H2SO4 para analisar o Cd em matrizes orgânicas.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
214,438
228,802
226,502
111 uma
228,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0003
0,0015
0,0003
11 ppt
0,002 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
Pt, Ir
Co, Ir, Pt, As
Ir
95
Mo16O
Nenhuma interferência tem sido observada
na chama ar-acetileno.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução:In3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita em meio alcalino de bases fortes como o NaOH e NH4OH. Precipitam com diversos ânions como o sulfeto e
carbonato, mas estes pptos se dissolvem em meio ácido. É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HCl, e HF. Compatível com todos os metais e
ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pelo HCl e HNO3 concentrados. O óxido (In2O3) é facilmente atacado por ácidos minerais. Filmes
condutores de In2O3 podem ser dissolvidos com HNO3. O In praticamente não forma minerais, sendo mais comum sua ocorrência em minerais de
Zn como a Blenda. Neste caso este mineral deve ser atacado com HNO3 e o In analisado na solução.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
230,606
303,936
325,609
115 uma
303,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,03
0,015
0,018
1 ppt
0,05 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Ni, Os
Ir, Re
Sn, 99Ru16O
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Al, Fe, Si, Sn e Zn produzem poucas interferências.
Na chama N2O-acetileno é ionizado e usar 2000 ppm K
como supressor.

Forma química na solução: Sn2+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Evitar meio neutro ou básico. Esta solução não deve ser adicionada na água para evitar hidrólise do Sn. Sempre diluir
com HCl 5% ou ácido tartárico 1%. Manter esta acidez nas matrizes de outros elementos. Estável com todos os cátions e ânions em meio ácido.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a 5%. Em
concentrações de 0,01 até 1 mg/L é estável por meses em HNO3 5%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado com mistura fluoro-nítrica, água régia e pelo HCl a quente. O óxido (SnO2) é muito resistente ao
ataque de ácidos. Realizar fusão com Na2CO3 e S (1:1). O tioestanato de sódio formado é lixiviado com água e filtrado. Ligas de solda podem
ser atacadas com água régia.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
189,991
242,949
120 uma
235,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0001
0,015
5 ppt
0,1 (N2O-Acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
W, Mo, Rh ,Ta, Co
Te, 104Ru16O, 104Pd16O
Não há interferências relatadas.
120

Forma química na solução: Sb(O).C4H4O6Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Esta solução hidrolisa se for diluída com água. Diluir esta solução somente com HCl concentrado. Na forma de
complexo tartarato pode ser diluída com HNO3 5%. Pode ser misturada com outros metais se a acidez estiver alta ou em presença de tartarato como
complexante.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 5%. Em
concentrações de 0,01 até 1 mg/L é estável por meses em HNO3 5%.
Preparação de Amostras: O metal é melhor atacado com água régia. Suas ligas também são atacadas com água régia. O óxido (Sb2O3) deve
ser fundido com NaOH e KNO3 em cadinho de Ni. Resfriar e desagregar o fundido, transferindo para solução de HCl. Adicionar ácido tartárico
para diluir a solução. Minerais como Estibinita são fundidos em cadinho de Ni com Na2CO3/Na2O2 e fazer o procedimento anterior. Amostras
orgânicas devem ser digeridas ao quente com H2SO4 fumegante e adicionar H2O2 até solução clara.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
206,833
217,581
231,147
111 uma
228,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,003
0,0018
0,006
5 ppt
0,04 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
Cr, Ge, Hf, Ta
W, Re, Fe, Nb
Ni, Co, Pt
105

Pd16O, 89Y16O2
Cu e Ni diminuem sinal.
Chama mais oxidante remove interferentes.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: TeO42Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita com metais alcalinos terrosos como Ca, Sr, Ba e Pb. É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HCl, HF, H2O.
2+
Cátions redutores como o Sn podem precipitar o Te. Estável com a maioria dos cátions e ânions desde que não sejam redutores de Te.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
2Preparação de Amostras: O elemento é atacado pelo HNO3 conc. ou água régia formado TeO4 . Os óxidos dissolvem facilmente em KOH.
Ligas e minerais podem ser digeridos com água régia ou HCl com KClO3. A fusão também pode ser usada. Neste caso a substância
pulverizada é fundida com Na2CO3 e NaNO3 (4:1) em cadinho de Ni. Lixiviar o fundido com água e filtrar. O Te se encontra na solução como
TeO42-.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
238,578
214,281
225,902
130 uma
214,3

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,027
0,20/0,02
20 ppt
0,03 (Ar-Acetileno)

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Ordem
1
1
1
----1

Interferência
Ta, Re, V
Ir, Os W, Ga, Ru, Ta
114
Cd16O, 114Sn16O
Poucos interferentes. Em baixas concentrações, ácidos
e CO2 podem absorver radiação. Usar correção de deutério.

