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RESUMO 

 

Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são compostos orgânicos 

presentes no meio ambiente considerados poluidores, sendo que esses 

apresentam potencial carcinogênico e mutagênico. Umas das técnicas 

empregadas para remoção de poluente do ambiente é a fitorremediação, que 

utiliza plantas para recuperar solos contaminados e apresenta vantagens 

devido à sua natureza permanente, além de ser economicamente viável. O 

objetivo com este trabalho foi avaliar o potencial de remediação de solos 

contaminados com HPA utilizando a espécie Erythrina velutina Willd (mulungu).  

A seleção desta espécie foi baseada em características como rápido 

crescimento e apresentam raízes alongadas. Suas sementes foram submetidas 

a testes de germinação com taxas de aproximadamente 70% em solo contendo 

HPA, que foi coletado em uma usina de cana-de-açúcar localizada no 

município de Laranjeiras/SE. Este solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho-Amarelo eutrófico e sua caracterização indicou ser um solo rico em 

matéria orgânica. Enquanto os teores de alumínio, sódio e potássio foram 

baixos, os de cálcio, magnésio e fósforo encontrados foram altos. Os 16 HPA 

USEPA foram extraídos por ultrassom e analisados por cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas. A Erythrina velutina apresentou uma 

eficiência de remoção que variou entre 31,6 a 100% para os 16 HPA no 

período total de 120 dias, sendo que o somatório dos HPA presentes no solo 

apresentou ao final do período avaliado 70% de redução. Na análise das folhas 

do mulungu as concentrações dos HPA variaram entre 8,60 a 343,91 ng g-1, 

apresentando somente HPA de baixa massa molar. Nas raízes as 

concentrações foram entre 5,72 a 509,63 ng g-1 e dos 16 HPA avaliados 

apenas o acenafteno não foi detectado. No período de 120 dias de 

fitorremediação, a espécie apresentou boa capacidade de remoção dos 

compostos estudados, seu desenvolvimento não foi inibido pela presença dos 

contaminantes e, portanto, pode ser indicada como uma espécie viável para 

reflorestamento de áreas degradadas.  

 

Palavras-chave: Fitorremediação; HPA; Mulungu; Erithryna velutina Willd; Solo 

contaminado; GC-MS/MS. 
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ABSTRACT 

 

Polycyclic aromatic hydrocarbons (HPA) are organic compounds present in the 

environment considered to be pollutants, which have carcinogenic and 

mutagenic potential. One of the techniques used to remove pollutants from the 

environment is phytoremediation, which uses plants to recover contaminated 

soil and has advantages due to its permanent nature, besides being 

economically viable. The aim of this work was soil remediation using the 

Erythrina velutina Willd plant species to remove PAH. The selection of this 

species was based on its characteristics such as rapid growth and elongated 

roots, among other characteristics that make them phytoremediation potentials. 

Its seeds were submitted to germination tests with rates of approximately 70% 

in soils containing PAH. The experiment was carried out with a soil sample from 

the Usina São José do Pinheiro, located in Laranjeiras/SE. This soil was 

classified as eutrophic Red-Yellow Argisol and its characterization indicated to 

be a soil rich in organic matter. While the levels of aluminum, sodium and 

potassium were low, those of calcium, magnesium and phosphorus were high. 

The 16 PAH USEPA were extracted by ultrasound and analyzed by gas 

chromatography coupled with mass spectrometry. Erythrina velutina showed a 

removal efficiency that ranged from 31.6 to 100% for the 16 PAH in the total 

period of 120 days, and the sum of the HPA present in the soil showed 70% 

reduction at the end of the evaluated period. In the analysis of mulungu leaves, 

HPA concentrations ranged from 8.60 to 343,91 ng g-1, and only lower molar 

compounds were detected. In the roots were found concentrations between 

5.72 to 509.63 ng g-1 and of the 16 PAH evaluated only acenaphthen was not 

detected. During the phytoremediation period, the species showed good 

removal capacity of the studied compounds, and their development was not 

inhibited in the presence of contaminants and, therefore, can be indicated as a 

viable species for reforestation of degraded areas. 

 

Keywords: phytoremediation; PAH; mulungu; Erythrina velutina Willd; 

contaminated soil; GC-MS/MS. 
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1.        INTRODUÇÃO 

           Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA) são contaminantes 

orgânicos persistentes que contêm pelo menos dois anéis aromáticos fundidos 

em diferentes arranjos estruturais. Alguns destes HPA são tóxicos e 

carcinogênicos, portanto, sua presença pode colocar em risco a saúde dos 

seres humanos. Existem centenas de HPA, porém, a USEPA (Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos), do inglês United States 

Environmental Protection Agency, designou 16 deles como contaminantes 

prioritários [1]. Esses compostos, devido à sua volatilidade, podem ser 

transportados para longe de suas fontes originais, acumulando-se em vários 

compartimentos ambientais, tais como solo [2,3], água [4,5], ar [6,7], sedimento 

[8,9], poeira [10,11] e alimentos [12,13]. No entanto, tem-se no solo seu 

reservatório primário [14]. 

           A remediação de locais contaminados com compostos nocivos ao meio 

ambiente e à saúde humana é de grande importância, estando o risco 

associado à extensão da exposição e ao potencial de toxicidade. O tratamento 

de áreas impactadas com muita frequência dá-se por processo de remoção do 

material contaminado, onde os solos são escavados, transportados para novos 

locais e acumulados como aterro. Esta prática não é uma abordagem ideal, 

uma vez que a ameaça só é transferida para as gerações futuras sem gerar 

uma solução definitiva [15]. Portanto, a observação dessa abordagem levou ao 

surgimento de vários estudos e diferentes propostas de remediação [16,17]. 

Independentemente da estratégia escolhida pelas partes interessadas, a 

remediação de solos contaminados continua a ser um grande desafio devido à 

heterogeneidade dessa matriz [18,19]. 

           Dentre as tecnologias disponíveis para processos de descontaminação 

de solos, a fitorremediação é a que faz uso de espécies vegetais e seus micro-

organismos associados. É uma tecnologia emergente com alto potencial para a 

retirada eficaz de uma grande variedade de poluentes orgânicos e inorgânicos, 

além de adotar o tratamento in situ e apresentar viabilidade econômica [20]. 

           No presente estudo de fitorremediação de solo contaminado com HPA, 

proveniente de uma região de plantio de cana-de-açúcar, foi avaliada 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/polycyclic-aromatic-hydrocarbon
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/organic-contaminant
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/organic-contaminant
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inicialmente a fitotoxicidade do solo por meio da germinação de sementes de 

Lactuca sativa L. (alface) e o potencial fitorremediador da espécie vegetal 

Erythrina velutina Willd. (mulungu).  

 

1.1      Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Os HPA são compostos orgânicos que possuem apenas átomos de 

carbono e hidrogênio contendo de dois ou mais anéis aromáticos condensados 

ligados em arranjos planares ou angulares. Embora existam muitos HPA, a 

maioria dos estudos se concentra em um número limitado desses compostos, 

que corresponde aos 16 HPA considerados prioritários segundo a USEPA 

(Figura 1) [21,22]. 

Os 16 HPA incluem sete HPA considerados carcinogênicos: 

benzo(a)antraceno (BaA, 4 anéis), criseno (Cri, 4 anéis), benzo(b)fluoranteno 

(BbF, 5 anéis), benzo(k)fluoranteno (BkF, 5 anéis), benzo(a)pireno (BaP, 5 

anéis), dibenzo(a,h)antraceno (DahA, 5 anéis), indeno(1,2,3-c,d)pireno (IcdP, 6 

anéis); e nove HPA não carcinogênicos: naftaleno (Naf, 2 anéis), acenaftileno 

(Acl, 3 anéis), acenafteno (Act, 3 anéis), fluoreno (Flu, 3 anéis), fenantreno 

(Fen, 3 anéis),  antraceno (Ant, 3 anéis), fluoranteno (Flt, 4 anéis), pireno (Pir, 4 

anéis) e benzo(g,h,i)perileno (BghiP, 6 anéis) [23].  

Com anéis aromáticos fundidos, semivoláteis e apolares, os HPA são 

relativamente estáveis e hidrofóbicos no ambiente. De modo geral, a sua 

hidrofilicidade e mobilidade diminuem com o aumento dos anéis benzênicos 

[14]. 
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Figura 1. Estrutura e nomenclatura dos 16 hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos considerados prioritários pela USEPA. Fonte: [24]. 

 

Os HPA são provenientes tanto de fontes naturais quanto 

antropogênicas e, com base em seus processos de formação, podem ser 

classificados em pirogênicos, petrogênicos e biogênicos. A maioria dos HPA no 

meio ambiente resulta da combustão incompleta e pirólise de carbono 

orgânico, incluindo biomassa, petróleo e carvão.  

São considerados HPA de fontes naturais àqueles que têm sua origem 

em incêndios florestais, diagênese e erupções vulcânicas, já os de fontes 

antropogênicas são provenientes de processos pirolíticos durante operações 

industriais, incineração, emissões veiculares, geração de energia, entre outros 

[25]. Estes compostos ainda podem ser classificados como petrogênicos, 

sendo esses de procedência mais comum devido ao amplo transporte, 

armazenamento e uso do petróleo bruto e seus derivados (por exemplo, 

combustíveis e lubrificantes), ou ainda, por derramamentos acidentais de óleo, 

lavagens e descargas intencionais realizadas por operações em petroleiros 

[26]. Os HPA pirolíticos são liberados na fumaça para a atmosfera, levando a 

sua deposição na água e no solo [27]. As queimadas, tanto naturais quanto 

intencionais, liberam para a atmosfera grandes quantidades de HPA, sendo 

que parte destes volta a se depositar nos solos [15,16]. A estimativa mais 

recente indica que mais de 520x103 toneladas de 16 HPA são lançadas no 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/diagenesis
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meio ambiente anualmente, o que pode causar uma poluição significativa do 

solo por meio da deposição atmosférica [28].  

 

1.1.1 Influência das Propriedades Físico-Químicas na Distribuição dos 

HPA no Solo 

Quando presentes no solo os HPA podem ser degradados ou dissipados 

por uma série de processos físico-químicos e biológicos, 

como volatilização e/ou foto-oxidação  na atmosfera, sorção 

irreversível à matéria orgânica, lixiviação para as águas subterrâneas, perda 

abiótica (influência das flutuações diárias e sazonais de temperatura), absorção 

pelas plantas ou degradação microbiana [29]. 

A taxa em que estes processos ocorrem e o grau em que os HPA são 

degradados ou retidos no solo são controlados por fatores, tais como: o tipo de 

solo (conteúdo de matéria orgânica, argila, minerais, estrutura e composição 

do solo); material húmico, temperatura do solo, umidade, potencial 

redox, disponibilidade de nutrientes, presença e atividade de micro-organismos 

degradadores; e características dos HPA individuais presentes (massa 

molecular, biodisponibilidade  e toxicidade) [30,31]. 

Os HPA com menor massa molar quando absorvidos no solo são 

degradados em maior velocidade, uma vez que apresentam maior mobilidade 

devido ao menor valor de coeficiente de partição octanol-água (Kow) e maior 

volatilidade. Por outro lado, os HPA de maior massa molar são mais 

persistentes e resistentes à degradação. A maioria desses compostos 

apresenta comportamento bifásico, em que, embora as perdas ocorram, a taxa 

e a extensão dessas perdas diminuem com o passar do tempo devido à 

diminuição nas frações de HPA biodisponíveis [26].  

Isso se aplica a solos com alto conteúdo de matéria orgânica e argila, 

onde os HPA são protegidos por sua ligação à matéria orgânica e a difusão em 

microporos, limitando sua degradação [29]. Os principais meios pelos quais os 

HPA são retirados dos solos são bióticos, isto é, por meio de processos de 

degradação ou co-degradação mediados por bactérias, fungos ou algas.  A 

biodisponibilidade dos contaminantes sorvidos aos micro-organismos é crucial 

para a biodegradação dos HPA no solo [29]. 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/volatilization
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/photooxidation
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/sorption
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/soil-temperature
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/redox-potential
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/redox-potential
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/nutrient-availability
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/bio-availability
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/alga
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           Os valores de algumas constantes físico-químicas relevantes para a 

compreensão do comportamento ambiental e toxicológico destes compostos 

são apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Propriedades físico-químicas dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

(HPA). Fonte: Adaptado de Costa, 2001 [32]. 

HPA 
M.M. 

(g mol
-1

)
1 

P.F. 

(°C)
2 

P.E. 

(°C)
3 

P.Vapor 

(25ºC)
4 

(log Kow)
5 

Solubilidade em 

água a 25ºC (µg L
-1

) 

Constante 

de Henry a 

25ºC (kPa) 

Naftaleno 128,17 81,0 217,9 1,04.10
1
 3,40 3,17.10

4
 4,89.10

-2
 

Acenaftileno 152,20 92,5 - 8,90.10
-1

 4,07 - 1,14.10
-3

 

Acenafteno 154,21 95,0 279 2,90.10
-1

 3,92 3,93.10
3
 1,48.10

-2
 

Fluoreno 166,22 115,5 295 8,00.10
-2

 4,18 1,98.10
3
 1,01.10

-2
 

Fenantreno 178,23 100,5 340 1,60.10
-2

 4,60 1,29.10
3
 3,98.10

-3
 

Antraceno 178,23 216,4 342 8,00.10
-4

 4,50 73 7 ,30.10
-2

 

Fluoranteno 202,26 108,8 375 1,20.10
-3

 5,22 260 6,50.10
-4

 

Pireno 202,26 150,4 393 6,00.10
-4

 5,18 135 1,10.10
-3

 

Benzo(a)antraceno 228,29 160,7 400 2,80.10
-5

 5,61 14 - 

Criseno 228,29 253,8 448 8,40.10
-5

 5,91 2 - 

Benzo(b)fluoranteno 252,32 165,4 480 2,00.10
-6

 6,12 2,5 - 

Benzo(k)fluoranteno 252,32 215,7 480 1,30.10
-7

 6,84 0,76 4,40.10
-5

 

Benzo(a)pireno 252,32 178,1 496 7,30.10
-7

 6,50 3,8 
3,4.10

-5 

(20°C) 

Benzo(g,h,i)perileno 276,34 278,3 545 1,40.10
-8

 7,10 0,26 
2,7.10

-5
 

(20°C) 

Indeno(1,2,3,c,d)pireno 276,34 163,6 536 
1,30.10

-8
 

(20°C) 
6,58 62 

2,9.10
-5 

(20°C) 

Dibenzo(a,h)antraceno 278,35 266,6 524 
1,30.10

-8
 

(20°C) 
6,50 

0,5 

(27°C) 
7,0.10

-6
 

1 
M.M. = Massa Molar; 

2 
P.F.= Ponto de Fusão; 

3 
P.E.= Ponto de Ebulição; 

4 
P.Vapor = Pressão de Vapor; 

5 
Kow = Coeficiente de partição 

octanol/água.  

 

               Esses dados permitem entender algumas características gerais dos 

HPA, tais como, são sólidos à temperatura ambiente, têm alto ponto de 

ebulição e de fusão, baixa solubilidade em água (a solubilidade em água 

diminui com o aumento do tamanho da molécula e, com exceção do naftaleno, 

que é relativamente solúvel (32 mg L-1), os HPA têm baixa solubilidade em 

água); são solúveis em solventes orgânicos e altamente lipofílicos. A afinidade 

que esta classe de compostos apresenta por fase orgânica é expressa por Kow, 

que apresenta valores entre 3,4 a 7,1. Os valores elevados de Kow indicam que 

podem ser absorvidos através de diversos tecidos biológicos, como por 
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exemplo, a pele [33]. Em sistemas aquosos, tendem a se concentrar em 

sedimentos ou ficam associados à matéria orgânica em suspensão [26,32]. 

            A pressão de vapor e a constante de Henry também diminuem com o 

aumento da massa molecular. Como reflexo dessas propriedades, HPA de 2 ou 

3 anéis tendem a concentrar-se na fase gasosa; enquanto que, HPA com 4 

anéis distribuem-se entre a fase gasosa e o material particulado. Os HPA com 

5 anéis ou mais concentram-se principalmente no material particulado [26,32]. 

  Solos contaminados com HPA são classificados como fracamente 

contaminado quando o conteúdo estiver entre 200 a 600 ng g-1. Se o conteúdo 

total de HPA variar entre 600 a 1.000 ng g-1 é considerado como contaminado, 

e acima de 1.000 ng g -1 fortemente contaminado [34].  

 

1.1.2  Toxicidade dos HPA 

Os HPA apresentam riscos à saúde humana principalmente em 

exposições crônicas e/ou ocupacionais. A contaminação por HPA pode ocorrer 

por meio das vias respiratórias, ingestão ou de forma cutânea, sendo que 

esses compostos podem estar presentes tanto no ar, no solo, na água e nos 

alimentos. Pesquisas da Agência Internacional de Estudo do Câncer (IARC) 

classificam alguns HPA quanto ao seu potencial carcinogênico, mutagênico e 

genotóxico, conforme expressos na Tabela 2 e se enquadram em três 

diferentes grupos (2A, 2B e 3). No Grupo 2A estão aqueles que apresentam 

evidência limitada de carcinogenicidade em humanos e evidência suficiente de 

carcinogenicidade em animais; no Grupo 2B os compostos que apresentam 

evidência limitada de carcinogênese em humanos, e provas suficientes de 

carcinogenicidade em animais; enquanto que no Grupo 3 estão classificados 

os compostos que não apresentam evidência de carcinogenicidade em 

humanos e limitada em animais [35,36]. 

Segundo o IARC, os HPA com maior potencial carcinogênico são o 

benzo(a)antraceno, criseno, benzo(k)fluoranteno, benzo(b)fluoranteno, 

benzo(a)pireno, indeno(1,2,3-c,d)pireno e o dibenzo(a,h)antraceno. Dentre os 

HPA mencionados, destaca-se o benzo(a)pireno, que apresenta maior 

potencial cancerígeno, sendo portanto monitorado em vários compartimentos 

ambientais [36,37]. 
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Tabela 2. Classificação para Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) de 

acordo com o agrupamento realizado pela IARC e USEPA, para compostos avaliados 

para carcinogenicidade. Fonte: Netto et al., (2000) [37]; IARC (2010) [38].             

Composto IARC USEPA 

Naftaleno (NA) (NA) 

Acenafteno (NA) (NA) 

Acenaftileno (NA) NC 

Fluoreno Grupo 3 NC 

Fenantreno Grupo 3 NC 

Antraceno Grupo 3 NC 

Fluoranteno Grupo 3 NC 

Pireno Grupo 3 NC 

Benzo(a)antraceno Grupo 2A PC 

Criseno Grupo 2 e 3 PC 

Benzo(k)fluoranteno Grupo 2B PC 

Benzo(b)fluoranteno Grupo 2B PC 

Benzo(a)pireno Grupo 2A PC 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno Grupo 2B PC 

Dibenzo(a,h)antraceno Grupo 2A PC 

Benzo(g,h,i)perileno Grupo 3 NC 

NA = Não avaliado; NC = Não classificado quanto à carcinogenicidade; PC = Provável 

carcinogenicidade em seres humanos. 

 

           Por serem altamente lipossolúveis na membrana celular, os HPA são 

rapidamente absorvidos pela pele, pulmões e intestinos de seres humanos e 

animais. Uma vez absorvidos pelas células, eles são metabolicamente 

ativados e, desta maneira, tornam-se reativos aos grupos nucleofílicos 

presentes em macromoléculas celulares [39]. 

           Embora os HPA não se apresentem cancerígenos e/ou mutagênicos, 

eles são suscetíveis a reações para a formação de produtos metabólicos que 

ao serem absorvidos pelo organismo os tornam aptos para assim conduzirem 

o aparecimento de determinados tipos de células cancerígenas ou gerar 
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mutações [36]. A formação de adutos com o DNA é considerada essencial na 

carcinogenicidade química desses xenobióticos, pois provocam danos ao DNA, 

sejam estes produzidos por reações unitárias, reações entre misturas binárias 

ou misturas complexas entre HPA e DNA [38]. 

