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RESUMO
Neste trabalho, três novos polímeros com íons impressos (IIP) foram sintetizados e
empregados em sistemas em linha para pré-concentração e determinação de
espécies metálicas em amostras de frutos do mar e farinha de milho.Os polímeros
foram impressos com íons Cd(II), Cu(II) e Ni(II), separadamente. Todos os polímeros
sintetizados foram preparados empregando-se a polimerização tradicional e
posteriormente caracterizados utilizando-se a espectrometria no infravermelho com
transformada de Fourier. Os materiais obtidos foram utilizados como recheios de
minicolunas inseridas em sistemas em linha para com detecção espectrométrica. Um
dos sistemas desenvolvidos envolveu o polímero com íon Cu(II) impresso. Este IIP
foi utilizado em um sistema em linha para pré-concentração e determinação de
cobre em frutos do mar e detecção por espectrometria de absorção atômica com
chama (F AAS). Inicialmente, foram estudados alguns fatores que poderiam afetar a
pré-concentração de Cu(II) buscando as condições experimentais ótimas.O fator de
enriquecimento (FE) encontrado foi de 17 em 60 s de tempo de pré-concentração e
taxa de fluxo de 5,6 mL min-1. O FE pode ser aumentado com o aumento do tempo
de sorção. O LD e LQ foram iguais a 0,76 e 2,53 µg L-1, respectivamente. As
concentrações de cobre encontradas nas amostras de frutos do mar variaram na
faixa de 4,03 a 32,44 mg Kg-1. Os três IIPs também foram utilizados em outro
sistema em linha desenvolvido para a determinação simultânea de cádmio, cobre e
níquel por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado
em amostras de farinha de milho. Neste sistema, três minicolunas contendo cada IIP
foram utilizadas em um sistema em linha que possibilitou a determinação dos
elementos com a frequência analítica de 90h-1. Após otimização de variáveis
químicas e de fluxo, os fatores de enriquecimento obtidos foram 14, 8 e 12, para
cádmio, cobre e níquel, respectivamente. Os limites de detecção também foram
calculados: Cd (0,2 µg L-1), Cu (2,1 µg L-1) e Ni (0,2 µg L-1). O método foi aplicado à
determinação dos elementos em material certificado de referência de líquen (BCR482), plâncton(BCR 414) e folhas de tomateiro (1573a), e em amostras de farinha de
milho. Os sistemas desenvolvidos viabilizaram a determinação rápida e sensível de
cádmio, cobre e níquel e apresentam-se como uma boa alternativa aos métodos
existentes.

Palavras-chave: frutos do mar, farinha de milho, cobre, cádmio, níquel, polímeros
com íons impressos, F AAS, ICP OES.
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ABSTRACT
In this work, three new ion imprinted polymers (IIP) were synthesized and used in online systems for preconcentration and determination of metallic species in seafood
and corn floursamples. The polymers were printed with Cd (II), Cu (II) and Ni (II) ions,
separately. All the synthesized polymers were prepared using the traditional
polymerization and subsequently characterized using Fourier transform infrared
spectrometry. The obtained materials were used as packing of minicolumns inserted
in on-line systems for spectrometric detection. One of the systems developed
involved the polymer with Cu (II) ion printed. This IIP was used in an on-line system
for preconcentration and determination of copper in seafood and detection by flame
atomic absorption spectrometry (FAAS). Initially, some factors that could affect the
preconcentration of Cu (II) were studied, looking for the optimal experimental
conditions. The enrichment factor (EF) found was 17 at 60 s of preconcentration time
and flow rate of 5.6 ml min-1. FE may be increased with increasing sorption time. The
LD and LQ were equal to 0.76 and 2.53 µg L-1, respectively. The concentrations of
copper found in the seafood samples ranged from 4.03 to 32.44 mg kg-1. The three
IIPs were also used in another on-line system developed for the simultaneous
determination of cadmium, copper and nickel by inductively coupled plasma optical
emission spectrometry in maize flour samples. In this system, three minicolumns
containing each IIP were used in an in-line system that made possible the
determination of the elements with the analytical frequency of 90h-1. After
optimization of chemical and flow variables, the obtained enrichment factors were 14,
8 and 12 for cadmium, copper, and nickel, respectively. The limits of detection were
also calculated: Cd (0.2 µg L-1), Cu (2.1 µg L-1) and Ni (0.2 µg L-1). The method was
applied to determine the elements in certified reference material of lichen (BCR-482),
plankton (BCR 414) and tomato leaves (1573a), and in maize flour samples. The
developed systems made possible the rapid and sensitive determination of cadmium,
copper and nickel and are an excellent alternative to existing methods.
Keywords: seafood, maize flour, copper, cadmium, nickel, ion imprinted polymers,
F AAS, ICP OES.
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1.1 EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA (SPE)