Forma química na solução: ICor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Precipita com os metais Ag+, Hg22+, Tl+, Cu2+ e Pd2+. Libera I2 quando aquecido com ácidos oxidantes concentrados como
-HNO3, HClO4 e H2SO4. Reage também com liberação de I2 com ânions oxidantes como Cr2O7 , MnO4 , ClO3 , ClO , BrO3 , NO2 e NO3 , cátions
3+
4+
oxidantes como Fe e Ce , e H2O2. Deve-se evitar adição deste padrão com soluções contendo espécies oxidantes. É estável em meio neutro e
básico e compatível com metais alcalinos, alcalinos terrosos e amônio. Recomenda-se diluir somente com água antes da utilização.
Estabilidade: A solução é estável por 2 anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 100 – 10.000 mg/L em água . Em
concentrações 10-100 mg/L é estável por 1 ano nas mesmas condições e para concentrações < 10 mg/L não é conhecida a estabilidade.
Preparação de Amostras: O elemento é muito volátil e para analisá-lo dissolver em NaOH 1M. Salmouras e água do mar devem ser diluídas
com água tipo I. Sais como iodetos e iodatos também devem ser diluídos com água. Amostras orgânicas devem ser dissolvidas em solventes
orgânicos e empregar como padrões compostos organo-iodados dissolvidos neste solvente.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
178,276
127 uma
-----

Limite de Detecção LD (mg/L)(1)
60
---------

Ordem
1
---------

Tipo
ion
M+
-----

Interferência
Gases atmosféricos
-----

1) Observação: Técnica pouco recomendável para análise por ICP devido à baixa sensibilidade.
Técnicas recomendadas: Concentrações > 100 mg/L – Titulação potenciometrica com AgNO3. Concentrações 0,05 - 100 mg/L – cromatografia de íons (IC), potenciometria com
eletrodo íon seletivo (ISE) ou espectrofotometria no visível que é a mais sensível.

Forma química na solução: Cs+ (aq)
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Estável com todos os cátions metálicos e ânions inorgânicos. Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas
contendo HCl, HNO3, H2SO4 e HF. Evitar uso de HClO4. Em concentrações maiores que 1g/L pode precipitar com complexos halogenados de metais
2preciosos como o ânion PtCl6 formando Cs2PtCl6 e com o ânion perclorato formando CsClO4.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal reage explosivamente com água. Minerais devem ser fundidos com Na2CO3 em cadinho de grafite seguido de
solubilização com HCl. Branco deve ser realizado devido à contaminação do Na2CO3 com Rb. Águas salobras, águas minerais e soluções somente
devem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas devem ser digeridas com HNO3, H2SO4 e HClO4 ou H2SO4 /peróxido.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
455,531
133 uma
852,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
3,2
1,7 ppt
0,017 (ar-propano)

Ordem
1
----1

Tipo
átomo
M+
átomo

Interferência
Cr, U, Ce, Ti
117
Sn16O
Cs é bastante ionizado mesmo com a chama fria
ar-propano e usar 2000 ppm de K ou Na como supressor.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Ba 2+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e H2SO4 por formar sais de
bário pouco solúveis. Evitar adicionar
em
matrizes
de
outros3- metais
contendo
estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande
2232-22quantidade de ânions, como CO3 , C2O4 , BO3 , CrO4 , AsO4 , TeO4 e SeO4 .
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal reage com água formado Ba(OH)2 pouco solúvel e liberando H2 . Dissolve facilmente com HCl e HNO3, mas com
H2SO4 forma BaSO4 insolúvel. Óxido, carbonato e a maioria de seus compostos são facilmente solúveis em HCl ou HNO3, com exceção do sulfato .
Minerais onde ocorre como o Witherita se dissolve em HCl.ou HNO3 mais rapidamente a quente. Minerais silicatados ou Barita (BaSO4) devem ser
pulverizados, fundidos com Na2CO3 em cadinho de Pt, lixiviado com água, filtrado e o precipitado contendo BaCO3 dissolvido em HCl ou HNO3 1:1.
Águas salobras e soluções podem ser diluídas com HNO3 1%. Amostras orgânicas podem ser digeridas com HNO3 ou levadas a cinzas em cadinho
de Pt e posterior dissolução em HCl.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
455,403
233,527
230,424
138 uma
553,6

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0001
0,0003
0,0005
1 ppt
2 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Zr, U
Mo, Ir, Co
O Ba é parcialmente ionizado e como supressor usar K 2000 ppm.
Interferências de Si, Al, e PO43- na chama ar-acetileno.

Forma química na solução: La 3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos
como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl
36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com
água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois
pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
379,478
408,672
412,323
139 uma
550,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,00002
0,001
0,001
1 ppt
2 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Th
Ce, Th
123
Sb16O, 123Te16O
-,

3-

Al, Si, F Fe e PO4 e outros terras raras.
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 5000 ppm.

Forma química na solução: Ce3+ ou Ce(NO3)623+
2Cor da solução aquosa: Incolor para o cátion Ce e laranja para o ânion Ce(NO3)6
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato de Ce3+ são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Já o CeO2 é mais facilmente atacado pelo H2SO4 à quente. Ocorre em minerais contendo outros elementos terrasraras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de
fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita
podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos
terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis.
Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
413,765
418,660
453,975
140 uma
520,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0058
0,0075
0,0063
1 ppt
100 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Ce
Zr
124
Sn16O, 124Te16O
-----
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Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Forma química na solução: Pr3+
Cor da solução aquosa: Esverdeada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em 2-matrizes
de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
2ânions como OH , CO3 , C2O4 , F .
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. O seu óxido negro Pr6O11 dissolve em HCl com liberação de Cl2 . Ocorre em minerais contendo outros elementos terrasraras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos.
Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser
digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras
na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras
orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Linhas (nm)
414,311
417,939
422,535
141 uma
495,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,004
0,001
0,004
0,3 ppt
10 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Ce
Cr, Ce
V, U
125
Te16O

Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O Si também interfere.

