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RESUMO

Neste trabalho foi avaliada a geração de agentes oxidantes pela degradação

sonoquímica de moléculas de água e tetracloreto de carbono. A sonicação da água leva à

produção de radicais H•  e •OH, que podem se recombinar e formar H2O2. A sonólise do

tetracloreto de carbono gera radicais Cl• , que podem produzir Cl2 ou HClO. A exposição

exaustiva leva à completa degradação do CCl4 a Cl- e CO2.

A geração de H2O2 em água irradiada por ultra-som de 40 kHz e 40 W tem baixo

rendimento, ocorrendo à taxa de 4,2x10-4 µmol s-1, a partir de 2 minutos de sonicação. Já,

a produção de Cl2 é mais pronunciada, com taxa de 0,014 µmol s-1 desde os primeiros

momentos de sonicação da solução aquosa de tetracloreto de carbono. A degradação

sonoquímica de CCl4 é acompanhada de sensível diminuição do pH do meio pela

formação de HCl. A taxa de produção de H+ (0,064 µmol s-1) foi relacionada à taxa de íons

Cl- (0,068 µmol s-1) com diferença de ca 6%. Desta forma, a estabilização do pH

aumentado o período de sonicação indica degradação total do composto orgânico.

A geração sonoquímica de oxidantes foi empregada na oxidação de I-, Fe2+ e Cr3+.

I- e Fe2+ sofreram oxidação mesmo pela solução oxidante preparada pela sonicação

controlada de solução saturada de CCl4, sendo que I- foi convertido para formas de iodo a

estados mais elevados de oxidação de no mínimo +1, HIO. O Cr3+ foi oxidado para estado

de oxidação não definido apenas quando sonicado em conjunto com a solução de CCl4 na

presença de HCO3
-. Com os dados de pH e de oxidação do Fe2+ foi possível estimar as

taxas de degradação de CCl4 e de produção de radicais cloro quando o íon metálico

estava presente (0,024 µmol s-1 e 0,107 µmol s-1, respectivamente) e ausente (0,028 µmol

s-1 e 0, 092 µmol s-1, respectivamente), nas condições experimentais estudadas.

Foi desenvolvido procedimento para determinação de Cr3+, com a oxidação deste

pelos radicais cloro formados durante a sonicação empregando o método da 1,5-

difenilcarbazida. O faixa dinâmica de trabalho foi de 0,1 a 3 µg de Cr3+ (R = 0,9993) e

limite de detecção de 5 µg L-1. A oxidação de Cr3+ por radicais produzidos pela

degradação sonoquímica do CCl4 apresenta boa precisão (< 2%; N = 10). A presença de

Co2+ melhorou a taxa de oxidação de Cr3+. Neste trabalho também foram propostos

alguns mecanismos relacionados com a oxidação sonoquímica de I-, Fe2+ e Cr3+.



ABSTRACT

In this work it was evaluated the generation of oxidizing agents by ultrasonic

degradation of water and carbon tetrachloride molecules. The sonication of water

promotes the formation of H•  and •OH radicals, leading to H2O2 generation. The carbon

tetrachloride sonolysis generates Cl•  radicals, which can form Cl2 and HClO. The

exhaustive exposition leads to the complete degradation of CCl4 with formation of Cl- and

CO2.

The formation rate of H2O2 with aqueous irradiation by 40 W ultrasonic waves at 40

kHz is low. This production occurs at a rate of 4.2x10-4 µmol s-1, after 2 minutes of

sonication. Cl2  is produced at a rate of 0.014 µmol s-1, immediately after CCl4 aqueous

solution exposition to ultrasonic waves. The sonochemical degradation of CCl4 is followed

by sensitive decrease of  pH solution due to HCl formation. The generation rate of H+

(0.064 µmol s-1) was related with the Cl- rate (0.068 µmol s-1) with difference of ca 6%.

However, when the pH remains constant, by increasing the sonication time the organic

compound was completely degradated.

The sonochemical production of oxidizing agents was employed for  I-, Fe2+ and

Cr3+ oxidation. I- and Fe2+ were oxidized even by the sonicated CCl4 solution. The I- was

converted into I2 and HIO. In order to oxidize Cr3+ the chromium in CCl4 solution was

sonicated in presence of HCO3
-. CCl4 degradation in aqueous solution was estimated

based on pH variation and Fe2+ oxidation rate. The rates of Fe3+ and Cl radicals production

in the presence of  Fe2+ ions were 0.024 and 0.107 µmol s-1, respectively. However, by

mixing the Fe2+ solution with aqueous CCl4 after sonication, different rates such as 0.028

and 0.0092 µmol s-1 were obtained. In this work some mechanisms related to I-, Fe2+ and

Cr3+ sonochemical oxidation were proposed.

A spectrophotometric procedure for Cr3+ determination based on its oxidation

provoked by Cl radicals produced during sonication was proposed by using 1,5-

diphenylcarbazide. The linear range from 0.1 to 3 µg of Cr3+ (R = 0.9993) and detection

limit of 5 µg L-1 were obtained. The proposed procedure for Cr3+ determination based on

the sonochemical degradation of CCl4 showed good precision (RSD <2%; N = 10). Co2+

ions presence improved the Cr3+ oxidation.
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1. Introdução

1.1. Considerações Gerais

O trabalho de Galton, estudando os limites de audição de humanos e de animais

com a utilização de um apito produzido por ele que gerava sons de freqüências

conhecidas, resultou nas primeiras informações sobre os ultra-sons [1]. Assim, o apito

atua como um transdutor, transformando a energia associada ao movimento do ar em

energia acústica. Normalmente os ultra-sons são gerados pelos efeitos piezelétrico e

magnetoestritivo.

O transdutor mais empregado na construção de sonicadores é baseado no efeito

piezelétrico, descoberto pelos irmãos Curie [1,2]. O efeito é encontrado em alguns

materiais cristalinos, como o quartzo e algumas cerâmicas. A energia mecânica produzida

pelas vibrações se apresenta na forma de energia acústica e, caso a frequência de

vibrações (compressões e expansões da superfície do cristal) seja maior que 20 eventos

por segundo, levará à produção de som. A frequência das ondas acústicas produzidas é

relacionada com a frequência de alternância da corrente elétrica aplicada nas faces

perpendiculares deste cristal.

Por outro lado, cristais desta mesma classe quando submetidos à compressão

produzem uma diferença de potencial entre as faces perpendiculares, sendo este um dos

princípios empregados para a construção de balanças de alta sensibilidade.

As ondas ultra-sônicas são assim chamadas em analogia à radiação ultravioleta. A

radiação eletromagnética na região do ultravioleta tem alta energia e não produz

sensação visual ao homem, assim como as ondas ultra-sônicas não são audíveis pelo

ouvido humano tendo também alta energia. As freqüências associadas à região dos ultra-



sons são maiores que 20 kHz, enquanto que as freqüências das ondas acústicas

relacionadas com a região audível ao ouvido humano estão entre 20 Hz e 20 kHz.

Os ultra-sons de alta freqüência (1-10 MHz) são empregados para diagnóstico, ou

seja, para medidas de propriedades físicas (velocidade de propagação, densidade, etc) e

mecânicas (ruptura, homogeneidade de superfícies, porosidade, etc) de materiais.

Enquanto que aqueles de baixa freqüência (20 - 500 kHz), conhecidos como ultra-sons de

potência são os responsáveis pelos efeitos químicos provocados pela sonicação. Sousa

[3] faz uma abordagem aprofundada da propagação e das características das ondas ultra-

sônicas.

1.2. Cavitação Acústica e Sonólise da Água

RICHARD & LOOMIS foram os primeiros pesquisadores a estudarem em 1927 os

efeitos químicos produzidos pelas ondas ultra-sônicas [4]. A área que se interessa por

transformações químicas causadas pelos ultra-sons foi denominada de sonoquímica, 50

anos após as primeiras investigações.

Os efeitos químicos provocados pelos ultra-sons ocorrem devido ao fenômeno da

cavitação acústica que é o processo de nucleação, crescimento e colapso de bolhas

transientes em líquidos expostos a ultra-sons de baixa frequência [1]. O ultra-som se

propaga através de um líquido em ciclos alternados de compressão e expansão. Caso a

onda acústica tenha amplitude de pressão suficientemente alta, pode vencer as forças

intermoleculares num ponto do líquido, criando uma cavidade.

Uma vez formada a cavidade, durante a etapa de expansão (pressão negativa), os

gases e vapores presentes no líquido podem se difundir para a cavidade. Na etapa de

compressão (pressão positiva) as moléculas de gases e vapores não retornam

completamente para o líquido, resultando em aumento efetivo do tamanho da cavidade.



Assim, durante os sucessivos ciclos de compressão e expansão, a cavidade crescerá, até

alcançar seu diâmetro crítico (ca 170 µm em água), implodindo violentamente [5]. A

implosão provoca a liberação de grande quantidade de energia, gerando temperaturas

locais instantâneas muito elevadas (5200 K) e pressões da ordem de centenas de

atmosferas [6,7].

O processo de cavitação e as temperaturas geradas no colapso são fortemente

dependentes da pressão de vapor do sistema solvente. Assim, moléculas de solventes

com altas pressões de vapor (como por exemplo, moléculas de água) podem penetrar

preferencialmente para o interior das cavidades e, no momento do colapso destas

cavidades transientes, sofrerem sonólise, levando à formação de novos produtos.

Os gases dissolvidos no sistema merecem atenção especial. São suas

propriedades físico-químicas que garantirão a eficiência da cavitação [8,9]. Condutividade

térmica, capacidade calorífica, pressão parcial e solubilidade no solvente são

propriedades dos gases que interferem significativamente na sonólise. Em outra

aproximação, pode-se também afirmar que a eficiência da cavitação é dependente da

frequência e amplitude das ondas acústicas, potência do sonicador, bem como da tensão

superficial, força iônica [10] e temperatura do solvente, além da temperatura ambiente e

pressão externa.

Na maioria dos líquidos a cavitação é iniciada com a formação de micro bolhas, ou

em pontos fracos pré-existentes, os quais ocorrem devido à falta de homogeneidade no

sistema irradiado. Quando partículas sólidas estão presentes, a bolha costumeiramente é

formada nas irregularidades das superfícies do material particulado e aí sofre os efeitos

dos sucessivos ciclos de compressão e expansão das ondas ultra-sônicas, até que

venham a implodir. No momento do colapso das bolhas a energia gerada pode levar tanto

à fragmentação como à fusão de partículas na superfície do sólido [11,12].



Existem três zonas distintas de reação num sistema exposto às ondas ultra-

sônicas [1]:

(i) fase gasosa, no interior das bolhas transientes;

(ii) interface gás-líquido;

(iii) no líquido (vizinhança da cavidade).

As transformações químicas iniciam-se com a ativação e/ou sonólise das espécies

presentes na fase gasosa, através da geração de espécies que podem reagir com outras

presentes na mesma fase, na interface gás–líquido ou presentes no líquido. Estas

reações consecutivas, ou não, devem levar à produção de espécies quimicamente mais

estáveis que aquelas formadas pela sonólise.

Em se tratando da água, a alta energia gerada pelo colapso de uma bolha de

cavitação contendo moléculas de água na forma vapor e de gotículas, leva à clivagem de

moléculas, com a formação de radicais ••••H e ••••OH [13] (Eq. 1). Estes podem se combinar

produzindo água; ou sofrerem arranjos para a formação de gás hidrogênio e peróxido de

hidrogênio, como indicam as equações de 2 a 4. Contudo, H2O2, H2, HO••••  e H••••  podem

levar à formação de outros produtos, caso outras espécies estejam presentes no meio

irradiado.

H2O      →       H••••   +  HO••••                      (1)

H••••   +  HO••••      →      H2O                       (2)

H••••   +  H••••      →      H2                            (3)

HO••••   +  HO••••      →      H2O2                  (4)

)))



1.3. Efeitos Sonoquímicos em Soluções Aquosas Saturadas de CCl4

O CCl4  é um composto de baixa solubilidade em água (5,2 x10-3 mol L-1 a 200 C) e

alta pressão de vapor (~0,13 atm a 230C). No Brasil é fabricado pela Dow Química (Aratu,

BA) e, até 1996, também pela Rhodia S.A. (Paulínea, SP). A rota de fabricação deste, se

faz pelo processo de cloração do 1,2-dicloropropano (sub-produto no processo do óxido

de propeno) [14], levando á formação do percloroeteno como co-produto. O CCl4 era

empregado no mercado nacional principalmente como matéria-prima na fabricação de

hidrocarbonetos fluorados. Contudo ainda  é utilizado como solvente, sendo absorvido em

inúmeros segmentos.

O CCl4 possui ação narcótica, não tão forte quanto o clorofórmio. Exposições a

concentrações elevadas deste composto provocam inconsciência, podendo levar à morte

por parada respiratória. Exposições prolongadas causam danos aos rins, fígado e

pulmões [15,16]. O aumento da produção anual deste composto no país de 31.600 para

44.340 toneladas, de 1991 a 1993, e a subsequente redução para 21.600 toneladas, em

1995, pode ser explicada por fenômenos sócio-econômicos que refletiram na variação da

demanda tanto para o mercado externo (60% da produção) como interno. Assim, a

redução da produção de seu principal derivado, o clorofluormetano, causada pela ação

internacional de grupos ambientalistas, refletiu na queda da produção de tetracloreto de

carbono.

O tempo de meia - vida do CCl4 é maior do que 330 anos [17]. Contudo, ele pode

ser decomposto pela ação de bactérias anaeróbicas a CO [18] ou CO2 [19], por plantas

aquáticas [20], e ainda por degradação fotocatalizada comTiO2 [21,22].

A decomposição sonoquímica do CCl4 tem sido objeto de muitos trabalhos [17,23-

28] assim como a de outros compostos orgânicos clorados [25-27, 29-31]. Quando uma

solução aquosa saturada com CCl4 é exposta às ondas ultra-sônicas, moléculas deste



composto clorado migram para as bolhas de cavitação e, devido à alta energia gerada na

implosão, ligações C-Cl são homoliticamente rompidas, originando os radicais ••••CCl3 e

••••Cl. A partir destes radicais, muitas outras espécies podem ser produzidas por uma série

de reações em cadeia.