 

1.2     Remediação de Solos 

          A remediação é uma técnica empregada na redução da poluição de 

contaminantes presentes no solo para um nível aceitável de segurança e 

envolve a combinação de diferentes métodos, tais como, biológicos, físicos e 

químicos. Dentre esses métodos, destaca-se a biorremediação que ocorre 

através de micro-organismos e a fitorremediação, que utiliza plantas e 

comunidades microbianas associadas à rizosfera para degradar, isolar ou 

imobilizar poluentes no solo e nas águas subterrâneas. Essa é uma técnica 

atraente pelo baixo custo, natureza não destrutiva e estética agradável [40,41]. 

          Além de serem mais econômicos, os processos biológicos são menos 

sensíveis às variações ambientais do que os métodos tradicionais. A 

fitorremediação tem um forte potencial natural, estratégia in situ orientada por 

energia solar para tratar grandes superfícies de solos poluídos de forma 

ambientalmente correta. Esse processo baseia-se em conjunto de diferentes 

mecanismos, tais como, fitoextração, fitovolatilização, fitoestabilização e a 

rizofiltração [40,42]. 

 

1.2.1  Fitorremediação de Solos 

Na fitorremediação, as plantas são idealmente escolhidas de tal forma 

que possam cobrir uma ampla área com suas raízes, e os métodos 

agronômicos precisam ser adequados quando forem aplicados para gerenciar 

corretamente a fitodisponibilidade dos contaminantes. Do ponto de vista 

econômico, são preferíveis plantas que requerem menor manutenção, como 

fertilização ou corte. Diferentes espécies de plantas, ecótipos, variedades ou 

cultivares podem ser selecionados, desde que essas sejam capazes de se 

adaptar às condições climáticas e as características do solo a ser tratado, bem 

como aos poluentes presentes no ambiente em questão [42,43]. 
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Uma planta com potencial para fitorremediação deve ser capaz de 

crescer na presença do contaminante e sobreviver sem diminuir sua taxa de 

crescimento, apesar da captura e acúmulo do contaminante. As espécies 

vegetais apresentam capacidade de acumulação diversificada, ou seja, podem 

acumular vários contaminantes ou serem específicas para um, ou um número 

reduzido de compostos [44].  

Estudos apontam que espécies de plantas como a Festuca arundinacea 

Schreb., Medicago sativa L. [45], Zea mays [46], Vetiveria zizanoides [47] e 

Mirabilis jalapa [48] podem ser implementadas com sucesso durante a 

remediação de solos contaminados com HPA [49].  A ideia geral deste 

procedimento é baseada na estimulação indireta da atividade microbiana na 

área do solo próxima às raízes das plantas (área da rizosfera) [50]. 

Festuca alta (Festuca arundinacea) e switchgrass (Panicum virgatum) no 

processo de fitorremediação de solos contaminados com os 16 HPA 

considerados prioritários pela USEPA apresentaram, após 12 meses de cultivo 

das espécies, redução de 69% do conteúdo de HPA para Festuca alta e 68% 

para a espécie switchgrass [51].  

Da mesma forma, as espécies de gramíneas Panicum bisulcatum 

Thunberg e Echinogalus crus-galli (L.) P. Beauv, nativas da Coréia, foram 

avaliadas quanto à sua tolerância a contaminação por HPA. Para essas, foi 

observado que após 80 dias do plantio mais de 99% do fenantreno e entre 77 a 

94% do pireno foram removidos no solo [43]. 

 

1.2.2  Tipos de Fitorremediação 

A fitorremediação pode ser dividida em oito processos denominados de 

fitoextração, fitoacumulação, fitodegradação, fitovolatilização, fitoestimulação, 

rizodegradação, rizovolatilização e rizoestabilização, os quais ocorrem em 

função das características morfofisiológicas de cada espécie vegetal. Esses 

processos não são exclusivos durante a fitorremediação eles podem ocorrer 

simultaneamente ou sequencialmente [52].  

Os mecanismos da fitorremediação são definidos da seguinte forma: 
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Fitoextração: baseia-se na absorção de poluentes moderadamente hidrofóbicos 

pelas raízes das plantas, e eventualmente sua translocação em brotos seguido, 

ou não, por transformação e desintoxicação [42]; 

Fitoacumulação: armazenamento do contaminante nas raízes ou em outros 

órgãos, sem modificação da molécula do xenobiótico (aprisionamento). Este 

processo ocorre após a fitoextração; 

Fitodegradação: bioconversão do contaminante em formas menos tóxicas ou 

não tóxicas nas raízes ou em outros órgãos dos vegetais; em alguns casos a 

transformação ocorre de forma intensa, resultando na mineralização do 

xenobiótico. As plantas envolvidas neste processo devem idealmente 

apresentar alta produção de biomassa e ter a capacidade de acumular 

contaminantes. Este processo ocorre após a fitoextração, ou mesmo após a 

fitoacumulação; 

Fitovolatilização: contaminante fitotransformado a uma forma volátil, a qual é 

liberada na atmosfera. Ocorre após a fitoextração, ou mesmo após a 

fitoacumulação; 

Fitoestimulação: estimulação à concentração/ativação de comunidade 

microbiana apta a biodegradar o contaminante, resultado da produção e 

liberação de exsudatos radiculares pela espécie vegetal; 

Rizodegradação: biodegradação do contaminante pela comunidade microbiana 

associada à rizosfera da espécie vegetal, normalmente ocorre após a 

fitoestimulação [56]; 

Rizovolatilização: contaminante rizotransformado a uma forma volátil. Os 

poluentes são absorvidos e transformados na raiz, transportados através do 

xilema e liberados para a atmosfera a partir das partes aéreas da planta. O 

resultado da modificação metabólica é um produto menos tóxico [53];  

Rizoestabilização: imobilização, lignificação ou humificação do contaminante na 

rizosfera da espécie vegetal, ficando o contaminante inativo no solo, mesmo 

que preservando sua integridade molecular. 
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1.2.3   Características das Espécies utilizadas na Remediação de Solos 

O Brasil, devido à sua ampla biodiversidade e ao clima, apresenta um 

grande potencial para emprego de estratégias de recuperação de áreas 

contaminadas que privilegiem os processos biológicos no tratamento da 

poluição. Paradoxalmente, a experiência acumulada até o presente origina-se 

principalmente de países de clima temperado. Essa situação dificulta o amplo 

entendimento acerca da eficácia e do potencial de aplicação dessas técnicas 

por parte das empresas e agências ambientais locais [41].  

Muitas das espécies vegetais estudadas para fins de remediação 

sugerem o uso de plantas nem sempre adaptadas aos solos e ao clima da 

região nordeste brasileira. Para eficácia do processo é importante o uso de 

cultivares agrícolas adaptáveis à região e/ou espécies nativas de 

desenvolvimento rápido.  

Diversos grupos de plantas mostram-se promissoras como agentes para 

fitorremediação. Esses grupos incluem: poáceas, leguminosas, hortaliças, 

espécies de porte arbóreo e diversas outras monocotiledôneas e 

eudicotiledôneas [55-58].  

Madalão et al., [59] avaliaram Crotalaria juncea L., Canavalia ensiformis 

(L.) DC, Cajanus cajane (L.) Hunth e Cajanus cajan (L.) Hunth (anão) com 

relação ao herbicida sulfentrazona, utilizando-se o milheto (Pennisetum 

glaucum (L.) R. Br.) como planta bioindicadora. O experimento avaliou 

tratamentos compostos pela combinação entre as quatro espécies citadas, 

além da testemunha, e quatro doses de sulfentrazona (0, 200, 400 e 800 g i.a. 

ha-1). Quando P. glaucum foi cultivado após C. juncea, houve maior ganho em 

biomassa e maior altura, e os sintomas de fitotoxicidade foram menos 

acentuados. C. juncea apresentou a maior capacidade de fitorremediar solos 

contaminados com sulfentrazona [59]. 

Tendo em vista que nem todas as espécies vegetais desenvolvem-se 

em ambientes contaminados, o primeiro passo é a identificação das espécies 

que, além de apropriadas às condições locais, sejam tolerantes ao 

contaminante. Essa seleção pode ser feita por meio da avaliação da taxa de 
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germinação e da produção de biomassa na presença de concentrações 

crescentes do contaminante no solo [41]. 

 

1.3     Germinação de Sementes  

A germinação é um processo complexo, cuja semente madura deve 

mudar rapidamente de um nível de maturação para um nível de 

desenvolvimento baseado na germinação, e se preparar para o crescimento de 

mudas. Entretanto, é influenciado por muitos fatores ambientais, como luz, 

temperatura (fator ambiental mais importante), umidade e oxigênio. Para cada 

espécie, existe uma temperatura ótima ou faixa de temperatura, sendo que, 

abaixo e acima desta, a germinação das sementes será retardada ou inibida. O 

sucesso da germinação de sementes e o estabelecimento de uma plântula 

normal são características determinantes para a propagação de espécies 

vegetais [60-62]. 

Por definição, a germinação é iniciada com a absorção de água pela 

semente (embebição) e é finalizada com o surgimento do eixo embrionário, 

radícula através dos tecidos que envolvem a semente. Com base na captação 

de água, a germinação das sementes pode ser morfologicamente dividida em 

três fases: um período de embebição rápida de água (fase I), seguido por um 

período de absorção de água muito lenta (fase II), um aumento rápido no teor 

de água ocasionando o alongamento radicular (fase III) e, consequentemente, 

o crescimento das plântulas, como apresentado na Figura 2 [63,64]. 

Figura 2. Processos morfológicos durante a germinação de sementes e crescimento 

das plântulas. Fonte: Adaptado de Rajjou, (2012) [60]. 
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Durante as fases I e II, a germinação é considerada como sensu stricto. 

O crescimento com a primeira folha que aparece à superfície do solo - e da 

radícula na fase III é, portanto, considerado um evento pós-germinativo e parte 

do desenvolvimento das plântulas. Portanto, a germinação de sementes e o 

subsequente crescimento de plântulas são dois processos biológicos 

diferentes, mas relacionados que provavelmente são regulados por 

mecanismos diferentes [60,64]. 

 

1.4     Fitotoxicidade de Solos Contaminados 

A utilização de bioensaios com plantas representa um método rápido e 

econômico para a caracterização da toxicidade de amostras ambientais. O 

sucesso ou aptidão de uma plântula para se estabelecer em um determinado 

ambiente é de grande importância para garantir a sobrevivência da espécie. A 

avaliação do desenvolvimento da radícula e do hipocótilo constituem 

indicadores representativos para determinar a capacidade de estabelecimento 

e desenvolvimento da planta [65]. 

 

1.4.1  Testes de Toxicidade empregando Lactuca sativa L. 

As sementes de alface permitem avaliar os efeitos fitotóxicos de 

compostos puros ou misturas complexas no processo de germinação de 

sementes e o desenvolvimento de plântulas nos primeiros dias de crescimento 

[65]. 

A alface é uma planta anual da família Asteraceae que normalmente é 

cultivada em climas tropicais, e também tem sido usada como bioindicador 

para avaliar a contaminação de solo e de água [66]. 

            No Brasil, entre as hortaliças folhosas, a alface (Figura 3) é a mais 

consumida, representando cerca de 40% do volume negociado pelas empresas 

de abastecimento. Este vegetal é uma fonte de fibras, sais minerais e das 

vitaminas A, B1, B2, B6 e C, além de possuir propriedades laxantes, diuréticas 

e lenitivas, bem como um sabor agradável e refrescante [67,68]. 
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Figura 3. Lavoura convencional de alface. Fonte: Rosa, 2013 [67] 

 

 

             

A alface é uma espécie de planta modelo para testes de fitotoxicidade e 

tem sido recomendado por muitas organizações internacionais para a 

determinação dos efeitos ecológicos de substâncias tóxicas  e para testes 

padrão de toxicidade [69-72]. 

Essa espécie é mais sensível à inibição do alongamento radicular por 

contaminantes químicos do que outras espécies de plantas, como pepino, 

rabanete, trevo vermelho, trigo [73], acelga e espinafre [74]. Testes de 

alongamento de raízes têm sido amplamente utilizados para testar a toxicidade 

de substâncias químicas [72-79]. 

A alface foi usada em um trabalho empregando dois diferentes 

tratamentos de remediação (Oxidação Fenton e nanoremediação) em solo 

contaminado com ibuprofeno (3 ng g−1). As sementes foram utilizadas para 

avaliar o impacto fitotóxico do tratamento de remediação. A porcentagem de 

germinação, a elongação radicular, os comprimentos de epicótilo e da folha 

foram determinadas para avaliar a possível fitotoxicidade do poluente. Ambos 

os tratamentos de remediação foram negativos na germinação e 

desenvolvimento de plântulas, uma vez que exibiram uma redução de 45% na 

porcentagem de germinação e um aumento de 80% na elongação da raiz. Com 

estes resultados infere-se que os tratamentos de remediação podem ser mais 

prejudiciais que os contaminantes do solo [80]. 
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Com base na inibição do comprimento das raízes em alface, o flúor foi 

responsável pela toxicidade de águas residuais da indústria de galvanoplastia, 

indicando que o teste de alongamento da raiz é um bioensaio prático para 

avaliar a toxicidade de materiais efluentes complexos [72]. 

O cultivo hidropônico da alface é uma abordagem conveniente para 

estudar a sua capacidade de remover o fenol em água [81]. O seu uso para 

absorção de metais pesados (Cd, Hg e Pb) de solo e água contaminadas tem 

sido indicado [66,82]. 

 

1.5     Erythrina velutina Willd. 

O gênero Erythrina compreende cerca de 120 espécies distribuídas em 

todas as regiões tropicais do mundo em uma variedade de habitat. No Brasil 

são encontradas 12 espécies, oito delas no Nordeste. Erythrina velutina Willd. 

ocorre naturalmente no Brasil entre as latitudes 3°45'S e 16°45'S, sendo mais 

comum na região nordeste. Mundialmente, a espécie também é encontrada 

nas Antilhas, no norte da Venezuela, no norte da Colômbia, no Equador, nas 

Ilhas Galápagos e no Peru [82-84]. 

O nome genérico Erythrina vem do grego erythros, que significa 

vermelho, em alusão à cor das flores; velutina deriva do latim e está 

relacionado ao aspecto aveludado da folha devido a sua pilosidade [85] (Figura 

4). 

Figura 4. Espécie arbórea Erythrina velutina Willd. Fonte: [86] 

             

http://simplesmentefascinante.blogspot.com/2010/07/erythrina-velutina-vulgo-suinamulungu.html
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Erythrina velutina é uma espécie arbórea nativa do Nordeste Brasileiro, 

podendo ser encontrada em diferentes regiões do país, desde o Estado do 

Ceará até o de São Paulo, sendo comum em várzeas úmidas e margens de 

rios. Mas também é encontrada na Caatinga [87]. Recebe diversos nomes 

vulgares de acordo com cada região, como bucaré, mulungu, mulungu-da-flor-

vermelha e mulungu-da-flor-amarela (Ceará); muchôco e mulungá (Minas 

Gerais); mulungu (Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e São 

Paulo) [88]. 

O mulungu se destaca como tolerante à competição pela rusticidade, 

resistência à seca e capacidade de fixar nitrogênio, características pertinentes 

de uma espécie própria para ser utilizada na recuperação de áreas 

degradadas. Além disso, é uma espécie arbórea excelente para 

reflorestamento de áreas de preservação contaminadas, devido ao seu rápido 

crescimento inicial [89,90].  

 O mulungu é capaz de estabelecer associação simbiótica com rizóbios 

em solos do semiárido brasileiro. Esta espécie é usada como madeira, em 

aplicações ornamentais e como fonte de compostos bioativos com aplicações 

farmacológicas. Além disso, devido ao rápido crescimento e característica 

adaptativa ao ambiente semiárido, mudas de mulungu podem ser aplicadas em 

projetos de recuperação de áreas degradadas [91]. 

As sementes apresentam dormência devido à impermeabilidade do 

tegumento à água e também pela provável presença de inibidores de 

germinação, sendo superada com escarificação em lixa na extremidade oposta 

à micrópila ou junto à mesma [92]. Quando semeadas diretamente após a 

colheita, a germinação ocorre entre 10 e 25 dias com taxa variando entre 19 e 

87% [93].  

Em trabalho realizado para avaliar a tolerância e o potencial de 

fitorremediação de Erythrina crista-galli L. em solo contaminado com petróleo, 

foram avaliados a germinação, sobrevivência, crescimento, e desenvolvimento 

quando cultivada em diferentes concentrações e taxas de degradação. Esta 

espécie apresentou comportamento especial, pois sua germinação foi maior e 

mais evidente em concentrações elevadas de contaminante. Os indivíduos 
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expostos ao solo com poluente apresentaram diferenças na anatomia das 

raízes. E. crista-galli é potencialmente recomendada para solos contaminados 

com petróleo [94]. 

Em estudo que foi avaliado o crescimento, o acúmulo e a tolerância de 

mudas de Erythrina crista-galli e Senna multijuga em solo com adição de níveis 

crescentes de zinco, houve redução na massa seca radicular e aérea, com o 

aumento das doses de zinco nas mudas de E. crista-galli e a S. multijuga. As 

espécies apresentaram baixa translocação de zinco e a capacidade de 

fitoestabilizar o metal no sistema radicular. A espécie E. crista-galli apresentou 

maior tolerância às doses de zinco que a S. multijuga. Ambas espécies 

apresentaram potencial de utilização em programas de fitoestabilização de Zn 

em solo contaminado [95]. 

 

1.6     Solo 

O solo é a camada mais alta da crosta terrestre e suporta a vida. É a 

interface entre a litosfera e a atmosfera, e interage fortemente com a biosfera e 

a hidrosfera. É um componente importante de todos os ecossistemas e é o 

mais básico de todos os recursos naturais. O solo é propenso à degradação ou 

redução de sua qualidade devido ao mau uso e a má gestão, como por 

exemplo, o uso constante de pesticidas, contaminação com resíduos industriais 

e urbanos. O uso sustentável deste recurso requer uma compreensão completa 

de suas propriedades e dos processos que governam a sua qualidade, 

permitindo-o desempenhar satisfatoriamente suas funções que são de grande 

valor para os seres humanos [15]. 

A análise do solo, no contexto agronômico, visa determinar a habilidade 

do solo em fornecer nutriente às plantas, assim como determinar as 

necessidades de calcário, fertilizantes e diagnosticar problemas de toxicidade 

de alguns elementos, excesso de sais, entre outros [16]. 

A avaliação da fertilidade do solo é o primeiro passo para a definição das 

medidas necessárias para correção e manejo. A fertilidade do solo e a nutrição 

das plantas englobam o gerenciamento dos elementos essenciais para o 
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crescimento das plantas. Um elemento é considerado essencial se for 

necessário para o metabolismo da planta e conclusão do seu ciclo de vida. 

Esses elementos essenciais são divididos em macro e micronutrientes [16,17]. 

Os macronutrientes minerais essenciais podem ser divididos em 

macronutrientes primários, que incluem nitrogênio (N), potássio (K) e fósforo 

(P) e macronutrientes secundários, cálcio (Ca), magnésio (Mg) e enxofre (S). 

Os micronutrientes são cobre (Cu), manganês (Mn), ferro (Fe), boro (B), níquel 

(Ni), molibdênio (Mo), cloro (Cl) e zinco (Zn) [96-98].  

O solo é geralmente considerado o principal recipiente dos HPA que são 

persistentes no ambiente e atua como um eficiente indicador da poluição 

ambiental. Essa capacidade deve-se as características físico-químicas dos 

HPA, tais como hidrofobicidade e estabilidade. Sendo assim, estudos sobre 

técnicas de remoção desses compostos são importantes e podem contribuir na 

redução dos riscos de exposição [50]. 

Os HPA são absorvidos do ambiente pelas partículas emitidas no ar 

através de fontes primárias por meio de deposição seca e úmida. Uma vez 

depositados, os HPA com maior massa molecular tendem a ser absorvidos no 

solo por um período de tempo maior [99-102]. 