Forma química na solução: Nd3+
Cor da solução aquosa: Arroxeada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos.
Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por
refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de
sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com
pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas
digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
401,225
430,358
406,109
146 uma
492,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,0014
0,002
2 ppt
1,5 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Ti, Cr
Ce
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O Si, Al, Fe, Ti e F- diminuem o sinal.

Forma química na solução: Sm 3+
Cor da solução aquosa: Amarelo pálido e incolor em soluções diluídas
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos.
Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por
refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato
de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão
com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas
digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
359,260
428,079
442,434
152 uma
429,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,002
0,0014
2 ppt
1 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
W, Th
Ce, Cr
Ce, Ca
136

Ce16O, 136Ba16O, 152Gd
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
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Forma química na solução: Eu3+
Cor da solução aquosa: Rosa pálida e incolor em soluções diluídas
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em 2-matrizes
de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
2ânions como OH , CO3 , C2O4 , F .
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos
como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl
36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com
água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois
pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
381,967
412,970
420,505
153 uma
459,4

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0003
0,0004
0,0004
1 ppt
0,0015 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Cr, V
Nb
Ce, V
137
Ba16O
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 4000 ppm.
O F-, Al e Si diminuem o sinal e Na aumenta.

Forma química na solução: Gd3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos.
Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por
refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato
de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão
com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas
digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
342,247
336,22
335,047
158 uma
368,4

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0025
0,0002
0,002
2 ppt
3 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Th, U
Th, Ca
Ce, Ca
142
Ce16O, 142Pr16O, 158Dy
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O F-, Fe, Al e Si acima de 500 ppm diminuem o sinal.

Forma química na solução: Tb 3+
Cor da solução aquosa: Rosa pálido e incolor em soluções diluídas
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. O seu óxido marrom Tb4O7 dissolve em HCl com liberação de Cl2 . Ocorre em minerais contendo outros elementos
terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de
fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita
podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos
terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis.
Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
350,917
367,635
159 uma
432,7

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,005
0,006
1 ppt
0,7 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
V, Th, Ce, Zr
Ta, Ce, Co, U
143
Nd16O, 127I16O2
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O Si, Al, Fe e F- diminuem o sinal.
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Forma química na solução: Dy3+
Cor da solução aquosa: Amarelo pálido e incolor em soluções diluídas.
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos
como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl
36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com
água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois
pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
340,780
353,170
163 uma
421,2

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0007
0,0003
3 ppt
0,03 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Hf, Th, U, Zr
Ce, Th
147
Sm16O
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 4000 ppm.
O F-, Al e Si diminuem o sinal e Na aumenta.

Forma química na solução: Ho 3+
Cor da solução aquosa: Ligeiramente avermelhada e incolor em soluções diluídas
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos
como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl
36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com
água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois
pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
345,600
339,898
165 uma
410,4

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0005
0,002
1 ppt
0,04 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
U, Ti
Ce, Re
149
Sm16O
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O F-, Al e Si diminuem o sinal.

Forma química na solução: Er3+
Cor da solução aquosa: Rosada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos.
Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por
refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato
de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão
com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas
digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
337,271
349,910
166 uma
400,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0007
0,002
1 ppt
0,05 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Th, Ti
Ru, Th, U
150
Sm16O, 150Nd16O
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 4000 ppm.
O F-, Al e Si diminuem o sinal.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Tm3+
Cor da solução aquosa: Fracamente verde e incolor em soluções diluídas.
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em 2-matrizes
de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
2ânions como OH , CO3 , C2O4 , F .
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos.
Fosfatos como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por
refluxo com HCl 36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato
de sódio, lixiviação com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão
com pirosulfato de potássio, pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas
digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
313,126
346,220
169 uma
371,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,003
0,0015
1 ppt
0,02 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
U, Th, Be
Rh, U
153
Eu16O
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.

Forma química na solução: Yb3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos
como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl
36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação com
água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio, pois
pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
328,937
369,419
174 uma
398,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0003
0,0006
2 ppt
0,004 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
U, Ce, V
Fe
158
Gd16O, 158Dy16O, 174Hf
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O F-, Al e Si diminuem o sinal.