Uma grande variedade de procedimentos analíticos tem sido propostos para o
enriquecimento e a separação de metais. Os métodos mais utilizados para este fim
têm sido a extração líquido-líquido, coprecipitação e extração em fase sólida (SPE)
[1].
A SPE foi inicialmente desenvolvida como um complemento ou substituição da
extração líquido-líquido (LLE), mas tornou-se a técnica de amostragem mais
comumente empregada em muitas áreas da química, incluindo o meio ambiente,
farmacêutica, clínica, alimentos e indústria química [2].
A SPE vem substituindo a extração líquido-líquido devido às inúmeras vantagens
que ela oferece,tais como: flexibilidade, baixo custo, menor consumo de reagentes,
ausência de emulsões, rapidez, simplicidade, segurança e facilidade de automação
[3, 4].
O princípio básico da SPE é a transferência do analito a partir da fase aquosa
para os locais ativos da fase sólida. A transferência é estimulada através da seleção
de condições adequadas ótimas no sistema a partir de três componentes principais:
água (fase líquida), analito, e sorventes [5]. A técnica de SPE consiste de três a
quatro etapas sucessivas, como ilustrado na Figura 1.
Condicionamento Carreamento

Lavagem

Eluição

Figura 1.Etapas na extração em fase sólida.
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Em primeiro lugar, o adsorvente sólido deve ser condicionado utilizando um
solvente apropriado, sendo que, este solvente deve ser o mesmo solvente da
amostra. Esta etapa é essencial, uma vez que permite o contato do material
condicionado bem como a solvatação dos grupos funcionais. Além disso, é possível
remover impurezas contidas inicialmente no sorvente ou na embalagem e remove o
ar presente na coluna, preenchendo o volume dos espaços vazios com o solvente. A
natureza do solvente para condicionamento depende da natureza do adsorvente
sólido. Os solventes mais frequentemente utilizados como condicionantes são o
metanol, etanol, água ou solução-tampão aquosa cujo pH da força iônica seja
semelhante ao da amostra [6].
O segundo passo é a percolação da amostra através do adsorvente sólido.
Dependendo do sistema usado, os volumes podem variar de 1,0 a 1000,0mL. A
amostra pode ser carreada para a coluna pela força da gravidade, bombeamento
aspirado por meio de vácuo ou por um sistema automatizado. A taxa de fluxo que a
amostra passa através do adsorvente deve ser suficientemente baixa para permitir a
retenção eficiente dos analitos, e suficientemente elevada para evitar uma duração
excessiva. Durante esta etapa, os analitos se concentram no sorvente. Mesmo que
alguns componentes da matriz fiquem retidos pelo sorvente sólido, alguns passam
sem interagir com a fase fixa, permitindo assim alguma purificação da amostra [6].
A terceira etapa (que é opcional) poderá ser a lavagem do sorvente sólido com
um solvente apropriado, de baixa força de eluição, para eliminar os componentes da
matriz que foram retidos pelo sorvente sólido, sem carrear os analitos. É
aconselhável também realizar essa lavagem, para poder retirar vestígios de água do
adsorvente sólido, especialmente para matrizes aquosas. Isto eliminará a presença
de água no extrato final, por que em alguns casos, pode dificultar a concentração
subsequente do extrato na análise [6].
A etapa final da SPE consiste na eluição dos analitos de interesse, utilizando um
solvente apropriado, sem necessidade de remover os componentes da matriz
retidos. O volume de solvente deve ser calculado de modo que a recuperação dos
analitos seja quantitativa para não diluir muito os compostos de interesse. Além
disso, vazão de fluxo na etapa de eluição deve ser ajustada para obter uma
dessorção eficiente dos analitos [6].
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A escolha do adsorvente para extração em fase sólida depende de compreender
o mecanismo de interação entre o adsorvente e o analito. Este entendimento por sua
vez depende do conhecimento das propriedades hidrofóbicas, polares e iônica, tanto
do soluto quanto do sorvente. Os mecanismos de retenção mais comuns em SPE
são baseadas em forças de van der Waals (interações não-polares"), ligações de
hidrogênio, forças dipolo-dipolo (interações polares) e as interações cátion-ânion [7].
Portanto, a SPE baseia-se na distribuição do analito entre uma solução aquosa e
um suporte sólido (sorvente) por meio de mecanismos, tais como a adsorção, a corecipitação, a formação de complexo e outras reações químicas que podem ocorrer
no interiordo adsorvente [8].
Existem vários sorventes utilizados como suporte sólidos: naftaleno, sílica-gel,
pérolas de vidro, celulose, espuma de poliuretano, polímeros molecularmente
impressos (MIPs) dentre outros, como podem ser observados na Figura 2 [9].