O sistema solo é considerado o meio ambiental mais importante, pois 

este reflete a distribuição espacial e o nível de poluentes orgânicos 

persistentes. Estudos apontam que solos de terras agrícolas em todo o 

mundo foram contaminados por altas concentrações de HPA e, portanto, a 

espécies cultivadas nesse solo estão mais propensas a absorver esses 

contaminantes e assim serem introduzidos na cadeia alimentar, que é a 

principal rota de exposição humana a esses compostos [103-107]. 

 

1.7     Técnicas de Extração de HPA 

Dentre as várias técnicas de extração de HPA em solos, a extração 

Soxhlet, extração acelerada por solvente (ASE – Accelerated Solvent 

Extraction), extração assistida por micro-ondas (MAE - Microwave-Assisted 

Extraction) e por extração assistida por ultrassom são as mais utilizadas. 

https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/farmland
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/farmland
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Sendo que fatores como temperatura e tempo de extração, assim como tipo de 

solvente influenciam diretamente na extração dos HPA no solo [108]. 

O solvente tem por papel extrair o material orgânico presente na mistura 

de acordo com a sua afinidade e polaridade. Os solventes de extração 

predominantes para HPA são misturas de hexano, ciclohexano, diclorometano 

e acetona.  O acetato de etila, com índice de polaridade mais alto, raramente 

tem sido usado para a extração de HPA de matrizes sólidas [109-113].  

A extração por Soxhlet tem sido uma das técnicas de extração 

convencional mais utilizadas em diferentes amostras. Entre as vantagens 

oferecidas pelo método de Soxhlet destaca-se o contato permanente da 

amostra com o solvente, uma vez que há uma constante renovação do 

solvente, além de ser um método simples de ser manuseado. No entanto, uma 

das principais desvantagens deste tipo de procedimento está nos longos 

períodos de extração, que pode levar de 8 a 24 horas, e resulta em consumo 

considerável de solvente, tempo e energia, além disso, características químicas 

e físicas das moléculas presentes na matriz estão sujeitas a alterações pelas 

altas temperaturas a que são submetidas durante o processo [113-117]. 

A ASE é uma tecnologia relativamente nova que eleva a temperatura do 

solvente acima do seu ponto de ebulição, mas a mantém na fase líquida, 

elevando a pressão. Como resultado, a alta pressão auxilia na solubilização 

das bolhas de ar, expondo assim mais amostra ao solvente de extração, 

enquanto aumenta a capacidade do solvente aquecido para proporcionar 

melhor solubilidade [108,118,119]. Entre os benefícios desta técnica está 

redução do consumo de solvente e do tempo de extração com ganho em 

recuperação e reprodutibilidade, sendo isso atribuído às altas pressões de 

trabalho. Atualmente, os sistemas ASE disponíveis comercialmente são usados 

para extração de compostos orgânicos de uma ampla variedade de amostras 

sólidas [108,120-127]. 

           Na MAE o solvente e a amostra são submetidos à energia de radiação 

de calor obtida a partir de comprimentos de onda eletromagnéticos entre 1 m e 

1 mm, com frequências de 300 MHz a 300 GHz. A radiação de micro-ondas é 

preferida em comparação com o aquecimento convencional devido ao seu 
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aquecimento rápido, que é mais reprodutível e apresenta menor perda de 

energia. As principais vantagens são as reduções no tempo de uso e de 

solvente. Além disso, esse mecanismo de aquecimento exclusivo fornece 

interação seletiva com moléculas polares, o que aumenta bastante a eficiência 

de extração dos HPA [108]. 

 

1.7.1  Extração Assistida por Ultrassom para HPA  

          O ultrassom é um método de extração que utiliza a energia das ondas 

ultrassônicas que são transmitidas em frequência superior à da capacidade 

auditiva humana, ou seja, acima de 20,0 kHz. As ondas de ultrassom se 

propagam na matéria, criando ciclos de expansão e compressão. Em um 

líquido, estas ondas criam um ciclo de expansão, o que produz uma pressão 

negativa, podendo gerar bolhas ou cavitação [128]. 

Esse fenômeno de cavitação envolve a formação, crescimento e colapso 

implosivo das bolhas no meio reacional. Em um sistema irradiado com 

ultrassom de alta intensidade, são criadas ondas de choque que proporcionam 

um conjunto único de condições para promover reação química e aumentar a 

reatividade nesse sistema. Quando a compressão de bolhas ocorre durante a 

cavitação, os pontos quentes localizados podem ser gerados. As bolhas 

colapsam rápida e violentamente durante a cavitação, proporcionando 

temperaturas por volta de 5000 K e pressões de cerca de 1.000 atm, com taxas 

de aquecimento e arrefecimento superiores a 1010 K s-1. Embora a cavitação 

tenha duração de apenas alguns segundos e a quantidade de energia liberada 

por cada bolha seja mínima, a quantidade acumulada de energia gerada é 

extremamente alta [108, 129-131]. 

Na Figura 5 (a) apresenta-se um estado de geração de bolhas quando 

um ultrassom é emitido em água. Dentro de alguns segundos, as bolhas 

crescem, quando atingem um determinado tamanho ficam instáveis 

mecanicamente e entram em contração rápida. Na Figura 5 (b) apresenta-se 

uma bolha de cavitação em uma superfície do eletrodo sofrendo um colapso 

assimétrico levando a um microjet em que a solução é arrastada para fora em 

segundos [132]. 
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Figura 5. Mecanismo representando o colapso da bolha na superfície sólida 

provocado pelas ondas de ultrassom. Fonte: VEGGI (2013) [132]. 

 

                  US = ultrassom 

 

O mecanismo de extração envolve dois tipos de fenômenos físicos: a 

difusão através da parede das células e a saída do conteúdo da célula, uma 

vez que as paredes estão rompidas. Ondas de ultrassom interagem com a 

matriz a fim de alterar suas propriedades físicas e químicas; o efeito 

cavitacional dessas ondas facilita a liberação de compostos extraíveis e 

aprimora o transporte de massa [133,134]. 

A agitação pode ser realizada por imersão de um transdutor de 

sonicador no solvente da amostra ou colocando a solução da amostra em um 

banho ultrassônico. O ultrassom é gerado por meio de cerâmica ligado ao 

emissor ultrassônico ou às paredes do banho de ultrassons [135]. 

A ultrassonicação é utilizada possibilitando diferentes etapas do 

processo analítico, particularmente na preparação de amostras, como a 

extração de compostos orgânicos e inorgânicos de diferentes matrizes [136-

139].  

Além disso, oferece vantagens tais como menores custos de 

equipamento, facilidade de operação, pouca ou nenhuma preparação de 

amostra, menores temperaturas de extração, dentre outros [140]. Em vários 
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estudos relata-se a eficiência da extração ultrassônica para analitos orgânicos 

de sedimentos e solos utilizando diferentes solventes [141-145].  

A amplitude de potência e a duração da sonicação precisam ser 

controladas para evitar a exposição extensiva à irradiação, uma vez que essa 

pode degradar os analitos e reduzir as taxas de extração.  

Na extração de HPA pode ocorrer a redução da eficiência durante o uso 

excessivo de sonicação, uma vez que ocorre um aumento na quebra de 

partículas carbonáceas e consequente ganho de área superficial que pode 

reter os HPA maiores, causando um ciclo de adsorção reverso do analito 

[108,146]. 

 

1.8     Cromatografia Gasosa Acoplada à Espectrometria de Massas 

A separação por cromatografia a gás se baseia na distribuição dos 

analitos entre uma fase estacionária (sólida ou líquida) e uma fase móvel 

gasosa. A amostra, em sua forma gasosa ou líquida, por meio de um sistema 

de injeção é introduzida em uma coluna contendo a fase estacionária. Uma 

corrente de gás passa continuamente pela coluna e arrasta a substância 

volatilizada através desta. A interação entre os analitos e a fase estacionária 

possibilita que estes tenham velocidade de migração diferentes, desta forma 

separando-os [147]. 

A cromatografia pode ser combinada a diferentes sistemas de detecção, 

tratando-se de uma das técnicas analíticas mais utilizadas e de melhor 

desempenho. O acoplamento de um cromatógrafo com o espectrômetro de 

massas combina as vantagens da cromatografia (alta seletividade e eficiência 

de separação) com as vantagens da espectrometria de massas (obtenção de 

informação estrutural e aumento adicional da seletividade) [148]. 

A combinação da cromatografia gasosa com a espectrometria de 

massas é relativamente simples, uma vez que as características de 

funcionamento do cromatógrafo a gás são suficientemente compatíveis com a 

necessidade de alto vácuo do espectrômetro de massas [149]. 

Para análises quantitativas, a espectrometria de massas sequencial 

pode ser realizada por meio de analisadores do tipo triplo quadrupolo (MS/MS). 

Nesta técnica, os íons são direcionados para um primeiro quadrupolo que isola 
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íons de determinada relação massa/carga (m/z), chamados de íons 

precursores. Os íons precursores são direcionados para uma câmara de 

colisão onde são fragmentados, sendo os fragmentos chamados de íons 

produtos. No segundo quadrupolo, são isolados íons produtos com uma m/z 

especifica. 

Esta técnica é altamente seletiva, pois a probabilidade de duas 

substâncias eluídas ao mesmo tempo da coluna analítica possuírem a mesma 

m/z e o mesmo perfil de fragmentação é muito pequena [150]. 

Entre os métodos de ionização mais empregados em GC/MS está 

ionização por elétrons (EI - “electron ionization”). Na EI o analito, em fase 

gasosa, é bombardeado com elétrons de alta energia (geralmente 70 eV). As 

moléculas do analito absorvem esta energia desencadeando vários processos, 

dentre os quais o mais simples é aquele em que o analito é ionizado pela 

remoção de um único elétron (M+•). Este processo requer tipicamente 10 eV e 

o restante da energia gera a fragmentação do analito [151]. 

Os íons que são formados por EI precisam ser separados de acordo 

com suas relações m/z. Há quatro classes de analisadores (filtros de massas), 

que são utilizados para selecionar e filtrar os íons, sendo eles: rádio frequência 

(tanto quadrupolo quanto trapeamento de íons); tempo de vôo; Transformada 

de Fourier e setor magnético, sendo que os mais utilizados são a rádio 

frequência e o tempo de vôo [152]. 

 

1.9      Controle de Qualidade do Método 

           O controle de qualidade de métodos de preparo de amostra e 

quantificação são realizado a fim de obter confiabilidade nas determinações 

analíticas.  

Segundo o INMETRO (2009) [153], a validação de um método é a 

confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os 

requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atendidos 

[153].  

A validação deve garantir, por meio de estudos experimentais, que o 

método atenda às exigências das aplicações analíticas, assegurando a 
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confiabilidade dos resultados. Para tanto, deve apresentar especificidade, 

linearidade, precisão, sensibilidade, limite de quantificação e de detecção e 

exatidão adequados à análise [154]. 

 

1.9.1   Sensibilidade 

           Sensibilidade analítica é definida como a alteração na resposta do 

instrumento que corresponde a uma mudança na quantidade medida. Esta 

pode ser observada pela inclinação da curva analítica.  

 

1.9.2  Especificidade/Seletividade 

Seletividade e especificidade referem-se à capacidade de um método 

para medir a quantidade do analito que é reivindicada a ser medida. A IUPAC 

(do inglês, International Union of Pure and Applied Chemistry) sugere o uso do 

termo “seletividade” para expressar a extensão em que outras substâncias 

interferem na determinação de um analito, enquanto “especificidade” é usada 

para denotar a seletividade última, significando que nenhuma interferência 

detectável deve ocorrer [155,156].  

A seletividade de um método deve garantir que os efeitos dos 

interferentes  no sinal do analito sejam insignificantes. O interferente pode agir 

como o analito e produzir o sinal indistinguível do sinal, ou ainda pode suprimir 

ou melhorar o sinal. Nesses casos é necessário fazer alterações no preparo da 

amostra ou a separação cromatográfica. [157].  

 

1.9.3   Linearidade 

           A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer 

resultados diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, 

dentro de uma determinada faixa de aplicação [158]. 

A curva de calibração corresponde ao modelo matemático que 

estabelece uma relação entre a resposta instrumental (área/altura da banda 

cromatográfica) e a concentração do analito. É necessário elaborar uma curva 
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de calibração para cada analito que se deseja determinar e para cada nível de 

concentração [159]. 

Todo experimento de determinação da faixa de trabalho é iniciado pela 

escolha de uma faixa preliminar. A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de 

aplicação para a qual o ensaio vai ser usado e a concentração mais esperada 

da amostra deve, sempre que possível, se situar no centro da faixa de trabalho 

[153]. Por se tratar de um método para uso científico, recomenda-se que o 

cálculo seja feito com no mínimo de 5 valores de concentração, que estes 

estejam dentro de um intervalo definido [153]. 

A equação da reta que relaciona as duas variáveis é representada pela 

Equação 1: 

y =  ax +  b                          (Equação 1) 

Onde: 

y = resposta medida (área do pico etc.);  

x = concentração; 

a = coeficiente angular = sensibilidade 

b = interseção com o eixo y, quando x = 0. 

 

A adequação da curva de calibração é demonstrada pelo coeficiente de 

correlação linear (R), o valor deste coeficiente não deve ser estatisticamente 

diferente de 1, observando-se que a inclinação da reta seja diferente de zero 

[153]. 

 

1.9.4   Limite de Detecção  

           O limite de detecção (LD) representa a menor quantidade de analito na 

amostra que pode ser detectada com segurança, porém, em contrapartida, não 

pode ser quantificada sob as condições estabelecidas para o ensaio [158].           
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O LD pode ser calculado de três maneiras diferentes: método visual, 

método relação sinal-ruído, e através do método baseado em parâmetros da 

curva analítica [153]. 

 

1.9.5   Limite de Quantificação  

O limite de quantificação (LQ) é a menor quantidade do analito em uma 

amostra que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as 

condições experimentais estabelecidas [154]. 

O LQ pode ser calculado utilizando o método visual, a relação sinal-ruído 

ou a relação entre a estimativa do desvio padrão da resposta (s) (que pode ser 

a estimativa do desvio padrão do branco, da equação da linha de regressão ou 

do coeficiente linear da equação) e a inclinação da curva analítica (S), em 

níveis próximos ao LQ [158]. 

 

1.9.6  Exatidão 

Exatidão representa o grau de concordância entre os resultados 

individuais encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência 

aceito como verdadeiro [158]. 

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites a um dado 

nível de confiança (ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão). 

Estes limites podem ser estreitos em níveis de concentração elevados e mais 

amplos em níveis traço. Os processos mais utilizados para avaliar a exatidão 

de um método são: materiais de referência, comparação de métodos, ensaios 

de recuperação e adição padrão [158]. 

A quantidade recuperada pode ser expressa em termos percentuais 

obtidos pela Equação 2: 

            % 𝑅 = (
𝐶1 − 𝐶2

𝐶3
) 𝑥 100%                      (Equação 2) 

 

Sendo: 

C1 = concentração do analito na amostra fortificada; 
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C2 = concentração do analito na amostra não fortificada; 

C3 = concentração do analito adicionada à amostra fortificada [158,159]. 

 

 

1.9.7   Precisão 

A precisão expressa à concordância entre vários resultados analíticos 

obtidos para uma mesma amostra. A precisão em validação de métodos é 

considerada em três níveis diferentes: repetibilidade, precisão intermediária e 

reprodutibilidade [160]. 

Geralmente é expressa como uma estimativa do desvio padrão (SD) ou 

desvio padrão relativo (RSD) e, também é conhecida como coeficiente de 

variação (CV%) [160] como mostram as Equações 3 e 4: 

        𝑆𝐷 =  √
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
                                        (Equação 3) 

 

  𝑅𝑆𝐷(%) 𝑜𝑢 𝐶𝑉(%) =   
𝑠

�̅�
 𝑥 100                    (Equação 4) 

 

Onde: 𝑥𝑖 é o valor individual de uma medição,  𝑛 é o número de 

medições e �̅� é a média aritmética das determinações. 
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2.       OBJETIVOS 

2.1     Objetivo Geral 

          Avaliar o potencial da espécie vegetal Erythrina velutina Willd. (mulungu) 

no processo de fitorremediação de solo contaminado com hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos. 

 

2.2     Objetivos Específicos 

- Realizar ensaios de fitotoxicidade do solo contaminado com HPA usando a 

espécie vegetal Lactuca sativa L. (alface); 

- Determinar a germinação de Lactuca sativa L. e Erytrina velutina Willd em 

solo contaminado com HPA; 

- Realizar o controle de qualidade do método analítico para a determinação dos 

HPA em solo; 

- Quantificar e avaliar a eficiência do processo de remoção de HPA no solo por 

fitorremediação usando a espécie vegetal Erytrina velutina Willd em quatro 

diferentes tempos de exposição;  

- Identificar e Quantificar os HPA nas raízes e folhas da Erytrina velutina Willd. 
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3.        MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1      Local de Coleta da Amostra de Solo 

A amostra de solo foi coletada na Usina São José Pinheiro, localizada na 

cidade de Laranjeiras (10°46'09.9"S e 37°12'49.0"W), no Estado de Sergipe.  

Com um auxílio de uma pá metálica, aproximadamente 20 kg de solo 

foram retirados em pontos aleatórios ao longo da plantação a uma 

profundidade aproximada de 20 cm. A amostra coletada foi homogeneizada 

formando uma amostra composta. Em seguida, foi armazenada em caixas 

previamente recobertas com papel alumínio rinçado com hexano e o material 

foi transportado ao Laboratório de Análise de Compostos Orgânicos Poluentes 

(LCP).  

 

3.2     Procedimento de Preparo da Amostra de Solo 

A fração da amostra destinada a extração, identificação e quantificação 

dos HPA foi liofilizada (Liotop, L101) por um período de 24 horas e armazenada 

em recipiente de alumínio previamente limpo. O restante do solo foi destinado 

para os testes de germinação e fitorremediação. 

 

3.3     Materiais e Reagentes 

Para o procedimento de limpeza das vidrarias foi utilizado o solvente 

hexano grau PA (Proquímicos, Brasil). 

Para o procedimento de validação e quantificação que compreenderam 

as etapas de adição do analito na amostra e preparo de soluções foram 

utilizados padrões contendo 16 HPA (naftaleno, acenaftileno, acenafteno, 

fluoreno, fenantreno, antraceno, fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno, 

criseno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno, benzo(a)pireno, 

indeno(1,2,3-c,d)perileno, dibenzo(a,h)antraceno e benzo(g,h,i)perileno) 

(AccuStandard, EUA) em concentração de 100 µg mL-1, os padrões sub-

rogados de naftaleno-D8, acenafteno-D10, fenantreno-D10, criseno-D12 e 

perileno-D12 (AccuStandard, EUA) na concentração de 2.000 µg mL-1 e o 

padrão interno p–terfenil-D14 (AccuStandard, EUA) na concentração de 2.000 

µg mL-1, todas as soluções foram dissolvidas em hexano. As soluções 
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intermediárias foram preparadas por diluição sucessiva dos padrões 

certificados em n-hexano e guardadas em frascos sob refrigeração.  A partir 

destas, foram preparadas as soluções de trabalho (Tabelas 3 e 4). 

Para o procedimento de extração e clean-up dos HPA em amostra de 

solo foram utilizados os solventes diclorometano e hexano grau HPLC 

(Panreac, Espanha), além de micropipeta 10-100 μL (Katal, Brasil), balão de 

fundo chato (50 mL), sulfato de sódio anidro (VETEC, Brasil), sílica-gel 60 (70–

230 mesh; Êxodo Científica, Brasil). 

 

Tabela 3. Preparo das soluções-padrão intermediárias  

 

Padrão certificado 

Concentração 

inicial 

(μg mL
-1

) 

Volume inicial 

(μL) 

Concentração da 

solução 

intermediária 

(μg mL
-1

) 

Volume final 

(μL) 

Mix HPA 2000 50 100 1000 

Padrão sub-

rogado 
2000 50 100 1000 

Padrão interno 2000 25 50 1000 

 

Tabela 4. Preparo das soluções-padrão de trabalho 

 

Padrão certificado 

Concentração 

inicial 

(μg mL
-1

) 

Volume inicial 

(μL) 

Concentração da 

solução 

intermediária 

(μg mL
-1

) 

Volume final 

(μL) 

Mix HPA 100 10 1,0 1000 

Padrão sub-

rogado 
100 10 1,0 1000 

Padrão interno 50 20 1,0 1000 

             

As soluções de trabalho foram utilizadas para obter as curvas analíticas, 

assim como para realizar os ensaios de fortificação. 

