
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE QUÍMICA 

GRADUAÇÃO EM QUÍMICA INDUSTRIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANAHI COSTA DE CARVALHO E SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE CROMO 

(VI) EMPREGANDO ANÁLISE DE IMAGENS DIGITAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018



 

 
 

ANAHI COSTA DE CARVALHO E SILVA 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE CROMO 

(VI) EMPREGANDO ANÁLISE DE IMAGENS DIGITAIS 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso       

apresentado ao curso de 

Bacharelado em Química Industrial, 

como requisito parcial para a 

conclusão do curso. 

 

 

 

Orientador (a):  

Prof. Dr. Wagner Felippe Pacheco 

 

Coorientador (a):  

Ma. Fernanda Neves Feiteira 

 

 

 

 

 

 

Niterói 

2018



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S586 Silva, Anahi Costa de Carvalho 
      Desenvolvimento de metodologia para quantificação de cromo 
 (VI)  empregado  análise  de  imagens  digitais /  Anahi  Costa  de 
 Carvalho Silva. - Niterói : [s.n.], 2018. 
      50 f. 
       
       Trabalho de Conclusão de Curso – (Bacharelado em Química  
 Industrial) – Universidade Federal Fluminense, 2018. 
 
      1. Cromo. 2. Determinação do Cromo. 2. Análise quantitativa. 
 3. Processamento digital da imagem. I. Imagem. 
                  CDD.: 546.53 
 

 

 

 



 

 
 

ANAHI COSTA DE CARVALHO E SILVA 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA PARA QUANTIFICAÇÃO DE CROMO 

(VI) EMPREGANDO ANÁLISE DE IMAGENS DIGITAIS 

 

Trabalho de Conclusão de Curso       

apresentado ao curso de 

Bacharelado em Química 

Industrial, como requisito parcial 

para a conclusão do curso. 

 

Niterói, ___ de ___________ de _____. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 ___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Wagner Felippe Pacheco (Orientador) - UFF 

 

_____________________________________________________________ 

Ma. Fernanda Neves Feiteira (Coorientadora) - UFF 

 

____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Sílvia Maria Sella - UFF 

 

_____________________________________________________________ 

Profa. Dra. Flávia Ferreira de Carvalho Marques - UFF 

 

 

 

 

Niterói 

2018 



 

 
 

AGRADECIMENTOS 
  
 
 Primeiramente agradeço a Deus por ter olhado por mim ao longo de todos 

esses anos. Por me ajudar a enxergar que, independente das dificuldades, é possível 

chegar onde se quer. 

 Agradeço também a minha mãe Tania Carvalho e ao meu pai Geraldo Jorge 

pela criação e por todos os anos de cuidado, amor e incentivo, mesmo que na maioria 

das vezes estivessem apreensivos por eu estar longe de casa. Vocês são meu 

alicerce e minha base para continuar lutando por tudo que ainda quero conquistar. 

Agradeço aos meus irmãos e a família que esteve presente, pelo apoio e força, 

principalmente quando se tratava da minha ausência física. 

Agradeço a todos os amigos que fiz na UFRJ e, principalmente, as amigas 

Letícia, Laíz e Isabel por todo carinho e amizade preservados até hoje. Muito obrigada 

por estarem ao meu lado nos piores/melhores momentos da minha vida e por todas 

as vezes que enfrentaram os obstáculos dessa jornada comigo. 

Aos amigos que fiz quando transferi o curso para a UFF, que me recepcionaram 

e me acolheram desde o início e, principalmente, as amigas que estiveram presentes 

nessa reta final da vida acadêmica Isabela, Stefanie, Ana Cecília, Cláudia e Isabelle, 

muita gratidão por ter vocês na minha vida. Obrigada por tudo, pelo carinho, 

conversas, risadas, choros e, mais ainda, pelo apoio e incentivo nos momentos de 

fraqueza. 

As amigas que fiz durante meu intercâmbio Barbara, Bruna, Talitha, Leísa e 

Steffi por toda parceria durante a melhor fase de nossas vidas. Muito obrigada por 

toda amizade construída e por serem a minha família, quando só tínhamos umas às 

outras e, ainda, por permitirem que essa amizade permaneça mesmo com a distância. 

Ao meu orientador Wagner Pacheco e coorientadora Fernanda Feiteira por 

todo suporte dado e por todo conhecimento compartilhado durante os meses de 

experimentos e escrita desse trabalho. Agradeço também aos colegas de LAB que 

ajudaram de alguma maneira, tornando possível a conclusão de mais essa etapa. 

 Por fim, mas não menos importante, agradeço ao meu namorado e amigo 

Daniel Tremmel por toda paciência, ajuda e incentivo durante esses meses de escrita. 

Obrigada por todo amor, companheirismo e cumplicidade diária, sem você a jornada 

estaria sendo muito mais difícil. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Once we accept our limits, we go beyond them.” 

 

(Albert Einstein) 



 

 
 

SUMÁRIO 

 
 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA ............................................................................ 13 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................. 16 

2.1  CR(VI) ......................................................................................................................... 16 

2.2  AGENTES COMPLEXANTES E COMPLEXOS DE CR(VI) COM 1,5-

DIFENILCARBAZIDA ..................................................................................................... ....17 

2.3  SORÇÃO EM ESPUMA DE POLIURETANO .............................................................. 20 

2.4  ANÁLISE DE IMAGENS DIGITAIS EM QUÍMICA ANALÍTICA ............................. .......22 

3. OBJETIVOS .............................................................................................................. 26 

3.1  OBJETIVO GERAL ..................................................................................................... 26 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS ....................................................................................... 26 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ......................................................................................... 27 

4.1  REAGENTES UTILIZADOS, PREPARO DAS SOLUÇÕES E MATERIAIS ................. 27 

4.2  APARATOS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS .......................................................... 28 

4.3  PROCEDIMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA CURVA ANALÍTICA............................ 28 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ................................................................................. 30 

5.1  RESULTADOS PRELIMINARES ................................................................................ 30 

5.1.1  Características da espuma utilizada ......................................................................... 30 

5.1.2  Curva analítica inicial ............................................................................................... 30 

5.2  OTIMIZAÇÃO DA METODOLOGIA ............................................................................ 33 

5.2.1  Influência no tempo de agitação sobre o sinal analítico ........................................... 33 

5.2.2  Influência da massa de EPU sobre o sinal analítico ................................................. 34 

5.2.3  Influência do pH sobre o sinal analítico .................................................................... 35 

5.2.4  Influência da concentração do ligante sobre o sinal analítico ................................... 36 

5.2.5  Influência da força iônica do meio sobre o sinal analítico ......................................... 37 

5.2.6  Condições experimentais otimizadas ....................................................................... 38 

5.3  OBTENÇÃO DOS PARÂMETROS DE MÉRITO DO MÉTODO ......................... 38 

5.3.1  Curva analítica otimizada ......................................................................................... 38 

5.3.2  Avaliação da precisão do método ............................................................................ 39 

5.3.3  Ensaios de recuperação ............................................................................................39 

5.3.4  Avaliação da exatidão do método ............................................................................ 41 

5.4  PARÂMETROS DE MÉRITO DO MÉTODO ............................................................... 41 

6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS .......................................................... 43 

7. REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 44 



 

 
 

LISTA DE FIGURAS 

 
 

FIGURA 1. Representação esquemática dos problemas ambientais causados pelo 

cromo ..................................................................................................................... 15 

FIGURA 2. Distribuição das espécies de Cr(VI) em um meio aquoso ................... 17 

FIGURA 3. Estrutura da 1,5-difenilcarbazida ......................................................... 18 

FIGURA 4. Diagrama de distribuição das espécies de DPC como uma função do pH 

............................................................................................................................... 20 

FIGURA 5. Estrutura básica da EPU tipo poliéter .................................................. 21 

FIGURA 6. Esquema do procedimento geral para determinação de cromo (VI) com 

extração ................................................................................................................ 29 

FIGURA 7. Espectro de infravermelho da EPU empregada ................................. 30 

FIGURA 8. Imagem digital gerada para a curva analítica preliminar (25 mg EPU, 

DPC 1,0 x 10-3 mol L-1 e 60 minutos de agitação a 80 rpm) ................................... 31 