Forma química na solução: Lu3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3 Evitar utilizar H3PO4 e HF por formar sais pouco
solúveis. Evitar adicionar
em matrizes de outros metais contendo estes ácidos. Precipita em meio alcalino ou neutro com uma grande quantidade de
ânions como OH-, CO32-, C2O42-, F-.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em HCl ou HNO3. O óxido e carbonato também são solúveis em ácidos minerais com
exceção do HF e H3PO4. Ocorre em minerais contendo outros elementos terras-raras na forma de fosfatos, silicatos, tantalatos e niobatos. Fosfatos
como a Monazita são digeridos a quente com H2SO4 até liberação de fumos. Silicatos como a Gadolinita e Cerita são digeridos por refluxo com HCl
36%. Tantalatos e niobatos como Euxenita e Fergusonita podem ser digeridos com HF a quente ou fundidos com pirosulfato de sódio, lixiviação
com água e filtração da solução contendo os elementos terras raras na forma de sulfatos solúveis. Evitar realizar a fusão com pirosulfato de potássio,
pois pode formar sulfatos duplos pouco solúveis. Amostras orgânicas devem ser transformadas em cinzas e estas digeridas com HCl ou HNO3.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
261,542
291,139
175 uma
336,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0001
0,0006
1 ppt
0,3 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Th, Mo, V, W
Cr, U
159
Tb16O
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 2000 ppm.
O F-, PO43- Fe, Al e Si diminuem o sinal.
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Forma química na solução: HfF62Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. Evitar adicionar em matrizes contendo Ca, Th, Sc,
3Y e terras raras que precipitam com a ânion fluoreto e também com PO4 que pode formar fosfato de Háfnio (Hf(HPO4)2 que é insolúvel mesmo em
H2SO4. Em ausência do ânion fluoreto se hidrolisa facilmente, mesmo em meio ligeiramente ácido. Precipita em meio neutro ou básico formando
Hf(OH)4. Evitar diluição das soluções ácidas de zircônio com água, pois pode formar óxido hidratado dificilmente solúvel em ácidos diluídos.
2Estabilidade: A solução na forma deHfF6 é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 2 a
5% + traços de HF . Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%+ traços de HF .
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura oxidante/complexante como HNO3/HF. O óxido calcinado (HfO2), cerâmicas e
minerais de zircônio como a Zirkita e Zirconita que contém Hf, são melhor atacados quando pulverizados e fundidos com Na2O2/Na2CO3 em cadinho
de Ni. O fundido é lixiviado com água, aquecido com HCl e filtrado para remoção de SiO2 se presente. Ligas de Zr e Hf devem ser atacada com misturas
de ácidos HCl/HNO3/HF. Amostras orgânicas, tintas e pigmentos devem ser levadas a cinzas e estas fundidas com Na2O2/Na2CO3 em cadinho de Ni.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
277,336
273,876
264,141
177 uma
307,3

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,002
0,002
0,004
4 ppt
2 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Nb, Cr, U
U, Mo
Ba, Th, U
61
Dy16O
HF e H2SO4 e metais alcalinos diminuem sinal.

Forma química na solução: TaF72Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. Evitar adicionar em matrizes contendo Ca, Th,
Sc, Y e terras raras que precipitam com a ânion fluoreto Em ausência do ânion fluoreto se hidrolisa facilmente, mesmo em meio ligeiramente ácido.
Precipita em meio neutro ou básico formando Ta(OH)5. Evitar diluição das soluções ácidas de tantalio com água, pois pode formar óxido hidratado
dificilmente solúvel em ácidos diluídos.
Estabilidade: A solução na forma de TaF72- é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de
2 a 5% + traços de HF. Em concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% + traços de HF.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura oxidante/complexante como HNO3/HF e muito resistente ao ataque dos ácidos
isolados como HCl, H2SO4 e HNO3. O óxido hidratado é insolúvel em ácidos, mas se dissolve facilmente em HF. O Ta2O5 somente é atacado
lentamente pelo HF a quente. Minerais de tantalio como a Columbita e Tantalita devem ser pulverizados e fundidos com KHSO4 em cadinho de silica.
O fundido deve ser lixiviado com solução de ácido tartárico ou oxálico e filtrado para remoção de sílica ou outros insolúveis. O Ta é analisado no
filtrado. Amostras orgânicas devem ser levadas a cinzas e estas fundidas com KHSO4 como descrito.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
226,230
240,063
268,517
181 uma
271,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,01
0,004
0,009
2 ppt
2 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Sb, Nb
Hf, Fe, Bi
Cr, Ru, Hf, W
65
Ho16O
F-, SO42-e PO43-