 

3.4     Equipamentos 

Para as análises cromatográficas foi utilizado um cromatógrafo a 

gás/espectrômetro de massas da marca Shimadzu (Quioto, Japão), modelo 

GCMS-TQ8040, com coluna capilar SH-RTX-5SILMS; 30 m x 0,25 mm ID, 0,25 
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μm de espessura de filme (NST, Brasil). Os demais equipamentos utilizados no 

preparo das amostras foram: balança analítica (Shimadzu, AY220), banho 

ultrassônico modelo Ultracleaner 1400 (Unique), estufa TE-393/1 (Tecnal), 

liofilizador L101 (Liotop), ultra-freezer UFR30 (Liotop), centrífuga (Edutec EEQ 

– 9904/B), evaporador rotatório (Fisaton – 801), incubadora do tipo B.O.D. 

(Marconi, 403), balança analítica (Toledo, PrixIII) e mufla (Quimis, TC45). 

 

3.5     Limpeza dos Materiais 

O procedimento de limpeza de materiais foi realizado de acordo com 

procedimento padrão utilizado pelo Laboratório de Análise de Compostos 

Orgânicos Poluentes do Departamento de Química- UFS. 

A vidraria e materiais utilizados durante o desenvolvimento deste 

trabalho foram lavados com água corrente. Em seguida, imersos em solução 

5% v/v de detergente concentrado por 24 horas, e enxaguados 

abundantemente em água corrente seguido de água destilada. Após a sua 

secagem, as vidrarias foram rinçadas com hexano. O material descontaminado 

foi acondicionado em local adequado com suas extremidades envolvidas com 

papel alumínio. 

Os resíduos de solventes gerados na parte experimental foram 

armazenados em recipientes adequados e estocados no almoxarifado do 

Departamento de Química para futura coleta por empresa especializada em 

tratamento de resíduos. 

 

3.6      Análise Química do Solo 

As análises químicas dos solos foram realizadas no ITPS (Instituto 

Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe) conforme o procedimento 

descrito no Manual de Métodos de Análises Químicas para Avaliação da 

Fertilidade do Solo [161]. 

 

3.6.1  Determinação de pH  

           Foram medidos 10 cm3 de solo em um cachimbo e transferidos para um 

béquer de 50 mL e foram adicionados 25 mL de água destilada, seguido de 

agitação com um bastão de vidro e repouso por 1 hora. A amostra foi 
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novamente agitada e em seguida foi lido o pH em um pHmetro (Digimed, DM-

20), imediatamente após essa segunda agitação [161]. 

 

3.6.2  Determinação de Matéria Orgânica 

Metodologia 1: 

Foram medidos 5 cm³ de solo e transferidos para um béquer, seguido de 

adição de 20 mL da solução de dicromato de sódio 0,667 mol L-1 e 20 mL de 

ácido sulfúrico concentrado. Após repouso para resfriamento, foram 

acrescentados 100 mL de água destilada, seguido de repouso para decantar 

durante 12 horas. No dia seguinte o sobrenadante foi colocado em uma cubeta 

de quartzo e foi realizada a leitura em espectrofotômetro de absorção 

molecular (Femto, Cirrus 60) no comprimento de onda de 650 nm [161]. A 

curva analítica empregada na quantificação foi construída com 6 pontos ( 4; 8; 

13; 28; 35 e 55 g dm3) com solução padrão de dicromato de potássio 0,2 mol L-

1(Anexo I). 

 

Metodologia 2: 

A avaliação do teor de matéria orgânica foi efetuada seguindo o método 

descrito por Uncles et al., [162] com alteração, sendo realizado a partir da 

calcinação de 5 g de solo a uma temperatura de 500°C por um período de 4 

horas. Em seguida, as amostras foram acondicionadas em dessecador com 

subsequente pesagem. Este procedimento foi realizado em triplicata e avaliado 

a diferença de massas seguindo a Equação 5. 

 

% 𝑀𝑂𝑅𝐺. =
𝑃𝑓

𝑃𝐼
 𝑥 100                      ( 𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5 ) 

 

 

Sendo, 

% MORG. = Percentual de matéria orgânica; 

Pf = Peso final do cadinho após calcinação com a massa de solo;  

Pi = Peso inicial do cadinho com a massa de solo. 
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3.6.3  Determinação de Alumínio 

Foram medidos 10 cm³ de solo em um erlenmeyer de 125 mL,  foram 

adicionados 100 mL da solução de cloreto de potássio 1,0 mol L-1, seguido de 

agitação em mesa agitadora orbital (Marconi, MA 376) por 5 minutos e 220 

rpm. Após período de decantação, 25 mL do extrato foram transferidos para 

outro erlenmeyer e adicionado o indicador azul de bromotimol 0,1%. A 

determinação foi realizada por titulometria com a solução de NaOH 0,025 mol 

L-1 [161].  

 

3.6.4  Determinação de Cálcio e Magnésio 

Foram medidos 10 cm³ de solo em erlenmeyer e foram adicionados 100 

mL da solução de KCl 1,0 mol L-1, seguido de 5 minutos de agitação em mesa 

agitadora orbital 200 rpm. O erlenmeyer coberto foi deixado para decantar por 

12 horas. Após, 25 mL do sobrenadante foram transferidos para outro 

erlenmeyer e foram adicionados 4 mL da mistura de cianeto de potássio, 

trietanolamina e solução-tampão (EDTA, (NH4Cl/NH4OH), MgSO4.7H2O, pH 

10), seguido de adição de ± 30 mg de ácido ascórbico e 3 gotas do indicador 

negro-de-eriocromo-T. A solução foi titulada com ácido 

etilenodiaminotretracético (EDTA) 0,0125 mol L-1 [161]. 

 

3.6.5  Determinação de Cálcio 

Foram medidos 10 cm3 de solo em um erlenmeyer e foram adicionados 

100 mL da solução de KCl 1,0 mol L-1. A solução foi agitada em mesa agitadora 

orbital por 5 minutos a 200 rpm. Após repouso para decantação 25 mL do 

sobrenadante foram transferidos para outro erlenmeyer e foram adicionados 3 

mL de KOH a 100 g L-1, ± 30 mg de ácido ascórbico e ± 30 mg do indicador 

ácido calcon carbônico + sulfato de sódio. Foi titulado com solução de EDTA 

0,0125 mol L-1 [161].  

 

3.6.6  Determinação de Sódio e Potássio 

Foram medidos 10 cm³ de solo e transferidos para um erlenmeyer de 

125 mL, seguido de adição de 100 mL de solução extratora (4:1) (H2SO4 

0,0125 mol L-1 + HCl 0,05 mol L-1). A mistura foi agitada por 5 minutos a 220 

rpm. Após repouso para decantação, 25 mL do sobrenadante foram 
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transferidos para um frasco e levado para análise em fotômetro de chama 

(Digimed, DM 61). A quantificação se deu por meio de curva analítica 

construída a partir da solução de Na e K (100 mg L-1). Os 10 pontos da curva 

foram nas seguintes concentrações: 2; 5; 10; 20; 30; 40; 50; 60; 80; 100 mg L-1 

[161]. 

 

3.6.7  Determinação de Fósforo 

Foram medidos 10 cm3 de solo, transferidos para erlenmeyer e 

adicionados 100 mL de solução extratora (4:1) (H2SO4 0,0125 mol L-1 + HCl 

0,05 mol L-1), seguido de agitação por 5 minutos a 220 rpm. O erlenmeyer foi 

coberto e deixado em repouso por 12 horas. Em 5 mL do extrato resultante 

foram acrescentados 10 mL de solução molibdato de amônio diluído e 30 mg 

de ácido ascórbico. Após agitação por 2 minutos deixou-se desenvolver a cor 

durante uma hora. A análise foi realizada em espectrofotômetro de absorção 

molecular (Femto, Cirrus 60) com fonte de tungstênio, utilizando cubeta de 

vidro de 1 cm de caminho óptico, e comprimento de onda de 660 nm [161]. Foi 

necessário diluir a concentração do extrato sobrenadante, pois a concentração 

de fósforo excedeu a curva de calibração. A curva de calibração foi construída 

nas concentrações de 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 5,0 e 10 mg L-1  a partir da solução 

estoque padrão de fósforo 1000 mg mL-1(Anexo II). 

 

3.7      Testes de Germinação em Laboratório  

           Para os testes de germinação e os ensaios de fitorremediação foram 

utilizadas sementes de alface e mulungu.  

           Este procedimento foi realizado de acordo com as Regras de Análise de 

Sementes (RAS) [163]. 

           Envelopes contendo sementes de alface (ISLA®) da cultivar Hanson 

(repolhuda) com pureza de 99,5% foram homogeneizadas e as sementes 

dispostas em caixas gerbox (11x11x2,5 cm), sobre uma dupla camada de 

papel, do tipo mata-borrão, embebido com água destilada com volume (mL) de 

2,5 vezes o peso seco dos papéis, sendo então vedado com filme plástico. 

Foram utilizadas quatro repetições de 25 sementes cada. Em seguida, essas 

caixas foram acondicionadas em incubadora do tipo B.O.D. (Demanda 

Bioquímica de Oxigênio) com controle automático de temperatura a 25ºC, com 
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fotoperíodo de exposição de 16 horas de luz, 8 horas no escuro, conforme 

indicado nas RAS [163]. 

           O teste de germinação (TG) foi avaliado pela contagem das sementes 

germinadas no 4º e 7º dia após semeadura, considerando-se germinada 

apenas as sementes com a presença de radícula e parte aérea (planta normal) 

de acordo com as RAS [Brasil, 2009].  O mesmo procedimento do teste 

controle foi realizado com 50 g de solo contaminado, em que foram utilizadas 

25 sementes por repetição e água destilada para umedecer o solo. Foi feito um 

total de oito repetições em cada amostra de solo. 

           O mesmo teste foi realizado para as sementes de mulungu com 

avaliação no 4º e 7º dias após semeadura. As sementes dessa espécie 

silvestre foram coletadas em agosto de 2018 na cidade de Santana de São 

Francisco/Sergipe e armazenadas sob refrigeração a 8ºC.  

 

3.8      Ensaios de Remediação de Solo com Erythrina velutina Willd. 

 A escolha da espécie utilizada para estes experimentos foi baseada nas 

características referentes ao processo de fitorremediação, tais como, rápido 

crescimento, raízes longas e capacidade de dissipar poluentes. O mulungu 

apresenta algumas dessas características e, portanto, pode apresentar 

potencial para a descontaminação de solos com HPA. 

 Os experimentos foram conduzidos no Viveiro Florestal, da Universidade 

Federal de Sergipe. 

 Foram estabelecidos 20 tratamentos cada um com dez unidades 

experimentais: 10 com mulungu e 10 com o substrato comercial como 

tratamento testemunha (Vitaplan).  A quantidade de solo em cada vaso foi de 1 

kg. 

 O experimento foi estabelecido em delineamento inteiramente 

casualizado e conduzido por 120 dias, sendo acompanhado diariamente. A 

irrigação foi feita manualmente em três períodos: 7h30 min, 11h30 min e às 

16h30 min.  

 Após 30, 60, 90 e 120 dias foi realizada a coleta de aproximadamente 10 

g de solo. As amostras de solo foram coletadas no entorno da raiz com o 

auxílio de uma espátula de aço. Em seguida, essas amostras foram 

armazenadas em embalagens de alumínio e transportadas para o Laboratório 
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de Análise de Compostos Orgânicos Poluentes, a fim de realizar a extração e 

quantificação dos HPA. 

 

3.9      Desenvolvimento da Espécie Erythrina velutina Willd. 

 

            Aos 30 dias após a semeadura, as plantas foram retiradas 

cuidadosamente dos vasos a fim de medir os comprimentos das raízes (cm) e 

da parte aérea (cm) com o auxílio de uma régua milimetrada no local do 

plantio. Essas medidas foram realizadas a cada 30 dias até o período final de 

120 dias. Feito isso, a planta foi reposta nos vasos identificados e no período 

final do experimento, foi medido o diâmetro (cm) da planta controle e das 

amostras que continham o solo com os HPA com um paquímetro. Ao final dos 

120 dias as plantas foram encaminhadas ao Laboratório de Sementes, no 

Departamento de Ciências Agronômicas da UFS para as medições da massa 

fresca em uma balança analítica de precisão (0,0001g). As medidas de massa 

seca foram obtidas após as plantas serem colocadas no liofilizador para a 

realização da secagem durante 24 horas. 

 

3.10    Procedimentos de Extração e Clean-up dos HPA  

Os procedimentos de extração e clean-up foram executados segundo o 

método descrito por Santos [164] para solos e Zhang et al., [165] para folhas e 

raízes de Juncus subsecundus. No procedimento de extração dessas matrizes 

foram pesados em tubos de ensaio de tampa rosqueável aproximadamente 2,0 

g de solo e em torno de 0,22 g das folhas cortadas em tiras e das raízes, 

ambos previamente liofilizados. Em seguida foram adicionados 25 µL dos 

padrões sub-rogado (naftaleno-D8, acenafteno-D10, fenatreno-D10, criseno-D12, 

perileno-D12) (AccuStandard, EUA) na concentração de 1.000 ng mL-1 em 

hexano. Amostras de solo, folhas e raízes contendo os padrões sub-rogados 

foram deixados em repouso por 30 minutos. Após, foram adicionados 6,0 mL 

de diclorometano (DCM) a cada tubo de ensaio contendo amostra.  

A extração em banho ultrassônico (Ultracleaner Unique 1400) se deu por 

um período de 30 minutos, seguido de centrifugação (Edutec, EEQ-1104/B) a 

1000 rpm por 1 minuto. O sobrenadante foi transferido para um balão de fundo 

redondo. O procedimento de extração foi repetido por mais duas vezes, e os 
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extratos orgânicos foram combinados e concentrados a aproximadamente 2,0 

mL, utilizando um evaporador rotativo (Fisaton, Modelo 801) a 80 rpm e 35ºC. 

Ao extrato resultante foram adicionados 8,0 mL de n-hexano e novamente 

concentrado a 2,0 mL. 

Para o clean-up do extrato orgânico a sílica-gel foi previamente 

calcinada a 400°C por um período de 4 horas e desativada a 5% com água 

destilada, mesma temperatura e tempo de calcinação foi usado para o sulfato 

de sódio anidro. As colunas cromatográficas de vidro  (7,0 cm de comprimento 

e 1,0 cm de diâmetro) foram empacotadas com lã de vidro em sua base, 

seguido de sulfato de sódio anidro (0,5 g), sílica-gel (1,0 g),sulfato de sódio (0,5 

g) e 3,0 mL de hexano. Na sequência foram adicionados 2,0 mL do extrato 

orgânico e eluídos com 2,0 mL de n-hexano para obtenção da fração F1 

(hidrocarbonetos alifáticos), seguido por 20 mL de diclorometano/hexano (2:1, 

v/v) para eluição da fração F2 (HPA) (Figura 6). A fração F2 foi concentrada a 

aproximadamente 1,0 mL e adicionados 25 µL da solução do padrão interno p-

terfenil-D14 (1.000 ng mL-1). Após isso, foram analisados por cromatografia 

gasosa acoplada a espectrômetro de massas sequencial (GC-MS/MS). A 

quantificação dos compostos foi realizada com auxílio de uma curva analítica 

contendo 5 pontos na faixa de 5 a 100 ng mL-1(Anexo III). 

 

Figura 6. Processo de Clean-up para extratos orgânicos de solo obtidos por extração 

em Ultrassom para amostras de (A) solo, (B) folha, (C) raiz de Erythrina velutina Willd.  

 

                                     

 

A B C 
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3.11   Condições Instrumentais de Análise (GC-MS/MS) 

          A identificação e quantificação dos HPA em solo foram realizadas em 

cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas triplo quadrupolo 

(Shimadzu, GCMS-TQ8040). As condições instrumentais são apresentadas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 5. Condições instrumentais utilizadas nas análises dos hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos em GC-MS/MS. 

Parâmetro                                       Condição 

Temperatura do injetor 

Coluna 

300°C 

SH-RTX-5ILMS; 30 m x 0,25 mm x 0,25 μm 

Programa de temperatura 40°C (2 min) - 35°C min
-1

 - 100°C - 8°C min
-1

 - 260°C - 

9°C min
-1

 - 320°C (3  min) 

Gás de arraste Hélio (99,995 %) 

Vazão do gás de arraste 0,69 mL min
-1
 

Volume de Injeção 1,0 µL 

Modo de Injeção splitless 

Temperatura da Interface 280°C 

Temperatura da fonte de íons 280°C 

Modo de operação do MS Modo MRM, com ionização por elétrons (70 eV) 

 

  Os HPA (mix dos 16 HPA, padrão interno e 5 padrões sub-rogados) 

foram identificados por seus íons de determinação e quantificação, além do 

tempo de retenção (tR) conforme apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 6. Relação dos HPA, padrões de recuperação (padrões sub-rogados), padrão 

de interno, íons de quantificação, íons de confirmação e seus respectivos tempos de 

retenção obtidos em GC-MS/MS. 

tR – Tempo de retenção; IQt – Íon de quantificação; IQl – Íon de qualificação; EC – Energia de colisão. 

Naf-d8=naftaleno deuterado; Naf=naftaleno; Ace=acenafteno; Ace-d10=acenafteno deuterado; Acen=acenaftileno; 

Flu=fluoreno; Fen-d10=fenantreno deutterado; Fen=fenantreno; Ant=antraceno; Flt=fluoranteno; Pir=pireno; pTer-d14=p-

terfenil–d14; BaA=benzo(a)antraceno; Cri-d12=criseno deuterado; Cri=criseno; BbF=benzo(b)fluoranteno; 

BkF=benzo(k)fluoranteno; BaP=benzo(a)pireno; Per-d12=perileno deuterado; IcdP=indeno(1,2,3-c,d)pireno; 

DahA=Dibenzo(a,h)antraceno; BghiP=Benzo(g,h,i)perileno. 

 

3.12    Controle de Qualidade Analítico 

           A validação do método consistiu na avaliação dos seguintes parâmetros 

analíticos: linearidade, limites de detecção e quantificação, recuperação, 

precisão e exatidão. 

 

 

 

 

Composto 

 

tR (min) 

 

 

IQt (m/z) 

 

EC (V) 

 

IQl 1(m/z) 

 

 

EC (V) 

 

IQl 2(m/z) 

 

 

EC (V) 

Naf-d8 6.640 136 → 108 18 136 → 134 18    136 → 84 18 

Naf 6.665 128 → 102 18 128 →78 18    128 → 76 24 

Ace 8.960 152 → 126 24 152 → 150 27 152 → 102 24 

Ace-d10 9.210 162 → 160 18 162 → 158 24 162 → 134 24 

Acen 9.265 153 → 151 24 153 → 127 24     153 → 77 30 

Flu 10.230 165 → 163 30 165 → 115 24 165 → 139 24 

Fen-d10 12.155 188 → 160 24 188 → 158 30 188 → 186 18 

Fen 12.205 178 → 152 18 178 → 176 24 178 → 150 42 

Ant 12.315 178 → 152 18 178 → 176 24 178 → 128 24 

Flt 14.990 202 → 200 30 202 → 152 30 202 → 176 30 

Pir 15.590 202 → 200 30 202 → 151 39 202 → 175 39 

pTer-d14 16.205 244 → 240 30 244 → 242 18 244 → 226 18 

BaA 19.500 228 → 226 30 228 → 202 24 228 → 224 45 

Cri-d12 19.510 240 → 236 30 240 → 238 18 240 → 212 30 

Cri 19.595 228 → 226 30 228 → 202 24 228 → 224 45 

BbF 22.575 252 → 250 30 252 → 249 45 252 → 226 30 

BkF 22.645 252 → 250 30 252 → 249 42 252 → 226 30 

BaP 23.345 252 → 250 30 252 → 226 30 252 → 249 45 

Per-d12 23.480 264 → 260 30 264 → 236 30 264 → 262 30 

IcdP 26.020 276 → 274 30 276 → 273 45 276 → 250 30 

DahA 26.110 278 → 276 30 278 → 274 45 278 → 252 30 

BghiP 26.725 276 → 274 42 276 → 272 45 276 → 248 45 
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3.12.1 Linearidade 

           A linearidade foi estabelecida pela análise em GC-MS/MS de duas 

curvas de calibração contendo os 16 HPA e 5 padrões sub-rogados. Na 

primeira curva as soluções com concentrações de 5, 10, 25, 50 e 100 ng mL -1 

(curva baixa) e na segunda 100, 125, 150, 200 e 300 ng mL-1 (curva alta) 

(Anexo III). As curvas analíticas, para cada um dos HPA, foram plotadas com 

auxílio do software Microsoft Excel®, empregando a razão entre a área do 

composto alvo e a área do padrão interno (p-terfenil-D14, 25 ng mL-1) versus as 

suas respectivas concentrações. A partir deste foi obtida a equação da reta 

para cada um dos analitos.  