FIGURA 9. Histograma gerado pelo software ImageJ ...........................................31 

FIGURA 10. Valores para os canais RGB pelo software ImageJ (unidades 

arbitrárias) ............................................................................................................. 32 

FIGURA 11. Curva analítica preliminar (1,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de 

agitação a 80 rpm)...................................................................................................32 

FIGURA 12. Influência do tempo de agitação sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 mol 

L-1 de Cr(VI), 1,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 25 mg de EPU a 80 rpm)..........................33 

FIGURA 13. Influência da massa de EPU sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 mol L-1 

de Cr(VI), 1,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm)..............34 

FIGURA 14. Influência do pH no sinal analítico (2,00 x 10-5 mol L-1 de Cr(VI), 1,00 

x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU).............35 

FIGURA 15. Influência da concentração de ligante sobre o sinal analítico (2,00 x 10-

5 mol L-1 de Cr(VI), 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU)...................36 

FIGURA 16. Influência da força iônica do meio sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 

mol L-1 de Cr(VI), 2,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 

mg de EPU) ............................................................................................................37 

FIGURA 17. Curva analítica típica (2,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de 

agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU).........................................................................38 

FIGURA 18. Imagem digital gerada da amostra de água de rio com fortificação de 



 

 
 

cromo (VI) (1,00 x 10-5 mol L-1 de Cr(VI)) e sem fortificação (2,00 x 10-3 mol L-1 de 

DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU)........................................40 

FIGURA 19. Imagem digital gerada da amostra de água de abastecimento com 

fortificação de cromo (VI) (1,00 x 10-5 mol L-1 de Cr(VI)) e sem fortificação (2,00 x 

10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU)...............40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

 
TABELA 1. Parâmetros otimizados para o método proposto .................................... 38 

TABELA 2. Repetitividade do sinal analítico (2,50 x 10-5 mol L-1 de Cr(VI), 2,00 x 10-3 

mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg EPU) .............................. 39 

TABELA 3. Parâmetros de mérito do método ........................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE ESQUEMAS 

 

 

ESQUEMA 1. Reações de equilíbrio para as espécies estáveis de cromo (AJOUYED 

et al., 2010) ................................................................................................................16 

ESQUEMA 2. Reação entre cromo(VI) e difenilcarbazida (adaptada NARIN et al., 

2008) .........................................................................................................................19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 

DPC – 1,5-difenilcarbazida 

EPU – Espuma de Poliuretano 

EUA  – Estados Unidos da América 

LD –  Limite de detecção 

LQ – Limite de quantificação 

PLS – Regressão por mínimos quadrados (Partial least squares) 

PU – Poliuretano 

RGB – Vermelho, verde, azul (Red, green, blue) 

SLR – Regressão linear simples (Simple linear regression) 

UE – União Européia 

US EPA – Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States 

Environmental Protection Agency) 

UV-vis – Ultravioleta visível 

WHO – Organização Mundial de Saúde (World Health Organization) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RESUMO 
 
 

O cromo é um elemento que dependendo do seu estado de oxidação pode ser 
considerado essencial ou extremamente tóxico para os seres vivos. Apesar do cromo 
em sua forma trivalente (Cr+3) ser crucial para o metabolismo de carboidratos e 
lipídeos, em sua forma hexavalente (Cr+6) já foi classificado como uma substância 
carcinogênica. O Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e a Organização 
Mundial de Saúde (WHO) estabelecem que a quantidade de cromo (VI) presente na 
água potável seja de 0,05 mg por litro de água para o consumo humano. Apesar dos 
limites estabelecidos pela legislação, não foi comprovado ainda quais concentrações 
de Cr(VI) poderiam de fato causar doenças, o que torna ainda mais preocupante a 
questão da sua contaminação.  

A metodologia de determinação de Cr(VI) através da reação de complexação 
com a difenilcarbazida e posterior análise espectrofotométrica já é largamente 
consolidada e empregada na literatura. O presente trabalho tem como objetivo estudar 
uma metodologia alternativa mais simples e de baixo custo para determinação de 
cromo hexavalente através da sorção de um complexo de coloração magenta em 
espuma de poliuretano (EPU). De maneira geral, o método consiste na aquisição de 
imagens digitais das espumas contendo o complexo por meio de um scanner, e a cor 
de áreas selecionadas é decomposta em componentes vermelho, verde e azul através 
do software ImageJ. Os valores da cor complementar à observada são convertidos 
em valores de absorvância e correlacionados a concentração de analito, sendo 
possível sua quantificação.   

A eficiência e reprodutibilidade do método são estudados a fim de investigar 
futuramente sua aplicação em amostras de água de abastecimento e ambientais. Os 
limites obtidos para o método foram de 3,31 x 10-6 mol L-1 (0,17 mg L-1) para o limite 
de detecção e 1,10 x 10-5 mol L-1 (0,57 mg L-1) para o limite de quantificação. A 
precisão apresentada pelo método proposto foi de 0,94% e a exatidão de 98,4% 
corroborando com a hipótese de que o método, de baixo custo e relativamente 
simples, pode ser empregado com boa confiabilidade. 

 

 

 

 

Palavras-chave: cromo hexavalente, análise de imagens digitais, espuma de 

poliuretano 



 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Chromium is an element in which, depending on its oxidation state, can be 
considered essential or extremely toxic for living beings. Although chromium in its 
trivalent form (Cr+3) is crucial for the metabolism of carbohydrates and lipids, in its 
hexavalent (Cr+6) form it has already been classified as a carcinogenic substance. The 
National Environment Council (CONAMA) and the World Health Organization (WHO) 
establish that the amount of chromium (VI) present in drinking water is 0.05 mg per 
liter of water for human consumption. Despite the limits established by legislation, it 
has not yet been proven which concentrations of Cr (VI) could actually cause disease, 
which makes contamination even more worrisome. 

The methodology of determination of Cr (VI) through the complexation reaction 
with diphenylcarbazide and later spectrophotometric analysis is already widely 
consolidated and used in the literature. The aim of this work is to provide a simpler and 
low cost alternative methodology for the determination of hexavalent chromium 
through the sorption of a red-purple complex in polyurethane foam (PUF). In general, 
the method consists of acquiring digital images of the foams containing the complex 
by means of a scanner, and the color of selected areas is decomposed into red, green 
and blue components through the ImageJ software. The values of the complementary 
color to the observed one are converted to absorbance values and correlated to the 
analyte concentration, and then it is possible its quantification. 

The efficiency and reproducibility of the method are studied in order to further 
investigate its application in water and environmental samples. The limits obtained for 
the method were 3,31 x 10-6 mol L-1 (0,17 mg L-1) for the limit of detection and (0,57 
mg L-1) 1,10 x 10-5 mol L-1 for the limit of quantification. The precision presented by the 
proposed method was 0.94% and the accuracy was 98.4% corroborating with the 
hypothesis that the low cost and relatively simple method can be used with good 
reliability. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 O cromo está entre os 20 elementos mais abundantes na crosta terrestre e 

entre os 30 mais presentes na água do mar, apresentando uma concentração de 

aproximadamente 100 μg/g e 0,2 ng/kg, respectivamente. A forma de cromo mais 

comumente encontrada está no mineral cromita (FeO.Cr2O3) como óxidos de Cr (III), 

sendo este o único mineral que contém cromo aproveitável economicamente. Pode 

apresentar valências variando do -2 ao +6, sendo as valências +3 e +6 as principais 

e a forma trivalente a mais encontrada em minerais contendo o metal (HEM, 1970), 

(ICDA, 1997), (NRIAGU, 1988), (REIMANN et al., 1998) (SAMPAIO, 2008).  

 A toxicidade do cromo depende da forma como ele é encontrado. O cromo III é 

um elemento essencial para a vida animal, atuando no metabolismo de carboidratos 

e lipídeos e, principalmente, potencializando a ação da insulina, o que ajuda na 

captação da glicose. Por outro lado, os compostos hexavalentes (cromo VI) são 

tóxicos aos seres humanos, podendo causar irritações seríssimas no trato respiratório. 

A contaminação por cromo pode ocorrer através do contato com a pele, inalação ou 

ingestão e além de provocar irritações e ulcerações das vias respiratórias, a inalação 

por longo período pode provocar câncer de pulmão, sendo assim, classificado como 

uma substância carcinogênica (IARC, 1990), (MERTZ, 1969).  