Forma química na solução: WOF52Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: O W em solução é muito sujeito a hidrolise e deve se estabilizado com HF a 1%. Pode ser diluidos com HCl e HNO3
mantendo a concentração de HF em 0,1%. Na preparação de padrões multielementares de W recomenda-se somente mistura-lo com elementos
que são também estabilizados com HF como Ti, Zr, Hf, Ta, Mo, Si, Sn e Ge. Também manter a acidez em 1% nestes padrões. Esta solução não dever
ser misturada com metais que precipitam com HF como lantanídeos e alcalinos terrosos. Formação de precipitado amarelo (WO3) indica hidrolise do
padrão e portando necessita maior concentração de HF como estabilizante.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 5% + 1% de HF.
Em concentrações de 0,002 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% + HF 0,1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado pela mistura H2O/HNO3/HF (1:1:1), sendo praticamente não atacado pelo HCl e lentamente atacado
2pelo HNO3 ou água régia. O óxido (WoO3) é solúvel em meio alcalino e NH4OH formando tungstatos (WO4 ). Também se dissolve em HF. Minerais
como Wolframita devem ser pulverizados e 1g devem ser fundidos com 10g de Na2O2 em cadinho de Ni. O fundido é lixiviado com água, filtrado, HCl
deve ser adicionado, fervido e adicionado solução de cinchonina para formar WO3. Este WO3 deve ser filtrado e dissolvido em NH4OH para dar a
solução onde o W é analisado. Ligas de W são digeridas com HNO3+HF.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
239,709
224,875
209,475
182 uma
255,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,017
0,005
0,008
5 ppt
1 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Co, Rh, Ag
Mo
166
Er16O
Fe, Cu, Co, K e outros em presença de H2SO4 e H3PO4.
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Forma química na solução: ReO4Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: É estável em diluições com HNO3, H2SO4, HCl e HF. Compatível com todos os metais e ânions em meio ácido. Pode
+
+
+
+
+
+
precipitar quando misturado com K , Rb , Cs , Tl e Ag em concentração > 1g/L e também com NH4 formando NH4ReO4 cuja solubilidade é 8,7g/L a
30oC.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado HNO3 formando o ânion ReO4 (perrenato). Também é atacado pelo HClO4, H2O2, água de Cl2 e Br2
formando HReO4. O óxido (Re2O7) é soluvel em água. Os outros perrenatos metálicos são solúveis em água, com exceção dos metais alcalinos. O
Re2S7 pode ser dissolvido com NaOH 5% e H2O2. Por ser extremamente raro o melhor método de analisar o Re é por destilação como Re2O7 volátil
pela digestão de minerais a quente com H2SO4 e passagem de corrente de HCl e recolhendo o gás em solução HCl 5%.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
221,426
227,525
187 uma
346,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0006
0,011
2 ppt
0,9 (N2O-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
Fe, Os, Mo, Ta
Ru, Co, Ca
171
Yb16O, 187Os
Ca,Ba,Mg e metais de transição em geral diminuem o sinal.
O H2SO4 de 0,1 a 5% aumenta o sinal. Chama fortemente oxidante diminui interferências.

2-

Forma química na solução: OsCl6
Cor da solução aquosa: Esverdeada
Compatibilidade Química: Somente deve ser diluído com HCl 5%. Pode ser diluído com outros metais e ânions somente em HCl 5%. Não diluir com
HNO3, pois pode formar OsO4 muito volátil e tóxico.Outros ânions oxidantes como peróxidos, Cr2O7--, ClO-, ClO2-e ClO3- se presentes também podem
formar OsO4.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HCl 10%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L não é conhecida a sua estabilidade.
Preparação de Amostras: Deve-se tomar muito cuidado em preparações de amostras principalmente porque o Os é facilmente oxidado a OsO4
volátil e provocando perda do metal. O metal é atacado pela água régia formando OsO4 volátil. O metal pode ser atacado também pela passagem
de Cl2 em uma mistura de pó de Os com KCl. Forma-se o K2OsCl6 que pode ser extraído com água. A fusão de seus minerais e ligas com KOH/KNO3
pode ser usada já que forma Osmato de Potássio (K2OsO4) que é solúvel em água e HCl. Não digerir com HNO3 e nem diluir com este ácido.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
225,585
192 uma
290,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,005
1 ppt
0,1 (N2O-acetileno)

Ordem
1
----1

Tipo
íon
M+
átomo

Interferência
Fe, Ta, Ge, Ir, Cr
176
Yb16O, 176Lu16O, 176Hf16O, 192Pt
A presença de peróxidos e/ou chama oxidante diminuem
o sinal devido formação de OsO4 devido a queda de átomos livres.

Forma química na solução: IrCl62Cor da solução aquosa: Esverdeada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, H2SO4, HNO3 e HF. Compatível com todos os metais e
+
+
+
+
ânions em meio ácido. Pode precipitar com NH4 e K , Rb e Cs formando sais pouco solúveis em concentrações altas destes cátions.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HCl 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%
Preparação de Amostras: O metal é muito pouco atacado por ácidos, até mesmo água régia.. Em ligas com a platina até 10% podem ser atacado
com água régia. Em ligas acima de 10% recomenda-se misturar o Ir na forma pulverizada com NaCl , colocar em cadinho de porcelana e introduzir
dentro de um tubo de quartzo aquecido ao rubro. Passar cloro neste tubo para formar o Na2IrCl6 que é solúvel em água. Esta solução pode ser
acidulada com HCl e assim analisar o Ir.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:

Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
224,268
212,681
205,222
191 uma
208,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0035
0,03
0,06
2 ppt
0,5 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
Nb, Hf, Cu
Ta, Yb, Au, V
Fe
175