FRANCONY & PÉTRIER [23] detectaram e identificaram uma grande variedade de

espécies, sendo que as majoritárias foram tetracloroetileno e hexacloroetileno. Em

pequenas quantidades, também foram detectados diclorometano, clorofórmio,

tricloroetileno, 1,1,1,2-tetracloroetano ou 1,1,2,2-tetracloroetano, pentacloroetano,

hexacloropropeno e hexaclorobutadieno. Embora estes mesmos compostos tenham sido

identificados tanto nas fases líquida como gasosa presente no reator, outras espécies

(tetraclorociclopropeno e pentaclorociclopropano) foram identificadas apenas na fase

gasosa.

Os mesmos autores afirmaram que pela sonicação exaustiva de solução aquosa

saturada de CCl4 ocorre a mineralização quase que completa do composto orgânico, com

produção de HCl e CO2. A mineralização incompleta se deve aos compostos voláteis

removidos do meio irradiado.

O CCl4  e outros solventes orgânicos clorados são empregados em procedimentos

de análise química para a solubilização de alguns reagentes cromogênicos (piridilazos e

tiazolilazos, carbazidas, entre outros) [32] e de outras espécies como tetracloreto de

titânio [33], extração por solvente [34,35], para gerar cloretos voláteis em atomização em

forno de grafite [36] e para algumas determinações espectrofotométricas nas regiões do

ultravioleta, visível e infravermelho. Os produtos iniciais da sónolise do CCl4 abrem uma

nova perspectiva de aplicação analítica para compostos orgânicos halogenados.

A prática de degradação de compostos tóxicos, associada à viabilidade deste

processo ocorrer pela ação sonoquímica, está de acordo com os princípios da Química

Limpa [37]. Este conceito, que pressupõe o desenvolvimento de procedimentos analíticos

que não gerem resíduos de risco para o ambiente ou à saúde, vem fazendo parte da



rotina de muitos laboratórios. Assim, mesmo que sejam utilizados compostos de elevada

toxicidade, é de se esperar que estes sejam transformados, reciclados ou degradados, ao

término da rotina.



2. Objetivos

2.1. Objetivo Geral

Avaliar as condições de geração sonoquímica oxidantes e a potencialidade para

determinação espectrofotométrica de espécies químicas.

2.2. Objetivos Específicos

•  Avaliar as condições de geração de oxidantes em água e solução aquosa saturada de

CCl4;

•  Averiguar a ação dos oxidantes gerados sobre algumas espécies químicas;

•  Estimar a quantidade dos oxidantes formados;

•  Propor mecanismos de formação de oxidantes;

•  Sugerir mecanismos de oxidação;

•  Explorar a potencialidade do processo de geração sonoquímica de oxidantes na

determinação espectrofotométrica de iodo, ferro e cromo;

•  Investigar os efeitos da co-existência de espécies químicas nos procedimentos de

determinação dos analitos.



3. Experimental

3.1. Reagentes e Soluções

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico de pureza e as soluções

foram sempre preparadas com água desionizada recém preparada. As soluções

saturadas de tetracloreto de carbono foram preparadas imediatamente antes dos

experimentos pela adição algumas gotas de CCl4 (Vetec) em balão volumétrico de 500 mL

com 400 mL de água, agitando-se por aproximadamente 1 minuto. Logo em seguida foi

submetida à agitação magnética por 2 horas, a temperatura ambiente de 24±1 oC. Depois

de alguns minutos em repouso era separada a fase aquosa.

Solução de Tiron (Riedel) 5x10-4 foi preparada solubilizando-se 0,0167 g do

reagente em 100 mL de água. Solução de luminol (Sigma) 5x10-5 foi preparada

dissolvendo-se 0,0095 g do reagente e 52,9950 g de Na2CO3 (Merck) em 1L e ajustando-

se o pH para 10,5. Soluções de peróxido de hidrogênio de concentrações de 0,125 a 2 mg

L-1 foram obtidas a partir de solução estoque 790 mg L-1 preparada pela diluição de 1 mL

de H2O2 (Synth) em 500 mL de água, padronizada com KMnO4 [38].

Soluções de iodeto foram preparadas a partir de uma solução estoque 0,1 mol L-1,

pela dissolução de 0,8300 g de KI (Quimex) em 50 mL de água.

Soluções de referência de cromo hexavalente com concentrações entre 0,5 a 2,5

mg L-1 foram preparadas pela diluição em água de uma solução estoque 100 mg L-1 de

Cr(VI), obtida com a solubilização de 0,1414 g de K2Cr2O7 (Merck) em 50 mL de água.

Soluções de bicarbonato com concentrações entre 0,001 e 0,1 mol L-1,

empregadas nos primeiros estudos para avaliação da oxidação do Cr(III), foram

preparadas, imediatamente antes dos experimentos, pela diluição adequada de solução 1

mol L-1 de NaHCO3 (Merck). Esta solução foi preparada dissolvendo 4,2 g de NaHCO3 em



50 mL de água. Para a maior parte dos experimentos empregaram-se soluções jovens de

NaHCO3 1x10-2 mol L-1, preparadas com 0.0210 g do sal em 25 mL de água.

Solução 1x10-2 mg L-1 Ag+ foi preparada pela dissolução de 0,3399 g de AgNO3

(Cennabras) em 200 ml de água.

Soluções de Fe2+ foram obtidas com as diluições adequadas da solução estoque

(1000 mg L-1), preparada pela dissolução de 0,7022 g de Fe(NH4)2SO4.6H2O (Reagen) em

100 mL de água. Soluções de Fe3+ foram preparadas a partir da diluição de solução

estoque de 1000 mg L-1 preparada pelo dissolução de 0,7214 g de Fe(NO3)3.9H2O (Merck)

em 100 mL de água.

Solução 0,2% (m/v) em 1,5-difenilcarbazida (Química Moderna) foi preparada

imediatamente antes dos experimentos pela dissolução de 0,05 g do reagente em 2 mL

de ácido acético glacial (Merck), e o volume levado a 25 mL com água.

A solução de 1,10-o-fenantrolina (Riedel) 1 g L-1 foi preparada antes dos

experimentos pela dissolução de 0,1 g do reagente em 100 mL de água. A solução de

ácido 5-sulfossalicílico 10% (m/v) foi preparada, dissolvendo 10 g de C7H6O2S.2H2O

(Vetec) em 100 mL de água. Solução de ácido sulfúrico 5% (v/v) foi preparada diluindo-se

50 mL de H2SO4 (Merck) concentrado, 98% (v/v), em 950 mL de água. A solução de

persulfato 1 g L-1 foi preparada pela dissolução de 0,1 g de K2S2O8 (Carlo Erba) em 100

mL de água.

Soluções-tampão de acetato - ácido acético foram obtidas a partir de solução 50%

(v/v) em ácido acético e 0,1 mol L-1 em acetato de sódio. Esta foi preparada diluindo 5 mL

do reagente concentrado em 5 mL de água, sendo usada para ajustar o pH da solução de

acetato de sódio, preparada pela dissolução de 1,3600 g de CH3COONa.3H2O (Merck)

em 100 mL de água.



Soluções tampão fosfato foram obtidas pelo ajuste do pH de uma solução 0,1 mol

L-1 em KH2PO4 (Química Moderna), preparada pela dissolução de 1,3609 g deste sal em

100 mL de água, com soluções de NaOH e HCl 0,1 mol L-1.

Soluções tampão borato foram obtidas ajustando-se o pH de uma solução 0,1 mol

L-1 em H3BO3.KCl, preparada pela dissolução de 0,6183 g de H3BO3 (Merck) e 0,7456 g

de KCl (Química Moderna) em 0,1 L de água, com soluções de NaOH ou HCl 0,1 mol L-1.

As solução de Cr(III) foram preparadas pela diluição de solução estoque 1000 mg

L-1 de Cr3+ preparada pela diluição para 1 L com água de ampola Titrisol de CrCl3 (Merck),

contendo 1 g de Cr(III).

A solução de leuco cristal violeta (4,4’,4”-metilidinotris(N,N-dimetilanilina) – LCV)

0,25 g L-1 foi preparada antes dos experimentos dissolvendo-se 0,025 g do reagente

(Eastman) em 20 ml de água contendo 0,25 mL de ácido o-fosfórico 85% (Ecibra) e o

volume levado para 100 mL com água. A solução de IO3
- 1x10-2 mol L-1 foi preparada pela

dissolução de 0,1070 g de KIO3 (Reagen) em 50 mL de água.

Para os testes de interferência foram preparadas soluções 1000 mg L-1 das

diferentes espécies investigadas, as quais foram adequadamente diluídas. Solução 1000

mg Mg2+ L-1 foi obtida pela dissolução de 0,1014 g de MgSO4.7H2O (Merck) em 10 mL de

água. 10 mL das soluções de Ca2+ e Zn2+ foram respectivamente preparadas pela

dissolução de 0,0547 g de CaCl2.6H2O (Ecibra) e 0,0499 g de ZnSO4.7H2O (Reagen) em

água. 10 mL de solução 1000 mg Al3+ L-1 foi preparada dissolvendo-se 0,1133 g de

Al2(SO4)2.15H2O (Reagen) de água. 0,0393 g de CuSO4.5H2O (Reagen) foram tomados

para o preparo de 10 mL de solução 1000 mg Cu2+ L-1. Solução 1000 mg Co2+ L-1 foi

obtida pela dissolução de 0,0477 g de CoSO4.7H2O (Merck) em 10 mL de água. Solução

de Pb2+ (1000 mg L-1) foi preparada, dissolvendo-se 0,0160 g de Pb(NO3)2 (Carlo Erba)

em 10 mL de água e a solução de Ni2+ na mesma concentração com a dissolução de



0,0477 g de NiSO4.6H2O (Reagen) em 10 mL de água. 10 mL de solução 1000 mg NH4
+ L-

1 foi preparada pela dissolução de 0,0367 g de (NH4)2SO4 (Merck) em água.

Soluções 1000 mg L-1 em SO4
2- e SO3

2- foram obtidas, dissolvendo-se,

respectivamente, 0,0148 g de Na2SO4 (Química Moderna) e 0,0158 g de Na2SO3

(Reagen) em 10 mL de água. 0,0150 g de NaNO2 (Vetec) e 0,0137 g de NaNO3 (Merck)

foram tomados para preparar 10 mL das soluções 1000 mg L-1 em NO2
- e NO3

-,

respectivamente. 10 mL da solução 1 mol  L-1 Cl- foi preparada a partir de 0,0210 g de KCl

(Química Moderna). Solução estoque de CH3COO- 0,1 mol L-1 foi preparada, partindo-se

de 1,3600 g de CH3COONa.3H2O (Merck) e após a solubilização levando à 100 mL com

água.

Soluções aquosas de álcool etílico de 10 e 1% (v/v) foram preparadas a partir da

diluição do álcool etílico 95%. Soluções de 0,01 a 10% v/v ácido acético foram preparadas

pelas apropriadas diluições do CH3COOH (Merck) em água.

3.2. Equipamentos

As medidas de absorbância foram feitas com cubetas de vidro para as soluções

orgânicas e de poliestireno para as soluções aquosas, ambas com 1 cm de caminho ótico,

fazendo uso de espectrofotômetro da Femto, modelo 432 (Brasil), equipado com lâmpada

de tungstênio.

As exposições às ondas ultra-sônicas foram conduzidas em béquer de 10 mL

(Vidrolab, Brasil) de 22 mm de diâmetro interno, com parede de 1,25 mm de espessura e

com 36 mm de profundidade. O equipamento empregado foi um banho ultra-sônico de 2 L

de capacidade da VWR Scientific Instruments; modelo 75D Aquasonic (EUA); frequência

de 40 kHz e potência de 40 W, equipado com temporizador, sistema para controle da

temperatura e de descarte do líquido do banho.



Espectrômetro de absorção atômica com atomização em chama ar/acetileno,

Varian (Austrália), modelo 220AA, foi empregado para fazer medidas de cromo em

amostra de água. As medidas foram feitas a 357,9 nm utilizando-se lâmpada de cátodo

oco de cromo do mesmo fabricante.

Os cromatogramas foram gerados por cromatógrafo líquido de alta eficiência,

(Intralab), modelo 5100, equipado com injetor Reodyne, coluna de fase reversa C18,

Zorbax 5µm (4,6 mm x 25 cm), detector nas regiões do ultravioleta e do visível (modelo

5100) e integrador registrador (Intralab), modelo 4290.

As medidas de pH foram feitas utilizando pHmetro portátil Hanna, modelo Checker

1 (Portugal), equipado com eletrodo de vidro.

A agitação magnética foi conduzida em agitador magnético Fisatom (Brasil),

modelo 752A, utilizando-se baguetas revestidas com Teflon. Foi utilizado ainda um

cronômetro da Mondaine (Brasil), modelo PZFM 059, e micropipetas Finnpipette

(Labsystem, Finlândia) com volume ajustável no intervalo de 200 a 1000 µL. Para

purificação da água foi empregado o sistema EasyPure RF D7031 (Barnstead, EUA)

3.3. Procedimentos

Para todos os experimentos o béquer, coberto por um filme de PVC, foi

posicionado na zona central do banho ultra-sônico, suportado por uma garra, presa a um

suporte universal. Estudos desenvolvidos anteriormente, mapeando-se a zona de maior

incidência das ondas ultra-sônicas para o equipamento utilizado no desenvolvimento

deste trabalho, permitiram concluir que a zona central deste banho é aquela onde os

efeitos da cavitação são mais pronunciados [3]. A água do banho foi continuamente

trocada, empregando sistema de refluxo composto por um recipiente plástico de 25 L de

capacidade, posicionado a 80 cm acima do nível da bancada, de forma que a água



escoasse por um tubo flexível de látex (4 mm de diâmetro interno e aproximadamente 1 m

de comprimento) pela ação da gravidade até o vaso do sonicador. Ao dreno deste

sonicador foi acoplado um tubo de polietileno de 4 mm de diâmetro interno e 8 cm de

comprimento, para manter constante o volume do líquido (água) no vaso do banho ultra-

sônico e no nível de funcionamento estabelecido pelo fabricante. Na saída do dreno um

outro tubo de látex foi posicionado para levar a água até um frasco receptor de 15 L de

capacidade, que ficava posicionado 1 metro abaixo do nível da bancada. Constantemente

,era feita a reposição da água no vasilhame de dispensa de líquido para o banho. Este

processo foi concebido para que a cada período de 4 minutos toda a água do banho de

ultra-som fosse renovada. Assim, pôde-se garantir que a temperatura da água do banho

permanecesse em 25±1 0C para todos os experimentos realizados com este

equipamento.