 A Organização Mundial da Saúde (WHO) estabelece o limite de 0,05 

miligramas por litro de água para o consumo humano, porém esse limite difere 

levemente em alguns países. A legislação brasileira (CONAMA) estabeleceu o limite 

de 0,50 mg L-1 para concentração de cromo total no efluente final gerado, enquanto 

que para água potável foram estabelecidos os limites de 0,50 mg L-1 e 0,05 mg L-1 

para Cr(III) e Cr(VI), respectivamente. Na União Europeia (UE), também para água 

potável, o limite para Cr total foi fixado em 0,05 mg L-1, enquanto que a Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) estabeleceu valor semelhante de 

0,052 mg L-1 para Cr(VI) (CONAMA, 1986), (DYG et al., 1994), (FEEMA, 1986), 

(FENDORF et al., 1994) e (WHO, 1993). 

Apesar da legislação estabelecer limites para concentração de cromo VI, ainda 

não existe nenhum estudo que comprove qual concentração de cromo hexavalente 

pode ser, de fato, prejudicial à saúde. Os potenciais efeitos do cromo dependem de 

vários fatores como: espécie, quantidade absorvida na corrente sanguínea, rota e 
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duração da exposição. Por este motivo, o cromo hexavalente é encontrado na maioria 

das listas nacionais e internacionais de substâncias com alto grau de toxicidade, 

sendo assim, aplicado procedimentos de controle rigorosos (WHO, 1993).  

 O cromo em sua forma trivalente ocorre de forma natural em níveis diminutos 

no meio ambiente, porém os compostos hexavalentes são oriundos de fontes 

antropogênicas. O cromo é um elemento utilizado mundialmente em larga escala, 

possuindo aplicabilidade principalmente nas indústrias metalúrgica, química e de 

refratários. Apresenta, por exemplo,  grande importância na produção de ligas de 

ferro-cromo, pigmentos, curtimento de couros e peles, eletroplastia, vidros e cimento, 

sendo muitas vezes, insubstituível na fabricação de certos produtos (GONÇALVES, 

2001) (MANZOORI et al., 1996), (WANG et al., 1999). 

Essa grande aplicabilidade na indústria juntamente com seus efeitos tóxicos, 

mesmo em baixos níveis de concentração, e sua ampla distribuição no meio ambiente, 

como pode ser visto na Figura 1, fizeram com que a preocupação com a concentração 

de cromo se tornasse um problema ambiental (ATSDR, 2000), (JORDÃO et al., 1999).  

A principal fonte de contaminação das águas naturais com cromo, no que diz 

respeito a ações antrópicas, ocorre devido a perdas e vazamentos de líquidos que 

contenham cromo ou através da indevida disposição dos resíduos sólidos produzidos 

a partir de subprodutos do cromato, mais comumente chamado de lama (STANIN, 

2005).  

Vale ressaltar que o uso de inibidores de corrosão da tubulação de água, pode 

ocasionar a entrada do elemento no sistema de distribuição de água potável 

contaminando, assim, as águas naturais (MONTEIRO et al., 2002). 

 



15 
 

 
 

 

Figura 1. Representação esquemática dos problemas ambientais causados pelo 
cromo (adaptada Cieslak-Golonka, 1996) 
 

O presente trabalho visa desenvolver uma metodologia alternativa para 

quantificação de cromo hexavalente. A partir da reação entre Cr(VI) e 1,5-

difenilcarbazida (DPC), são formados complexos coloridos, sendo estes 

posteriormente sorvidos em espuma de poliuretano (EPU). Imagens digitais das 

espumas contendo o complexo de cromo retido são obtidas através de um scanner e 

um software gratuito é capaz de decompor a cor da imagem gerada em componentes 

do sistema RGB (vermelho, verde e azul). Através da cor complementar à visualisada 

na EPU, é possível obter um valor de absorvância e relacioná-lo a concentração de 

analito retido, permitindo assim a quantificação do analito. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 

2.1. Cromo (VI) 
 
 

Elemento descoberto por Vauquelin, em 1797 no mineral crocolita, PbCrO4. É o 

elemento químico de número atômico 24 e sigla Cr que se encontra no estado sólido 

em temperatura ambiente, localizado no 4º período e grupo 6 da tabela peródica, é 

classificado como um metal de transição, apresentando os números de oxidação +3 

e +6 como principais (SILVA, et al, 2001).  

A ocorrência natural do cromo na natureza é dada sob a forma de quatro 

isótopos, sendo eles: cromo-50, cromo-52, cromo-53 e o cromo-54. Dentre eles o mais 

abundante é o cromo-52, estando presente nessa configuração isotópica em torno de 

83,8% (WHITE et al., 1948), (SHIELDS et al., 1966), (ROSMAN et al., 1998), (NNDC, 

2004). 

O cromo hexavalente existe sob a forma de diferentes espécies em meio aquoso. 

As formas estáveis incluem os oxiânions HCrO4−2 e CrO4−2 e Cr2O7−2 e o equilíbrio 

entre estas espécies é dependente do pH e da concentração no meio, e pode ser 

representado pelas equações (1) e (2) de equilíbrio a seguir (ÁLVARES-AYUSO et al., 

2007), (HAN et al., 2008): 

 

Cr2O7−2 (aq.) + H2O (l) ↔ 2HCrO4− (aq.)                Ka =  10-2,2      (1) 

HCrO4− (aq.) ↔ CrO4−2 (aq.) + H+ (aq.)           Ka = 10-5,9          (2) 

 

Esquema 1. Reações de equilíbrio para as espécies estáveis de cromo (AJOUYED et 
al., 2010) 
 

Em valores de pH mais baixos, as espécies predominantes são HCrO4− e 

Cr2O7−2, sendo o primeiro predominante em concentrações mais baixas de Cr(VI). Em 

valores de pH mais altos, pode ser observado na Figura 2 a formação quantitativa da 

espécie CrO4−2. 
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Figura 2. Distribuição das espécies de Cr(VI) em um meio aquoso (adaptada 
AJOUYED et al., 2010) 
 
 

2.2. Agentes complexantes e complexos de Cr(VI) com 1,5-difenilcarbazida 
 
 
São substâncias químicas em solução capazes do formar compostos com íons 

metálicos através de várias ligações químicas. Essas substâncias são geralmente 

orgânicas e possuem heteroátomos que atuam como doadores de elétrons. Os 

compostos formados através da reação de um íon metálico ou íon central e um ligante 

(agente complexante) são chamados de complexo. Esses ligantes podem ser 

moléculas ou íons, e muitas vezes podem existir de forma independente (ATKINS et 

al, 2006). 

O termo “composto de coordenação“ é utilizado pra representar um complexo 

neutro ou um composto iônico, apresentando pelo menos um íon complexo. Dessa 

forma o complexo é formado por uma combinação de um íon central (ácido de Lewis) 

com um conjunto de ligantes (bases de Lewis), constituindo a esfera de coordenação 

(ATKINS et al, 2006).  

Átomo doador é o nome dado ao átomo da base de lewis que doa életrons para 

formar a ligação com o átomo central e átomo receptor é o ácido de Lewis do complexo 

que irá receber esses elétrons. O número de coordenação corresponde ao número de 

ligantes coordenados ao metal (átomo central), o qual determina a geometria dos 

complexos. Uma característica importante dos compostos de coordenação é que 
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muitos deles apresentam coloração, sendo esta proveniente de transições eletrônicas 

(ATKINS et al, 2006). 

A 1,5-difenilcarbazida (DPC) (Figura 3) é um composto orgânico muito utilizado 

como agente complexante. Este ligante pertence ao grupo de produtos químicos 

derivados da hidrazina, está presente no estado sólido e possui coloração do branco 

ao rosa. É aplicado principalmente como reagente colorimétrico em análises 

fotométricas para determinação de concentrações de vários metais pesados em 

diferentes matrizes (ZUBAY, 1983). 