Lu16O
Al, Cu, Pb, Pt, Na e K, diminuem o sinal cerca de 50%.
Ti, Sn, Ni, Fe e Pd diminuem sinal em 30%. Usar mistura Cu
7000 ppm com Na 3000 ppm para diminur interferência.
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Forma química na solução: PtCl62Cor da solução aquosa: Alaranjada
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, , H2SO4, HNO3 e HF. Compatível com todos os metais e
+
+
+
+
ânions em meio ácido. Pode precipitar com NH4 e K , Rb e Cs formando sais pouco solúveis e concentrações altas destes cátions.
Estabilidade: A soluçãoé estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HCl 5%. Em concentrações
de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%
Preparação de Amostras: O metal é atacado pela água régia a quente formado H2PtCl6. Não e atacado pelo HF, HNO3, HCl e H2SO4 mesmo a
quente. É atacado com Na2CO3, Na2O2 , NaOH e KOH fundidos que são fundentes comuns em aberturas de amostras e por isso não devem ser
usados em cadinho de Pt. Seus minerais e ligas podem ser digeridos com água régia. Catalisadores tipo carvão devem ser calcinados e as cinzas
digeridas com água régia.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
214,423
203,646
195 uma
266,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,003
0,006
5 ppt
0,1 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
íon
íon
M+
átomo

Interferência
W, As, Ir, Cd
Co, Hf
179
Hf16O
Sofre interferência de outros metais nobre com diminuição do sinal.
Usar La 1% ou Cu 2%. Chama N2O-acetileno elimina interferências mais diminui sinal.

Forma química na solução: AuCl4Cor da solução aquosa: Amarela
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl, H2SO4, HNO3. Compatível com todos os metais e
ânions em meio ácido. Pode precipitar com em meio básico dissolvendo-se em excesso de reagente. Precipita com NH4OH formando precipitado
explosivo (ouro fulminante) e também com cátions redutores como o Sn2+ na forma de Au metálico.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HCl 5%. Em
concentrações de 0,002 a 0,010 mg/L é estável por aproximadamente 1 dia em HNO3 1% em frasco de L
Preparação de Amostras: O metal é atacado pela água régia a quente formado HAuCl4. Não e atacado pelo HF, HNO3, HCl e H2SO4 mesmo a
quente. Seus minerais e ligas podem ser digeridos com água régia. As ligas de Au com Ag atacadas com água régia produzem resíduo de AgCl que
pode ser filtrado e o Au analisado na solução.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
267,595
242,795
208,209
197 uma
242,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0055
0,003
0,01
5 ppt
0,01 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
Cr, Th, Rh, Ru, Nb,Ta,U
Th, Ta, Pt Co, F, Mn e Os
Ir, Re
181

Ta16O
Poucas interferências observadas.
Altas concentrações de Fe, Ca e Cu diminuem sinal.

Forma química na solução: Hg2+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluída com HNO3. Evitar misturar com matrizes de outros metais contendo HCl ou cloretos e cátions redutores
com Fe2+ e Sn2+. Precipita com a maioria dos ânions como Br-, I-, CN-, OH-, CO32-, CNO-, CrO42-e S2- sendo que grande parte destes pptos. dissolvem
em meio HNO3.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1000 – 10.000 mg/L em HNO3 5%. Em baixas
concentrações o Hg sobre adsorção pelo LDPE. Em concentrações de 0,002 – 0,100 mg/L é estável em HNO3 10% em frasco de vidro. De 1-100
mg/L é estável em frasco de vidro em HNO3 7%.
Preparação de Amostras: O metal é atacado facilmente pelo HNO3 concentrado formando sal mercúrico. Com HNO3 diluido forma mistura de sal
mercuroso e mercúrico. O sal mercuroso precipita com o ânion cloreto. Seus óxidos são solúveis em HNO3. Minerais como o Cinábrio é atacado pelo
HNO3. Compostos orgânicos podem ser digeridos com HNO3 , mas nunca analisar nas cinzas devido a volatilidade do Hg. Compostos
organomercúricos requerem procedimentos especiais e devem ser digeridos em frascos fechados a quente com HNO3 e H2SO4. Se necessário
adicionar (NH4)2S2O8 para facilitar a digestão da matéria orgânica.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
184,950
194,227
253,652
202 uma
253,6

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,0085
0,005
0,03
9 ppt
0,2 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
----1

Tipo
átomo
íon
átomo
M+
átomo

Interferência
V
Ta, Th ,Rh , Fe, U, Co
186

W16O

Interferência podem ser oriundas de diferentes respostas na
chama pelos sais Hg2+ e Hg22+. Adicionar SnCl2 antes da análise.
Eliminação de interferentes são obtidos por análise do vapor Hg
a frio (CVAAS) com LD de 0,00002 mg/L.
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Tl+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluída com HNO3, HF e HCl. Estável com a maioria dos metais e ânions
2- 22Precipita em meio básico com os ânions S , I , PtCl6 , CNS e CrO4 . Os sais talosos precipitam em soluções concentradas com o ânion Cl sendo sua
o
solubilidade de 3g/L a 20 C, mas se dissolve a quente.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1000 – 10.000 mg/L em HNO3 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1% .
+
3+
Preparação de Amostras: O metal é atacado facilmente pelo HNO3. Forma sais talosos (Tl ) ou tálicos (Tl ). Seus óxidos dissolvem facilmente em
HNO3. Seus minerais e compostos também dissolvem em HNO3 ou água régia. Ligas são também atacadas com água régia. Compostos orgânicos
ou pastas usadas como veneno de rato são digeridas com HNO3 e H2SO4 até solução incolor ou amarelo pálido. Adicionar porções de NaNO3 para
auxiliar a digestão.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
190,864
276,787
351,924
205 uma
276,8

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,004
0,01
0,016
2 ppt
0,02 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
V, Ti
Ta, V, Fe, Cr
Th, Ce, Zr
189

Os16O
Poucas interferências. Em chama N2O-acetileno é parcialmente

ionizado e usar K 2000 ppm como supressor.