3.3.1. Produção de espécies oxidantes pela sonicação da água

Para avaliar a produção de oxidante pela exposição de água ao ultra-som foram

sonicados 4 ml deste solvente por intervalos de tempo de 1 a 5 minutos. Logo em seguida

foram retirados 500 µL do sonicado, adicionando-se a esta alíquota 1000 µL de solução

de luminol 5x10-5 mol L-1 a pH 10,5 e 500 µL de solução de Cu2+ 5x10-5 mol L-1, e

procedendo-se a leitura a 430nm [39] contra água. Quando da utilização do método do

Tiron, foram misturados 200 µL do sonicado com 200 µL de solução 1x10-6 mol L-1 Co2+,

1000 µL de solução de NaOH 1 mol L-1 e leitura em 2 minutos a 426 nm depois da adição

de 500 µL de Tiron 5x10-4 mol L-1.

3.3.2. Monitoração da degradação de CCl4 em água pela sonicação



Para monitorar a variação do pH durante a degradação sonoquímica do CCl4, 5 mL

da solução aquosa saturada de CCl4 foi colocada no béquer e feita a medida do pH inicial.

Logo depois era feita a exposição às ondas ultra-sônicas e, a cada minuto, a irradiação

era interrompida para as medidas de pH da solução em estudo. Este procedimento foi

repetido até 15 minutos de incidência das ondas ultra-sônicas.

A constatação de alteração na composição da solução aquosa saturada de CCl4

pela exposição às ondas ultra-sônicas de 40 kHz foi feita utilizando-se a solução sem ser

sonicada e expondo-se 5 mL desta solução por 1 minuto. As análises foram feitas por

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com coluna de C18, carregador

acetonitrila/água (40/60), com seleção espectrofotométrica a 250 nm.

3.3.3. Oxidação do iodeto pela sonicação

Para a avaliação da oxidação sonoquímica de iodeto foi construída uma curva

analítica, misturando-se 5,00 mL das soluções de KI com concentrações de 1x10-4, 2x10-4,

3x10-4, 4x10-4 e 5x10-4 mol L-1 com 200 µL de solução de H2SO4 1 mol L-1 e 1,00 mL de

solução de KIO3 para oxidar o iodeto. Esta solução foi transferida para um tubo de ensaio

de 10 mL onde era adicionado 1,00 mL de CCl4. O tubo foi fechado com filme de PVC,

sendo submetido à agitação até extração do I2 da fase aquosa. A fase orgânica separada

foi introduzida em cubeta de vidro para a medida do sinal a 520 nm contra CCl4.

Para a avaliação da influência do período de sonicação, 5,00 mL de solução

aquosa saturada de CCl4 foram misturados com 250 µL de solução 1x10-2 mol L-1 em I-,

para posterior exposição ao ultra-som. Foi avaliada a conversão sonoquímica de I- a I2

para os intervalos de tempo de 0  a 5 minutos. Após a sonicação foi feita a extração com

2,00 mL de CCl4, seguindo-se a separação da fase orgânica e medida da absorbância a

520 nm, contra CCl4. Alternativamente a absorbância foi medida em 352 nm, para

monitorar a formação de I3
-. Para constatar a conversão de iodeto para estado de



oxidação superior (+1), alíquotas de 2,00 mL das soluções sonicadas foram misturadas

com 500 µL de solução tampão acetato-ácido acético, ajustando o pH para 4,00, e 500 µL

de solução de LCV 0,25 g L-1. A leitura foi feita 2 minutos após a adição do LCV em 592

nm.

A avaliação da produção sonoquímica de I2 para soluções com diferentes

concentrações do ânion e expostas a variados períodos de sonicação foi realizada com a

irradiação prévia de soluções aquosas de tetracloreto de carbono e mistura com solução

de iodeto 1x10-2 e 1x10-3 mol L-1, e pela sonicação da solução de CCl4 na presença de I-

em concentrações variando de 3x10-5 a 3x10-4 mol L-1. O iodo foi extraído com 2,00 mL de

CCl4 e, após separação, a determinação foi feita a 520 nm.

3.3.4. Oxidação sonoquímica de Fe2+

Uma curva analítica para Fe3+ foi obtida adicionando-se alíquotas contendo de 0 a

12,5 µg de íons férrico, 500 µL de solução de persulfato 1 g L-1, 500 µL de tampão acetato

- ácido acético, ajustando o pH para 2,90, seguida da adição de 500 µL de solução 10%

(m/v) de ácido 5-sulfossalicílico, levando-se o volume para 5,00 mL em balão volumétrico.

As leituras de absorbância foram feitas a 490 nm. Para avaliação da eficiência de

oxidação do Fe2+, alíquotas da solução deste íon, contendo as mesmas quantidades

empregadas para a construção da curva analítica, foram misturadas com os mesmos

volumes de tampão acetato - ácido acético (pH 2,90) e ácido 5-sulfossalicílico. Contudo,

neste experimento o persulfato foi substituído por 1,00 mL da solução aquosa saturada de

CCl4 previamente sonicada por 2 minutos. A mistura foi também levada para 5,00 mL em

balão volumétrico e os sinais foram medidos no mesmo comprimento de onda contra

solução saturada de CCl4.

Para avaliação da taxa de oxidação de íons Fe2+ a Fe3+ em diferentes condições

de irradiação, 4,00 mL de água e de solução saturada de tetracloreto de carbono foram



sonicadas por 10, 20, 30, 40 e 50 segundos para posterior mistura com 1,00 mL de

solução 40 mg Fe2+ L-1. Experimentos para os mesmos intervalos de tempo de irradiação

foram realizados, misturando-se, preliminarmente, 4,00 mL de água e de solução

saturada de tetracloreto de carbono com 1,00 mL de solução 40 mg L-1 Fe2+. O pH foi

determinado antes e após os experimentos. Para a determinação do teor de Fe2+ residual,

aos 5,00 mL das misturas foram adicionados 500 µL de solução tampão acetato-ácido

acético, ajustando-se o pH para 3,43, e 500 µL de solução de 1,10-o-fenantrilina 1 g L-1.

Após 5 minutos foram feitas as medidas de absorbância a 508 nm.

3.3.5. Determinação do cloreto gerado pela sonicação de solução aquosa de CCl4

Uma curva analítica para cloreto foi obtida por turbidimetria pela medida da

atenuação da radiação em 540 nm para soluções deste ânion com concentrações entre 1

e 4 mmol L-1 após a adição de 5,00 mL de solução de AgNO3 1x10-2 mol L-1. As medidas

foram feitas após 1 minuto contra água.

Para a determinação de cloreto gerado pela degradação ultra-sônica do CCl4 fez-

se a sonicação de 5,00 mL de solução aquosa saturada de CCl4 por 3 minutos. Logo

depois foram adicionados 5,00 mL de solução de AgNO3 1x10-2 mol L-1. Após 1 minuto, a

leitura turbidimétrica foi feita a 540 nm contra água.



3.3.6. Oxidação de Cr3+

A avaliação da oxidação de Cr3+ por radicais gerados pela degradação

sonoquímica de CCl4 com o tempo de sonicação foi conduzida adicionando-se 500 µL de

solução 20 mg L-1 Cr3+ e 500 µL da solução 1x10-2 mol L-1 HCO3
- em 4,00 mL de solução

aquosa saturada de CCl4 com exposição às ondas ultra-sônicas por intervalos de tempo

de 0 a 170 s. Após a sonicação, adicionaram-se 200 µL de solução de H2SO4 1 mol L-1,

500 µL de DPC 0,2% (m/v). As leituras de absorbância foram feitas a 540 nm.

Para avaliar a influência do ultra-som na oxidação de Cr3+ em água repetiu-se o

procedimento empregado nos experimentos com água saturada com CCl4, substituindo-se

esta por água desionizada. Intervalos de tempo de sonicação de até 15 minutos foram

estudados.

Estudos para avaliar o efeito da quantidade de água saturada de CCl4 foram

realizados, adicionado-se 1,00 mL de solução 1 mg L -1 Cr3+ e 500 µL de solução 1x10-2

mol L-1 HCO3
- em quantidades de solução aquosa de CCl4 de 0 a 3,50 mL, mantendo-se o

volume final igual a 5,00 mL com água, quando necessário. Promoveu-se sonicação por 1

minuto.

A influência da acidez do meio na oxidação de Cr(III) foi estudada para 1 minuto

de irradiação na presença e ausência de HCO3
- fazendo a exposição ao ultra-som de 1,00

mL de solução 1 mg L -1 Cr3+ e 3,00 mL da solução saturada de CCl4. O pH da solução foi

medido antes e após a sonicação. A determinação do Cr oxidado (Cr6+) foi feita a 540 nm,

adicionando 200 µL de H2SO4 1 mol L-1, 500 µL de DPC 0,2 % (m/v) e leitura da

absorbância. Para se avaliar o efeito do HCO3
- na oxidação, sonicou-se a solução

saturada de CCl4 contendo Cr3+ após adição de 500 µL de solução 1x10-2 mol L-1 HCO3
-,

ou alternativamente o mesmo volume de água, solução 0,1 mol L-1 KH2PO4 e 0,1 mol L-1

H3BO3.KCl. O pH das soluções foi ajustado antes da sonicação com soluções de NaOH



ou HCl. Após a sonicação por 1 minuto o pH foi medido, adicionando-se, em seguida, 200

µL de solução 1 mol L-1 H2SO4, 500 µL de solução 0,2 % DPC (m/v) leitura da absorbância

a 540 nm.

A averiguação da influência da concentração da solução de bicarbonato na

oxidação de variadas quantidades de Cr3+ foi feita sonicando-se 1,00 mL das soluções de

Cr3+ na faixa de concentração até 2,5 mg L–1, 500 µL das soluções de HCO3
- com

concentração de 1x10-3, 1x10-2 e 1x10-1 mol L-1, além de 3,50 mL da solução saturada de

CCl4. Após a sonicação por 1 minuto foram adicionados 200 µL de solução 1 mol L-1

H2SO4, 500 µL de DPC 0,2 % (m/v) e feita a leitura de absorbância a 540 nm.

3.3.7. Influência de outras espécies químicas na oxidação do Cr3+

A oxidação sonoquímica de Cr(III) na presença de outras espécies pôde ser

avaliada pela exposição às ondas ultra-sônicas empregando-se 1,00 mL de solução 1 mg

L-1 Cr3+ 500 µL das soluções das espécies indicadas na Tab. 1, além de 500 µL de

solução mol L-1 HCO3
- e 3,00 mL de solução saturada de CCl4. Ao final de 1 minuto de

sonicação adicionaram-se 200 µL de solução 1 mol L-1 H2SO4, 500 µL de solução 0,2%

DPC (m/v), fazendo-se as medidas a 540 nm contra solução saturada de CCl4.



Tab. 1 – Espécies utilizadas para estudo de interferência.

Espécie Forma Faixa de concentração

Álcool Etílico - 1 a 10 % (v/v)

Ácido acético - 1x10-2 a 10 % (v/v)

Acetato NaAc 1x10-2 a 1 mol L-1

Cl- KCl 1x10-2 a 1 mol L-1

Fe2+ Fe(NH4)2SO4 0,1 a 100 mg L-1

Fe3+ Fe(NO3)3 0,1 a 100 mg L-1

Co2+ CoSO4 1x10-3 a 100 mg L-1

Pb2+ Pb(NO3) 1 a 100 mg L-1

Ni2+ NiSO4 1 a 100 mg L-1

Cu2+ CuSO4 1x10-3 a  100 mg L-1

Al3+ Al2(SO4)3 1x10-2 a  100 mg L-1

NO2
- NaNO2 1 a 100 mg L-1

NH4
+ (NH4)2SO4 0,1 a 1000 mg L-1

Zn2+ ZnSO4 0,1 a 100 mg L-1

SO3
2- NaSO3 10 a 1000 mg L-1

SO4
2- Na2SO4 1000 mg L-1

NO3
- NaNO3 1000 mg L-1

Mg2+ MgSO4 100 mg L-1

Ca2+ CaCl2 100 mg L-1



3.3.8. Teste de recuperação de Cr3+ em amostra de água

O teste de recuperação de Cr3 por oxidação sonoquímica em amostra de água da

Cetrel foi realizado com exposição de 1000 µL de solução 1 mg L-1 Cr3+, 500 µL de 100

mg L-1 Co2+ ou 500 µL de água, 500 µL de solução 1x10-2 mol L-1 HCO3
- e 3 mL da

amostra de água contendo CCl4 à sonicação por intervalo de tempo de 5 a 20 minutos.

Logo após a sonicação foram adicionados 200 µL de solução 1 mol L-1 H2SO4 e 500 µL de

solução 0,2 % DPC fazendo-se leituras a 540 nm contra solução sonicada. Para validação

do método foi escolhido o intervalo de tempo de sonicação de 10 minutos para amostra

de água da Cetrel e 3 minutos para a de torneira.

3.3.9. Estabilidade das espécies geradas pela oxidação sonoquímica de Cr3+

O estudo da estabilidade das espécies geradas pela oxidação sonoquímica de Cr3+

foi feito expondo-se 1000 µL de solução 1 mg L-1 Cr3+, 500 µL de solução 1x10-2 mol L-1

HCO3
- e 3 mL de solução saturada de CCl4 por 1 minuto de sonicação. A solução foi

deixada em repouso por intervalo de tempo de 5 a 60 minutos. Logo em seguida foram

adicionados 200 µL de H2SO4 1 mol L-1 e 500 µL de DPC 0,2 %, sendo os sinais de

absorbância monitorados a 540 nm contra solução saturada de CCl4.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. Produção de Espécies Oxidantes pela Ação do Campo Ultra-sônico sobre a

Água

A sonicação de água leva à produção de peróxido de hidrogênio pela combinação

dos radicais da sonólise das moléculas de água [13]. Esta produção é diminuída na

presença de espécies iônica, bem como pela natureza dos gases dissolvidos no meio

irradiado [10]. Assim, foram investigados procedimentos para detectar o peróxido de

hidrogênio produzido pela ação das ondas ultra-sonoras sobre a água.