Um dos principais métodos de determinação de Cr(VI) é o método colorimétrico, 

onde o cromo hexavalente reage com a difenilcarbazida para formação de um 

complexo. O método é muito utilizado, pois a reação que ocorre é rápida, seletiva e o 

agente complexante reage com poucos metais sob condições ácidas. Adicionalmente, 

complexos de outros elementos metálicos formados a partir da reação com a 

difenilcarbazida, possuem coloração diferente da apresentada pelo complexo de Cr 

(VI), o que minimiza possíveis interferências durante o método (ZUBAY, 1983). 

 

 
Figura 3. Estrutura da 1,5-difenilcarbazida 

 

Diversos autores estudaram a reação entre Cr(VI) e difenilcarbazida e diferentes 

explicações sobre seu mecanismo foram divulgadas (BOSE, 1954), (PFLAUM et al., 

1956) e (WILLEMS et al., 1977). 

A reação entre Cr(VI) e difenilcarbazida (Esquema 2) vem sendo estudada desde 

1900, quando Cazenueve pela primeira vez reportou observações a respeito da 

reação. Foram reportados estudos sobre o produto colorido obtido através da reação, 

e proporam que este era um composto organo-metálico e, mais tarde, que o composto 

colorido formado era somente produto obtido da oxidação do reagente. Somente em 

1954, Bose (BOSE, 1954) postulou que ocorria um tipo de oxidação-redução antes da 

reação de complexação propriamente dita (CAZENUEVE, 1900), (BABKO et al., 

1950), (FEIGL, 1954), (BOSE, 1954). 

Em soluções ácidas de cromo hexavalente, a 1,5-difenilcarbazida reage com 
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Cr(VI) formando um complexo de coloração magenta. De acordo com Pflaum e 

colaboradores (PFLAUM et al., 1956) a estequiometria da reação é de 2:3 

(Cr(VI):DPC) e o composto colorido formado corresponde ao complexo Cr(III)-

difenilcarbazona que existe como uma espécie catiônica em solução aquosa 

(PFLAUM et al., 1956). 

 
2 CrO42- + 3 H4L + 8 H+       Cr(HL)2+ + Cr3+ + H2L + H2O 

H4L: Difenicarbazida 

H2L: Difenilcarbazona 

Esquema 2. Reação entre cromo (VI) e difenilcarbazida em meio ácido (adaptada 
NARIN et al., 2008) 

 

De fato, Balt e Van Dalen (BALT et al, 1963) realizaram estudos sobre reações 

de difenilcarbazida e difenilcarbazona com diversos cátions metálicos e concluíram 

que os quelatos metálicos somente são formados após a oxidação da  difenilcarbazida 

à difenilcarbazona (BALT et al, 1963).  

Vale ressaltar que a reação direta do Cr(III) com 1,5-difenilcarbazona em meio 

aquoso não ocorre devido à inércia do cátion e, também, não forma nenhum outro 

composto capaz de interferir na análise (SHAKHASHIRI et al., 1983), (WILLEMS et 

al., 1977).  

Salinas-Hernández e colaboradores (SALINAS-HERNÁNDEZ et al., 2003) 

realizaram um estudo cinético e termodinâmico do comportamento da difenilcarbazida 

em solução aquosa em diferentes pH’s e observaram que em pH acima de 9 a solução 

exibe uma coloração laranja-avermelhada que corresponde a espécie DPC-OH-. Na 

Figura 4 pode ser observado a distribuição das espécies de difenilcarbazida em 

diferentes pH’s (SALINAS-HERNÁNDEZ et al., 2003). 



20 
 

 
 

 

Figura 4. Diagrama de distribuição das espécies de DPC como uma função do pH. 
(adaptada SALINAS-HERNÁNDEZ et al., 2003)  
 
 

2.3. Sorção em espuma de poliuretano (EPU) 
 
 
Sorção é um termo associado ao fenômeno de transferência de massa, o qual 

se refere a retenção de íons e moléculas por uma fase sólida. Essa retenção pode 

ocorrer através de dois principais processos: absorção, quando substâncias são 

incorporadas na superfície da fase sólida; e adsorção, quando uma substância 

penetra na interface entre a solução e a fase sólida. Dessorção é o mecanismo 

inverso, no qual ocorre a liberação de íons retidos em uma fase sólida para uma 

solução (PIGNATELLO, 1999). 

A substância adsorvida pela fase sólida é definida como adsorvato e a fase que 

adsorve é denominada adsorvente. Como a adsorção é um fenômeno que ocorre na 

superfície de um sólido, a eficiência do processo é maior quando a superfície do 

adsorvente for maior. Algumas das características ideais do sorvente incluem alta área 

superficial, boa distribuição dos tamanhos dos poros, baixa densidade e presença de 

alguns grupos funcionais situados na superfície que podem interagir com o sorbato 

com intuito de aumentar a interação e, assim, facilitar o processo de sorção (BORBA, 

2006), (PIGNATELLO, 1999), (SALAME et al., 2003) e (TANOBE, 2007). 

Dentre os diversos materiais que tem sido estudados e utilizados como fase 
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sólida para adsorção de cromo(VI), destacam-se, por exemplo, o carvão ativado, 

resinas de troca iônica, minerais de argila , lama vermelha e espuma de poliuretano 

(EPU)  (ALBADARIN et al., 2012), (ANTHEMIDIS et al., 2002), (ELWAKIL et al., 1990), 

(GRIFFIN et al., 1977), (PRADHAN et al., 1999), (RENGARAJ et al., 2001), 

(RENGARAJ et al., 2003) e (SCHNEIDER, 2007).  

Os polímeros orgânicos porosos são amplamente empregados como sorventes, 

visto que uma das vantagens das macromoléculas é a possibilidade de ajuste da 

estrutura geométrica e de seus poros. Dentre os polímeros utilizados pode-se 

destacar as espumas de poliuretano (EPUs) que vem sendo estudadas como 

adsorventes desde 1970 (BOWEN, 1970) e (FARIN et al., 1989).  

Nesse estudo, Bowen (BOWEN, 1970) reportou a sorção e separação de 

algumas espécies orgânicas (benzeno e fenol) e inorgânicas (metais) como Hg(I), 

Au(III), Fe(III), Sb(V), Mo(VI), Re(III) e U(VI) presentes em soluções aquosas utilizando 

a EPU como fase sólida (BOWEN, 1970).  

Desde 1937 os poliuretanos (PU) vem sendo produzidos e estudados por Otto 

Bayer e colaboradores (BAYER et al., 1937). É considerado um polímero de grande 

importância, pois a partir dele, é possível obter vários materiais com propriedades 

físicas e químicas diferentes. Esta característica principal, explica a grande 

importância das espumas de poliuretano, cuja estrutura está representada na Figura 

5, no mercado mundial de polímeros sintéticos (BAYER et al., 1937), (CANGEMI, 

2009) e (Jornal dos Plásticos, 1998). 

Espumas de poliuretano possuem na sua matriz polimérica hidrofóbica vários 

grupos funcionais polares (poliéster, poliéter, isocianato, ureia, entre outros) e podem 

ser classificados como sorventes porosos. Através da combinação dessas 

propriedades, as EPUs podem ser utilizadas com sucesso no processo de sorção de 

substâncias polares e não polares (BRAUN et al., 1975) e (BRAUN, 1989). 

 

Figura 5. Estrutura básica da EPU tipo poliéter (BALDEZ et al., 2008) 
 

As EPUs são utilizadas nos processos sortivos, após serem trituradas com 

etanol. A adsorção de íons metálicos pelas EPUs, somente acontece após a formação 
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de um complexo. Muitos compostos orgânicos e inorgânicos podem ser utilizados 

nesse processo como agentes complexantes (SANTOS, 2002). 

 

2.4. Análise de imagens digitais em química analítica. 
 
 
A técnica de análise de imagem digital como um método para quantificação de 

diversos analitos, tem sido muito estudada recentemente no âmbito da química 

analítica. O método é considerado como uma alternativa promissora tendo em vista a 

facilidade de implementação e o baixo custo para se obter determinações rápidas e 

diretas, fornecendo resultados semelhantes a metodologias utilizadas a mais tempo 

(GOMES et al., 2008), (TÔRRES et al. 2011), (FEITEIRA et al., 2015) e (LOPEZ-

MOLINERO et al., 2016). 