Figura 2.Sorventes utilizados na extração em fase sólida.

Os requisitos essenciais na escolha de um adsorvente sólido na extração em
fase sólida são: (1) a possibilidade de extrair um grande número de elementos-traço
ao longo de uma ampla faixa de pH (com seletividade para analisar os íons na
matriz), (2) adsorção e eluição quantitativa; (3) cinética rápida no mecanismo de
sorção e dessorção, (4) regeneração, (5) alta capacidade de retenção, (6) de fácil
obtenção;(7) alta resistência mecânica e química [10].
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Os sorventes podem ser classificados principalmente em: inorgânicos(sílica-gel,
óxido de alumínio, óxido de magnésio, e outros óxidos), aqueles baseados em
polímeros orgânicos (naturais e sintéticos), e materiais híbridos (ver Figura 2).
A escolha do adsorvente para melhor resultados nas análises, baseia-se nas
considerações apresentadas na Figura3 [11, [12].

Figura 3.Fluxograma para de seleção de método. SAX = Resina de troca iônica
forte; SCX = resina de troca catiônica forte; WCX = resina de troca catiônica fraca,
RP = fase reversa; NP = fase normal e IE = condições de amostragem de troca
iônica.
Adaptado de [11].

As características do solvente da amostra (aquoso ou orgânico) e da substância
a analisar (apolar, polar, ionizada, ácida, básica, forte ou fraca) fornecem um guia
lógico para a escolha do método que será utilizado. Os compostos orgânicos
solúveis em solventes orgânicos polares, mas difíceis de dissolver em solventes de
polaridade intermediária, podem ser reconstituídos em solução aquosa, e
posteriormente extraídos em modo de fase reversa.
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No entanto, adsorventes clássicos utilizados na SPE, como resinas de troca
iônica e sílica-gel funcionalizada ou revestida com diferentes grupos quelantes,
causam frequentemente interações não-específicas, que levam à co-extração de
compostos, prejudicando a quantificação do analito. Recentemente, um novo
material conhecido como polímero com íons impressos (IIP) tem atraído muita
atenção como um adsorvente altamente seletivo para a SPE [9].

1.2 POLÍMEROS COM ÍONS IMPRESSOS (IIP)
Polímeros com íons impressos (IIPs) representam uma nova classe de materiais
que possuem alta seletividade e afinidade para a espécie alvo. Esta técnica foi
inicialmente introduzida por Wulff em 1995 [13], e desenvolveu-se rapidamente.
A impressão molecular é uma técnica na qualo reconhecimento acontece em três
dimensões (3D) para uma molécula específica, que emprega uma molécula molde
ou íon na sua preparação. Os materiais hospedeiros são na sua grande maioria
polímeros altamente reticulados com grupos funcionais que têm uma afinidade
específica para a molécula alvo (molde). À medida que os locais são gerados a partir
da extração do molde depois de ter ocorrido a polimerização, a capacidade de
reconhecimento de uma molécula alvo ou íon fornece uma cavidade sob medida na
rede firme e forte do polímero impresso que por ligação, interage com o material alvo
[14].
Como resultado, IIPs possuem sítios de impressão de forma complementar a
funcionalidade para o modelo. Vários estudos têm sido publicados com relação à
preparação do IIPs para íons metálicos em SPE. Em quase todos estes estudos, os
polímeros utilizados apresentaram boa seletividade para o analito (íon) em relação a
outros íons presentes na matriz [15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30].
Essencialmente, dois tipos de estratégias de impressão molecular têm sido
estabelecidos, com base em ligações covalentes ou interações não-covalentes entre
o modelo e os monômeros funcionais (Figura 4). Em ambos os casos, os
monômeros funcionais, escolhidos de modo a permitir a interação com os grupos
funcionais da molécula impressa, são polimerizados na presença do molde
impresso. Os sítios de ligação são especialmente formados por ligação covalente
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ou, mais comumente, por interação não-covalente entre o grupo funcional e o molde
impresso, o monômero, seguido do reagente de ligação cruzada na copolimerização
[31].