Estudos preliminares foram conduzidos com reagente que emite radiação no

visível, quando oxidado, para quantificar as espécies oxidantes geradas pela ação das

ondas acústicas. O reagente escolhido foi o luminol (5-amino-2,3-dihidro-1,4-

ftalazinediona) que reage em pH > 10 com oxidantes, como peróxido de hidrogênio em

presença de catalisador, na maioria metais de transição. Neste trabalho foi empregada

solução 3x10-5 mol L-1 Cu2+ para catalisar a oxidação de luminol (5x10-5 mol L-1) pelo H2O2

formado. Contudo, a baixa sensibilidade do detector empregado nesta rotina para

monitorar a radiação produzida pela reação quimoluminescente, inviabilizou a

quantificação do oxidante produzido sonoquimicamente. Para que a determinação fosse

possível, seria necessário o uso de um tubo fotomultiplicador associado a um

amplificador.

Desta forma, foi empregado o método do Tiron (ácido 4,5-dihidroxi-1,3-

benzenodissulfônico) [40] que possibilitou a determinação do peróxido de hidrogênio

produzido pela ação das ondas ultra-sônicas. Este método é baseado na medida do sinal

gerado pelo produto da oxidação do Tiron pelo H2O2 em pH 12, utilizando-se pequenas

quantidades de Co2+ como catalisador.



Quando 4 mL de água são sonicados por 1 a 5 minutos a quantidade de H2O2

aumenta linearmente a partir de 2 minutos (Fig. 1), na taxa de 4,2x10-4 µmol s-1.
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Fig. 1 – Produção de peróxido de hidrogênio com o período de sonicação. Condições: 4
mL de água destilada; 0,2 mL do sonicado; 1 mL de NaOH 1 mol L-1; 0,5 mL de Tiron
5x10-4 mol L-1, 0,2 ml de Co2+ 1x10-6 mol L-1; leitura após 2 minutos a 426 nm. Onde ts é o
tempo de sonicação.

A baixa produção de oxidante pela insonação da água fez com que fossem

investigados outros sistemas. Assim, foi explorado o sistema água - tetracloreto de

carbono, na expectativa de produção de maior quantidade de espécies oxidantes.

4.2. Ação do Ultra-som sobre Solução Aquosa Saturada de Tetracloreto de Carbono

Dada a baixa solubilidade do CCl4 em água e sua elevada pressão de vapor, o

procedimento experimental foi desenvolvido, assegurando a obtenção de solução

homogênea, minimizando as perdas de CCl4 por volatilização e mantendo a temperatura

durante os experimentos.

Quando a solução aquosa saturada de CCl4 foi submetida à sonicação por 1

minuto pôde ser observada modificação química empregando-se análises por

cromatografia líquida de alta eficiência com detecção espectrofotométrica em 250 nm.



Não foi possível determinar a quantidade de CCl4 presente na solução porque o

instrumento utilizado não permitiu monitoramento no comprimento de onda de máxima

absorção do CCl4 (205 nm) [23]. Mas, a comparação dos cromatogramas da solução não

exposta à sonicação com a exposta por 1 minuto, mostrou apenas um pico após 5,00 min

de retenção para a primeira solução, e dois picos quando a solução foi sonicada por 1

minuto, com o aparecimento de um pico no tempo de retenção de 1,74 min (Fig. 2).

a b
A

t t

A

Fig. 2 – Cromatogramas de solução aquosa saturada de CCl4 antes e após 1 min. de
sonicação. A = absorbância. t = tempo. Condições: (a) solução aquosa de CCl4; (b)
solução aquosa de CCl4 sonicada por 1 minuto; coluna de C18, carregador
acetonitrila/água (40/60); leitura em 250 nm.

Desta forma, a sonicação de solução de CCl4 tanto promove a degradação do

composto como acarreta em síntese de outros produtos orgânicos.

Além disso, exposições por curtos intervalos de tempo, da ordem de dezenas de

segundos, produzem soluções de alto poder oxidante, capazes de oxidar grande

variedade de espécies, mais precisamente, todas aquelas possíveis de serem oxidadas



pelo Cl2 (E
0Cl2/Cl- = 1,359 V) [41], que pode ser gerado principalmente segundo as Eqs. 5

e 6. Esta faixa pode ser ampliada se a espécie for sonicada em conjunto com a solução

saturada de CCl4, pois, desta forma, elas serão atacadas pelos radicais, Eq. 5.

CCl4        →   ••••CCl3    +   Cl••••  (5)

2Cl••••         →   Cl2 (6)

A prática de decomposição do CCl4 com a produção de agentes oxidantes de

forma rápida e eficiente, a partir da exposição de água contendo pequenas quantidades

de CCl4 às ondas ultra-sônicas coaduna o conceito de química limpa, uma vez que o

período de meia vida do CCl4 é longo (330 anos) e, não sofrendo qualquer processo de

degradação, este seria acumulado em diferentes sistemas.

A irradiação de ondas ultra-sônicas de 40 kHz em solução aquosa de tetracloreto

de carbono por 4 minutos é suficiente para diminuir o pH da solução de 4,6 para 2,6 (Fig.

3). O aumento da acidez do meio após a sonicação é um forte indício da degradação do

CCl4, visto que a sonicação de água desionizada (pH 5,2) por 50 s leva a um aumento da

ordem de 0,2 unidades de pH, possivelmente pela remoção do CO2.

)))
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Fig. 3 - Variação do pH de uma solução saturada de CCl4 com o período de sonicação.
Condições: 5 mL de solução aquosa de CCl4; banho de ultra-som de 40 kHz e 40 W.

A diminuição do pH com o período de insonação é justificada pela formação de

HCl e, possivelmente, de HClO no meio irradiado. Estes produtos são formados pela

interação do radical cloro com a água, representada nas Eqs. 7 e 8.

Cl••••    +   H2O    →   HCl    +    ••••OH (7)

2Cl••••    +   H2O    →   HCl    +    HClO (8)

Ainda existe a possibilidade de geração desses ácidos pela interação do oxigênio

dissolvido em solução, com o radical triclorometil e a água, com a produção de CO2 no

meio (Eqs. 9 a 11).



••••CCl3   +   O2    →   ••••O2CCl3 (9)

••••O2CCl3   +   H2O    →   COCl 2  +   HClO  +   ••••H (10)

COCl 2   +   H2O       →   CO2    +   2HCl (11)

Apesar do fosgênio ser tóxico, não existe o risco de contaminação, visto que este

é imediatamente hidrolizado nas condições destes experimentos [17], podendo ser

decomposto a CO e Cl2 em temperaturas acima de 100 oC [42].

Reações envolvendo os radicais H••••  e HO••••  produzidos pela sonólise de soluções

aquosas contendo CCl4, também podem dar origem aos ácidos HCl e HClO, como

sugerem as Eqs. 12 e 13. Estas reações têm menor probabilidade de acontecerem, pelo

menos nos primeiros instantes de sonicação, visto que a maior pressão de vapor do CCl4

favoreceria a difusão deste para as cavidades. Associado a este fato, deve-se também

levar em conta que a energia necessária para a clivagem da ligação C-Cl (73 kcal mol-1) é

menor que a necessária para o rompimento da ligação O-H das moléculas de água (119

kcal mol-1).

CCl4   +   ••••OH  →   HClO  +   ••••CCl3   (12)

CCl4   +   ••••H     →   HCl     +   ••••CCl3  (13)

As reações que envolvem a geração de HCl e HClO pela exposição de soluções

aquosas saturadas de CCl4 acontecem mais provavelmente dentro e na interface líquido-



gás das bolhas de cavitação. A reação 11 é uma exceção, uma vez que pode ocorrer na

solução.

As reações apresentadas nas equações 9 a 11 devem acontecer nos primeiros

instantes de sonicação. A reação representada na equação 9 ocorre mais provavelmente

na fase gasosa, pelo fato dos vapores de CCl4 se difundirem para as bolhas de cavitação

juntamente com o O2 e outros gases. As demais reações que podem estar envolvidas na

formação dos ácidos, tanto podem acontecer no interior de uma bolha transiente quanto

na sua interface com a solução. Para que a produção de ácidos ocorra na fase gasosa é

necessário que moléculas de água, na forma de vapor, penetrem na cavidade e interajam

com os radicais da sonólise do CCl4 (equações 7, 8 e 10), sofram sonólise e os radicais

formados ataquem as moléculas de CCl4 (Eqs. 12 e 13), ou ocorra sonólise tanto do CCl4

como da água. Para este último caso, os radicais ••••H, ••••OH e ••••Cl podem se combinar

produzindo HCl e HClO.

4.3. Oxidação de Iodeto pela Ação do Ultra-som em Soluções Aquosas Saturadas de

Tetracloreto de Carbono

A oxidação de iodeto a iodo (E0 = +0,615 V) [41] provocada pelos ultra-sons foi um

dos primeiros estudos que evidenciaram os efeitos sonoquímicos. Esta oxidação ocorre

pela ação dos radicais livres liberados na sonólise da água. O rendimento da oxidação é

muito baixo, ocorrendo conversão apenas de uma pequena fração do I-, além de sofrer

interferência do nitrito gerado com a degradação sonoquímica do N2 dissolvido na solução

[10]. Este fato faz com que na sonicação de água sem a presença de iodeto (branco) haja

sinal referente ao NO2
-, que absorve no mesmo comprimento de onda do I3

- formado. Para

intervalos de tempo maiores que 5 minutos o nitrito é oxidado a nitrato [43]. A reação

entre o I- e o oxidante ocorre sempre com a produção de I3
-, Eq. 14. A taxa de conversão



de I- para I2 é significativamente aumentada quando a solução de I- é preparada em água

saturada com CCl4 [44].

3I-    +   2 ••••OH    →     I3
-     +     2OH-                 (14)

Quando água contendo CCl4 - de modo a obter duas fases - é exposta ao ultra-

som, as fases aquosa e orgânica imediatamente ganham uma turvação esbranquiçada.

Esta turvação é provocada em parte pela formação de emulsão nas duas fases.

Pequenas quantidades de água são dispersas na fase orgânica, e pequenas quantidades

de CCl4 se distribuem na fase aquosa. Porém esta turvação é devida em parte à liberação

de Cl2.

A turvação é desfeita em poucas horas, deixando o sistema em repouso, ou

rapidamente, com a adição de gotas de álcool etílico, ácido sulfúrico ou por agitação

vigorosa do sistema, provocando liberação do Cl2. Em presença de KI acontece formação

de turvação rosada nas duas fases, devido à oxidação do iodeto a iodo molecular (Eqs.

15 e 16). O I2 tem grande afinidade com o CCl4 e é extraído da fase aquosa, originando

uma coloração rosada na fase orgânica. Antes da separação das fases, na fase aquosa

podem ser percebidas turvação e coloração rosada ocasionadas pelas extrações de I2 no

grande número de gotículas de CCl4 dispersas nesta fase.

2I-     +    2 ••••Cl    →    I2     +    2Cl- (15)

2I-     +    Cl2       →    I2     +    2Cl- (16)

Quando I- é sonicado em solução aquosa saturada de CCl4 não se observa a

coloração rosada e nem turvação no meio. Contudo, a oxidação de I- pode ser



caracterizada e quantificada pela adição de alíquotas de CCl4 para posterior extração e

leitura do sinal analítico em 520 nm. Alternativamente a oxidação de I- pode ser feita

monitorando-se a formação do I3
- a 352 nm, ou pela oxidação do LCV.

O primeiro procedimento para caracterização de I2 formado é baseado na extração

com CCl4, que dá origem a uma solução com máximo de absorção a 520 nm. Resultados

obtidos pela extração de diferentes quantidades de I2, gerado pela oxidação de I-  por IO3
-

em meio ácido em CCl4 obedecem à lei de Beer (R = 0,99996) para concentrações de

iodeto entre 1x10-4 e 5x10-4 mol L-1. Na Fig. 4 é apresentada a variação do sinal (A) com a

quantidade (Q) gerada de I2 em µmol (A = -0,00005 + 0,64754.Q). Daí, ser provável a

quantificação de I2
 , gerado pela oxidação sonoquímica de I-, empregando este

procedimento.
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Fig. 4 - Variação da absorbância (λ = 520 nm) com a quantidade de I2 formado pela
oxidação de I- com IO3

-. Condições: 5 mL das soluções de  I-; 1 mL de solução de IO3
-

1x10-2 mol L-1; 0,2 mL de H2SO4  1 mol L-1; 1 mL de CCl4 para extração.
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Fig. 5 - Oxidação de I- por tempo de sonicação em solução saturada de CCl4. Condições:
0,25 mL de solução de I- 1x10-2 mol L-1; 5 mL de solução saturada de CCl4; sonicação;
extração de I2 com 2 mL de CCl4 e leitura a 520 nm contra CCl4.

A curva representada na Fig. 5 mostra que a oxidação do iodeto é dependente do

intervalo de tempo de sonicação. Para 2 minutos de sonicação, quantidades suficientes

de Cl2 e de radicais cloro são geradas para provocar oxidação para I2 de I- em solução

0,476 mmol L-1. Assim, para 2 minutos de sonicação de uma solução aquosa saturada de

CCl4 contendo 2,5 µmol de I-, podendo formar 1,25 µmol de I2, obteve-se a conversão de

97,6% de I- para I2. Ainda, pela Fig. 5, os resultados mostram que para intervalos de

tempo maiores que 2 minutos de sonicação há perda ou oxidação do I2 formado. Como o

iodo pode ser convertido a estado de oxidação maior que 0, correspondente ao I2, a

oxidação deste produto não deve ser descartada. A tendência é que o I2 torne-se cada

vez mais escasso com o aumento do intervalo de tempo de sonicação.



O segundo procedimento é baseado na formação de I3
-, o qual apresenta máximo

de absorção em 352 nm. Pela Fig. 6 constata-se que para tempos curtos de sonicação,

até 1 minuto e nas mesmas condições - concentração de iodeto igual a 0,476 mmol L-1 - a

espécie I3
- é formada. Isto porque o I2 gerado reage com o I- residual, dando origem a uma

solução de coloração amarela de I3
-. Para intervalos de tempo maiores que 1 minuto todo

I- é convertido a I2 e a solução adquire coloração castanha, característica do I2, que não

absorve em 352 nm.
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Fig. 6 - Oxidação de I- por tempo de sonicação em solução saturada de CCl4. Condições:
0,25 mL de solução de I- a 10-2 mol L-1; 5 mL de solução saturada de CCl4; sonicação e
leitura a 352 nm contra água saturada com CCl4.