Essa técnica tem como base o tratamento de informações referentes à cor de 

imagens digitais geradas a partir de substâncias que são capazes de absorver 

radiação na região do visível. As imagens digitais apresentam a coloração da radiação 

emergente, a qual é complementar à radiação absorvida pelas espécies. O estudo 

destas imagens é então baseado no fenômeno de absorção molecular, sendo assim, 

análogo à espectrofotometria na região do visível (LYRA et al., 2009). 

A imagem é produzida por um dispositivo capaz de registrar luz. Estes 

dispositivos tais como câmeras digitais, scanners, webcams, câmeras de celular, entre 

outros, são os instrumentos de detecção utilizados na técnica de análise de imagens 

digitais. (GOMES et al., 2008). 

O processamento dos dados obtidos através do instrumento de detecção é feito 

através de um software que a partir de uma área da imagem selecionada transforma 

a informação da cor em números, sendo possível medir a intensidade de coloração 

de cada unidade dessa imagem. A menor unidade de uma imagem digital é chamada 

de pixel, e cada um atua como um sensor podendo captar a intensidade da luz através 

da combinação das cores vermelho, verde e azul, mais conhecido como o sistema 

RGB (Red, Green and Blue System). A leitura dos valores de intensidade de cada 

componente de cor desse sistema para cada região analisada, é feita através do 

software computacional que através da média desses valores fornece ao usuário 

valores entre 0 e 255 para cada um, sendo a forma mais utilizada para se obter 

informações acerca de uma imagem (PACIORNIK et al., 2006), (BOTELHO et al., 
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2014) (GAIÃO et al., 2006). 

O sinal analítico pode ser relacionado ao valor obtido para um destes 

componentes (vermelho, verde ou azul), como sendo uma combinação matemática 

destes valores, ou como absorvância em um dos canais. Para a aplicação da técnica, 

dois importantes fatores devem ser avaliados: o modelo matemático mais adequado 

para o tratamento dos dados e o instrumento de detecção. (FEITEIRA et al., 2015)  

Entre os possíveis tratamentos matemáticos para a obtenção do sinal analítico, 

encontram-se a obtenção da norma do vetor gerado no espaço tridimensional RGB, 

valores relativos aos canais vermelho, verde e azul, (individualmente ou combinados), 

ou ainda absorvância calculada como o logaritmo da razão entre o valor obtido em um 

dos canais na ausência do analito e na presença do mesmo (LYRA et al., 2009), 

(KOHL et al., 2006). 

O instrumento de detecção a ser escolhido também é um fator que deve estar 

adequado às características da metodologia analítica. Entretanto, vale ressaltar que o 

uso de scanner é favorecido frente aos demais, pois este exclui a necessidade de 

otimizar e manter constante uma série de parâmetros que a câmera digital, 

smartphone ou webcam requerem, como posição e angulação dos componentes do 

sistema, resolução, distância focal, abertura das lentes e iluminação externa. Caso 

essa configuração, que já é mantida fixa no scanner, forneça sensibilidade adequada 

aos experimentos, é possível evitar diversos transtornos  (FEITEIRA et al., 2015). 

Espectrofotometria de absorção molecular é o método de análise mais usual 

para quantificar substâncias coloridas e são operados na região do UV-vis (ultravioleta 

e visível). Usualmente, essa técnica é fundamentada na atenuação da potência 

radiante de um feixe de radiação eletromagnética transmitido através de uma cela 

contendo o padrão ou a amostra. Aonde a absorção irá ocorrer e a reflexão será 

minimizada pela geometria e composição da cubeta. A técnica de análise de imagens 

digitais consiste em uma pequena variação desse princípio. Nesse caso, o feixe de 

radiação é incidido sobre um material colorido, uma fração é absorvida, nada é 

transmitido e a fração refletida é utilizada para quantificar o analito (SKOOG, 1998), 

(GOMES et al., 2008).  

FIRDAUS e colaboradores (FIRDAUS et al., 2013) utilizaram uma câmera digital 

como instrumento de detecção para a determinação de cromo (VI) e ferro (III) em 

amostras aquáticas empregando 1,5-difenilcarbazida (DPC) e tiocianato de potássio 

(KSCN) como reagentes colorimétricos, respectivamente. Os valores para os canais 
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vermelho, verde e azul (RGB) estão associados as imagens digitais dos complexos 

de cromo e ferro e foram determinados utilizando duas metodologias distintas para o 

processamento dos dados da imagem: uma baseada na regressão linear simples 

(SLR) para cada cor do sistema RGB e outra baseada na regressão por mínimos 

quadrados parciais (PLS) de todas as três cores (FIRDAUS et al., 2013).  

A quantificação utilizando ambas as metodologias foram aceitáveis e mesmo que 

a precisão do PLS tenha sido melhor, não houve diferença estatística significante. A 

desvantagem do método apresentado é o alto limite de detecção, porém etapas 

adicionais como precipitação ou pré-concentração de resinas de troca iônica ou 

quelantes podem ser aplicadas antes da análise com o objetivo de melhorar esse 

limite. O método proposto foi comparado com o método mais conhecido de 

espectrofotometria UV-vis e apresentou além de uma boa precisão, um procedimento 

experimental simples com a utilização de uma menor quantidade de reagentes 

químicos e instrumento menos sofisticado (FIRDAUS, 2007), (FIRDAUS et al., 2013). 

Oliveira e colaboradores (OLIVEIRA et al., 2013) propuseram um procedimento 

para identificação de cromo (VI) em amostras de solo utilizando imagens digitais 

adquiridas a partir de uma impressora multifuncional. Primeiro foi realizada uma 

extração alcalina do Cr(VI) e, para posterior identificação do mesmo, foi utilizado DPC 

como reagente colorimétrico (OLIVEIRA et al., 2013).  

As imagens digitais foram obtidas e tratadas através do programa Matlab 2009a 

(The Math Works Inc., Natick, EUA) e os valores médios de dez descritores de cores 

foram calculados para vermelho (R), verde (G), azul (B), matriz (H), saturação (S), 

valor (V), cores relativas (r, r e b) e luminosidade (L). A utilização das imagens digitais 

mostraram-se satisfatórias e através dos resultados obtidos foi possível a identificação 

de Cr (VI) nas amostras, inclusive em amostras com baixas concentrações e Cr (VI) 

(OLIVEIRA et al., 2013). 

Com o auxílio do software ImageJ, Zamora e colaboradores (ZAMORA, et al., 

2011) propuseram a determinação de níquel em meteoritos metálicos a partir da 

formação do quelato colorido níquel-dimetilglioxima. Soluções contendo o complexo, 

que apresenta coloração laranja-avermelhada, foram inseridas em placas de toque e 

posteriormente imagens foram adquiridas com uma câmera digital. Parâmetros 

operacionais como iluminação, abertura das lentes, distância focal e posição dos 

componentes do sistema foram otimizados (ZAMORA, et al., 2011). 

O valor fornecido pelo software para o canal verde foi utilizado como sinal 
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analítico, visto que esta é a cor complementar àquela exibida pela solução. Os autores 

consideram radiação transmitida e absorvida, porém não aplicam o conceito de 

absorvância como resposta analítica (FEITEIRA et al., 2015). 

Para a quantificação de ácido ascórbico, Gomes e colaboradores (GOMES et 

al., 2008) através da reação do ácido com hexacianoferrato de potássio em presença 

de Ferro (III), propuseram um método a partir da geração do complexo conhecido 

como azul da Prússia. Os autores utilizaram um scanner como instrumento de 

detecção das imagens, as quais foram convertidas numericamente para o sistema 

RGB pelo software Adobe Photoshop (GOMES et al., 2008).  

As soluções contendo o complexo colorido foram inseridas em um recipiente 

plástico contendo diversas cavidades, e o recipiente então foi posicionado sobre o 

scanner para serem geradas as imagens digitais. O sinal analítico foi obtido como 

valor de absorvância das soluções. Os autores afirmam que as soluções digitalizadas 

pelo scanner sofrem processo análogo ao ocorrido num espectrofotômetro: um feixe 

de radiação incide no recipiente contendo a amostra, sofre atenuação devido a uma 

absorção parcial, e é direcionado para um detector (GOMES et al., 2008).  
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3. OBJETIVOS 
 
 

3.1. Objetivo geral 
 
 
O presente trabalho busca desenvolver uma metodologia alternativa para 

determinação de cromo (VI) em amostras de água empregando análise de imagens 

digitais. 