Figura 4. Representação esquemática do processo de impressão molecular
covalente e não covalente.
Adaptado de [32].

Na abordagem covalente, a molécula impressa é covalentemente acoplada a
uma molécula polimerizável. A ligação deste tipo de polímero depende de ligações
covalentes reversíveis. Depois da copolimerização com o agente de ligação cruzada,
a molécula de impressão é quimicamente clivada [33].
Por outro lado, a escolha de interações covalentes reversíveis e o número de
potenciais moldes são substancialmente limitados. Além disso, as interações
covalentes reversíveis com os monômeros polimerizáveis são em menor quantidade
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e muitas vezes requerem um processo de hidrólise ácida para clivar as ligações
covalentes entre omolde e o monômero funcional [34].

A abordagem não-covalente é o método mais utilizado para preparar MIP, devido
à sua simplicidade. Durante a abordagem não-covalente, os sítios de ligação
específicos

são

formados

entre

o

molde

e

o

monômero,

seguido

da

copolimerizaçãodo reagente de ligação cruzada. As moléculas impressas interagem
durante o processo de impressão com o polímero através interações não covalentes,
como: iônica, hidrofóbica e de ligação de hidrogénio. A abordagem da impressão
não covalente parece ter maior potencial para o futuro da impressão molecular
devido ao grande número de compostos, incluindo compostos biológicos, que são
capazes de interações não covalentes com monômeros funcionais. De fato, a
formação de interações entre os monômeros e o molde são estabilizadas em
ambientes hidrofóbicos, enquanto e ambientes não é favorável [33, 34, 35, 36, 37].
Três etapas estão envolvidas no processo de impressão do íon: a complexação
dos íons metálicos para um ligante polimerizável, a polimerização do monômero do
complexo e, finalmente, a remoção do molde que produz o polímero com íons
impressos. Estas etapas estão ilustradas na Figura 5.
Os monômeros são escolhidos de acordo com a sua capacidade de interagir com
os grupos funcionais da molécula molde. Uma vez que a afinidade do ligante afeta
diretamente na seletividade para um modelo de íons, a escolha certa do monômero
funcional é importante. Existem alguns monômeros comerciais, tais como 4vinilpiridina, estireno e ácido metacrílico, que têm extensivamente sido usados no
preparo de IIP. Estes monômeros são utilizados sozinhos ou com outro composto
para complexar o íon molde antes ou durante a preparação do polímero [38].

Figura 5.Representação esquemática da síntese de um IIP. Adaptado de [39]
24

Polímeros

impressos

orgânicos

são

preparados

principalmente
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polimerização via radicais; então, grupos vinílicos são imprescindíveis para que
ocorra a reação. Os ligantes polimerizáveis são frequentemente denominados
reagentes bifuncionais: uma funcionalidade proveniente da sua capacidade quelante
e a outra a por possuir a função vinílica em sua estrutura [30].
Os polímeros molecularmente impressos possuem um grande número de
aplicações, devido à sua função de reconhecimento apenas de uma única molécula
ou íon,como pode ser observado no esquema representado na Figura 6 [40, 41, 42,
43, 44, 45, 46].

Figura 6. Esquema representando as diversas áreas de aplicação dos MIP.
Adaptado de [47].

1.3 SÍNTESE DOS POLÍMEROS COM ÍONS IMPRESSOS (IIP)
Planejar a síntese de polímeros com íons impressos envolve a escolha criteriosa
dos componentes químicos para o processo de polimerização: tipo de ligante,
monômero (incluindo o agente de ligação cruzada), iniciador radicalar e o solvente
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porogênico. Suas proporções relativas também podem influenciar na capacidade da
ligação e na seletividade do IIP preparado [38].
A seleção cuidadosa do monômero e composição utilizada na produção do IIP é
crucial para a obtenção de um polímero com elevada afinidade ao analito alvo [48].
A escolha do monômero funcional é muito importante, pois determina a estabilidade
do complexo formado antes e durante o processo de polimerização e, também, a
capacidade subsequente do MIP para interagir seletivamente com a molécula alvo.
Quando empregados dois ou mais monômeros funcionais, a retenção seletiva do
analito sobre o polímero pode ser estabelecida por ligação de hidrogênio ou
interação iônica, dependendo do solvente e do pH da amostra a ser percolada [30].
O template no IIP é um íon, reagindo através dos seus orbitais vazios da camada
externa. Assim, as principais interações com a matriz do polímero ocorrerá com
alguns heteroátomos doadoresde elétrons. O papel do ligante é primordial, pois a
quelação dos íons está envolvida no processo de reconhecimento. A Figura 7
apresenta alguns dos ligantes usados na abordagem de imobilização química [30,
[38, 49, 50].
HO