 

 

3.12.2 Limite de Detecção (LD) e Quantificação (LQ) 

 Nesse estudo o LD e LQ foram determinados utilizando o método 

simplificado, que foi aplicado as duas curvas analíticas. Curva baixa: 5, 10, 25, 

50 e 100 ng mL-1 e curva alta: 100, 125, 150, 200, e 300 ng mL-1. 

 O limite de detecção (LD) foi  calculado pela Equação 6 [153]: 

𝐿𝐷 = 3,3𝑥
𝑠

𝑏
      (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6) 

 

 

Onde:  

s = desvio padrão da resposta do branco 

b = inclinação (coeficiente angular) da curva analítica 

 

 Segundo o INMETRO [153] esse método fornece melhores resultados 

quando se trabalha em nível traço. A inclinação “b” foi estimada por meio da 

curva analítica dentro de seu intervalo de linearidade. 

 

 O limite de quantificação (LQ) foi determinado pela Equação 7 [153]: 

 

𝐿𝑄 = 10𝑥
𝑠

𝑏
               (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7) 
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3.12.3 Exatidão e Precisão 

 O estudo da recuperação foi feito em triplicata com três níveis de 

fortificação (solução padrão dos 16 HPA nas concentrações de 12,5, 62,5 e 

125 ng g-1), em dias alternados, com o intuito de verificar a exatidão e precisão 

do método para determinação de HPA em amostras de solo. Por não dispor de 

material de referência certificado ou amostra isenta de HPA, foram realizadas 

extrações com 2 g de amostra de solo não fortificado e fortificado com solução 

padrão dos HPA. O extrato que não recebeu os padrões pré-extração foi 

fortificado nos mesmos níveis de concentração do extrato fortificado, momentos 

antes da injeção. Para calcular a eficiência da recuperação, foi utilizada a 

equação citada por Kruve et al (2008) [166] (Equação 8). No numerador está a 

razão entre a área do analito fortificado pré-extração pela área do padrão 

interno (1) (p-terfenil-D14 25 ng mL-1) correspondente; no denominador está a 

razão do analito fortificado após a extração e o padrão interno (2) 

correspondente. O extrato fortificado após a extração é considerado cem por 

cento, pois a sua fortificação foi feita no momento da análise cromatográfica. 

 

% 𝑅 =  

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑛𝑎 𝑝𝑟é 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 1)

Á𝑟𝑒𝑎(𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑝ó𝑠 𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎çã𝑜)

Á𝑟𝑒𝑎 (𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑜 2)

 𝑥 100 %               (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 8) 
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4.      RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1    Caracterização do Solo 

         O solo foi classificado como Argissolo Vermelho-Amarelo eutrófico de 

acordo com o tamanho das partículas que apresentaram diâmetro menor que 

0,002 mm. Este tipo de solo é naturalmente mais rico em elementos (bases) 

essenciais às plantas, tais como, cálcio, magnésio e potássio [199]. 

          Os Argissolos de maior fertilidade natural (eutróficos) com boas 

condições físicas e em relevos mais suaves apresentam maior potencial para 

uso agrícola. Em relevos mais movimentados, suas limitações estão mais 

relacionadas à baixa fertilidade, acidez, teores elevados de alumínio e a 

suscetibilidade aos processos erosivos [199].  

          Os Argissolos tendem a ser mais suscetíveis a processos erosivos 

devido à relação textural presentes nestes solos, que implica em diferenças de 

infiltração dos horizontes superficiais e subsuperficiais. No entanto, os de 

textura mais leve ou textura média e de menor relação textural são mais 

porosos, possuindo boa permeabilidade, sendo, portanto, menos suscetíveis à 

erosão. De acordo com as limitações relacionadas aos Argissolos, a sua 

utilização exige um manejo adequado com a adoção de correção, adubação e 

de práticas conservacionistas para o controle da erosão [199].  

 

4.1.1   Características Químicas do Solo 

  A Tabela 7 apresenta as principais características químicas do solo em 

estudo e os valores de interpretação dos resultados para cada análise. 
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Tabela 7. Atributos químicos em um Argissolo Vermelho-amarelo eutrófico da região 

leste de Sergipe com valores baixos, médios e altos que são utilizados para interpretar 

resultados de análise de solo. Fonte: Adaptado de Sobral et al., [200]. 

    Baixo Médio    Alto Este trabalho 

 Matéria orgânica (%)   < 1,5  1,5 – 3,0            > 3,0     2,11* 

  < 1,5 1,5 – 3,0   > 3,0     4,25** 

 pH   < 5,0 5,0 – 6,0   > 6,0            6,4 

 Al (cmolc dm
-3

)   < 0,5 0,5 – 1,0   > 1,0   0,10 

 Ca (cmolc dm
-3

)   < 1,6 1,6 – 3,0   > 3,0    7,12 

 Mg (cmolc dm
-3

)   < 0,4 0,4 – 1,0   > 1,0   3,28 

 K (mg dm
-3

)  < 30 30 - 60  > 60    22,0 

 P (mg dm
-3

)  < 10 10 - 20  > 20      259,0 

 Na (mg dm
-3

)       - - -   3,39 

*método do dicromato de potássio; **método da calcinação. 

 

          O valor obtido para o pH do solo na área de plantações de cana-de-

açúcar foi de 6,4. A faixa ideal de pH para o desenvolvimento das plantas é de 

6,0 a 6,5. Os solos ácidos apresentam problemas para a agricultura porque o 

sistema radicular não se desenvolve bem nestas condições. Por outro lado, em 

solos alcalinos (pH>7) diversos nutrientes se tornam insolúveis e indisponíveis 

às plantas [200].  

         Adamczyk-Szabela et al., 2015 [201], constataram que a germinação 

mais intensa e o crescimento de Valeriana officinalis foram observados em pH= 

5,1. O aumento da alcalinidade para pH=10 inibiu significativamente a 

germinação das sementes e o crescimento das plantas. Embora tenham feito 

várias tentativas, sementes de Valeriana officinalis inoculadas em solo 

caracterizado por valores baixos ou muito altos de pH (3,5; 4,1; 13,0) não 

germinaram [201].   
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         O teor de alumínio determinado da camada de solo entre 0 e 20 cm foi 

baixo (Tabela 7) na ordem de 0,10 cmolc dm-3, o que se justifica pelo elevado 

pH do solo. Para efeitos de fertilidade do solo este valor é considerado 

adequado, uma vez que é interessante que o teor de Al tenda a zero. Solos 

com baixas concentrações de alumínio favorecem o desenvolvimento do 

sistema radicular, enquanto que, quando presente em alta concentração, o  

alumínio podem inibir o crescimento radicular e influenciar na disponibilidade 

de outros nutrientes e processos como a mineralização da matéria orgânica 

[202]. 

         O alumínio ocorre principalmente na forma de silicatos, óxidos e 

hidróxidos pouco solúveis, mas também pode ser encontrado em complexos 

com ligantes orgânicos e inorgânicos em soluções ambientais. Estas diferentes 

formas ou espécies de alumínio têm diferentes propriedades no que diz 

respeito à mobilidade, biodisponibilidade e toxicidade [203].  

         Quando o solo apresenta pH em torno de 5,2 a 5,3 o alumínio trocável 

está quase na sua totalidade insolúvel, e portanto, não causa danos as raízes 

das plantas. No entanto, se o solo apresentar acidez elevada, terá como 

consequência o aumento da solubilidade dos compostos de alumínio com 

consequente aumento da concentração de alumínio livre, provocando toxidez 

às plantas, causando efeitos deletérios nos tecidos vegetais das espécies não 

adaptadas, que é o caso da maioria das espécies cultivadas [200,204]. 

         Rout et al., 2001 [205] observaram que concentrações elevadas de 

formas solúveis de alumínio têm efeitos negativos no crescimento de plantas. 

Assim como Yang et al., 2013 [206] relataram que a toxicidade do alumínio 

afeta principalmente o sistema radicular. Os sistemas radiculares pouco 

desenvolvidos causam menor absorção de água e de nutrientes, afetando o 

desenvolvimento da parte aérea que pode se tornar crítica sob condições de 

baixa disponibilidade de água no solo [206]. 

         Siecińska et al., 2019 [207] encontraram uma diferença significativa na 

biomassa da raiz que foi observada em diferentes concentrações de alumínio 

nos solos de diferentes graus de acidez. A biomassa das raízes das plantas 

cultivadas no solo de pH 4,2 foi cerca de 1,63 vezes menor do que a das 



 

45 
 

plantas cultivadas no solo de pH 6,5 independentemente da disponibilidade de 

água [207]. 

         Quanto ao teor de sódio encontrado foi considerado baixo (3,39 mg dm-3),  

pois a região localiza-se nos Tabuleiros Costeiros e faz parte da Baixada 

Litorânea. Baixos teores de sódio estão associados a solos que são 

submetidos ao alto intemperismo, seja este através de processos físicos, 

químicos ou biológicos mediados pela ação de fatores como clima, relevo, 

organismos vivos e o tempo [200,208]. 

         Os efeitos adversos da salinidade sobre as plantas constituem um dos 

fatores limitantes da produção agrícola, devido principalmente ao aumento da 

pressão osmótica do solo e a toxicidade resultante da concentração salina e 

dos íons específicos [209]. 

         A alta salinidade e o elevado teor de sódio trocável do solo afetam a 

germinação e a densidade das culturas, limitando a sua produtividade bem 

como seu desenvolvimento vegetativo. Nos casos mais graves, causa sérios 

problemas de ordem econômica com a morte generalizada das plantas, pois se 

tornam inaptos para agricultura [208]. 

         Petrová et al., 2017 [210] em seus estudos sobre o comportamento de 

plantas cultivadas em solos com diferentes concentrações de poluentes, 

determinaram o teor de sódio, cujo valor foi de 1540 mg kg-1. As altas 

concentrações foram associadas principalmente as atividades antrópicas, 

especialmente industriais, como, por exemplo, o processamento e o tratamento 

de minérios [210]. 

         O teor de potássio encontrado no solo foi de 22,0 mg dm-3. Esse valor 

considerado baixo é típico de solos mais intemperizados, sendo que, 

Argissolos são geralmente pobres em potássio. Teores altos de potássio em 

solos de regiões mais secas indicam a presença de minerais primários e pouco 

intemperismo. 

         Conforme McGrath et. al., 2014 [211], o potássio é adsorvido em maior 

quantidade pelas plantas, e está presente no tecido vegetal em concentrações 

mais elevadas do que qualquer outro nutriente essencial. Ele é responsável 
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pelas relações de água e pelo equilíbrio de carga nas células, sendo altamente 

móvel no tecido celular [211]. 

         A forma predominantemente absorvida pelas plantas é a iônica, sendo 

que nos solos de região tropical, os teores de potássio normalmente são baixos 

(normalmente inferiores a 1,5 mmolc dm-3). A absorção do nutriente depende 

principalmente do processo de difusão, dentro da solução do solo e, em 

proporção menor, de fluxo de massa. Os sais de potássio apresentam em geral 

alta solubilidade que em grandes quantidades disponíveis promovem altas 

perdas através da lixiviação da água da chuva nos agroecossistemas com 

excesso de absorção pelas plantas [211,212].  

         As concentrações de cálcio (Ca2+) e magnésio (Mg2+) na amostra de solo 

foram 7,12 cmolc dm-3 e 3,28 cmolc dm-3, respectivamente.  Esses valores são 

considerados baixos e podem ser elevados com a utilização do calcário 

dolomita, que tem em sua composição mais de 12% de magnésio [200].  

         A biodisponibilidade da planta é geralmente uma função da solubilidade 

desses minerais. As plantas requerem que a quantidade de cálcio seja 

aproximadamente duas vezes maior que o magnésio e, no entanto, apresenta 

maior preferência em relação ao magnésio no complexo de troca do solo. Essa 

relação é importante por haver uma competição entre cálcio e magnésio devido 

as suas propriedades químicas muito similares, como o grau de valência. A 

mobilidade pelos sítios de adsorção no solo e na absorção pelas raízes pode 

afetar o desenvolvimento das plantas uma vez que a presença excessiva de 

um pode prejudicar os processos de adsorção e absorção do outro [211,233]. 

Verifica-se pelos resultados obtidos que a relação Ca:Mg de 2:1 apresenta 

equilíbrio no balanço nutricional, favorecendo a manutenção desses nutrientes 

na planta. 

         Medeiros et al., 2008 [214] aplicaram corretivos com diferentes 

concentrações aumentando a relação Ca:Mg. O aumento da absorção de 

cálcio reduziu a absorção de magnésio, comportamento explicado pelo 

antagonismo entre estes dois elementos, levando a deficiência de magnésio na 

parte aérea das plantas de milho. Tal antagonismo entre cálcio e magnésio 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/water-relations
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implica que o excesso de um desses elementos diminui a absorção do outro 

[214]. 

         O solo avaliado para este estudo apresentou concentração de matéria 

orgânica pelo método do dicromato de potássio de 2,11% e no método da 

calcinação 4,25%. Houve uma diferença de quase 100% entre os dois 

métodos. O método da calcinação apresentou um teor acima de 3,0% que 

segundo os critérios de interpretação de resultados é um valor considerado alto 

e isso pode ser explicado por ser uma área que possui manejo voltado para 

maior produção das culturas e de resíduos por hectare [200].  

         O método da calcinação é vantajoso em relação ao do dicromato de 

potássio, pois, além de não gerar resíduos contaminados, é rápido, de fácil 

operação e de baixo custo. Cujos aspectos são relevantes na determinação da 

MO em análises de rotina [215]. 

         A matéria orgânica do solo fornece macronutrientes para a construção da 

proteínas nas plantas, bem como capacidade de troca de cátions para o 

intercâmbio de micronutrientes [216].  

         Wood et al., 2018 [216] com base nos resultados encontrados relataram 

que a MO impulsiona o rendimento das colheitas e o conteúdo de 

nutrientes. Tanto o rendimento de trigo, quanto o teor de proteína foram 

positivamente relacionados à matéria orgânica. 

         Um solo agrícola rico em matéria orgânica que apresenta excesso de 

água resulta na inibição da atividade dos microrganismos decompositores e a 

matéria orgânica se acumula. Entretanto, melhora a nutrição das plantas, a 

capacidade tampão, a estrutura do solo, e exerce efeitos promotores de 

crescimento [200].  

         Segundo Jensen et al., 2019 [217] o componente mais importante pela 

retenção de compostos orgânicos hidrofóbicos no solo é a matéria orgânica. A 

sorção de compostos orgânicos hidrofóbicos é caracterizada por uma adsorção 

rápida à superfície da partícula do solo seguida por uma lenta difusão dentro da 

matriz orgânica ou seu aprisionamento em microporos dentro dos agregados 

do solo [217].  
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           Wendling, 2012 [204] afirmou que o acúmulo de matéria orgânica do 

solo tem causado a diminuição dos teores de alumínio trocável na solução do 

solo, essa redução é atribuída ao processo de complexação do íon Al3+ pela 

matéria orgânica. Ao ser complexado pela matéria orgânica do solo, a 

fitoxicidade do alumínio é suprimida, reduzindo a atividade de dissolução do Al 

na camada superficial do solo especialmente em condições de altas 

concentrações de matéria orgânica [204]. 

           O teor de fósforo encontrado foi de 259,0 mg dm-3. Este valor é 

considerado muito alto de acordo com os parâmetros apresentados na Tabela 

7. 

           Jalali et al., 2016 [218] avaliaram cinco soluções diferentes para a 

extração de fósforo em solos. O fósforo extraível, cuja medida fornece P 

imediatamente biodisponível, a partir da complexação de ácidos orgânicos e do 

P inorgânico recalcitrante foi determinado pelas soluções de  cloreto de cálcio 

(PCaCl2),  ácido cítrico (Pcitrato) e HCl (PHCl), respectivamente, além do fósforo 

disponível através do método Olsen (POls) e Mehlich-3 (PM3). Segundo esses 

autores, houve grandes variações nas formas de extração de P nos solos, o 

que pode ser atribuído às diferenças nos solos e também devido à capacidade 

de extração pelos diferentes métodos, cujos teores encontrados foram: PHCl 

(186,0 a 3060), PM3  (16,3 a 1342,8  ), Pcitrato (2,3 a 313,6), POls (3,7 a 116,1) e 

PCaCl2 (5,7 a 33,0 mg  kg-1). Entre os extratores, o HCl extraiu a maior 

proporção de P dos solos, seguido de Mehlich-3, citrato, Olsen e CaCl2. O P 

extraído por CaCl2 representa P solúvel, além de ser um indicador para estimar 

o P disponível na planta. O P extraído por HCl é elevado porque a maior parte 

do P está relacionado, provavelmente, a fosfatos de cálcio. O P extraível por 

citrato pode ser devido à liberação de P associado a partículas de argila ou à 

dissolução das fases Ca, Fe ou Al-P. A capacidade extratora do método Olsen 

para o P é menor que o método Mehlich, que pode ser atribuído ao baixo pH da 

liberação de P induzida pelo extrator Mehlich a partir de compostos de fosfato 

de cálcio [218].  

           O fósforo é necessário em muitos processos bioquímicos nas plantas e 

é, portanto, imprescindível para a produtividade dos agroecossistemas. Sua 

https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/calcium-chlorides
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/citric-acid
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/citrate
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/citrate
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/phosphate
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presença é predominante no metabolismo celular como ATP (adenosina 

trifosfato) e como parte importante de muitos componentes estruturais e 

bioquimicamente funcionais, mas quando presente em excesso pode levar a 

problemas ambientais, como a eutrofização de ecossistemas aquáticos. 

Portanto, o uso indevido de P na agricultura tem importantes consequências 

ambientais e afeta a sustentabilidade agrícola [219]. 

           Teixeira et al., 2015 [220] em seu trabalho avaliaram a produção de 

matéria seca de plantas de vetiver (Chrysopogon zizanioides) em resposta à 

aplicação de calcário e fósforo. A adição de calcário e fósforo ao substrato 

influenciou positivamente a produção de perfilhos e de matéria seca [220].   

 

4.2     Controle de Qualidade do Método de Determinação de HPA em Solo 

           O método de determinação de HPA em amostras de solos 

contaminados submetidos à fitorremediação está consolidado no grupo de 

pesquisa do LCP [221]. Porém, para assegurar a validade dos resultados 

obtidos nas amostras de solo, alguns parâmetros, tais como especificidade, 

linearidade, limite de detecção, limite de quantificação e recuperação foram 

avaliados. 