 

3.2. Objetivos específicos 
 
 
Para alcançar o objetivo geral desse trabalho, todos os parâmetros que poderiam 

influenciar na sensibilidade da técnica analítica foram estudados de maneira 

univariada, esses parâmetros são: 

a) Estudo do tempo de agitação sobre o sinal analítico 

b) Estudo da influência da massa de EPU empregada 

c) Estudo da influência do pH da solução inicial 

d) Estudo da concentração do ligante  

e) Estudo do efeito da força iônica do meio  

Além disso, parâmetros que influenciam na seletividade e sensibilidade ou 

reportam alguma característica sobre a eficiência do método também foram 

estudadas, são eles: 

a) estabelecimento dos parâmetros de mérito do método (definição da faixa de 

trabalho (curva analítica) e coeficiente de determinação, limites de detecção 

e quantificação, exatidão e precisão). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

4.1. Reagentes utilizados, preparo das soluções e materiais  
 
 
Todas as soluções foram preparadas com água ultrapura e todos os reagentes 

empregados ao longo do experimento possuíam grau analítico, sendo assim utilizados 

sem purificações adicionais. 

As soluções de cromo VI foram preparadas a partir de uma solução padrão de 

Cr (VI) (VETEC, Brasil) de concentração 1000 mg L-1. Uma alíquota de 2,6 mL retirada 

da solução padrão foi adicionada a um balão de 50,00 mL e, posteriormente, seu 

volume completado com água ultrapura, resultando em uma solução de concentração 

1,00 x 10-3 mol L-1. 

Para a construção das curvas analíticas foram retiradas alíquotas da solução 

estoque de cromo (VI), diluindo-as à concentração desejada em um balão de 10,00 

mL, obtendo-se concentrações finais de 5,00 x 10-6 a 1,00 x 10-3 mol L -1.   

A solução estoque do reagente colorimétrico foi preparada dissolvendo-se 0,242 

g de difenilcarbazida (DPC) (MERCK, Brasil) em 100,00 mL de uma mistura 

acetronitrila/água 3:1 (v/v), originando uma solução de concentração 1,00 x 10-2 mol 

L-1.  

A solução de hidróxido de sódio de concentração 1,00 x 10-1 mol L-1 foi preparada 

a partir da diluição de 0,400 g de NaOH (HEXIS, Brasil) em de água ultrapura, e 

posteriormente avolumada para 100,00 mL em balão volumétrico.  

 O tampão Britton-Robinson com concentração 8,00 x 10-2 mol L-1 foi preparado 

a partir da dissolução de 0,495 g de ácido bórico (MERCK, Brasil), 2,865 g de fosfato 

de sódio (REAGEN, Brasil) e 0,656 g de acetato de sódio (MERK, Alemanha) em 

água, com o auxílio do ultrassom. A solução teve seu pH ajustado de acordo com os 

objetivos, usando NaOH 1,00 mol L-1 (HEXIS, Brasil) previamente existente. 

Posteriormente, o tampão foi transferido para um balão volumétrico de 100,00 mL que 

teve seu volume completado com água ultrapura. 

A solução estoque de cloreto de sódio foi preparada solubilizando 5,84 g de 

cloreto de sódio (MERCK, Brasil) em 50,00 mL de água ultrapura, afim de obter-se 

uma solução 4,00 mol L-1. Desta solução foram retiradas alíquotas com o intuito de 

gerar soluções com concentrações entre 0 e 2,00 mol L-1. 

A espuma de poliuretano (ORTOBOM, Brasil) empregada nos estudos apresenta 
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densidade de 0,09 mg mm-3 e, para sua utilização, foram previamente lavadas com 

etanol comercial e trituradas em liquidificador. 

 

4.2. Aparatus e instrumentos utilizados 
 
 

Para obtenção de pequenas porções da espuma, foi necessário triturar as 

mesmas com auxílio de um liquidificador. 

Para medir a massa das espécies empregadas nesse trabalho foi utilizada uma  

balança analítica Sartorius BP210 S (Gotinga, Alemanha). Para agitação das soluções 

durante o procedimento de sorção foi utilizada uma mesa agitadora roller KASVI K45-

8020, com velocidade fixada em 80 rotações por minuto. E a água ultrapura (18,2 

MΩ.cm) utilizada no preparo de todas as soluções foi obtida através de um sistema 

Sartorius Arium® pro (Gotinga, Alemanha).    

Para a obtenção das imagens digitais foi utilizado um scanner EPSON XP 214 

e, posteriormente, os dados obtidos através dessas imagens foram tratados pelo 

software ImageJ (National Institutes of Health, EUA). Para garantir arquivos com boa 

qualidade as imagens foram adquiridas com resolução de 600 dpi (dots per inch – 

pontos por polegada). 

 

4.3. Procedimento geral  
 
 
As espumas de poliuretano foram lavadas com etanol comercial, cortadas e 

trituradas com o auxílio de um liquidificador. Pequenas massas da espuma foram 

então coletadas para a realização dos experimentos. 

Para a construção da curva analítica otimizada, as soluções de cromo (VI) foram 

transferidas quantitativamente junto com 2,00 mL da solução de difenilcarbazida (1,00 

x 10-2 mol L-1) em balão de 10,00 mL sendo, assim, seu volume completado com água 

ultrapura. Em seguida, essa solução foi transferida para tubos falcons de 15,00 mL 

contendo 10 mg de espuma de poliuretano. Os tubos foram agitados na mesa 

agitadora com velocidade de 80 rpm por 60 minutos. 

As soluções foram filtradas a vácuo utilizando-se funil de Buchner para que as 

espumas fossem secas e, com auxílio de uma pipeta plástica cortada como molde, as 

espumas foram compactadas obtendo-se formatos aproximadamente circulares. As 
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espumas foram então coladas em papel A4 e posicionadas no scanner obtendo-se, 

assim, as imagens digitais. Essas imagens digitais produzidas foram, por fim, tratadas 

com o software Image J. O procedimento experimental geral pode ser visto na Figura 

6. 

 

Figura 6. Esquema do procedimento geral para determinação de cromo (VI) com 
extração (adaptado FEITEIRA et al., 2015)  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 

5.1. Resultados preliminares 
 
 

5.1.1. Características da espuma utilizada 
 
 
A espuma de poliuretano empregada no estudo foi caracterizada como do tipo 

poliéter por espectro de infravermelho (Figura 7), onde é possível observar a banda 

alargada em 1087 cm-1 que evidencia o estiramento de éteres. (CARAY, 2009)  

 

Figura 7. Espectro de infravermelho da EPU empregada 

 
 

5.1.2. Curva analítica inicial 
 
 
Com o intuito de verificar a viabilidade da metodologia proposta, uma curva 

analítica inicial foi construída sem ter sido feito nenhum ajuste de parâmetro de 

trabalho.  

A curva preliminar foi gerada variando-se a concentração de cromo (VI) de 

5,00 x 10-6 mol L-1 a 5,00 x 10-4 mol L-1 a partir da solução inicial de Cr(VI) e fixando-

se a concentração de DPC em 1,00 x 10-3 mol L-1. O complexo formado foi sorvido em 

25 mg de EPU e as espumas colocadas em agitação por 60 minutos a 80 rpm. A 

Figura 8 mostra a imagem digital obtida com o auxílio de um scanner para a curva 

analítica em questão. 
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Figura 8. Imagem digital gerada para a curva analítica preliminar (25 mg EPU, DPC 
1,0 x 10-3 mol L-1 e 60 minutos de agitação a 80 rpm) 
 

As espumas contendo o analito adquirem coloração arroxeada, cuja 

intensidade aumenta gradativamente com o aumento da concentração do mesmo. Tal 

inferência visual é confirmada pelo software que analisa as imagens digitais geradas 

pelo scanner. 

Ressalta-se que, ao serem inseridas no scanner, as espumas são 

pressionadas pelo equipamento, fazendo com que tenham a mesma espessura e, por 

consequência, o caminho óptico seja o mesmo em todos os casos.  

O software disponibiliza o histograma (Figura 9) da imagem selecionada e 

gera valores médios (Figura 10) para três diferentes canais: vermelho, verde e azul, 

além do chamado “canal preto”, que é o sinal composto dos três outros canais.  