O terceiro procedimento é baseado na oxidação seletiva de LCV para a espécie

colorida cristal violeta (CV), provocada por ácido hipoiodoso, HIO [45,46], Eq 17. Solução

de CV apresenta máximo de absorção a 592 nm com absortividade molar da ordem de

105 [45]. Este procedimento de monitoramento da oxidação do LCV comprovou a



transição do iodeto para estado de oxidação maior que do I2. No mínimo, o número de

oxidação passa de -1 a +1, da espécie HIO. Esta afirmação é comprovada a partir do

aumento na geração de CV com o tempo de sonicação (Fig. 7).
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Fig. 7 - Oxidação de I- com o período de sonicação em solução saturada de CCl4.
Condições: 0,25 mL de solução de I- a 10-2 mol L-1; 5 mL de solução saturada de CCl4;
sonicação; 0,5 mL de LCV a 0,25 g L-1 e leitura em dois minutos a 592 nm contra água
saturada com CCl4

 .

HIO    +    LCV       →     I-     +    CV   +   H2O (17)

A geração de HIO se torna mais evidente quando soluções com baixas

quantidades de iodeto são sonicadas. Para estes casos, curtos intervalos de tempo de

sonicação são suficientes para converter o iodeto tanto ao estado de oxidação 0 quanto

+1. Para quantidades elevadas de iodeto, ocorre preferencialmente a formação da

espécie I3
- e o tempo de sonicação requerido para oxidação quantitativa de iodeto torna-

se maior. Isto é demonstrado pelas curvas da Fig. 8, que mostram a variação do I2



formado para diferentes períodos de sonicação de solução aquosa saturada de CCl4 e

adicionada a soluções de iodeto 2x10-3 e 2x10-4 mol L-1, sendo o I2 extraído com 2 mL de

CCl4.
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Fig. 8 -  Efeito da sonicação prévia da solução de CCl4 sobre a oxidação de soluções de
iodeto em duas concentrações diferentes, (a) = 2x10-4 e (b) = 2x10-3 mol L-1. Condições: 4
mL da solução saturada de CCl4; sonicação; 1mL de iodeto 10-3 mol L-1, para (a); 1mL de
iodeto 10-2 mol L-1, para (b); extração com 2 mL de CCl4 e leitura a 520 nm contra CCl4.

A determinação de I- pela oxidação a I2 por radicais cloro (sonicação da solução de

I- saturada de CCl4) ou por Cl2 (sonicação prévia da solução aquosa saturada de CCl4) é

viável, estabelecendo-se uma criteriosa busca da faixa de concentração e do intervalo de

tempo de sonicação no qual os sinais referentes ao I2 produzido tenham relação linear ou

quase linear com as concentrações de I-, ou seja, o processo obedeça razoavelmente à

lei de Beer. Esta afirmação é baseada no fato de que as soluções de iodeto em

concentrações baixas necessitam de curtos intervalos de tempo de sonicação em

presença de solução saturada de CCl4  para que ocorra conversão a iodo molecular, uma



vez que, nessas condições, tempos longos de exposição devem  levar o I- para formas

mais oxidadas que o I2. Por outro lado, soluções de iodeto em concentrações elevadas

quando sonicadas por curtos intervalos de tempo não apresentam oxidação quantitativa

para I2. Na  Fig. 9 são apresentadas curvas que descrevem o perfil de variação da

formação de I2 com o período de exposição às ondas ultra-sônicas para solução aquosa

saturada de CCl4 contendo iodeto na faixa de concentração entre 3x10-5 e 3x10-4 mol L-1.

0 10 20 30 40 50 60
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

f

e

d
c

b
a

A

ts, s

Fig. 9 - Perfil de curvas de absorbância versus tempo de sonicação de soluções de
referência de iodeto de diferentes concentrações. Condições: 5 mL de solução de iodeto
preparada com solução aquosa saturada de CCl4: (a) 0 mol L-1, (b) 3x10-5 mol L-1, (c)
5x10-5 mol L-1, (d) 1x10-4 mol L-1, (e) 2x10-4 mol L-1, (f) 3x10-4 mol L-1; sonicação; extração
do I2 com 2 ml de CCl4; leitura da absorbância a 520 nm.

Quando são traçadas curvas de absorbância versus as concentrações das

soluções referência de iodeto (Fig. 10), para diferentes períodos de insonação fica

explícita a necessidade de busca do intervalo de tempo adequado para estabelecer um

protocolo para determinação de iodeto a partir do I2 gerado pela ação ultra-sônica.

Avaliando os resultados apresentados na Fig. 10 conclui-se que as faixas lineares são

muito estreitas para que um protocolo possa ser definido.
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Fig. 10 - Curvas de absorbância versus concentração de soluções de referência de iodeto
em diferentes intervalos de tempo de sonicação. Condições: 5 mL de solução de iodeto
preparada com solução aquosa saturada de CCl4.

4.4. Oxidação Sonoquímica de Fe2+

A exposição de uma solução aquosa de Fe2+ às ondas ultra-sônicas resulta na

oxidação deste íon (E0
Fe

3+
/Fe

2+ = +0,771 V) [41]. Nestas condições o Fe(II) interage com o

radical hidroxila gerado pela sonólise da água para formar um íons Fe3+ e o íon hidróxido

[47,48] segundo a Eq. 18:

Fe2+  +  ••••OH  →  Fe3+  +  OH-  (18)

Esta oxidação foi monitorada empregando-se o método da 1,10-o-fenantrolina

para a determinação do Fe2+ residual, medindo-se a absorbância do complexo formado a

508 nm. A taxa de oxidação é tanto maior quanto maior for o intervalo de tempo de



exposição da solução ao ultra-som (da ordem de dezenas de minutos) até que o

fenômeno da cavitação seja cessado pela desgaseificação do meio. Com a sonicação

prévia da água não se garante oxidação do Fe2+ na mesma proporção da sonicação da

solução contendo este íon.

A solução oxidante preparada pela sonicação da solução aquosa saturada de CCl4

mostra-se altamente eficiente na oxidação do Fe2+. Também com a solução de CCl4, a

oxidação é intensificada quando a sonicação é conduzida na presença de íons ferroso. Os

perfis de oxidação de Fe2+ para diferentes intervalos de tempo de sonicação e em

diferentes condições são apresentados na Fig. 11. Desta forma foram feitas 4 baterias de

experimentos: (i) sonicação prévia de água para posterior mistura com a solução de Fe2+;

(ii) sonicação da solução aquosa de íons Fe2+; (iii) sonicação prévia da solução aquosa

saturada com CCl4, para posterior mistura com a solução de Fe2+; e (iv) sonicação da

solução aquosa de CCl4 contendo íons Fe2+. Com todos os experimentos foram feitas

medidas do pH antes e após a irradiação.

Os resultados obtidos com o sistema submetido à sonicação prévia da água

(curva a, Fig. 11) demonstraram que não houve oxidação significativa do Fe2+ adicionado

para os intervalos de tempo estudados (< 1,3%). Este fato pode ser explicado pela

formação de baixas quantidades de peróxido de hidrogênio até os 50 segundos de

irradiação da água. Estudos preliminares indicaram que após 5 minutos de exposição a

concentração em solução de H2O2 era igual a 2x10-5 mol L-1.
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Fig. 11 - Perfis de oxidação do Fe2+ para diferentes intervalos de tempos e condições de
exposição ao ultra-som. Condições: (a) 4 ml de água; sonicação; 1 ml de Fe2+ 40 mg L-1;
0,5 ml de tampão acetato 0,1 mol L-1; 0,5 ml de 1,10-o-fenantrolina 1 g L-1. (b) 4 ml de
água; 1 ml de Fe2+ 40 mg L-1; sonicação; 0,5 ml de tampão acetato 0,1 mol L-1; 0,5 ml de
1,10-o-fenantrolina 1 g L-1; (c) 4 ml de água saturada com CCl4; sonicação; 1 ml de Fe2+

40 mg L-1; 0,5 ml de tampão acetato 0,1 mol L-1 ; 0,5 ml de 1,10-o-fenantrolina 1 g L-1; (d)
4 ml de água saturada com CCl4; 1 ml de Fe2+ 40 mg L-1; sonicação; 0,5 ml de tampão
acetato 0,1 mol L-1; 0,5 ml de 1,10-o-fenantrolina 1 g L-1. Leituras a 508 nm contra água e
água saturada com CCl4.

Quando o íon metálico está presente durante o processo de insonação, a oxidação

para Fe3+ é mais pronunciada, como pôde ser constatado pela diminuição dos sinais

gerados pelo espectrofotômetro (curva b, Fig. 11). Este fenômeno tende a ser mais

evidente, aumentando-se o intervalo de tempo de irradiação. Isto confirma a hipótese da

participação do radical livre •OH proveniente da sonólise da água no mecanismo de

oxidação do íon ferroso (Eq. 18).

Para o caso da adição de alíquota da solução de Fe2+ à solução aquosa saturada

de CCl4, previamente sonicada, o íon metálico é oxidado numa taxa que também é

incrementada com o aumento do intervalo de tempo de irradiação (curva c, Fig. 11). Com

40 segundos de sonicação da solução aquosa de CCl4, com posterior adição de 40 µg de

Fe2+, ocorre conversão quantitativa para Fe3+. Esta oxidação pela sonicação prévia da



solução de CCl4 é provocada pelo Cl2 (e/ou HClO) gerado durante a insonação, como nas

Eqs. 19 e 20.

2Fe2+      +     Cl2     →   2Fe3+      +      2Cl- (19)

2Fe2+      +     HClO  +  H+   →   2Fe3+  +   Cl-   +   H2O (20)

A conversão para Fe3+ pela sonicação do Fe2+ contido na solução aquosa de CCl4

exposta à sonicação é ainda mais eficiente (curva d, Fig. 11), uma vez que 40 µg de Fe2+

foram quantitativamente oxidados a Fe3+ com apenas 30 s de irradiação. Esta

constatação pode ser relacionada com o fato dos radicais cloro recém gerados entrarem

em contato direto com os íons Fe2+ (Eq. 21). Assim, a ação oxidante é muito mais

agressiva nesta situação do que nas condições anteriormente discutidas. Além disso,

neste caso, o Cl2 produzido auxilia na oxidação do íon metálico.

Fe2+      +     ••••  Cl     →    Fe3+      +      Cl- (21)

A oxidação de íons ferroso para íons férrico foi constatada empregando-se a

reação de Fe3+ com ácido 5-sulfossalicílico. Este reagente forma um complexo de cor

avermelhada com o Fe3+ de proporção 1:1, na faixa de pH entre 2 e 3, apresentando

máximo de absorção em 490 nm. 1,00 mL de uma solução aquosa saturada de CCl4

sonicada por 2 minutos foi capaz de oxidar quantitativamente soluções de Fe2+ contendo

de 0 a 12,5 µg do íon, como mostrado na Tab. 2. Nesta tabela os sinais referentes ao

ferro trivalente gerado pela oxidação, empregando-se solução sonicada, são praticamente



iguais aos de uma curva gerada a partir de soluções de Fe3+ contendo um agente

oxidante para garantir a inexistência de Fe2+.

Tab. 2 - Oxidação para Fe3+ causada por oxidantes gerados pela decomposição
sonoquímica de CCl4

Quantidade da Espécie (µg) Sinal Analítico

* solução de Fe3+ ** Fe2+ oxidado sonoquimicamente

0 0,003 0,003

2,5 0,021 0,021

5,0 0,040 0,038

7,5 0,054 0,056

10,0 0,071 0,071

12,5 0,085 0,086

NR. condições: em balão volumétrico de 5 ml: 0,5 mL de tampão acetato-ácido acético de
pH 2,90; 0,5 mL de solução de ácido 5-sulfossalicílico 10%;
* alíquotas contendo de 0 a 12,5 µg de Fe3+; 0,5 mL de solução de persulfato 1 g L-1

** alíquotas contendo de 0 a 12,5 µg de Fe2+; 1 ml de solução aquosa de CCl4, sonicada
por 2 minutos.

O monitoramento da oxidação e da variação de pH permitiu estimar a taxa de

formação de algumas espécies, inclusive dos oxidantes gerados pela ação das ondas

ultra-sônicas sobre água e água saturada com CCl4. Para as diferentes condições de

reação foram desenvolvidas equações semi-empíricas.

Desta forma, a modelagem dos dados relacionados com as curvas de oxidação de

Fe2+ e produção sonoquímica de íon hidrogênio (Fig. 12), na qual é apresentada a faixa

linear para sonicação da solução aquosa saturada de CCl4 contendo Fe2+ e a quantidade

de H+ produzidos pela ação da sonólise. Com base nos dados das curvas da Fig. 10

obteveram-se as relações - QFe2+ = 0,70 –  0,024.ts e QH+ = -0,012 +  0,083.ts, onde Q é a

quantidade da espécie em µmol e ts o intervalo de tempo de sonicação expresso em



segundos. Estas equações possibilitaram estimar a taxa de oxidação do íon metálico em

0,024 µmol s-1 e de geração de H+ em 0,083 µmol s-1.

Já que a oxidação de Fe e a geração de H+ neste experimento é creditada à ação

do radical cloro ao Fe2+ (Eq. 21) e à água (Eqs. 7 e 8), respectivamente, e que a relação

estequiométrica em ambas as situações é de 1:1, logo a taxa de formação do radical cloro

deverá ser a soma das taxas de oxidação do íon metálico com a de formação de H+, ou

seja, 0,107 µmol s-1.
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Fig. 12 - Geração de Fe3+ e H+ com tempo de sonicação de solução aquosa saturada de
CCl4 contendo Fe2+. Condições: 1 mL de Fe2+ 40 mg L-1; 4 ml de solução saturada de
CCl4; 0,5 ml de tampão acetato 0,1 mol L-1, pH 3,43; 0,5 mL de 1,10-o-fenantrolina 1,0 g L-

1; leitura a 508 nm contra solução saturada de CCl4.

As curvas da Fig. 13 demonstram a variação da oxidação de Fe2+ e de aumento da

acidez para a sonicação da solução de CCl4, com posterior adição de solução de Fe2+.