4.2.1   Especificidade 

           Na Figura 7 é possível observar a identificação e a separação de cada 

HPA. Nesta é apresentado o cromatograma no modo MRM (Monitoramento de 

Reações Múltiplas) obtido em GC-MS/MS para os 16 HPA considerados 

prioritários pela USEPA, cinco padrões subrrogados (HPA deuterados) e mais 

um padrão interno deuterado (p-terfenil-D14). Os HPA foram identificados pela 

comparação dos tempos de retenção e os respectivos espectros de massa de 

cada composto de uma solução de padrões de HPA. Segundo a literatura, este 

método apresenta boa especificidade [222]. 
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Figura 7. Cromatograma (modo MRM) da solução padrão 100 ng mL-1 dos 16 

HPA considerados prioritários pela USEPA, 5 padrões subrrogados (HPA 

deuterados) e padrão interno deuterado (p-terfenil) analisados em GC-MS/MS. 

1.Naftaleno-D8; 2.Naftaleno; 3.Acenaftileno; 4.Acenafteno-D10; 5. Acenafteno, 6. Fluoreno; 7. Fenantreno-

D10; 8.Fenantreno; 9.Antraceno; 10.Fluoranteno; 11. Pireno, 12. p-terfenil-D14; 13.Benzo(a)antraceno; 

14.Criseno-D12; 15.Criseno; 16.Benzo(b)fluoranteno; 17. Benzo(k)fluoranteno; 18.Benzo(a)pireno; 

19.Perileno-D12; 20.Indeno(1,2,3-c,d)pireno; 21. Dibenzo(a,h)antraceno; 22.Benzo(g,h,i)perileno. 
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4.2.2   Linearidade  

           A curva analítica apresentou resposta linear no intervalo de 5,0 a 100 ng 

mL-1 com coeficiente de determinação (R2) acima de 0,99 para todos os 

compostos. O R2 da linha de regressão variou de 0,9962 a 0,9997 para o 

criseno e o benzo(g,h,i)perileno, respectivamente. Os resultados são 

apresentados na Tabela 8. 

           Os valores obtidos para os coeficientes de correlação estão dentro da 

faixa aceitável quando comparados com os critérios estabelecidos pelo 

INMETRO [153] e ANVISA [154], cujo R2 deve ser igual ou maior que 0,90 e 

0,99, respectivamente. 

           Soukarieh, et al.,  2018 [170] em seu trabalho sobre a toxicidade dos 

HPA em solos agrícolas e industriais obtiveram menores coeficientes de 

determinação que variaram entre 0,9952 a 0,9986 para o composto 

benzo(g,h,i)perileno e benzo(b)fluoranteno, respectivamente.  

           Wicker et al., 2018 [223] validaram o método para concentrações de 10 

a 1500 ng de HPA por grama de solo em sedimentos, argila e areia com R2 ≥ 

0,99. Chen et al., 2018 [224] utilizaram o método  do padrão de padronização 

externa utilizando uma curva analítica com 5 pontos e uma equação de 

regressão linear foi obtida com um R2 > 0,99. 
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Tabela 8. Dados da curva analítica para os 16 hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 

considerados prioritários pela USEPA, 5 padrões sub-rogados (HPA deuterados) e 

padrão interno deuterado (p-terfenil) analisados em GC-MS/MS. 

Nº Compostos Quantif.(m/z) tr (min.) Coeficiente 

angular 

Coeficiente 

linear 

R
2
 

1 Naftaleno-D8 136.00>108.00 6,640 2,761 -0,129 0,9993 

2 Naftaleno 128.00>102.00 6,665 1,978 -0,016 0,9974 

3 Acenaftileno 152.00>126.00 8,960 0,988 -0,038 0,9993 

4 Acenafteno-D10 162.00>160.00 9,210 5,021 -0,183 0,9991 

5 Acenafteno 153.00>151.00 9,265 4,161 -0,148 0,9990 

6 Fluoreno 165.00>163.00 10,230 1,572 -0,100 0,9984 

7 Fenantreno-D10 188.00>160.00 12,155 2,756 -0,126 0,9985 

8 Fenantreno 178.00>152.00 12,205 2,396 0,053 0,9980 

9 Antraceno 178.00>152.00 12,315 2,140 -0,145 0,9980 

10 Fluoranteno 202.00>200.00 14,990 4,581 -0,111 0,9989 

11 Pireno 202.00>200.00 15,590 5,091 0,001 0,9984 

12 p-Terfenil-D14 244.00>240.00 16,205    

13 Benzo(a)antraceno 228.00>226.00 19,500 4,829 -0,284 0,9974 

14 Criseno-D12 240.00>236.00 19,510 3,374 -0,080 0,9969 

15 Criseno 228.00>226.00 19,595 5,324 -0,428 0,9962 

16 Benzo(b) fluoranteno 252.00>250.00 22,575 4,894 -0,137 0,9988 

17 Benzo(k) fluoranteno 252.00>250.00 22,645 5,211 -0,271 0,9994 

18 Benzo(a)pireno 252.00>250.00 23,345 4,724 -0,187 0,9989 

19 Perileno-D12 264.00>260.00 23,480 1,681 -0,073 0,9985 

20 Indeno(1,2,3-c,d)pireno 276.00>274.00 26,020 3,738 -0,245 0,9996 

21 Dibenzo(a,h) antraceno 278.00>276.00 26,110 1,962 -0,149 0,9982 

22 Benzo(g,h,i)perileno 276.00>274.00 26,725 3,781 -0,191 0,9997 

 

4.2.3    Precisão/ Recuperação 

            Para avaliar a eficiência do processo de extração dos HPA em solo 

foram realizadas análises em triplicata, em três níveis de concentração (Tabela 

9). Para o nível de contaminação de 12,5 ng g-1 as recuperações médias para 

os 16 HPA variaram entre de 42,1 e 91,1%. No nível de concentração 62,5 ng 

g-1 as recuperações médias ficaram entre 52,8% a 90,0%. E, no nível mais alto 

(125 ng g-1), a média das recuperações variou entre 76,0 e 107,0%. Para 

avaliar a exatidão de um método, valores de recuperação entre 70 e 120% são 

necessários, no entanto para amostras complexas são aceitas recuperações 

acima de 40% [225].  
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            Shang et al., 2014 [226] analisaram a recuperação dos HPA em três 

níveis de fortificação (20; 200 e 2000 ng g-1). No nível de 20 ng g-1, as 

recuperações variaram entre 66 a 109%, no nível de 200 ng g-1 (66,3 a 108,8%) 

e 2000 ng g-1 (58,1 a 110,1%) [226]. Ao contrário do que foi encontrado por 

esses autores, neste trabalho, foi observado que as recuperações mínimas e 

máximas tiveram um acréscimo à medida que o nível de fortificação 

aumentava, com exceção do nível 62,5 ng g-1 que o valor máximo apresentou 

uma leve redução de 1%.  

           Os coeficientes de variação (C.V.) apresentaram-se entre 0,1 e 18,3%, 

sendo que os menores valores foram determinados nos extratos com maior 

nível de concentração (Tabela 9). Valores de até 20% para o coeficiente de 

variação são aceitáveis para a estimativa da precisão [225].  

   As recuperações dos padrões sub-rogados nas amostras de solo para 

o naftaleno-D8, acenafteno-D10, fenantreno-D10, criseno-D12 e perileno-D12 

foram 86,9%, 84,3%, 90,7%, 82,2% e 40,8%, respectivamente.  

            Comparando com outros estudos de HPA em solo, alguns autores 

como Ding et al., 2018 [227] obtiveram recuperações dos padrões sub-rogados 

na faixa de 65% a 89% (naftaleno-D8), 74 a 96% (acenafteno-D10), 87 a 96% 

(fenantreno-D10), 90 a 102% (criseno-D12), e 91-117% (perileno-D12) para todas 

as amostras analisadas. Chen et al., 2017 [7] encontraram entre 64,2 a 

132,3%, e Liu et al., 2018 [9] 52,1 a 124,1%. Os resultados deste estudo 

demonstraram que o método utilizado possui recuperações necessárias para a 

quantificação dos HPA nas amostras de solo analisadas.  

 

4.2.4    Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

            Os valores dos LD para os 16 HPA monitorados variaram entre 0,08 ng 

g-1 e 0,30 ng g-1, enquanto que os LQ entre 0,25 ng g-1 e 0,90 ng g-1 (Tabela 9). 

O composto que apresentou menores LD e LQ foi o acenafteno (LD 0,08 ng g-1 

e LQ 0,25 ng g-1) enquanto que os maiores foram para o criseno (LD 0,30 ng g-

1 e LQ 0,90 ng g-1). 



 

56 
 

            Resultados semelhantes como os deste trabalho foram obtidos 

conforme relataram Ding et al., 2018 [227] cuja faixa do LD variou de 0,016 a 

0,309 ng g-1. Chen et al., 2018 [23] encontraram uma variação entre 0,36 a 

1,09 ng g-1; Chen et al., 2017 [228] 0,03 a 5,83 ng g-1 e Wicker, 2018 [229] 

entre 0,001 a 5 ng g-1. 

Tabela 9. Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), recuperação e precisão 

para os dezesseis HPA considerados prioritários pela USEPA determinados em GC-

MS/MS (n=3). 

 

Compostos 

LD 

(ng g
-1
) 

      LQ 

(ng g
-1
) 

Fortificação de 

12,5 ng g
-1
 

Fortificação 

de 62,5 ng g
-1
 

Fortificação 

de 125 ng g
-1
 

Rec. 

(%) 

C.V. 

(%) 

Rec. 

(%) 

C.V. 

(%) 

Rec. 

(%) 

C.V. 

(%) 
 

Naftaleno 0,17 0,51 89,5 15,9 77,5 8,4 76,0 

83,7 

82,8 

86,4 

91,3 

107,0 

88,1 

87,1 

87,3 

88,6 

87,0 

83,7 

81,2 

78,3 

76,6 

77,0 

7,21 

2,76 

0,12 

0,1 

0,77 

24,5 

2,01 

1,57 

1,17 

2,53 

0,83 

5,86 

5,50 

4,77 

3,20 

2,66 

Acenaftileno 0,14 0,42 81,4 14,8 72,2 6,1 

Acenafteno 0,08 0,25 75,9 15,1 84,2 7,1 

Fluoreno 0,17 0,53 83,6 13,0 83,6 4,4 

Fenantreno 0,25 0,75 91,1 12,3 83,6 5,4 

Antraceno 0,21 0,63 69,1 15,2 73,7 3,1 

Fluoranteno 0,11 0,34 86,9 13,4 87,6 14,3 

Pireno 0,10 0,30 88,0 12,9 90,0 15,6 

Benzo(a)antraceno 0,11 0,34 68,2 17,0 67,5 13,3 

Criseno 0,30 0,90 71,4 17,4 81,7 13,9 

Benzo(b)fluoranteno 0,15 0,47 63,8 11,1 71,4 17,5 

Benzo(k)fluoranteno 0,23 0,71 45,9 11,3 63,5 15,2 

Benzo(a)]pireno 0,17 0,52 46,4 10,2 60,2 18,0 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 0,16 0,48 47,1 12,0 56,1 18,3 

Dibenzo(a,h)antraceno 0,27 0,81 42,1 23,8 52,8 15,3 

Benzo(g,h,i)perileno 0,12 0,37 53,2 11,7 59,9 16,6 
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4.3      Concentrações de HPA em Solo 

 As concentrações dos dezesseis HPA individuais presentes na amostra 

de solo agrícola  estão apresentados na Tabela 10 e Figura 8. 

Tabela 10. Concentrações (ng g-1) dos Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos em 

solos agrícolas de Laranjeiras/SE (n=3). 

*somatório dos 16 HPA prioritários da USEPA; **somatório dos 7 HPA cancerígenos; ∑BMM HPA = Baixa 

Massa Molar (1 a 6); ∑AMM HPA= Alta Massa Molar (6 a 16). 

 

          

 

 

Nº Composto Nº de anéis Concentração 

(ng g
-1
) 

Composição 

(%) 

1 Naftaleno 2 51,15 19,72 

2 Acenaftileno 3 3,95 1,52 

3 Acenafteno 3 2,21 0,85 

4 Fluoreno 3 5,61 2,16 

5 Fenantreno 3 23,17 8,93 

6 Antraceno 3 4,00 1,54 

7 Fluoranteno 4 22,22 8,57 

8 Pireno 4 25,11 9,68 

9 Benzo(a)antraceno 4 17,96 6,92 

10 Criseno 4 14,57 5,62 

11 Benzo(b)fluoranteno 5 32,00 12,34 

12 Benzo(k)fluoranteno 5 7,07 2,73 

13 Benzo(a)pireno 5 6,35 2,45 

14 Indeno(1,2,3-c,d)pireno 6 7,55 2,91 

15 Dibenzo(a,h)antraceno 6 18,64 7,19 

16 Benzo(g,h,i)perileno 6 17,84 6,88 

 HPA com 2 anéis   51,15 19,72 

 HPA com 3 anéis   38,94 15,01 

 HPA com 4 anéis   79,86 30,79 

 HPA com 5 anéis   45,42 17,51 

 HPA com 6 anéis   44,03 16,97 

 ∑16HPA*  259,4 100 

 ∑7CHPA**  197,01 40,15 

 
∑BMM HPA 

∑AMM HPA 
  

90,09 

169,31 

34,73 

65,27 



 

58 
 

          Figura 8. Concentrações (ng g-1) dos 16 HPA encontrados em solos. 

 

 

As concentrações totais de ∑16HPA no solo variaram entre 2,21 a 51,15 

ng g-1, com um valor médio de 16,21 ± 12,53 ng g-1. A alta variabilidade 

observada é atribuída a grande área de amostragem, complexidade da 

estrutura geológica e variabilidade biológica [182].  

As concentrações dos sete HPA carcinogênicos (∑7CHPA: BaA, Cri, BbF, 

BkF, BaP, IcdP e DahA) variou de 6,35 a 18,64 ng g-1, com um valor médio de 

14,87± 8,48 que representou 40,15% do ∑16HPA. Esse foi maior do que Ding, 

et al., 2018 [167] encontraram em seu estudo sobre HPA em solo agrícola, 

tendo como fonte de emissão a combustão de biomassa, que foi de 29% para 

os sete compostos considerados cancerígenos.  

Os 16 HPA podem ser divididos em 5 categorias com base no número de 

anéis aromáticos, incluindo HPA de 2 anéis, 3 anéis, 4 anéis, 5 anéis e 6 

anéis. De acordo com as composições relativas dos solos, os HPA de quatro e 

dois anéis representaram 30,79% e 19,72%, respectivamente; seguido por 5 

anéis (17,51%). Os HPA de menor prevalência foram os seis anéis (16,97%) 

seguido pelos de três anéis (15,01%) (Figura 9). O naftaleno, 

benzo(b)fluoranteno, pireno,  fenantreno, e fluoranteno foram os principais 

compostos dos solos perfazendo 19,72%, 12,34%, 9,68%, 8,93% e 8,57% 

respectivamente. 
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https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/emission-source
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Figura 9. Contribuição percentual (%) de HPA em relação ao número de anéis em 

amostra de solo. 

 

           Geralmente, processos de combustão de baixa ou moderada 

temperatura (como a queima de carvão) produzem HPA com predominância de 

dois e três anéis, enquanto a processos com alta temperatura de combustão 

(como exaustão veicular) se caracterizam por uma alta proporção de HPA com 

mais de quatro anéis [168]. Os HPA de 5 e 6 anéis são conhecidos por serem 

recalcitrantes e altamente sorvidos pelo solo [169].  

           A identificação das fontes de HPA no ambiente, tais como pirogênicas 

ou petrogênicas utiliza a distribuição dos HPA de BMM (baixa massa 

molecular) e AMM (alta massa molecular). São considerados de origem 

pirogênicas quando existe predominância de HPA com 4 a 6 anéis aromáticos, 

quanto é atribuída como fonte petrogênica os que prevalecem na composição 

os HPA de 2 a 3 anéis [170]. A razão ∑BMM/∑AMM foi inferior a 1 (0,53), 

indicando fontes pirogênicas para os HPA encontrados na amostra de solo 

[171].  

Outra razão utilizada para identificar as fontes de contaminação é 

Flt/Flt+Pir, onde razões menores que 0,4 indicam origens petrogênicas, entre 

0,4 a 0,5 indicam HPA pirogênicos resultantes da combustão do petróleo, 

enquanto que valores acima de 0,5 indicam HPA pirogênicos de combustão de 

carvão, grama e madeira [170]. Neste estudo, a razão de Flt/Flt+Pir foi de 0,5, 

o que sugere uma contaminação pirogênica proveniente da combustão de 

20% 

15% 

31% 

17% 

17% 

2 anéis HPA

3 anéis HPA

4 anéis HPA

5 anéis HPA

6 anéis HPA
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petróleo. Logo, essas razões indicam misturas de fontes pirogênicas na 

amostra analisada, que são originadas tanto da queima da cana-de-açúcar 

quando das emissões veiculares através do tráfego em torno das plantações. 

           Como mostrado na Tabela 10, o Σ16HPA presente no solo agrícola está 

na faixa intermediária de poluição segundo a classificação sugerida por 

Maliszewska-Kordybach (1996) [174]. Essa classificação considera solos que 

apresentam concentrações de HPA inferiores 200 ng g-1 como não 

contaminado, entre 200–600 ng g-1 fracamente contaminados, entre 600 a 1000 

ng g-1 contaminado e acima 1000 ng g-1 como altamente contaminado. De 

acordo com esse critério, os solos agrícolas em nosso estudo podem ser 

classificados como fracamente contaminado, pois apresentam concentração de 

259,4 ng g-1. No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

estabelece critérios para a qualidade do solo para proteger a saúde humana e 

o meio ambiente, sendo que a soma das concentrações para os 16 HPA 

considerados prioritários pela EPA não pode exceder 8100 ng g-1 [175]. 

          No entanto, o Σ16HPA é muito superior a concentrações consideradas 

como provenientes de fontes endógenas (sínteses de plantas e incêndios 

espontâneos), onde esses valores ficam entre 1 a 10 ng g-1 [172]. Sendo 

assim, esse nível de concentração aponta para atividades antropogênicas, ou 

seja, tanto a queima da biomassa vegetal quando o tráfego veicular tem 

contribuído para o acúmulo de HPA no solo usado nesse estudo, corroborando 

os valores de razões diagnósticas ∑BMM/∑AMM e Flt/Flt+Pir. 

          Na região agrícola onde o solo foi coletado a plantação é queimada 

antes da colheita da cana-de-açúcar e isso pode representar a fonte pirolítica 

dos HPA na camada superficial do solo. Enquanto os HPA mais voláteis são 

perdidos para a atmosfera, exceção do naftaleno que apresentou alta 

concentração, os HPA mais pesados podem permanecer adsorvidos na 

matéria orgânica do solo devido as suas características lipofílicas e por serem 

altamente persistentes [173]. 

         

 



 

61 
 

4.4    Fitotoxicidade do Solo Contaminado por HPA 

         Os resultados dos ensaios de fitotoxicidade com a alface estão 

representados na Figura 10. A Figura 10(a) representa os testes de controle 

de germinação realizados em papel germitest, enquanto que na Figura 10 (b) 

em solo contaminado por HPA. 

Figura 10. Testes de germinação com sementes de alface (a) controle e (b) solo 

contaminado. 

     

         Na primeira contagem das sementes germinadas após quatro dias de 

incubação, foi observado um pequeno crescimento de algumas plântulas. No 

tempo final do experimento (7 dias), foi evidenciado que a maioria das 

sementes do controle e do solo contendo HPA germinou como mostra a Figura 

11.  

         Segundo Young et al., (2012) [177], é considerada tóxica a amostra que 

inibir o crescimento das sementes com resultado da Taxa de Germinação (TG) 

abaixo de 80% e taxas acima de 120% são considerados estímulos de 

crescimento. Os resultados do teste de germinação em alface são mostrados 

na Figura 11. 

 

 

 

A B

A 
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     Figura 11. Germinação de alface em solo contaminado por HPA. 

      

     1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8= amostras de solo com HPA 

         No tratamento controle foram observados 98% de germinação da alface. 

A germinação das sementes aumentou gradualmente com o aumento do tempo 

e atingiu o máximo de 100% aos sete dias de incubação. Os resultados para os 

ensaios de toxicidade de HPA em solos mostraram que o solo analisado é 

atóxico, ou seja, mais de 96% da germinação ocorreu em todos esses oito 

tratamentos. Esses resultados indicaram que os teores de HPA no solo não 

mostraram nenhum efeito tóxico da germinação da alface. 