 

Figura 9. Histograma gerado pelo software ImageJ 
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Figura 10. Valores para os canais RGB pelo software ImageJ (unidades arbitrárias) 

 

O tratamento dos dados fornecidos pelo software em termos de absorvância 

(-log da intensidade da cor do padrão ou amostra/intensidade da cor do branco) no 

canal verde (cor complementar à observada no complexo) permitiu construir a curva 

analítica preliminar, ilustrada na Figura 11, comprovando que há relação linear entre 

sinal de absorvância e concentração de cromo (VI). 
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0,0
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Figura 11. Curva analítica preliminar (1,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de 
agitação a 80 rpm) 
 

Pode-se destacar que, as concentrações de 5,00 x 10-6 mol L-1 e 7,5 x 10-6 

mol L-1 apresentaram medidas muito próximas às do branco e, portanto, inicialmente, 

não foi possível obter os valores de suas absorvâncias. Adicionalmente, o ponto de 

concentração 5,00 x 10-4 mol L-1 mostrou-se fora da linearidade por possuir uma 

concentração muito alta de complexo sorvido, causando um desvio da Lei de Lambert-
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Beer, sendo então, desconsiderado nos cálculos da linha de tendência. O mesmo está 

representado no gráfico na cor vermelha, para auxiliar na visualização da faixa linear 

da curva. 

 

5.2. Otimização da metodologia 
 
 
Para garantir uma boa eficiência na extração do complexo de cromo pela 

espuma, alguns parâmetros como tempo de agitação, massa de EPU, pH, 

concentração do ligante e força iônica foram estudados. 

  

5.2.1. Influência do tempo de agitação sobre o sinal analítico 

 

O estudo do tempo de agitação foi realizado em mesa agitadora a uma 

velocidade de 80 rpm e teve o intuito de verificar em qual tempo ocorreria uma máxima 

transferência de analito para a espuma. O intervalo estudado variou de 15 a 90 

minutos e os resultados obtidos são mostrados na Figura 12. 
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Figura 12. Influência do tempo de sorção sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 mol L-1 
de Cr(VI), 1,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 25 mg de EPU, agitação a 80 rpm, triplicata) 
 
 

Através dos resultados apresentados na Figura 12, é possível observar que o 
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sinal analítico aumenta consideravelmente do tempo de 15 minutos até o tempo de 30 

minutos e, em seguida, se mantém relativamente constante até 90 minutos. Com o 

objetivo de acelerar a obtenção dos resultados e tendo em vista um baixo desvio 

padrão associado, foi selecionado o tempo de agitação de 60 minutos. 

 

5.2.2. Influência da massa de EPU sobre o sinal analítico 
 
 
O estudo da massa foi realizado com o objetivo de verificar se o aumento da 

massa afetaria a magnitude do sinal analítico. Era esperado que, quanto maior fosse 

a massa de EPU utilizada, maior seria a dispersão do analito no meio sorvente, logo 

menor seria o sinal analítico obtido. O experimento foi realizado variando-se a massa 

de EPU de 10 a 100 mg e os resultados obtidos podem ser observados na Figura 13. 
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Figura 13. Influência da massa de EPU sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 mol L-1 de 
Cr(VI), 1,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, triplicata) 

 

O comportamento da curva esperado era, de fato, como ilustrado na Figura 

13. O sinal analítico diminui conforme a massa de EPU empregada no sistema 

aumenta. Isso ocorre devido a maior área superficial disponível para a adsorção de 

uma mesma concentração do complexo de cromo. Tendo isso em vista, a massa de 

10 mg foi selecionada para os experimentos subsequentes. 
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5.2.3. Influência do pH sobre o sinal analítico 
 
 
O efeito do pH foi estudado com o intuito de observar a capacidade de 

extração do complexo de cromo pela EPU com alteração da acidez/basicidade do 

meio. O experimento foi realizado utilizando-se uma solução tampão Britton-Robinson 

(concentração de cada componente 8,00 x 10-2 mol L-1) variando-se o pH da solução 

de 2,3 a 12,2. Para comparação, foi preparada uma solução sem adição do tampão, 

a qual resultou num valor de pH igual a 5,6. 
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Figura 14. Influência do pH no sinal analítico (2,00 x 10-5 mol L-1 de Cr(VI), 1,00 x 10-

3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU, triplicata) 
 

Como pode ser observado na Figura 14, maiores sinais de absorvância foram 

obtidos em meio ácido. Isto pode ser explicado pelo fato de que, em meio ácido, a 

molécula de difenilcarbazida encontra-se protonada, o que resulta na atração 

eletrostática pela espécie de cromo(VI) (HCrO4-) predominante no meio. Já em meio 

básico, a molécula de DPC está desprotonada e a espécie predominante de cromo(VI) 

é CrO42- ocasionando uma repulsão eletrostática entre as espécies negativas, 

diminuindo assim, o sinal analítico resultante. Esse resultado está de acordo com a 

literatura, onde a reação é realizada em meio ácido (PFLAUM et al., 1956). 

Ainda na Figura 14, nota-se que o maior sinal analítico obtido foi na solução 

sem ajuste do pH, o que evidencia uma influência da força iônica (será melhor 

estudado na seção 5.2.5) nesse processo de sorção do complexo. A partir desse 
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estudo, todos os outros experimentos foram realizados sem ajuste de pH.  

 

5.2.4. Influência da concentração do ligante sobre o sinal analítico 
 
 
A concentração do ligante (DPC) também é considerado um fator importante 

no que diz respeito ao processo de sorção do complexo de cromo. Com o intuito de 

encontrar qual seria a concentração ótima de ligante para ocorrência da reação de 

complexação e posterior sorção do complexo na espuma, foram feitas soluções 

contendo concentrações de DPC de 2,00 x 10-4 a 1,00 x 10-2 mol L-1. Os resultados 

obtidos estão ilustrados na Figura 15. 
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Figura 15. Influência da concentração de ligante sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 
mol L-1 de Cr(VI), 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU, triplicata) 

  

O aumento da concentração de DPC ocasiona inicialmente aumento do sinal 

analítico e posterior decréscimo. O aumento da concentração de DPC até 2,0 x 10-3 

mol L-1 favorece a formação do complexo e, em seguida, é possível que as moléculas 

de DPC em excesso interajam com o sorvente, dificultando a transferência do 

complexo para a EPU e, assim, diminuindo o sinal analítico.  

Como pode ser observado, a concentração com o maior sinal analítico e 

menor erro associado foi a de 2,00 x 10-3 mol L-1, sendo esta utilizada nos 

experimentos seguintes. 
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5.2.5. Influência da força iônica do meio sobre sinal analítico 
 
 

A força iônica do meio foi também considerada como um fator capaz de afetar 

o processo de sorção do complexo de cromo sobre a EPU. Com o intuito de melhor 

compreender este efeito, soluções contendo a mesma concentração de analito 

sofreram ajuste de força iônica por adição de NaCl. O experimento foi realizado 

através da adição de volumes variados da solução estoque de NaCl, obtendo-se 

concentrações entre 0 e 2,0 mol L-1. 
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Figura 16. Influência da força iônica do meio sobre o sinal analítico (2,00 x 10-5 mol L-

1 de Cr(VI), 2,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de 
EPU, triplicata) 

 

Como pode ser observado na Figura 16, o aumento da força iônica no meio 

ocasiona decréscimo no sinal analítico. A transferência do complexo de cromo para a 

espuma é dificultada devido a uma maior concentração de íons Na+ e Cl- disponíveis 

no meio, o que afeta negativamente a retenção do complexo na espuma, diminuindo 

assim o sinal analítico obtido. Esse resultado corrobora a hipótese levantada durante 

o estudo do pH realizado anteriormente, pois o ajuste de pH implica no aumento da 

concentração de íons no meio, o que de fato dificulta a transferência do complexo para 

EPU. 
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5.2.6. Condições experimentais otimizadas 
 
 
Visando uma maior sensibilidade do método, as melhores condições para o 

sistema sortivo do complexo de cromo em espuma de poliuretano foram determinadas 

e os parâmetros são apresentados na Tabela 1 . 