Nessas circunstâncias, toda oxidação deve ser resultado da interação entre Cl2 gerado

durante a exposição da solução de CCl4 ao ultra-som com o íon ferroso. As equações

relacionadas com os dados experimentais são QFe2+ = 0,78  – 0,028.ts e QH+ = -0,043 +

0,064.ts
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Fig. 13 - Geração de H+ com tempo de sonicação de uma solução aquosa saturada de
CCl4 e de Fe3+ pela adição de Fe2+ depois da sonicação. Condições: 4 ml de solução
saturada de CCl4; 1 mL de Fe2+ 40 mg L-1;  0,5 ml de tampão acetato 0,1 mol L-1, pH 3,43;
0,5 mL de 1,10-o-fenantrolina 1,0 g L-1; leitura a 508 nm contra solução saturada de CCl4.

A taxa calculada de oxidação do Fe2+ foi igual a 0,028 µmol s-1 e de geração de H+

a 0,064 µmol s-1. Desta  forma, sabendo-se da relação estequiométrica envolvida na

reação de Fe2+ com Cl2 (2:1), foi possível estabelecer a taxa de geração tanto de cloro

molecular quanto do radical para este experimento. A taxa de formação do Cl2 então será

representada pela metade da taxa de oxidação do Fe2+, ou seja 0,014 µmol s-1. Já que

são necessários dois radicais cloro para dar origem a uma molécula de Cl2, a taxa de

formação dos radicais cloro será a soma do dobro da taxa de formação de Cl2 com a de

formação de H+, obtendo-se então 0,092 µmol s-1. Isto significa que a geração de radicais

cloro expondo-se a solução de CCl4 na ausência de Fe2+ foi 14% menor que a calculada

para a situação em que a espécie Fe2+ está presente no processo de sonicação da

solução aquosa de CCl4. Esta diferença pode estar relacionada com a remoção de gás Cl2

do meio e a auto oxi-redução de uma parcela do Cl2 em meio aquoso, o que resultaria na

formação de HCl e HClO, quando solução aquosa de CCl4 foi sonicada  para posterior

mistura com a solução de Fe2+. Em outras palavras, significa dizer que a sonicação de



água saturada de CCl4 na presença da espécie de interesse (Fe2+) apresenta

desempenho mais comportado desde os primeiros instantes de irradiação.

Os valores calculados de H+ (Fig. 14) permitiram estimar a taxa de geração de

radicais pela sonólise da água em presença de Fe2+. A produção de radicais livres pela

sonólise da água (Eq. 1) deve estar relacionada com as quantidades de H+ e Fe3+

produzidas. A taxa calculada de formação de próton foi igual a 0,027 µmol s-1 e a taxa de

oxidação de Fe2+ 0,0013 µmol s-1. Uma hipótese para explicar estas taxas tão

discrepantes seria a oxidação do Fe2+ pelos radicais OH, produzindo OH- e Fe3+, que

poderiam formar hidroxo-complexo de Fe3+, como o  Fe(OH)2+. Esta espécie pode

deslocar os íons OH- provenientes da dissociação da água, para a formação do colóide de

Fe2O3 hidratado e outros óxidos ferrosos, liberando H3O
+ para o meio.
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Fig. 14 - Geração de Fe3+ e H+ com tempo de sonicação de uma solução aquosa de Fe2+.
Condições: 1 mL de Fe2+ 40 mg L-1; 4 ml de solução saturada de CCl4; 0,5 ml de tampão
acetato 0,1 mol L-1, pH 3,43; 0,5 mL de 1,10-o-fenantrolina 1,0 g L-1; leitura a 508 nm
contra solução saturada de CCl4.



A avaliação da produção de íons Cl- em soluções aquosas de CCl4 irradiadas está

intimamente ligada com a diminuição do pH. Está afirmativa é fundamentada pelo fato do

aumento da concentração de H+ estar relacionada com a formação de HCl. A quantidade

de cloreto produzido pela sonicação foi monitorada por turbidimetria, empregando-se

AgNO3 como precipitante.  Com a regressão linear da curva analítica obtida para 5 mL

das soluções com concentrações de Cl- entre 1x10-3 e 5x10-3 mol L-1, obteve-se a relação

A = 0,0024 + 0,0101.QCl, com R = 0,998, onde A é a atenuação sofrida pelo feixe

luminoso (λ = 540 nm), para a precipitação de Cl- com 5 mL de solução de AgNO3 1x10-2

mol L-1. Assim, a exposição da solução saturada de CCl4 por 3 minutos com posterior

adição de AgCl, nas mesmas condições da geração da curva de analítica, gerou sinal de

absorbância referente a 12,19 µmol de Cl-.

Considerando-se que a produção de H+ é igual à de Cl-, bastaria apenas utilizar a

taxa de formação de H+ referente à modelagem dos dados da Fig. 13 (sonicação prévia

da solução de CCl4) para obter o número de µmols produzidos em 3 minutos de

sonicação. Sendo a taxa de formação de H+ 0,064 µmol s-1 e tempo de sonicação de 3

minutos (180 s) seriam produzidos 11,52 µmol de íons cloreto. Assim, é possível

confirmar que a variação de pH pode ser utilizada para monitorar a sonólise do CCl4 em

solução aquosa.

Desta forma pode-se levantar a hipótese de que a manutenção do pH para

intervalos de tempo de sonicação maiores que 4 minutos (Fig. 3) caracteriza a completa

degradação de CCl4 em solução pela ação das ondas ultra-sônicas. Assim, basear-se

nesta suposição, seria possível estimar em amostras de água a concentração de CCl4, ou

mais precisamente de compostos orgânicos clorados com alta pressão de vapor, com os

dados de pH e/ou de produção de Cl-, quando na presença de íons metálicos oxidáveis.



4.5. Oxidação Sonoquímica de Cr3+

O cromo está presente no meio ambiente em seus estados de oxidação mais

comuns (III) e (VI). O Cr(VI) é um agente tóxico e carcinogênico, devido ao seu forte

poder oxidante e alta permeabilidade em membranas celulares, onde é reduzido

produzindo radicais livres [49,50]. Em contraste, o Cr(III) é um nutriente essencial por

desempenhar papel importante no aumento do fator de tolerância à glicose e no

metabolismo de lipídeos [51]. Nesta forma, o cromo é muito pouco absorvido pelo

organismo, mas a absorção é aumentada quando complexado com ligantes orgânicos, tal

como picolinato. Assim, as determinações de cromo são requeridas não apenas para

traçar parâmetros de impactos ambientais devido à presença de cromo hexavalente, mas

também para estabelecer perfis ou diagnósticos referentes ao metabolismo. As

preocupações tanto com implicações ambientais, referente à presença de Cr(VI), quanto

com deficiência nutricional, referente à presença de Cr(III), têm levado ao

desenvolvimento de procedimentos analíticos focalizados na quantificação e diferenciação

das espécies de cromo, baseando-se no conceito da especiação tanto em amostras

ambientais [52-54], quanto de alimentos [51] e fármacos [55,56].

A especiação visa separar e/ou quantificar espécies diferentes de um mesmo

elemento, levando em consideração o estado de oxidação, forma de ligação e o ligante ao

qual o elemento está complexado. A especiação é, então, uma tarefa necessária e

complexa que requer cuidados especiais na amostragem e estocagem, para evitar

mudanças nos equilíbrios em que as espécies estão envolvidas, além de métodos

seletivos e eficientes de determinação, com ou sem separação [57-59].

O cromo trivalente apresenta-se como um aquo-complexo, [Cr(H2O)6]
3+, sendo

muito estável em meio ácido [60], o que torna muito difícil (lenta) reações com outras

espécies. Quando em meio alcalino (pH > 10) o Cr3+ perde sua estabilidade, podendo ser



oxidado facilmente a cromato. O cromo hexavalente é estabilizado em meio alcalino como

cromato, CrO4
-2. Em meio ácido está na forma de dicromato, Cr2O7

-2, sujeito à redução

para Cr3+.

Os métodos mais comuns de determinações espectrofotométricas de cromo são

aquelas baseadas na formação de complexo entre Cr(III) e EDTA, na coloração do

cromato e do dicromato e na reação entre Cr(VI) e 1,5-difenicarbazida (DPC) [61].

O EDTA reage lentamente com íons Cr3 na faixa de pH entre 4,0 e 6,8, para

formar o complexo violeta H[Cr(EDTA)-(H2O)] [62]. Contudo a taxa de complexação pode

ser aumentada pela adição de bicarbonato [63, 64], sal de manganês [65], pó de zinco

[65], pela sonicação [62], pela ação de micro-ondas [66] ou pelo aquecimento [61]. O

complexo apresenta absorção máxima em 540 nm com coeficiente de absortividade molar

(ε) de 1,4x102 L mol-1 cm-1. O método sofre interferência de espécies que formem

complexos coloridos com EDTA [61].

O Cr (VI) pode ser diretamente determinado pela coloração amarela do cromato

em meio alcalino, ou pela coloração alaranjada do dicromato (meio ácido). O cromato

apresenta máximo de absorção em 373 nm (ε = 1,4x103 L mol-1 cm-1) e o dicromato em

350 nm (ε = 7,5x102 L mol-1 cm-1) [61].

Quando DPC reage com Cr(VI) em meio ácido, pH entre 1 e 2, forma uma solução

violeta que é a base para a determinação de cromo hexavalente. A hipótese encontrada

na literatura é que um complexo catiônico entre Cr(III) e difenilcarbazona é formado

durante o processo de oxidação da DPC pelo Cr(VI) [61]. Este complexo não é formado

quando solução Cr(III) e difenilcarbazona são misturados. Certamente, a reação envolve

íons Cr(III) não hidratados gerados durante a oxidação da DPC [61]. Deve ser salientado

que existe a possibilidade da reação com DPC também ocorrer com Cr(V) [67].



O complexo formado entre Cr(VI) e DPC apresenta máximo de absorção em 540

nm com ε igual a (4,17±0,04).104 L mol-1 cm-1 a 540 nm [68], sendo cerca de 100 vezes

mais sensível do que o método do cromato. Assim este tem sido usado para

determinação de Cr(VI) em grande variedade de amostras como método padrão [61]. Este

método é seletivo para cromo hexavalente, sofrendo interferência de Fe(II), Fe(III), V(V),

Mo(VI), Cu(II), Hg(II) e NO2
- em quantidades maiores que a do analito. Existem métodos

de determinação espectrofotométrica de cromo que empregam outros reagentes tais

como o 2-(5-bromo-2-piridilazo)-5-dimetilaminofenol, verde de malaquita, clorohidrato de

tioridazina, O o’-dibutil ditiofosfato, ferron, azul de metileno, vermelho de bromopirogalol,

morin, quercetin e outros [69].

O método da DPC também pode ser utilizado na determinação de Cr(III) desde

que se estabeleça uma oxidação prévia desta espécie, o que garante certo nível de

especiação em termos das espécies de cromo em diferentes estados de oxidação. A

oxidação de Cr(III) a Cr2O7
-2 (E0

Cr
6+

/Cr
3+ = +1,33 V) [41] é normalmente feita em meio ácido

com permanganato, persulfato na presença de íons prata [61] ou peróxido de hidrogênio

em meio alcalino [70]. Os estudos realizados durante este trabalho demonstraram a

potencialidade da aplicação da oxidação sonoquímica de Cr3+.

Quando soluções aquosas de Cr(III) são sonicadas, os radicais produzidos pela

sonólise da água proporcionam a oxidação para Cr(VI) detectado pela reação com DPC

(Fig. 15). O rendimento da oxidação é muito baixo nestas condições, mas é

consideravelmente aumentado quando a sonicação é conduzida com presença de

solução saturada de CCl4 e pequena quantidade de bicarbonato.
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Fig. 15 - Oxidação de Cr3+ pela sonicação da solução aquosa com o tempo de sonicação.
Condições: 1 mL de Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL de HCO3 

- 1x10-2 mol L-1; 4 mL de água;
sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2% (m/v); leitura a 540 nm contra
água.

Nessas circunstâncias, a oxidação é promovida pelos radicais cloro gerados pelos

efeitos do ultra-som sobre a molécula de CCl4, visto que o Cl2 gerado pela oxidação

prévia da solução saturada de CCl4 não se mostrou capaz de oxidar Cr(III) a Cr(VI). A

oxidação de Cr(III) é dependente do intervalo de tempo de sonicação, da quantidade da

solução saturada de CCl4, da concentração de bicarbonato, da presença de outras

espécies e da acidez do meio.

4.5.1. Influência do tempo de sonicação

O monitoramento do Cr(VI) gerado para diferentes intervalos de tempo de

sonicação é mostrado na Fig. 16, onde se nota que a oxidação atinge rendimento máximo

após 60 s de sonicação. A partir deste período, os resultados sofrem flutuações que

podem estar relacionadas com reações das espécies orgânicas geradas pela degradação

do CCl4, competindo com o Cr(III) pelos radicais cloro formados, e/ou pela redução do

cromo oxidado pelos compostos orgânicos gerados com a degradação do CCl4. Esta



hipótese é sustentada, uma vez que o meio torna-se altamente favorável à redução do

cromo oxidado pela presença de espécies redutoras (orgânicas) e pela diminuição do pH,

o que levaria A condições pouco adequadas para manter estáveis as espécies de cromo

com estado de oxidação maior do que 3. Então, nessas circunstâncias, sonicação por 60

segundos foi considerada suficiente para oxidação representativa.

4.5.2. Influência da quantidade da solução saturada de CCl4

A quantidade de CCl4 em solução tem influência direta sobre a oxidação de Cr(III).

Como mostrado na Fig. 17, é necessário que exista CCl4 o suficiente para que sob a ação

do ultra-som sejam produzidos radicais Cl suficiente para provocar oxidação

representativa do Cr(III). Por comparação com reações de DPC com soluções de Cr(VI)

tem-se que o rendimento máximo de oxidação de Cr(III), nas condições do estudo, é de

(70 ± 5) %, obtido quando o volume da solução saturada de CCl4 é maior do que 2 mL

para um volume total de 5 mL e 60 segundos de sonicação.
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Fig. 16 - Efeito do período de sonicação sobre a oxidação do Cr(III). Condições: 0,5 mL de
Cr(III) 20 mg L-1; 0,5 mL de HCO3 

- 1x10-2 mol L-1; 4 mL de solução saturada de CCl4;
sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra
solução saturada de CCl4.
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Fig. 17 - Influência da quantidade da solução de CCl4 na oxidação de Cr3+. Condições: 1
mL de Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL de HCO3 

- 1x10-2 mol L-1; diferentes volumes de solução
saturada de CCl4; quantidades de água para levar a volume final de 5 mL; sonicação por



60 s; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução
saturada de CCl4.