Forma química na solução: Pb2+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluída com HNO3, HF e HCl. Precipita com H2SO4 e sulfatos da matriz.
223322Precipita com a maioria dos ânions em meio neutro e básico como MoO4 , CO3 , PO4 , BO3 , CrO4 e S sendo que grande parte destes pptos.
dissolvem em meio HNO3. Pode precipitar com concentrações elevadas de cloreto sendo que a solubilidade do PbCl2 em água é 9,9g/L a 20oC.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1000 – 10.000 mg/L em HNO3 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%
Preparação de Amostras: O metal é atacado facilmente pelo HNO3 (1:1) a quente. Evitar HNO3 concentrado devido a formação do Pb(NO3)2 que é
pouco solúvel no excesso de HNO3 . O óxido (PbO) e facilmente atacado pelo HCl. Minerais de sulfeto como a Galena inicialmente deve ser atacado
pelo HCl para eliminar o H2S. Atacando este mineral com HNO3 forma PbSO4 que é insolúvel. Escória e minerais silicatados devem ser fundidos com
Na2CO3, lixiviação com água e solubilização com HNO3. Ligas de Pb são atacadas com HNO3. Amostras orgânicas são levadas a cinzas e estas
digeridas com HCl. Se necessário filtrar e analisar o Pb na solução.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
168,215
217,000
220,353
208 uma
217,0

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,003
0,03
0,0014
5 ppt
0,01 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
átomo
íon
M+
átomo

Interferência
Co
W, Ir, Hf, Sb, Th
Bi, Nb
192

Pt16O, 192Os16O
Elevadas concentrações de3-sólidos
e sais dissolvidos interferem.
Usar correção de D2. O PO4 , I , F , e acetato diminuem
absorbância. Usar EDTA 0,1M ou chama N2O-Acetileno.

Forma química na solução: Bi3+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluída com HNO3, HF, HCl e H2SO4. Hidrolisa facilmente em meio neutro ou básico formando sais básicos e
32por isso manter acidez livre em todos os padrões de Bi com HNO3 5%. Precipita também em meio neutro com I , PO4 , NH4OH, OH e S . Compatível
com a maioria dos metais e ânions.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1000 – 10.000 mg/L em HNO3 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%
Preparação de Amostras: O metal é atacado facilmente pelo HNO3. Seu óxido é facilmente atacado pelo HNO3. Minerais também são atacados
pelo HNO3. Ligas de Bi são digeridas usando 20mL de HCl conc. e 5 mL de HNO3 conc. para 1g de amostra. Amostras contendo matrizes orgânicas
podem ser levadas a cinzas e estas digeridas com HNO 3 e filtradas. O Bi se analisa na solução. A digestão com H2SO4 e H2O2 também pode ser
usada.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
306,772
223,061
222,825
208 uma
223,1

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,01
0,012
0,02
2 ppt
0,05 (ar-acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
átomo
átomo
átomo
M+
átomo

Interferência
U, Zr, Hf, Fe, Th
Th, Ir, Ti Cu
Ce, Os, Cr, Hf
193 16
Ir O
Não observado interferências até
concentração de 10.000 ppm
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Informações sobre os Elementos
Forma química na solução: Th4+
Cor da solução aquosa: Incolor
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. Evitar H3PO4 e HF nas preparações e
recomenda-se não misturar com matrizes contendo íons destes ácidos. Precipita com grande parte dos ânions em meio neutro ou básico como OH ,
22CO3 , F , C2O4 , IO3 . Precipita também com solução de K2SO4 formado sal duplo 2K2SO4.Th(SO4)2.2H2O.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em
concentrações de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura de HCl/HNO3. O ThO2 calcinado, usado em mantas de lampiões é insolúvel em
ácidos, mas é atacado com H2SO4 à quente. Também é atacado por fusão com KHSO4 em cadinho de platina, devendo o fundido ser lixiviado com
HCl 6N. O mineral Torita (ThO2) deve ser pulverizado e fundido com pirosulfato ou bissulfato de potássio em cadinho de Pt. A Monazita pode ser
atacada com H2SO4 a quente com liberação de fumos.
o
o
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20 C +/- 5 C. Evitar retorno de solução para o frasco.
Não pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
283,730
283,231
274,716
232 uma
371,9

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,07/0,007
0,07/0,007
0,017
1 ppt
-----

Ordem
1
1
1
----1

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Interferência
U, Zr
U, Mo, Ti, Fe, Cr
Fe, Ti, Ta, V