 
Tabela 1. Parâmetros otimizados para o método proposto 

                    Parâmetros 

Tempo de agitação 60 min 

Massa de EPU 10 mg 

Concentração de 1,5-difenilcarbazida 2,00 x 10-3 mol L-1 

Força Iônica Sem ajustes 

pH Original da solução (~5,6) 

 

5.3. Obtenção dos parâmetros de mérito do método 
 
 

5.3.1. Curva analítica otimizada 
 
 
A Figura 17 mostra uma curva analítica gerada após otimização dos 

parâmetros conforme Tabela 1. A curva mostrou-se linear no intervalo de 5,00 x 10-6 

a 2,00 x 10-4 mol L-1 de analito. 
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Figura 17. Curva analítica típica (2,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação 
a 80 rpm, 10 mg de EPU) 
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Após a otimização de todos os parâmetros estudados anteriormente, foi 

observado que a curva analítica (Figura 17) incluiu os pontos 5,00 x 10-6 mol L-1 e 7,5 

x 10-6 mol L-1 que haviam sido excluídos da curva inicial (Figura 11), implicando em 

limites de detecção e quantificação menores e aumentando a sensibilidade do 

método. 

Os limites de detecção e quantificação foram obtidos através das fórmulas 

3 x desvio padrão do branco

sensibilidade da curva analítica
 e  

10 x desvio padrão do branco

sensibilidade da curva analítica
 , respectivamente. 

 
 
5.3.2. Avaliação da precisão do método 
 
 
Para avaliar a precisão do método proposto foi realizado o estudo de  

repetitividade. 

A repetitividade avalia o quanto os resultados se repetem sob condições o 

mais semelhantes possíveis e foi dada como o desvio padrão relativo dos sinais 

provenientes de 12 espumas preparadas em soluções diferentes com a mesma 

concentração (2,50 x 10-5 mol L-1) de analito retido.  

 
Tabela 2. Repetitividade do sinal analítico (2,50 x 10-5 mol L-1 de Cr(VI), 2,00 x 10-3 
mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg EPU) 

 
 
 

 
 

Como o parâmetro de repetitividade é analisado sob as mesmas condições, de 

fato era esperado um valor de coeficiente de variação baixo o que resulta em uma boa 

precisão para o método.  

 
 

5.3.3. Ensaios de recuperação 
 
 

Com o objetivo de avaliar a exatidão do método proposto, foram realizados 

ensaios de recuperação empregando-se amostras de água de rio e de abastecimento, 

sendo ambas posteriormente fortificadas com cromo (VI) 1,00 x 10-5 mol L-1.  

Ambas as amostras de água foram utilizadas sem tratamento prévio, sendo 

Parâmetro RSD 

Repetitividade 1,20% 
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realizada somente uma filtração simples na amostra de rio. O experimento foi 

executado em triplicata tanto para as amostras quanto para as amostras fortificadas 

com cromo (VI). Imagens digitais foram obtidas e são mostradas nas Figuras 18 e 19 

abaixo. 

 

 

FIGURA 18. Imagem digital gerada da amostra de água de rio com fortificação de 
cromo (VI) (1,00 x 10-5 mol L-1 de Cr6+) e sem fortificação (2,00 x 10-3 mol L-1 de DPC, 
60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU) 

 
 

Após o tratamento dos dados obtidos a partir da imagem, observou-se que os 

valores de sinais analíticos obtidos para a triplicata da amostra fortificada com cromo 

(VI) (1,00 x 10-5 mol L-1) (absorvância ~ 0,022273) eram menores do que os valores 

encontrados na curva (absorvância ~ 0,059946) para a mesma concentração de 

cromo. Como a amostra de água não foi previamente tratada e logo, não estava sob 

mesmas condições dos padrões de calibração, a influência da força iônica e do pH da 

amostra pode ter acarretado na diminuição do sinal analítico, impossibilitando a 

quantificação. 

 

 

FIGURA 19. Imagem digital gerada da amostra de água de abastecimento com e sem 
fortificação com cromo (VI) (1,00 x 10-5 mol L-1 de Cr6+) e sem fortificação (2,00 x 10-3 
mol L-1 de DPC, 60 minutos de agitação a 80 rpm, 10 mg de EPU) 
 
 

Como pode ser observado na Figura 19, ambas as amostras de água de 
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abastecimento (com e sem fortificação) obtiveram coloração rosa, diferente da 

coloração do complexo de cromo em questão. Isto pode ter ocorrido devido a diferença 

no pH e na força iônica das amostras em relação aos padrões de calibração do método 

e, por isso, não foi possível obter dados para posterior recuperação de cromo (VI) e 

análise da exatidão do método. 

Tendo isso em vista, para aplicar o método em amostras reais de água, 

ajustes de pH e força iônica do meio devem ser feitos. Ainda que esses ajustes 

ocasionem uma perda de sensibilidade, as amostras estariam nas mesmas condições 

dos padrões de calibração do método, permitindo a quantificação de cromo nas 

amostras com resultados de qualidade.  

 

5.3.4. Avaliação da exatidão do método 
 

Como não foi possível obter resultados através dos testes de recuperação 

com amostras de águas de rio e abastecimento, foi então realizado um estudo com 

uma solução padrão de cromo (VI) em triplicata de concentração 9,00 x 10-5 mol L-1, 

dentro da faixa linear de trabalho da curva analítica estudada.  

O valor de absorvância obtido foi plotado no gráfico da curva analítica e 

através da equação da reta, a concentração teórica encontrada foi de 9,15 x 10-5 mol 

L-1, apresentando um valor para exatidão do método em porcentagem de 98,4%. 

A exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o resultado 

de um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente verdadeiro. 

(LEITE, 2008) 

Neste caso, através do estudo realizado, pode-se afirmar que o método 

proposto apresenta uma boa exatidão e torna-se adequado para futura aplicação 

fazendo os ajustes de pH e força iônica do meio. 

 

5.4. Parâmetros de mérito do método 
 
 
A tabela 3 abaixo, apresenta os parâmetros de mérito obtidos para o método 

proposto. 
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Tabela 3. Parâmetros de mérito do método proposto 

Parâmetros 

Curva analítica representativa y = 1522,04x + 0,04889 

Coeficiente de Determinação 0,9915 

Limite de Detecção 0,17 mg L-1 

Limite de Quantificação 0,57 mg L-1 

Precisão* 1,20% 

Exatidão** 98,4% 

   * estudo de repetitividade 
   ** amostra produzida em laboratório 

 

A partir da Tabela 3 é possível observar que o método apresentou limites de 

detecção e quantificação baixos, porém acima do limite estabelecido pela legislação 

de 0,05 mg de Cr(VI) por litro de água para consumo. Um estudo que pode aumentar 

a sensibilidade da técnica, visando ajustar e melhorar esses limites, é a utilização de 

um maior volume de amostra através da EPU para que ocorra uma maior transferência 

de massa. Outros tipos de amostras que poderiam ser analisadas pelo método seriam 

amostras de solo e sedimento (OLIVEIRA et al., 2013) (FERREIRA, 2001). 

 Adicionalmente, através do estudo de repetitividade e da utilização de uma 

amostra produzida em laboratório, foi possível aferir boa precisão e exatidão para o 

método proposto. 
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6. CONCLUSÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

A partir da análise dos resultados obtidos, pode-se confirmar que o método 

proposto além de ser executado através de procedimentos experimentais simples, 

também mostrou ser exato e preciso. A força iônica e o pH do meio são parâmetros 

fundamentais que devem ser levados em consideração e ajustados para futuras 

quantificações em amostras reais.  

O limite de quantificação atingido por esse método ainda deve ser melhorado um 

pouco para que ele possa ser aplicado para amostras de água. Um estudo que ainda 

não foi realizado, mas que pode aumentar a sensibilidade da técnica é a utilização de 

um maior volume de amostra pela espuma, forçando uma maior transferência de 

massa.  

Vale ressaltar que o método proposto apesar de não ser indicado para sistemas 

com baixas concentrações de cromo, apresenta uma alternativa para quantificação de 

cromo em amostras de solo e sedimento, mais concentradas no analito, empregando 

aparatos de baixo custo (um scanner como detector e um software de domínio público 

para obtenção do sinal analítico) que viabilizam a implementação desta metodologia. 
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