4.5.3. Influência da acidez do meio

Quando na presença de HCO3
- e ajuste do pH com NaOH ou HCl os melhores

rendimentos na oxidação de Cr(III) foram obtidos para valores de pH 7 e acima de 9. Em

pH 7 o aquo-complexo de Cr(III) é desproporcionado possibilitando maior grau de

interação do íon metálico com outras espécies, neste caso com o radical cloro. Acima de

pH 9 a espécie solúvel Cr(OH)4
- é formada e a oxidação alcança até 100 % de

rendimento. Para  valores de pH entre 7,3 - 9 existe a possibilidade de formação da

espécie insolúvel Cr(OH)3 que protege o íon metálico da oxidação levando a rendimentos

menores. Em experimentos conduzidos em meio ácido a oxidação do cromo é quase que

completamente inibida. Isto porque o Cr(III) ganha estabilidade pela formação do aquo-

complexo que é ainda mais favorecida pela geração de HCl durante a sonólise do CCl4. A

oxidação do cromo pelo radical cloro e a mudança no valor do pH após a sonicação em

função do pH inicial medido no meio é apresentada na Fig. 18.

Quando o pH inicial do meio reacional é ajustado com ácido clorídrico ou hidróxido

de sódio, sem a presença de HCO3
-, como mostrado no gráfico da Fig. 19, a produção de

íons hidrogênio leva o pH para a faixa entre 3 e 4. Esta dimuição no valor de pH foi

constatada mesmo partindo-se de soluções com pH inicial ≤10. Este fato é explicado pela

geração sonoquímica de HCl, havendo consumo do OH- presente no meio irradiado.

Acima deste pH, a quantidade de H+ gerado vai-se tornando insuficiente para a

quantidade de OH- do meio, e o pH final começa a aumentar. Partindo-se de pH abaixo de

9 a oxidação do cromo é quase que inibida. Acima deste a oxidação do íon metálico

aumenta, chegando a alcançar seu máximo para pH 10,96, voltando a diminuir a partir

daí.
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Fig. 18 - Influência da acidez na oxidação de Cr(III). Condições: 1 mL de Cr(III) 1 mg L -1;
0,5 mL de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; 3 mL de solução saturada de CCl4; ajuste do pH com
NaOH ou HCl; sonicação por 60 s; tomada do pH; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de
DPC. Leitura a 540 nm contra solução saturada de CCl4. (a) absorbância; (b) pH final.
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Fig. 19 - Influência da acidez na oxidação de Cr(III) sem HCO3
-. Condições: 1 mL de

Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL de água; 3 mL de solução saturada de CCl4; sonicação por 60 s;



0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução
saturada de CCl4. (a) absorbância; (b) pH final.

Entretanto para soluções com acidez ajustadas com soluções tampão, melhores

rendimentos de oxidação são encontrados na faixa de pH compreendida entre 6 e 7 e

acima de 11,  como mostrado na curva a da Fig. 20. Isto confirma que para pH 6,5 ± 0,5

ocorre desestabilização do aquo-complexo de cromo trivalente e que em pH acima de 11

o Cr3+ apresenta-se numa forma de fácil oxidação, que pode ser a Cr(OH)4
- (solúvel). Fica

evidente, também, que a espécie Cr(OH)3 (insolúvel) promove proteção do íon Cr3+ à

oxidação na faixa de pH entre 7 e 11.
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Fig. 20 - Influência da acidez do meio tamponado na oxidação de Cr(III) sem HCO3
-.

Condições: 1 mL de Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL de tampão KH2PO4 0,1 mol L-1 ajustado com
NaOH ou HCl; 3 mL de solução saturada de CCl4; sonicação por 60 s; 0,2 mL de H2SO4 1
mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 %; leitura a 540 nm contra solução saturada de CCl4. (a)
absorbância; (b) pH final.



Foram empregados tampões borato e fosfato para avaliar a influência da

manutenção do pH sobre a oxidação do Cr3+. Neste estudo constatou-se que na presença

destes tampões acontece diminuição do rendimento de oxidação de Cr3+ pelos produtos

da sonólise do CCl4. Na Fig. 21 são traçadas curvas de absorbância das soluções do

complexo formado entre Cr3+ oxidado e DPC versus pH inicial do meio na presença e

ausência dos tampões borato e fosfato 0,1 mol L-1. De alguma forma as espécies

constituintes destas soluções-tampão interferem no processo de oxidação dos íons Cr3+.

Existe a possibilidade de interação dos radicais cloro com os elementos boro e fósforo

dos tampões experimentados para formar BCl3 e PCl3 [60], respectivamente, ou outras

espécies cloradas.
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Fig. 21 - Influência da presença de tampão na oxidação de Cr(III). Condições: 1 mL de
Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL de solução de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; (a) ajuste do pH com NaOH
ou HCl; (b) 0,5 mL de solução tampão borato 0,1 mol L-1, de pH ajustado; (c) 0,5 mL de
solução tampão borato 0,1 mol L-1, de pH ajustado; 3 mL de solução saturada de CCl4; 1
minuto de sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm
contra solução saturada de CCl4.



4.5.4. Influência da concentração de bicarbonato

A inércia do Cr3+ frente a reações, como já mencionado, deve-se à proteção

exercida pelas moléculas de água na esfera de coordenação. Os íons bicarbonato têm a

propriedade de desestabilizar o aquo-complexo de Cr3+, tornando-o susceptível à

interação com outras espécies, como EDTA [63]. O efeito promovido pelo bicarbonato

ainda não tem mecanismos de reação que expliquem sua ação, mas possibilitou a

oxidação de Cr3+ pelos radicais cloro em meio neutro.

Quando a concentração de HCO3
- é menor que 10-2  mol L-1, a formação de HCl

torna o meio ácido e desfavorável à oxidação. Assim, os íons HCO3
- não apenas

promovem a desetabilização do aquo-complexo de Cr3+, como também exercem efeito

tamponante para manutenção do pH do meio, 7,0 ± 0,3. A formação do ácido atua ainda

no desproporcionamento dos íons bicarbonato a CO2, o qual pode ser expulso do sistema

ou penetrar na bolha de cavitação no lugar dos vapores de CCl4, afetando no rendimento

da oxidação do cromo, uma vez que este composto diminui a cavitação [44,48,71,72].

Para altas concentrações de HCO3
- (> 0,01 mol L-1), o meio torna-se alcalino o

suficiente para provocar a formação de hidróxido de cromo e o rendimento da oxidação

também é afetado. Os melhores resultados foram obtidos quando a concentração de

bicarbonato é de 1x10-2 mol L-1. Neste caso, as condições ótimas se associam para

promover rendimento máximo de oxidação, ou seja, a manutenção do pH em torno de 7 e

o baixo desproporcionamento dos íons bicarbonato são alcançados. A influência da

concentração de íons bicarbonato é ilustrada na Fig. 22.
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Fig. 22 - Influência da concentração de bicarbonato na oxidação de Cr(III). Condições: 1
mL de Cr(III) de 0 a 2,5  mg L -1; 0,5 mL de solução de HCO3 

– (a) 1x10-2 mol L-1, (b) 7x10-3

mol L-1, (c) 2x10-2 mol L-1, (d) 1x10-1 mol L-1, (e) 1x10-3 mol L-1; solução saturada de CCl4
para levar a volume final de 5 mL; 1 minuto de sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5
mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução saturada de CCl4.

4.5.5. Faixa dinâmica de trabalho

Quando proposta para a determinação de Cr3+ pela reação com DPC, a oxidação

pela ação de radicais produzidos sonoquimicamente apresentou ampla faixa linear de

resposta, compreendida entre 0,1 e 3 µg de Cr3+, com R = 0,9993, nas condições

estudadas (Fig. 23).
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Fig. 23 - Avaliação da faixa dinâmica de trabalho para determinação de Cr3+. Condições: 1
mL de solução contendo de 0 a 6 µg de Cr3+; 3 mL de solução aquosa saturada de CCl4;
0,5 mL de solução de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; 1 minuto de sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1
mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução saturada de CCl4.

 A oxidação de Cr3+ por radicais produzidos pela degradação sonoquímica do CCl4,

apresenta boa reprodutibilidade, com coeficiente de variação de 1,93 % para 10

determinações consecutivas. Este teste foi realizado promovendo-se a sonicação por 60 s

de 1 ml de uma solução 1  mg L-1 Cr3+ em conjunto com 3 ml da solução saturada de CCl4

e 0,5 mL de solução de HCO3
- 1x10-2 mol L-1, seguida da adição de 0,2 mL de H2SO4 1

mol L-1 e 0,5 mL de DPC 0,2 % (m/v), para então realizar as medidas de absorbância em

540 nm, contra solução de CCl4. Na Fig. 24 está apresentada a curva analítica, A =

0,0100 + 0,0491.QCr3+, com  R = 0,9994, com a média de três replicatas para soluções de

referência de Cr3+ de 0,1 a 1 mg L-1. O limite de detecção calculado (3σ) foi de 5x10-3 mg

L-1.
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Fig. 24 – Curva analítica para determinação de Cr3+. Condições: 1 mL de solução
contendo de 0,1 a 1 µg de Cr3+; 3 mL de solução aquosa saturada de CCl4; 0,5 mL de
solução de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; 1 minuto de sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5
mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução saturada de CCl4. Valores médios de
três replicatas.

4.5.6. Influência da presença de outras espécies químicas

Espécies que podem reagir com o radical cloro quando presentes em quantidades

acima de limite tolerável provocam diminuição no rendimento da oxidação de Cr3+, exceto

cobalto. Os limites máximos aceitáveis de alguns interferentes na oxidação de Cr3+ são

apresentados nas Tabelas 3 e 4. A maioria das espécies apresentadas netas tabelas

interfere por sofrerem oxidação pelo radical cloro. Alumínio (III), ferro (III), zinco (II) e

cobre (II) parecem agir como receptores destes radicais, possivelmente para a formação

de cloro complexos. É conveniente salientar que a interferência das espécies oxidáveis

são eliminadas por sonicação prévia da solução contendo o analito com pequena

quantidade de CCl4 por tempo suficiente para converter as espécies interferentes.



Tab. 3 – Limites de tolerância para algumas espécies inorgânicas na oxidação de Cr3+

pela sonicação com água saturada com CCl4. Condições: 1 mL de Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL
de HCO3 

- 1x10-2 mol L-1; 3mL da solução saturada de CCl4; 1 minuto de sonicação; 0,2
mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução saturada
de CCl4.

Espécie Forma Razão espécie/Cr3+

Cl- KCl <200

Fe2+ Fe(NH4)2SO4 <0,05

Fe3+ Fe(NO3)3 <0,05

Co2+ CoSO4 <0,005

Pb2+ Pb(NO3) <0,5

Ni2+ NiSO4 <10

Cu2+ CuSO4 <0,0005

Al3+ Al2(SO4)3 <0,005

NO2
- NaNO2 <0,5

NH4
+ (NH4)2SO4 <0,05

Zn2+ ZnSO4 <0,05

SO3
2- NaSO3 <50

Tolerância de 5% na variação do sinal em relação à oxidação
na ausência da espécie



Tab. 4 – Limites de tolerância para algumas espécies orgânicas na oxidação de Cr3+ pela
sonicação com água saturada com CCl4. Condições: 1 mL de Cr(III) 1 mg L -1; 0,5 mL de
HCO3 

- 1x10-2 mol L-1; 3mL da solução saturada de CCl4; 1 minuto de sonicação; 0,2 mL
de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra solução saturada de
CCl4.

Espécie Forma Tolerância

Álcool Etílico - <0,001%

Acetato NaAc <1x10-4 mol L-1

Ácido Acético - 1x10-4 %

Tolerância de 5% na variação do sinal em relação à oxidação
na ausência da espécie

No caso do Co2+ acontece efeito inverso, ou seja, quando este está presente em

quantidade em torno de 50 vezes maior que a de Cr3+ ele é oxidado nos primeiros

instantes de sonicação a Co3+, o qual é um forte oxidante (E0
Co

3+
/C0

2+ = +1,808 V). Esta

espécie, então, contribui no processo de oxidação do Cr3+.

A ação catalisadora do Co2+ em processos de oxidação é empregada nas

determinações de peróxido de hidrogênio com Tiron [40] e através da reação

quimoluminescente de luminol [73,74] e do próprio cobalto empregando os dois sistemas

[75-79].
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Fig. 25 – Influência da concentração de Co2+ na oxidação sonoquímica do Cr3+.
Condições: 1 mL de solução 1 mg Cr3+ L-1; 0,5 mL de Co2+:(a) 0 mg L-1; (b) 1 mg L-1; (c)
100 mg L-1; 0,5 mL de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; 3 mL de solução saturada de CCl4; 1 minuto
de sonicação; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra
solução saturada de CCl4.

A interferência do Co2+ no processo de oxidação do Cr3+ elucidou a possibilidade

de emprego deste interferente como agente auxiliar na oxidação do cromo, de forma que

se obtém até 100% de oxidação, para 1,00 mL de solução com concentrações até 1,5 mg

Cr3+ L-1 (Fig. 25). Porém, quando a razão entre quantidade de cobalto e cromo é da ordem

de 5 ou de 500 vezes a oxidação tem seu rendimento diminuído. Em razões maiores que

500 existe a possibilidade de auto conversão entre as espécies de cobalto. Por outro lado,

quando em razões menores que 50, por questões probabilísticas, poucos íons Co2+

interagem com radicais cloro para formar Co3+ e, assim, o rendimento da oxidação de Cr3+

também tende a ser diminuído. Ainda assim, os rendimentos de oxidação são maiores ou

iguais aos obtidos na ausência do cobalto.



4.5.7. Testes de recuperação de Cr3+

O método desenvolvido para determinação de Cr3+ pela oxidação a cromo oxidado

foi aplicado a amostras de água cedidas pela CETREL S.A. - Empresa de Proteção

Ambiental. Estas amostras apresentavam elevada quantidade de matéria orgânica, de

forma que foi necessário um tratamento prévio baseado na degradação sonoquímica das

espécies em presença de CCl4. Estas espécies competindo com o Cr3+ pelos radicais

produzidos durante a sonólise de moléculas do solvente orgânico levariam à diminuição

do rendimento. Além disso, testes de recuperação em presença e ausência de Co2+ (Fig.

26) demonstraram a necessidade de aumento do tempo de sonicação associado à

reposição do CCl4 no intuito de renovar a fonte de oxidantes.