----Forma química na solução: UO22+ (Uranilo)
Cor da solução aquosa: Verde salmão
Compatibilidade Química: Pode ser diluído e adicionado em matrizes ácidas contendo HCl e HNO3. O cátion uranilo é estável com a maioria dos cátions e
ânions encontrados. Forma poucos sais insolúveis em meio neutro ou básico como (NH4)2U2O7 com o NH4OH, o UO2CO3 com o (NH4)2CO3 e (UO2)2Fe(CN)6
com o ânion ferrocianeto.
Estabilidade: A solução é estável por anos em frascos de polietileno (LDPE) em concentrações de 1 – 10.000 mg/L em HNO3 de 1 a 5%. Em concentrações
de 0,001 – 1 mg/L é estável por meses em frascos de LDPE em HNO3 1%.
Preparação de Amostras: O metal é facilmente solúvel em mistura de HCl/HNO3. Suas ligas com Fe também são solúveis em HCl a quente, sendo no final
da digestão recomendável adição de HNO3. O óxido U3O8 é facilmente solúvel em HNO3 mas dissolve com dificuldade em HCl. O UF4 e UO2(HPO4)2 são
insolúveis em água mas dissolvem ácidos minerais fortes. O mineral Carnotita é atacado com a mistura HNO3/HF 4:1 a quente. A maioria de seus minérios
são atacados com água régia.
Manuseio e armazenagem: Manter o frasco fechado quando não estiver usando. Armazenar a 20oC +/- 5oC. Evitar retorno de solução para o frasco. Não
pipetar diretamente do frasco para evitar contaminações.
Informações espectrais:
Técnica
ICP-AES
ICP-AES
ICP-AES
ICP-MS
FAAS

Linhas (nm)
385,958
367,007
263,553
238 uma
358,5

Limite de Detecção LD (mg/L)
0,018
0,02
0,01
2 ppt
40 (N2O/acetileno)

Ordem
1
1
1
----1

Interferência
Th, Fe
Th, Ce
Ce, Ir, Th, Rh, W, Zr, Ta, Ti, V, Hf, Fe, Re, Ru

Tipo
íon
íon
íon
M+
átomo

Pb16O2
Parcialmente ionizado e usar como supressor K 4000 ppm.
206

• Os padrões de pesos atômicos listados estão com as incertezas da última casa decimal entre parêntesis. Estes valores correspondem aos pesos atômicos dos elementos naturais de fontes terrestres.
• Os dados de abundância são médios e relativos a crosta terrestre, sendo expressos em mg/kg ou partes por milhão (ppm) em massa. As concentrações dos elementos mais raros podem variar em várias ordens de
grandeza, estando mais ou menos concentrados em algumas regiões da crosta.
• Os estados de oxidação listados são os mais estáveis e conhecidos para os elementos, principalmente em solução aquosa e em compostos oxigenados.

Número Atômico
Ponto de Fusão (ºC)
Abundância (mg/kg)
Estado de Oxidação

Massa Atômica
Configuração Eletrônica

Ponto de Ebulição (ºC)
7.05
+2
+3

62

Sm
150.36
6

1072
1790
7.52

Densidade (g/cm3)
Símbolo

2

[Xe] 4f 6s
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Publicações Quimlab
Faz parte da filosofia da empresa de oferecer junto com seus produtos também conhecimento, com objetivo que o cliente entenda e
utilize corretamente seus produtos dentro de critérios técnicos, científicos e de Boas Práticas de Laboratório (GLP). Neste sentido a
Quimlab vem realizando diversas publicações técnicas com finalidades educacionais na área de química e podemos destacar:
Tabela Periódica dos Elementos Químicos - A História das Descobertas.
Esta Tabela Periódica mostra os elementos química na sua forma natural e apresenta resumidamente dados históricos de suas
descobertas e dos seus descobridores. É impressa em papel couchê em tamanho grande 0,7 m X 1,0 m.

Esta publicação é distribuída gratuitamente para clientes Quimlab ou podem ser compradas diretamente
pelo site www.quimlab.com.br ou pelo email contato@quimlab.com.br .
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Publicações Quimlab
Livro “A Cor da Vida”
Biografia inspiradora do Químico e Cineasta
Húngaro George Jonas. Contém lições de vida, de
empreendedorismo e ensinamentos químicos.
Livro formato 16 x 23 cm com 272 páginas

Guia dos Elementos Químicos
Uma fascinante viagem pela descoberta dos blocos que constituem nosso Universo
Apresenta a Tabela Periódica em formato de livro com mais de 1.300 ilustrações dos
elementos químicos, seus compostos, descobridores, minerais, aplicações e curiosidades.
Além disso, conta uma breve história da evolução da Química, principalmente abordando
o conceito de elemento químico desde a Grécia antiga até as últimas descobertas atuais.
Apresenta diversas tabelas com dados, como a cronologia da descoberta dos elementos
químicos, abundâncias na natureza, fontes de obtenção e os processos de formação dos
elementos no universo.
Livro com formato em capa dura com 144 páginas impressas em papel couche 115g e
tamanho 15,5 cm x 21 cm.

Caneca
decorativa
apresentando
símbolo, número
atômico e
massa atômica
dos elementos
químicos.
Capacidade de
300 mL

O mais completo catálogo de
padrões analíticos do Brasil,
apresentando todas as linhas de
produtos SpecSol

Catálogo de Padrões Analíticos

Caneca Tabela Periódica

Blocos em resina dos elementos
químicos para exposições e finalidades
didáticas. Produzidos na forma redonda
de 60 mm de diâmetro e 45 mm de
altura e também quadrados de 70 mm x
70 mm por 45 mm de altura.

Blocos em Resina dos Elementos Químicos
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