         Após a finalização do experimento, foi constatado que quando comparado 

com o teste controle, o desenvolvimento de todas as plântulas não foi inibido 

pelo conteúdo de HPA, assim como, através de observação realizada em 

microscópio esterioscópico, não apresentaram deformação na parte aérea e na 

raiz. 

         Segundo Gryczak et al., 2018 [178] as sementes de alface são 

conhecidas pela alta vulnerabilidade, revelando alta sensibilidade às condições 

do ambiente como umidade, temperatura e exposição à luz, que em situações 

inadequadas interfere no desenvolvimento inicial das plântulas [178]. Dentre 

essas condições, a temperatura influencia a velocidade e a porcentagem de 

germinação, pois altera a velocidade de absorção de água e das reações 

metabólicas das reservas necessárias para a sobrevivência da plântula [179]. 
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         Vários estudos mostraram que a germinação de sementes pode ser 

insensível a substâncias químicas tóxicas no solo [180-184]. No entanto, 

Henner et al., 1999 [184] relataram que  hidrocarbonetos voláteis, solúveis em 

água, de baixa massa molecular (< 3 anéis) como benzeno, tolueno, xileno 

(BTX), estireno, indeno, naftaleno e outros compostos possivelmente tóxicos, 

inibem fortemente a germinação e o crescimento da espécie Brassica napus L. 

(colza). No entanto, a remoção desses compostos empregando práticas tais 

como, volatilização, biodegradação ou intemperismo permite que essas plantas 

se desenvolvam normalmente. Os resultados não mostraram inibição da 

germinação e no crescimento (tamanho, massa fresca) na presença de HPA de 

alta massa molar, indicando a ausência de toxicidade destes [184].          

         Smith et al., 2006 [183] observaram que solos contaminados com uma 

mistura de HPA (50 a 500 mg kg-1) recém-envelhecidos não comprometeram o 

processo de germinação de algumas leguminosas, porém afetaram o seu 

desenvolvimento. Na pesquisa de Eom et al., 2007 [181] com uma amostra de 

solo contendo 2634±241 mg kg-1 de HPA não foi observado inibição da 

germinação das sementes de alface, porém ocorreu inibição significativa no 

desenvolvimento das plântulas frescas. Da mesma forma o estudo com a 

espécie Lolium perenne em solo contendo entre 94 e 187 mg kg-1 de HPA 

também foi observado boa germinação mas redução na taxa de 

desenvolvimento da espécie [182].  

         Somtrakoon e Chouychai et al., 2013 [185] em seu trabalho sobre 

fitotoxicidade, observaram que valores acima de 20 mg kg-1 de fenantreno e 2 

mg kg-1 de pireno retardaram significativamente a germinação da semente Zea 

mays subsp. ceratina (Kuelshov) Zhuk e afirmaram que o efeito tóxico dos HPA 

combinados nas plantas poderia ser mais severo do que dos HPA individuais. 

Sendo esse aumento de toxicidade devido a diferentes mecanismos, como a 

modificação, expansão e acidificação da parede celular. Os efeitos tóxicos dos 

HPA ou outros poluentes nas plantas dependem de vários fatores, sendo os 

principais a estrutura da molécula do poluente e suas propriedades químicas 

[185,186]. 

https://link-springer-com.ez20.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s11270-015-2589-x#CR17
https://link-springer-com.ez20.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s11270-015-2589-x#CR30
https://link-springer-com.ez20.periodicos.capes.gov.br/article/10.1007/s11270-015-2589-x#CR14
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         Korade e Fulekar et al., 2009 [187] mostraram que a germinação da 

Lolium multiflorum (azevém) não foi afetada pela presença do antraceno no 

solo. Os autores também observaram que o azevém teve  maior potencial de 

sobrevivência e tolerância em várias concentrações de antraceno (10; 25; 50; 

75 e 100 mg kg-1) no solo. Contrariamente, Liste e Prutz et al., 2006 [188] 

relataram que a presença dos 16 HPA (2194 mg kg-1) no solo reduziu a 

germinação das sementes C. sativa L., S. alba L., P. sativum L., A. sativa L., V. 

tricolor L., e L. sativum L. assim como a sobrevivência das plantas.  

         Se comparado com os trabalhos citados, no presente estudo foi 

constatado que tanto a germinação quanto o desenvolvimento das plântulas 

não foram inibidos pela presença dos HPA nas amostras de solo. Ao contrário 

do que foi observado nos experimentos realizados pelos autores citados, que 

observaram inibições tanto na germinação das sementes quanto no 

desenvolvimento de algumas espécies avaliadas.  Sendo assim é importante 

destacar que a natureza e as concentrações dos contaminantes, assim como a 

espécie vegetal e o tipo de solo contribuem para o estabelecimento da 

toxicidade dos contaminantes para as plantas [187]. 

As medidas de massa fresca e massa seca, e o comprimento das raízes 

e da parte aérea das plântulas são apresentados na Tabela 11. 

Tabela 11. Massa fresca (MF) e massa seca (MS), parte aérea (PA), comprimento 

radicular (CR) e o controle da alface. 

Amostras MF(g) MS(g) PA (cm) CR (cm) 

1 0,7045 0,0713 3,37 1,72 

2 0,7300 0,0630 3,25 1,97 

3 0,7364 0,0512 3,02 1,58 

4 0,6405 0,0483 2,83 1,36 

�̅� 0,7574 0,0585 3,12 ± 0,21 1,66 ± 0,22 

Controle 0,3875 0,0244 2,00 ± 0,52 1,69 ± 0,63 

 

         Como mostra a Tabela 11, as médias da massa fresca e massa seca das 

amostras da alface de solo contaminado com HPA se apresentaram 
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aproximadamente 50% maior se comparado ao teste controle. Khan et al., 

2013 [189] relataram em seus estudos acerca da acumulação de HPA em 

Lactuca sativa L. cultivada em solos contaminado por HPA (20,2 mg kg-1) um 

aumento na biomassa da parte aérea entre 46 a 93% em relação ao controle 

[189]. Neste trabalho, foi observado que se comparado à parte aérea do 

controle com o solo contaminado houve um acréscimo de 64% e pode-se inferir 

que a presença dos HPA não foram prejudiciais ao desenvolvimento da alface. 

           O alongamento da raiz está associado à germinação das sementes e 

um indicador da toxicidade ambiental [190]. As medidas das raízes das 

plântulas desenvolvidas no solo contaminado foram semelhantes ao teste 

controle, indicando ausência de toxicidade dos HPA sobre a planta, uma vez 

que não foi observada inibição radicular. 

           A taxa de germinação do mulungu foi de 70%. Segundo Silva-Mann et 

al., 2019 [191] a temperatura é responsável não somente pela velocidade de 

germinação como também pelo percentual final de germinação. Testes 

realizados na germinação do mulungu usando duas temperaturas (25ºC e 

35ºC) mostraram que a maior taxa de germinação ocorreu em 25ºC (99% das 

sementes germinadas) sendo considerada a temperatura ótima de germinação 

desta espécie [191].  

           Conforme Silva et al., 2012 [192], a avaliação da qualidade de mudas 

florestais, ainda na fase de viveiro, por técnicas que medem índices que 

expressem parâmetros de crescimento, pode ser uma ferramenta bastante útil 

para identificar o desenvolvimento adequado e se as mudas estão com 

potencial máximo para sobreviver às condições de campo após o plantio [239]. 

           Segundo Luca et al., 2010 [193] os parâmetros morfológicos mais 

utilizados para caracterizar qualidade de mudas florestais são altura, diâmetro 

de colo, relação altura sobre diâmetro, massa aérea, radicular e total. Esses 

parâmetros são determinados por fatores genéticos e ambientais que 

promovem o crescimento das plantas [193]. 

Na Tabela 12 estão os valores referentes à altura da planta, diâmetro de caule 

e comprimentos da raiz ao longo do período de 60, 90 e 120 dias de processo 

de fitorremediação empregando o mulungu em solo contaminado com HPA. 

http://www.scielo.br/img/revistas/rarv/v36n2/a05tab5.jpg
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Tabela 12. Altura, comprimento da raiz e diâmetro do colo das mudas de mulungu até 

os 120 dias após a semeadura das amostras (n=7) e dos controles (n=5).  

           

           O crescimento em altura e diâmetro de plantas de mulungu  foi típico do 

grupo ecológico das espécies pioneiras quando comparado ao seu crescimento 

em campo. As sementes de mulungu germinadas em solos contaminados com 

HPA e solos não contaminados apresentaram uma taxa de germinação de 

70%.  Quando avaliado o desenvolvimento da espécie após 120 dias, a altura 

média da planta (36 cm) e a massa seca (1,7739 g) foram um pouco maiores 

nas plantas cultivadas em solo contaminado do que naquelas em solo não 

contaminado (31 cm e 1,3429 g, respectivamente).   

           De acordo com os valores médios obtidos a altura das plantas que se 

desenvolveram no solo contaminado com HPA não apresentou diferença 

significativa ao do controle. Valores semelhantes foram encontrados aos 60 

dias do experimento, cuja altura da planta em solo com HPA foi de 27,07cm e o 

controle 25,1cm. Nenhuma inibição do crescimento das plantas foi aparente 

durante o período de 90 dias e houve um acréscimo de 10 cm se comparado à 

medida anterior. A altura das plantas foi aumentando conforme o tempo, 

perfazendo um total de 61% de crescimento aos 120 dias com média de 36 cm 

para amostra e de 31 cm para o controle em relação ao comprimento inicial.  

Segundo Santos et al., 2012 [194] a emergência de plântulas e sua 

sobrevivência podem estar relacionadas com o tamanho e massa específica 

das sementes, uma vez que sementes grandes dispõem de maior quantidade 

de reservas acumuladas para o desenvolvimento do eixo embrionário e 

Período Altura  planta (cm)     Comprimento raiz (cm) Diâmetro (cm) 

Controle Amostra Controle Amostra Controle Amostra 

60 dias 25,10 ± 5,67 27,07 ± 3,92 16,8 ± 4,03 12,35 ± 1,48   

90 dias 37,12 ± 6,19 36,95 ± 7,89 23,7 ± 5,32 14,4 ± 4,13   

120 dias 31,39 ± 10,95 43,99 ± 7,27 22,18 ± 7,92 20,13 ± 4,23 1,24 ± 0,21 1,48 ± 0,06 

       

Média 31,20 ± 4,91 36,01 ± 6,94 20,89 ± 2,96 15,63 ± 3,29 1,24 ± 0,21 1,48 ± 0,06 

 
 

 
Massa fresca (g) 

  
Massa seca (g) 

   

 
Média  7,7428 ± 5,6344        9,3689 ± 3,6811 

  
1,3429 ±  0,7784     1,7739 ± 0,5576 
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estabelecimento das plântulas. Além disso, a superação da dormência das 

sementes de mulungu pode ter propiciado o rápido crescimento no solo [194]. 

           Ferreira et al., 2009 [195] evidenciaram que em área de mata ciliar no 

Baixo São Francisco sergipano, a sobrevivência em campo das plântulas das 

espécies Cassia grandis, Hymenaea courbarile, Enterolobium contortisiliquum 

foi maior e o tamanho de suas sementes contribuiu para esse aumento. 

Camargo et al., 1998 [196] investigaram a recuperação de áreas naturais e 

degradadas na Amazônia Central e constataram que as espécies que tinham 

sementes grandes apresentaram boa emergência de plântulas e expressivo 

crescimento, enquanto aquelas com sementes pequenas, uma vez que 

possuem poucas reservas, apresentaram baixa emergência das plântulas e 

não conseguiram se estabelecer em campo [196]. 

         D’orazio et al., 2013 [197], avaliaram a altura de Lolium perenne cultivada 

em solo contaminado com pireno e os resultados não foram significativamente 

diferentes do solo cultivado sem pireno.  A espécie Medicago sativa resultou 

em altura significativamente menor em solo contaminado com pireno. No 

entanto, nenhuma diferença foi encontrada no número de folhas de ambas as 

espécies cultivadas no controle ou em solo contaminado [197]. 

         Petrová et at., 2017 [198] avaliaram por um mês o crescimento de duas 

espécies (B. napus e S. bicolor) em vasos contendo solo contaminado por 

HPA. Verificaram que a biomassa acima do solo de B. napus não foi 

significativamente afetada pelo solo poluído, porém, a biomassa da S. bicolor 

apresentou crescimento mais lento na presença de HPA [198].  

Neste experimento, o solo contaminado com HPA não apresentou 

efeitos adversos no crescimento do mulungu ou a produção de biomassa 

durante a fitorremediação, uma vez que não houve diferença significativa entre 

os tratamentos contendo substrato controle e o solo contaminado por HPA, 

como apresentado na Figura 12. 

 

 



 

68 
 

Figura 12. Plantas de mulungu aos 120 dias após a implantação da                                               

semeadura direta, (A) no substrato (controle) e (B) em solo com HPA. 

                         

         Em relação ao comprimento da raiz, nos 60 dias de cultivo da espécie 

mulungu o valor medido foi menor no solo contaminado com HPA (12,35 cm) 

em relação ao controle cujo comprimento foi de 16,8 cm. Aos 90 dias houve um 

aumento de 2,0 cm para a amostra e 6,0 cm para o controle e aos 120 dias do 

experimento, no tratamento com o controle os valores foram semelhantes aos 

dos 60 dias, enquanto que para a amostra ocorreu um aumento de 6,0 cm. 

Dessa maneira, a média do comprimento da amostra foi de 15,63 cm e do 

controle 20,89 cm. Em relação ao diâmetro, as medidas foram semelhantes se 

comparado ao controle. Este apresentou uma média de 1,24 cm e a amostra 

contendo solo com HPA 1,48 cm no tempo final do experimento. Foi observado 

que a espécie se desenvolveu sem deformações mesmo com a presença dos 

HPA no solo. 

           De acordo com Gonçalves et at., 2000 [241] uma muda de boa 

qualidade deve apresentar altura variando de 20 a 35 cm e diâmetro entre 5 e 

10 mm [241]. 

           A Lei de Sementes e Mudas de Espécies Florestais (Lei 10.711, Decreto 

5.153 de 2004) instituiu que o padrão de qualidade mínimo de mudas nativas e 

exóticas seja de 3 mm de diâmetro de colo e 20 cm de altura. Neste 

experimento, as mudas de mulungu atingiram o parâmetro de altura aos 60 

A B 
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dias após a semeadura (27,07cm) e do diâmetro de colo (14,8mm) aos 120 

dias. 

           Silva-Mann et al., 2019 [191] ressaltam que espécies pioneiras como o 

mulungu e tamboril (Enterolobium contorsiliquum (Vell.) Morong.) propiciam o 

rápido crescimento inicial com 20 dias. Quando comparados com a espécie 

aroeira vermelha (Schinus terebinthifolius Raddi.) e canafístula (Cassia grandis 

Linnaus.f.) cujo tempo necessário foi de 60 dias e o angico (Anadenanthera 

colubrina Vell.) atingiu o padrão mínimo apenas 75 dias após a semeadura 

[191].         

           Segundo esses autores, os dados obtidos para a altura da parte aérea 

para as espécies tamboril, angico e mulungu apresentaram maiores médias. 

Para o diâmetro do colo, os dados variaram entre 2,96 a 4,02 mm, com 

exceção do mulungu, que obteve 9,51 mm de diâmetro, diferenciando-se das 

demais. Na relação altura de parte aérea e diâmetro do colo (H/D), foi 

observado neste experimento (2,97) que o mulungu apresentou índice inferior a 

10, padrão recomendado por Birchleret et al., 1998 [242]. 

           De acordo com Viana et al., 2008 [243] mudas que apresentam o 

diâmetro do colo abaixo do padrão mínimo encontram grandes dificuldades de 

se manterem eretas após o plantio e mudas com diâmetro do colo pequeno e 

alturas elevadas são consideradas de qualidade inferior às menores e com o 

maior diâmetro do colo [243]. 

 

4.5      Dissipação de HPA em Solo Utilizando a Erythrina velutina Willd. 

           Os resultados dos tratamentos da fitorremediação do mulungu em solos 

contaminados com HPA em quatro tempos de exposição estão dispostos 

na Tabela 13 e na Figura 13. 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653519308951#tbl1
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Tabela 13. Concentrações de HPA (ng g-1) em solos após 30, 60, 90 e 120 dias de 

fitorremediação pelo mulungu e taxa de remoção (Rem. %) ao final do experimento de 

120 dias. 

Composto 
0 dia 

(ng g
-1
) 

30 dias 
(ng g

-1
) 

60 dias 
(ng g

-1
) 

90 dias 
(ng g

-1
) 

120 dias 
(ng g

-1
) 

Rem. 
(%) 

HPA de Baixa Massa 
Molecular (BMM) 

 

      

Naftaleno 51,15 17,67 9,75 10,90 35,00 31,58 

Acenaftleno 3,95 1,68 0,67 0,59 0,60 84,83 

Acenafteno 2,21 0,43 0,00 0,00 0,00 100,00 

Fluoreno 5,61 1,97 0,00 0,00 0,00 100,00 

Fenantreno 23,17 15,75 15,37 14,61 15,45 33,33 

Antraceno 4,00 1,90 2,00 2,06 1,96 51,05 

Média 
     

66,78 

HPA de Média Massa 
Molecular (MMM) 

 

      

Fluoranteno 22,22 10,62 10,72 12,15 12,50 43,76 

Pireno 25,11 18,49 6,57 10,51 7,43 70,42 

Benzo(a)antraceno 17,96 3,33 1,54 1,31 1,11 93,80 

Criseno 14,57 6,14 3,03 3,02 2,71 81,43 

Média      72,34 

HPA de Alta Massa      
Molecular (AMM) 

 

      

Benzo(b)fluoranteno 32,00 6,24 2,31 3,43 4,09 87,23 

Benzo(k)fluoranteno 7,07 3,47 2,90 2,65 2,68 62,14 

Benzo(a)pireno 6,35 4,03 3,47 3,61 3,43 46,00 

Indeno(1,2,3-
c,d)pireno 

7,55 7,06 5,31 5,24 5,18 31,46 

Dibenzo(a,h)antraceno 18,64 3,76 5,19 5,20 5,50 70,47 

Benzo(g,h,i)perileno 17,84 5,66 4,43 4,58 4,66 73,87 

Média      61,84 

∑16HPA 259,40 108,20 73,27 68,97 67,28 68,65 
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           As concentrações residuais de HPA mostraram o efeito promotor do 

plantio do mulungu na dissipação desses compostos do solo. 

           Como mostra a Tabela 13, as concentrações dos compostos após 30 

dias diminuíram pelo menos 25% com exceção do indeno(1,2,3-c,d)pireno que 

apresentou baixo decréscimo, apenas 6,49%. O benzo(a)antraceno, 

acenafteno, benzo(b)fluoranteno e o dibenzo(a,h)antraceno apresentaram 

redução na taxa de concentração de 81,46%; 80,54%; 80,50% e 79,83%, 

respectivamente.  

           Após 60 dias de exposição no solo, o acenafteno e o fluoreno foram 

removidos com taxas de 100% para ambos os compostos. Os demais tiveram 

um decréscimo de pelo menos 50% com exceção do fenantreno (34,0%) e 

indeno(1,2,3-c,d)pireno (30%).  

           Aos 90 dias de tratamento, também foi evidenciado a eficiência de 

remoção dos HPA nos solos cultivados. Se comparado com os 60 dias, as 

concentrações desses compostos apresentaram uma estabilização seguida por 

taxas mais lentas de remoção. A extensão do período experimental para 120 

dias não resultou em uma concentração residual significativamente maior de 

qualquer um dos HPA nos solos. Segundo Tejeda-Agredano et al., 2013 [230], 

em seus estudos sobre a biodegradação de HPA em solos utilizando o girassol 

(Helianthus annuus L.), os compostos apresentaram uma degradação lenta no 

período entre 45 e 90 dias do experimento, o que limitou a sua biodegradação. 

Essa restrição à biodegradação explicaria a ausência de novas reduções nas 

concentrações de HPA em solos [230].  