O Co2+ mostrou-se eficiente no tratamento de amostra de água (CETREL) a qual

foi exposta ao campo acústico com quantidade adequada deste íon e de tetracloreto de

carbono. A sonicação foi conduzida por 1 hora com reposição do CCl4, quando percebido

o desaparecimento da turvação referente à emulsão deste orgânico com água.

Inicialmente, a amostra de água se apresentava amarelada e turva, possivelmente por

conter material orgânico. Ao final deste período de exposição a amostra tornaram-se

incolor e límpida. Contudo, houve o aparecimento de precipitado branco de natureza

desconhecida, resultado da interação do produto da sonólise do CCl4 com as espécies

presentes na amostra de água contendo Co2+. Na ausência de Co2+, a amostra de água

não ficou completamente incolor nem límpida. Assim o efeito da oxidação do Co2+

associou-se aos oxidantes gerados pela sonólise do CCl4 para a degradação de espécies

presentes na amostra.

Quando o método desenvolvido foi empregado para determinação de Cr3+, não foi

constatada a presença do elemento na amostra de água cedida pela Cetrel. Este

resultado foi confirmado por medidas empregando espectrofotometria de absorção

atômica com atomização em chama (FAAS). Assim, está amostra foi utilizada para fazer



testes de recuperação para validação do método desenvolvido juntamente com amostra

de água da torneira, sendo os resultados apresentados na Tab. 5.
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Fig. 26 – Teste de recuperação de Cr3 por oxidação sonoquímica em amostra de água da
Cetrel. Condições: 1 mL de solução 1 mg Cr3+ L-1; 0,5 mL de Co2+ 100 mg L-1 ou 0,5 mL de
água; 0,5 mL de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; 3 mL da amostra de água com CCl4; sonicação de
5 a 20 minutos; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm
contra solução sonicada.

A baixa recuperação de Cr3+ para o experimento com água da Cetrel quando são

adicionados 0,5 µ g deste íon foi devido à alta razão  Co2+/Cr3+ (100) devido aos motivos

já explicados, já para o experimento sem Co2+ para as duas amostras e adição de 1 µg de

Cr3+, os baixos valores podem ser explicados pela interação deste íon oxidado com as

espécies do meio irradiado já discutido no estudo do intervalo de tempo de sonicação

para oxidação representativa do Cr3+.



Tab. 5 – Testes de recuperação de Cr3+ em amostras de água. Condições: 1 mL de
solução contendo 0,5 e 1 µg de Cr3+; 0,5 mL de solução contendo 50 µg de Co2+ ou de
água ; 3 mL da amostra de água; 0,5 mL de solução de HCO3

- 1x10-2 mol L-1; 1 gota de
CCl4; sonicação por 10 minutos para amostra Cetrel e 3 minutos para água da torneira;
0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 %; leitura a 540 contra solução sonicada.

Amostra de água Cr3+ adicionado (µg) Cr3+ Recuperado (µg) %

Cetrel c/ Co2+ 0,50 0,42 ± 0,01 84 ± 2

1,00 0,96 ± 0,02 96 ± 2

Cetrel s/ Co2+ 0,50 0,47 ± 0,02 94 ± 4

1,00 0,69 ± 0,03 69 ± 3

Torneira c/ Co2+ 0,50 0,47 ± 0,01 94 ± 2

1,00 0,96 ± 0,01 96 ± 1

Torneira s/ Co2+ 0,50 0,50 ± 0,01 100 ± 2

1,00 0,87 ± 0,01 87 ± 1

4.6. Mecanismos de Oxidação de Cr3+ pelos Radicais Livres Gerados na Degradação

Sonoquímica de CCl4

A partir dos dados experimentais foram levantadas três hipóteses para a oxidação

de Cr3+ pelos radicais cloro gerados, incidindo ondas ultra-sônicas de 40 kHz produzidas

por banho de sonicação 40 W. Ação direta dos radicais sobre os íons metálicos em

solução; participação dos íons HCO3
- na remoção de moléculas de água da camada de

coordenação e solvatação, liberando o cromo para sofrer a oxidação; e interação do

aquo-complexo com os radicais.



A primeira hipótese sugere que íons Cr3+ livres em solução (liberação favorecida

pelo aumento do pH do meio, levando à instabilidade do aquo-complexo de cromo

trivalente) sejam atacados diretamente por radicais cloro formando-se espécies mais

oxidadas de cromo. Numa primeira instância o íon metálico pode encontrar na interface

gás - líquido da bolha de cavitação radicais recém produzidos pelo rompimento

sonoquímico de ligações C-Cl e ceder um elétron para estabilizar o cloro, formando Cl-,

segundo a Eq. 22,

Cr3+ +     ••••Cl     →      Cr4+     +      Cl- (22).

O Cr4+ poderá interagir com outro radical cloro para formar Cr5+ e, assim, sucessivamente,

até que se formem espécies de cromo no mais alto estado de oxidação.

Esta hipótese é sustentada pelos resultados obtidos na oxidação de cromo nos

sistemas tamponados, sem a adição de HCO3
- ao meio reacional. Outra constatação que

reforça esta hipótese é a diminuição da taxa de oxidação para pH na faixa entre 7 e 10,5,

para experimentos conduzidos na ausência de bicarbonato, levando a crer que existem

faixas distintas de pH para transição do Cr3+ às formas de aquo-complexo ([Cr(H2O)n]
3+),

dessolvatado (Cr3+), como hidróxido insolúvel (Cr(OH)3) e solúvel na forma de

tetrahidroxocromato (Cr(OH)4
-).

Desta forma, a espécie [Cr(H2O)6]
3+, que se mostrou como sendo a espécie de

cromo trivalente mais estável, preponderará em pH abaixo de 6, onde foram registradas

as menores taxas de oxidação. Uma espécie de Cr3+ menos estável parece existir em

maior proporção na faixa de pH entre 6 e 7, onde se observam maiores taxas de

oxidação. Possivelmente esta oxidação ocorre pela conversão das espécies [Cr(H2O)6]
3+,

[Cr(OH)(H2O)5]
2+, ou outras. Na faixa de pH entre 7 e 10,5 o Cr3+ é levado a Cr(OH)3,



outra forma estável. Acima de pH 10,5 é formada a espécie Cr(OH)4
- e o íon metálico

perde sua estabilidade.

A segunda hipótese fundamenta-se no fato de que em presença de íons

bicarbonato os dados de oxidação são distintos em relação àqueles utilizando-se tampão

ou partindo de diferentes pH iniciais ajustados com soluções de HCl ou NaOH. As taxas

de oxidação em sistemas contendo íons HCO3
- na faixa de pH entre 6 e 7 são maiores

que as obtidas  nos sistemas tamponados (Figs. 18 e 20, respectivamente). Aqui, o íon

HCO3
- poderia atuar como um receptor das moléculas de água de coordenação e/ou

solvatação, promovendo a desestabilização do aquo-complexo de Cr3+. A partir desta

ponto o mecanismo de oxidação seguiria a rota sugerida para a primeira hipótese. Para

soluções com pH maior que 7, a espécie Cr(OH)3 pode interagir em uma certa proporção

com os íons HCO3
-, levando a formação de CO3

2- e desestabilização do hidróxido de

cromo. Isto explicaria a oxidação de Cr3+ nas soluções com pH maior que 7. Contudo as

maiores proporções foram observadas para soluções em pH 7,0 e maior que 11,0 (Fig.

18).

Não existe um mecanismo que explique a atuação do bicarbonato neste processo

de oxidação de Cr3+, mas sabe-se que este íon promove maiores rendimentos nas

reações de quimoluminescentes de luminol [80] e a aceleração da reação de EDTA com o

Cr(III) [63].

A terceira hipótese foi suscitada a partir de dados experimentais e envolve a

interação entre radicais cloro e o aquo-complexo de Cr3+. Esta hipótese sugere que a

formação de HCl pela interação do radical com um hidrogênio de umas das águas da

esfera de coordenação provoque a geração de um radical hidroxila ávido por elétrons,

ainda preso na esfera de coordenação do íon metálico (Eq. 23). Esta geração produziria

uma espécie instável que, para ser estabilizada, receberia um elétron do íon metálico

levando-o a Cr(IV), Eq. 24. Em se tratando da maior quantidade de água em relação à de



cromo e, considerando a pequena dimensão de uma bolha de cavitação (~170 µm), a

probabilidade de ocorrer mais uma interação de um radical cloro com outra molécula de

água de coordenação da espécie de cromo recém formada, para gerar uma outra espécie

de cromo pentavalente, é infinitamente baixa ou praticamente inexistente.

Como a reação entre a DPC e o Cr(VI), por hipótese [61], se dá durante a redução

do Cr(VI) a Cr3+ e que foi verificada a possibilidade da reação da DPC com Cr(V) [67], é

possível que cromo hexavalente nem venha a ser formado. Mas esta possibilidade sugere

que as espécies geradas pela oxidação do Cr3+ sejam suficientemente estáveis para

perdurarem no meio de reação até adição do DPC. Estudos para avaliação da

estabilidade da espécie de cromo formada após a sonicação em meio aquoso saturado de

CCl4 com o tempo de espera para mistura com soluções de H2SO4 e DPC, demonstraram

que as espécies produzidas são estáveis pelo menos por 1 hora (Fig. 27).

10
  Passo: [Cr(H2O)6]

3+    +    ••••Cl    →   [Cr(H2O)5( ••••OH)]3+    +   HCl (23)

20
  Passo: [Cr(H2O)5 ( ••••OH)]3+    →    [Cr(H2O)5]

4+   +     OH- (24)

ou,       [Cr(H2O)5 ( ••••OH)]3+
     →     [Cr(H2O)5 (OH)]3+

Não há informações na literatura sobre o mecanismo de reação entre radicais

livres, como o Cl, e Cr3+. Desta forma, estas sugestões de mecanismos envolvendo a

oxidação deste íon metálico acrescentam informações para a sonoquímica de soluções

de cromo.
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Fig. 27 - Estabilidade das espécies geradas pela oxidação sonoquímica de Cr3+.

Condições: 1 mL de solução 1 mg Cr3+ L-1; 0,5 mL de HCO3
- 1x10-2 mol L-1; 3 mL de

solução saturada de CCl4; 1 minuto de sonicação; repouso por intervalo de tempo de 5 a

60 minutos; 0,2 mL de H2SO4 1 mol L-1; 0,5 mL de DPC 0,2 % e leitura a 540 nm contra

solução saturada de CCl4.



5. Potencialidades e Perspectivas

A geração de oxidantes clorados pela ação do campo acústico de 40 kHz e 40 W

tem grande propensão de se tornar uma nova vertente de estudos envolvendo a oxidação

de espécies tanto para tratamento de resíduos tóxicos quanto para a aplicação em

análises de espécies químicas e tratamento de amostras. Esta opinião está fundamentada

nos resultados obtidos quando do tratamento de amostra de água contendo grande

quantidade de matéria orgânica, os quais demonstraram a alta eficiência dos radicais

formados pela sonólise do tetracloreto de carbono. Além do mais, ensaios realizados com

barras de ferro durante a exposição da solução aquosa saturada de CCl4 às ondas ultra-

sônicas mostraram a viabilidade de dissolução parcial de ligas metálicas por este método.

Ainda, observou-se que a incidência das ondas de ultra-som sobre o reator de

borossilicato provocou a remoção de material.

Assim, as perspectivas são de exploração de outros compostos orgânicos

halogenados, tais como os fluorados, para promoção de interações mais agressivas

focalizando, principalmente, a decomposição de amostras.



6. Conclusão

A irradiação de água e solução aquosa saturada de tetracloreto de carbono com

ultra-som de 40 kHz e 40 W de potência é capaz de gerar agentes oxidantes, como H2O2,

Cl2, além dos radicais livres Cl e OH.  As espécies produzidas por ação sonoquímica são

capazes de capturar elétrons, oxidando espécies tais como I-, Fe2+ e Cr3+. Entretanto, a

produção desses agentes oxidantes, em se tratando de água, é muito baixa e apenas

cresce numa proporção regular com o período de sonicação a partir de 2 minutos de

exposição ao campo acústico. Por outro lado, a degradação sonolítica do tetracloreto de

carbono leva à formação de oxidantes desde os primeiros instantes de sonicação,

produzindo uma solução oxidante capaz de oxidar todas as espécies com potencial menor

que o Cl2. Esta abrangência pode ser ampliada, submetendo-se a espécie química em

presença da solução aquosa de tetracloreto de carbono. Desta forma a oxidação será

promovida pelos radicais cloro. A sonicação exaustiva da solução saturada de CCl4 leva à

completa degradação do orgânico, com geração de Cl- e CO2, que é acompanhada pelo

aumento da acidez e produção de Cl-. Assim, a monitoração do pH permite estabelecer o

momento da degradação total do CCl4.

Os estudos com I- mostraram que este íon é oxidado, pelo menos, para formas nas

quais este elemento está presente nas valências zero (I2) e +1 (HIO). Por isto, tornou-se

inviável o desenvolvimento de procedimento para determinação de I- como I2. A oxidação

para iodo molecular aumentava linearmente com a concentração de I- apenas  para faixas

estreitas de concentração deste ânion, mantendo-se constante o intervalo de tempo de

sonicação. É conveniente salientar que todos os experimentos com I-, exceto o de

avaliação do tempo de sonicação da solução aquosa saturada de tetracloreto para

oxidação deste íon, foram realizados com sonicação da solução de CCl4 contendo o

iodeto. A sonicação prévia da solução de CCl4 levantou a possibilidade de



desenvolvimento de método para determinação de I- como I2, usando-se os perfis de

oxidação variando o período de irradiação para soluções de I- com diferentes

concentrações.

Neste trabalho foi possível monitorar a geração de espécies oxidantes controlando

o intervalo de tempo de exposição de água e solução aquosa saturada de CCl4 às ondas

ultra-sônicas, pela variação do pH e pela oxidação sofrida pelos íons ferroso em situações

de sonicação prévia e na presença e ausência deste íon metálico.

O Cr3+ apenas pôde ser oxidado quando sonicado juntamente com a solução de

CCl4 e, assim, foi possível desenvolver procedimento analítico para determinação de Cr3+

pelo método da 1,5-difenicarbazida em ampla faixa dinâmica de trabalho, sendo que o

processo de oxidação apresentou boa reprodutibilidade.
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