           No trabalho de Xiao et. al., 2015 [50] que avaliaram a eficiência de 

plantas ornamentais na remoção dos HPA em solos, ficou evidenciado que a 

espécie Echinaceae purpurea L. apresentou uma taxa de remoção melhor no 

período entre 60 a 120 dias para os HPA de 4 anéis, ou seja, fluoranteno 

(96,21%), pireno (94,53%), benzo(a)antraceno (97,35%) e criseno (90,70%), 

porém em períodos maiores,  essas taxas foram relativamente baixas. 

Segundo esses autores, a causa provável do declínio na taxa de remoção foi 

que os HPA de 5 anéis se degradaram em HPA de 4 anéis [50]. 
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           No presente estudo ao final dos experimentos (120 dias), os compostos 

que apresentaram taxas de remoção mais expressivas foram o 

benzo(a)antraceno (93,80%), benzo(b)fluoranteno (87,23%), acenaftileno 

(84,83%), criseno (81,43%), benzo(g,h,i)perileno (73,87%) e o 

dibenzo(a,h)antraceno (70,47%). Os compostos que apresentaram menor 

percentual de remoção foram o naftaleno (31,58%), indeno(1,2,3-c,d)pireno 

(31,46%) e o fenantreno (33,33%).  

           A concentração do dibenzo(a,h)antraceno nos trinta dias do experimento 

aumentou de 3,76 ng g-1 para uma média de 5,30 ng g-1 ao longo do período de 

amostragem. Comportamento semelhante também foi observado para o 

benzo(b)fluoranteno, porém, aos 60 dias. Além disso, o pireno, nos períodos de 

60, 90 e 120 dias, apresentou uma oscilação em suas concentrações de 6,57; 

10,51 e 7,43 ng g-1, respectivamente. No entanto, o naftaleno, aos 60 dias, 

apresentou uma concentração inferior ao período correspondente a 90 dias de 

9,75 e 11,92 ng g-1, respectivamente, com uma taxa de 31,58%. Este valor 

pequeno de remoção não é o esperado, pois de acordo com Włóka et al., 2019 

[51], a média de degradação é entre 71% a 92%. Além disso, o naftaleno é o 

composto mais leve dentre os HPA, o único com apenas dois anéis aromáticos 

e mais fácil a sofrer degradação conforme as suas características físico-

químicas relatadas no Tópico 1.1.1.  

           D’Orazio et al., 2013 [197] atribuíram essas diferenças a erros amostrais 

e/ou analíticos e/ou aos complexos processos físico-químicos e biológicos que 

controlam o destino dos HPA no solo [197]. Portanto, possivelmente esses 

erros mencionados podem ter ocasionado essas diferenças nas concentrações 

desses compostos após o tratamento da fitorremediação com a espécie 

mulungu no solo analisado.  

           Como mostra a Tabela 13, o mulungu apresentou uma capacidade de 

remover os compostos classificados nos diferentes níveis de massa molar, ou 

seja, BMM, MMM, AMM. 

           A remoção baseada no número de anéis aromáticos obteve médias de 

73,83% (3 anéis); 72,34% (4 anéis); 65,10% (5 anéis) e 58,60% (6 anéis). 

Esses valores foram comparáveis aos de 3 anéis e maiores para os demais de 
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acordo com as taxas de remoção encontradas no trabalho de Włóka et al., 

2019 [51] que utilizaram as espécies Phalaris arundinacea L. e Brassica napus 

L. cujas médias variaram entre 71-92% (3 anéis), 49-62% (4 anéis), 39-49% (5 

anéis) e 29-35% (6 anéis). No entanto, ficou evidente que os compostos 

maiores, com maior número de anéis aromáticos e maior massa molecular são 

mais estáveis no ambiente [51]. 

           Larsson et al., 2013 [231] descreveram que os HPA individuais de  BMM 

e MMM são mais propensos à volatilização, foto-oxidação e biodegradação. 

Wołejko et al., 2018 [222] relataram que a matéria orgânica é um dos 

parâmetros que determinam a imobilização e sorção dos HPA no solo. Com o 

aumento da massa molecular, a taxa de biodegradação diminui, a persistência 

desses compostos é maior, pois resultam em um aumento da hidrofobicidade e 

são mais propensos a serem absorvidos pela matriz do solo, o que leva a uma 

menor biodisponibilidade para plantas degradarem esse compostos no solo 

[233].  

           Embora a literatura não apresente relatos sobre a fitorremediação de 

HPA em solos utilizando a espécie mulungu quando comparado a trabalhos 

utilizando outras espécies vegetais, a taxa de remoção da maioria dos 

compostos de AMM após 120 dias do experimento foi considerada expressiva, 

representando aproximadamente 75% de degradação.  

           Liste et al., 2000 [244] investigaram a capacidade de nove espécies de 

plantas na degradação do pireno em um período de aproximadamente 60 dias, 

descobriram que 74% do composto foi degradado no solo cultivado. Esse 

potencial de remoção foi aproximadamente o mesmo encontrado neste 

trabalho após 60 dias de tratamento com o mulungu [244]. 

           A soma das concentrações dos HPA antes do experimento, que foi de 

259,40 ng g-1 teve um decréscimo de quase 60% nos primeiros 30 dias (108,20 

ng g-1). Aos 60 dias, esse valor diminuiu para 73,27 ng g-1 e a partir desse 

período, aos 90 e 120 dias, a suas concentrações reduziram lentamente para 

68,97 e 67,28 ng g-1, respectivamente. Portanto, a taxa de remoção total ao 

longo dos 120 dias foi de aproximadamente 70%.  
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           Estudos mais recentes sugerem que essa diminuição observada nos 

níveis de HPA em solos cultivados se deve principalmente à biodegradação 

microbiana que ocorre na rizosfera, pois, é a região do solo com maior 

densidade e atividade microbiana [222,235]. Além disso, Dominguez et al., 

2019 [245] afirmaram que os fatores abióticos, como a volatilização e 

degradação química e os fatores bióticos (degradação microbiana e absorção 

de plantas) podem ser responsáveis por essas dissipações dos HPA em solos. 

No processo da fitorremediação, os HPA podem ser adsorvidos, acumulados e 

degradados pelas plantas [20,245]. 

           Segundo Cristaldi et al., 2017 [54] a eficiência de remoção dos HPA é  

influenciada pela camada do solo. Ficou evidenciado em seus experimentos 

sobre diferentes camadas do solo que a parte superficial por estar mais 

exposta à luz solar pode contribuir para os processos de degradação dos HPA 

e que esses locais também são mais arejados e têm melhor acesso ao 

oxigênio. E outro fator responsável por melhorar o crescimento radicular e 

acelerar a degradação dos HPA em solo contaminado é a capacidade de 

retenção de água do solo plantado [54, 231, 236]. 
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4.6     HPA em Folhas da Espécie Erythrina velutina Willd. 

As concentrações e distribuições dos HPA na parte foliar do mulungu estão 

apresentadas na Tabela 14 e Figura 14. 

Tabela 14. Concentrações dos HPA em folhas do mulungu (n=3) após 120 dias de 

fitorremediação. 

HPA Nº anéis Concentração (ng g
-1

) 

Naftaleno 2 343,91 ± 39,07 

Acenaftileno 3 10,08 ± 2,07 

Acenafteno 3 18,23 ± 4,86 

Fluoreno 3 8,60 ± 0,75 

Fenantreno 3 18,61 ± 2,58 

Antraceno 3 26,04 ± 11,59 

Fluoranteno 4 31,29 ± 2,08 

Pireno 4 ND 

Benzo(a)antraceno 4 ND 

Criseno 4 ND 

Benzo(b)fluoranteno 5 ND 

Benzo(k)fluoranteno 5 ND 

Benzo(a)pireno 5 ND 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 6 ND 

Dibenzo(a,h)antraceno 6 ND 

Benzo(g,h,i)perileno 6 ND 

Σ16HPA  572,09 

ND=não detectado. 
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Figura 14. Concentrações dos HPA nas folhas de mulungu 

 

 

           A recuperação dos padrões subrrogados ficou entre 64,17 e 82,34 %. 

Como mostra a Tabela 14, apenas 8 HPA apresentando entre 2 e 4 anéis 

foram detectados. O naftaleno foi o composto que apresentou maior 

concentração com 343,91 ng g-1, seguido do pireno, fluoranteno e antraceno 

com 70,33; 31,29 e 26,04 ng g-1, respectivamente. A concentração total dos 

oito HPA foi de 572,09 ng g-1.  A alta concentração de naftaleno, se comparado 

com os outros compostos, é devido as suas propriedades físico-químicas, uma 

vez que possui menor massa molar, isso influência na acumulação na parte 

aérea das plantas após absorção do solo, assim como a poluição do ar pode 

estar relacionada à deposição desse composto [236]. Os HPA detectados nas 

plantas controle provavelmente devem resultar apenas da captação e acúmulo 

na parte aérea através da atmosfera com retenção dos HPA presentes 

em fase  gasosa pela cutícula das folhas [238] (Anexo IV). 

           Segundo Li et al., 2017 [237] a absorção de compostos orgânicos nas 

superfícies das plantas tem sido amplamente investigada com relação à sua 

difusão e penetração, e os lipídios das plantas foram identificados como o 

componente químico fundamental para a assimilação de poluentes orgânicos. 

Folhas com área de superfície maior são mais vantajosas no acúmulo de 

1,00

5,00

25,00

125,00

625,00

n
g

 g
-1

 

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/vapor-phase
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/vapor-phase
https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/cuticle
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poluentes orgânicos do que aquelas com área menor. Além disso, foi relatado 

que as folhas que exibem pilosidade assim como no mulungu, apresentaram 

concentrações de HPA significativamente mais altas do que as folhas sem 

pêlos. Como os HPA são compostos hidrofóbicos, os HPA transportados pelo 

ar se acumulam nas superfícies foliares, principalmente por deposição a seco 

(formas gasosas e ligadas a partículas) [237].  

Estudos de acúmulo de HPA nas folhas das espécies 

Hypericum monogynum e Pinus massoniana consideraram estas como 

reservatórios superiores para acúmulo de poluentes orgânicos, logo estas 

podem ser aplicadas como amostradores passivos eficazes para o 

monitoramento da poluição. Enquanto isso, espécies como a 

Mahonia mostraram uma capacidade extraordinária em impedir que os 

poluentes orgânicos penetrem no tecido interno da folha. Essa diferença de 

comportamento está associada à morfologia da área superfícial da planta. A 

microestrutura da cera cuticular, especificamente, foi considerada um fator 

essencial na regulação de deposição, distribuição e penetração de poluentes 

orgânicos nas cutículas das plantas e através delas [237]. 

           Petrová  et al., 2017 [238] afirmam que as plantas são capazes de 

mostrar uma adaptação fisiológica a solos com níveis variáveis de 

contaminação por HPA (26 a 364  mg kg-1), tanto em laboratório quanto em 

campo. Indicaram que os HPA entram nas plantas através de estômatos nas 

folhas e das cutículas da epiderme, então estes sofrem degradação metabólica 

e formam um resíduo nas paredes celulares de plantas vascularizadas  [238]. 

           Como mostra a Tabela 14, os HPA de 3 e 4 anéis compuseram a maior 

quantidade de captação nas folhas da espécie florestal mulungu. Portanto, os 

HPA mais pesados, com 5 e 6 anéis tiveram maior dificuldade em entrar no 

organismo da planta e, como consequência, não foram detectados. De acordo 

com Li et al., 2017 [237] a mobilidade de substâncias orgânicas dentro da 

cutícula da planta depende do tamanho, de modo que o aumento na massa 

molecular resulta em redução da mobilidade. Além disso, esses compostos 

possuem baixa volatilidade, propriedades hidrofóbicas e geralmente são 

absorvidos pelas raízes [235, 237]. 

https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/stomata
https://www-sciencedirect.ez20.periodicos.capes.gov.br/topics/earth-and-planetary-sciences/vascular-plant
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         Compostos orgânicos que têm maior probabilidade de serem absorvidos 

pelas plantas são compostos moderadamente hidrofóbicos com o 

log Kow variando de 0,5 a 3 [239]. Estes incluem a maioria dos produtos 

químicos BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos), solventes clorados e 

compostos alifáticos de cadeia curta [238]. Neste trabalho, foi observado que 

os compostos encontrados em maior concentração nas folhas possuem log Kow 

entre 3,4 e 5,18. 

 

4.7   HPA em Raízes da Espécie Erythrina velutina Wild. 

         As concentrações dos HPA encontrados nas raízes da espécie mulungu 

após o tratamento da fitorremediação de 120 dias estão dispostas na Tabela 

15 e Figura 15. As recuperações obtidas para padrões subrrogados ficaram 

entre 77,4 e 105,30%. 
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Tabela 15. Concentrações dos HPA nas raízes de mulungu (n=4). 

HPA 
Concentração  

(ng g
-1

) 

 
Baixa massa molar (BMM) 

             
        

Naftaleno 

Acenaftileno 

509,63 ± 69,77 

ND 

Acenafteno 5,72 ± 3,14 

Fluoreno 55,96 ± 4,58 

Fenantreno 175,85 ± 15,77 

Antraceno 35,97 ± 7,07 

∑BMMHPA 747,16 

Alta massa molar (AMM) 
 

Fluoranteno 93,95 ± 13,69 

Pireno 187,06 ± 29,42 

Benzo(a)antraceno 38,73 ± 5,95 

Criseno 30,19 ± 4,43 

Benzo(b)fluoranteno 35,44 ± 4,11 

Benzo(k)fluoranteno 23,57 ± 2,24 

Benzo(a)pireno 37,33 ± 4,16 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 60,29 ± 12,59 

Dibenzo(a,h)antraceno 60,08 ± 18,51 

Benzo(ghi)perileno 47,44 ± 5,97 

∑AMMHPA 614,08 

∑15HPA 1397,21 

                           ND=não detectado. 
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Figura 15. Concentrações dos HPA localizados nas raízes de mulungu após 120 dias 

de fitorremediação. 

 

* = compostos cancerígenos  

         Dos 16 HPA considerados prioritários pela USEPA, 15 foram detectados 

na raiz, a exceção do acenaftileno. O composto com maior concentração foi o 

naftaleno que apresentou 509,63 ng g-1 nas raízes do mulungu seguido por 

pireno e o fenantreno cujas concentrações foram 187,06 e 175,85 ng g -1, 

respectivamente. O HPA que apresentou menor concentração dentre os 

compostos foi acenafteno, com 5,72 ng g-1 nas raízes analisadas ao final de 

120 dias do experimento. Os compostos com menor massa molar foram mais 

abundantes (∑BMMHPA=747,16 ng g-1) que os de maior massa molar (∑AMMHPA 

=614,08 ng g-1), essa diferença está relacionada a sua maior solubilidade e 

mobilidade no solo. A presença dos que possuem maior massa molar está de 

acordo com a literatura, pois são mais propensos a adsorver na superfície da 

raiz, são facilmente transferidos para o seu interior e a captação da raiz é 

indicada como a principal via para o acúmulo de HPA nos tecidos vegetais [49, 

95, 190, 239].          

Khan et al., 2008 [49] observaram em seus experimentos que as folhas 

da alface cultivadas em solos contaminados continham os HPA nos brotos e 

raízes com concentrações elevadas. Os compostos com menor massa molar 
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foram maiores devido à sua alta solubilidade, portanto, maior captação e 

translocação de HPA para as plantas e que as concentrações nas raízes foram 

duas a três vezes menores que as concentrações no solo [49]. 

         Outro fator que explica o acúmulo dos HPA mais pesados nas raízes é 

que os compostos hidrofílicos com log Kow  superior a 3,0 estão tão fortemente 

ligados à superfície das raízes que não podem ser facilmente translocados 

para dentro da planta. Portanto as propriedades físico-químicas dos HPA estão 

diretamente relacionada a presença de alguns desses compostos nas raízes 

das plantas testadas [239]. 

         Analisando as concentrações dos compostos com BMM na raiz e folhas, 

percebe-se que nas folhas foram significativamente mais baixas (∑5HPA 

415,39 ng g-1) do que as encontradas nas raízes (∑5 HPA 783,13 ng g-1), o que 

implica dizer que apenas os HPA com BMM  conseguiram ser translocados das 

raízes para as folhas, como foi observado neste estudo. Esse mesmo 

comportamento foi observado no trabalho de Gao et al., 2017 [240] sobre o 

acúmulo dos HPA em folhas e raízes da Lolium multiflorum Lam.  

         Se comparado aos HPA nas folhas do mulungu, os HPA encontrados nas 

raízes apresentaram quase todos os compostos. Esse acúmulo foi devido às 

raízes estarem mais próximas ao solo facilitando a sua absorção, ao passo que 

nas folhas apenas os compostos com menor massa molar são transferidos, 

pois as suas propriedades físico-químicas propiciam o transporte para as 

partes aéreas da planta.  
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5.      CONCLUSÕES  

 

O método de identificação e quantificação dos HPA apresentou confiabilidade 

através dos parâmetros avaliados e, portanto, pode ser empregado na 

caracterização de solos contaminados por esses compostos. Todos os HPA 

estudados foram detectados no solo e pode-se concluir que o solo atua como 

um bom indicador da ocorrência de HPA no ambiente e representa seu caráter 

onipresente.  

O teste de fitotoxicidade com a alface foi eficiente e, além disso, rápido e 

barato. As sementes de alface foram tolerantes aos níves de concentração dos 

HPA, sendo que esse bioensaio é imprescindível para avaliar o risco ambiental 

de solos poluídos. 

A espécie Erytrina velutina apresentou taxas de germinação e de 

desenvolvimento equivalentes tanto na presença quanto na ausência de HPA, 

indicando que a presença dos contaminantes não afeta o desenvolvimento do 

mulungu. 

A espécie Erythrina velutina demonstra boa capacidade fitorremediativa para a 

maior parte dos 16 HPA avaliados, sendo que alguns desses compostos foram 

removidos totalmente.  

A presença de HPA nas raízes e folhas da E. velutina evidenciou que entre os 

mecanismos possíveis de fitorremediação destacou-se a capacidade de 

acúmulo desses compostos, sem que isso comprometesse o seu 

desenvolvimento. Logo esta espécie pode ser indicada em processos de 

recuperação de áreas degradadas por meio da semeadura direta. 

Sobre o acúmulo de HPA nas folhas e raízes, estes podem ser explicados por 

meio das rotas de fitoestabilização e fitoacumulação que ocorrem nas raízes, 

assim como a fitoextração nas folhas. Outro mecanismo provável nesse 

processo foi a fitovolatilização com transformação dos HPA em CO2 ou em 

outros compostostos menos tóxicos para a atmosfera.  
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7.   ANEXOS 

ANEXO I. Curva de Calibração de Matéria Orgânica 

 

 

ANEXO II. Curva de Calibração de Fósforo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
 

 

 

ANEXO III. Curva de Calibração de Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 

Pontos: 5; 10; 25; 50; 100 ng mL-1. 
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Pontos: 100; 150; 200; 250; 300 ng mL-1. 
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ANEXO IV. Concentrações dos HPA nos controles (solo, folhas e raízes) em ng 

g-1. 

HPA SOLO  FOLHAS  RAÍZES  

Naftaleno 
21,89 109,50 110,32 

Acenaftileno 
1,41 10,40 ND 

Acenafteno 
1,76 14,22 9,87 

Fluoreno 
3,15 20,75 21,35 

Fenantreno 
8,93 58,63 71,81 

Antraceno 
2,19 16,93 75,75 

Fluoranteno 
5,82 43,73 43,84 

Pireno 
9,51 78,28 123,06 

Benzo(a)antraceno 
ND ND ND 

Criseno 
ND ND ND 

Benzo(b)fluoranteno 
ND ND ND 

Benzo(k)fluoranteno 
ND ND ND 

Benzo(a)pireno 
ND ND ND 

Indeno(1,2,3-c,d)pireno 
ND ND ND 

Dibenzo(a,h)antraceno 
ND ND ND 

Benzo(g,h,i)perileno 
ND ND ND 

∑16HPA 54,66 352,43 456,00 
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