CH3
NH

H2C

OH

SH
O

N=N
NH
NH
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N
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Figura 7: Ligantes utilizados como reagentes complexantes na síntese de IIP.
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O uso de monômero monovinilado, tal como 4-vinilpiridina (4-VP), mostrou-se
essencial para a formação de complexos ternários com os diversos íons metálicos.
Assim, monômeros monovinilados são introduzidos na mistura de polimerização,
mesmo quando o ligante já está funcionalizado [40, 49, 51].
Entre os monômeros mais utilizados no preparo dos IIPs, o ácido meta-acrílico
(MAA) tem sido o monômero mais utilizado. No entanto, como já mencionado, devese salientar que a escolha de cada monômero deverá levar em consideração a
natureza do analito [52].
O reagente de ligação cruzada também desempenha um papel importante na
elaboração do IIP, pois desencadeia a criação dos sítios de ligação. Também é bem
conhecido que, além do solvente porogênico, a proporção do reagente de ligação
cruzada é altamente responsável pela geração de porosidade nas redes do
copolímero [53].
O reagente de ligação cruzada mais utilizado é sem dúvida o EDMA, qualquer
que seja a escolha feita para a preparação do IIP. O segundo monômero mais
popular é divinilbenzeno [39, 54, 55, 56, 57]. A Figura 8 apresenta os reagentes de
ligação cruzada mais utilizados.

Figura 8: Reagentes de ligação cruzada empregados no preparo do IIP. Adaptado
de [39, 52].
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O papel do iniciador radicar na polimerizaçãoé bem conhecido: esta substância
responsável pela criação de radicais no monômero, a fim de propagar a formação do
polímero. O iniciador é clivado homoliticamente por decomposição térmica, fotólise
ou radiação ionizante. A fotólise e a radiação ionizante são raramente utilizadas para
a preparação dos IIPs [20].
Na maioria dos casos, quando os radicais são produzidos pela decomposição
térmica,o iniciador utilizado é AIBN, pois a sua temperatura de decomposição é
compatível com aquela do solvente de polimerização. Em um estudo realizado para
verificar o efeito da concentração de AIBN, observou-se um decréscimo no tamanho
das partículas com o aumento da concentração do iniciador [58]. Este decrécimo
ocorre devido a um aumento no número de radicais livres, resultando em mais
núcleos no meio da polimerização.
Muitos iniciadores químicos com propriedades químicas diferentes podem ser
usados como fonte radicais livres na polimerização (Figura 9). Normalmente, eles
são utilizados em níveis baixos em comparação com o monômero, como a 1,0 %
(em massa ou quantidade de matéria) em relação ao número total de ligações
duplas polimerizáveis. A taxa e o modo de decomposição de um iniciador radicalar
podem ser desencadeadas e controladas de várias maneiras, incluindo o calor, a luz
ou meios químicos/eletroquímicos, a depender de sua natureza. Por exemplo, o
AIBN pode ser convenientemente decomposto por fotólise (UV) ou termólise para
resultar em radicais estáveis, capazes de iniciar o crescimento de um certo número
de monômeros de vinila [34].

Figura 9: Estrutura química dos iniciadores radicalares comumente usados em MIP.
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A presença de O2 no sistema reacional retarda a formação de radicais livres nas
polimerizações. Desta forma, a remoção do oxigênio dissolvido a partir de soluções
de monômero imediatamente antes de iniciar a polimerização é aconselhável. A
remoção pode ser realizada simplesmente por ultrassonicação ou por adição de um
gás inerte (nitrogênio ou argônio) na solução do monômero [34].
Os solventes porogênicos também desempenham um papel importante na
formação do MIP, conhecido por sua estrutura porosa. A natureza e o grau dos
solventes porogênicos determinam a intensidade das interações não-covalentes e
influenciam a morfologia do polímero, que, obviamente, afeta diretamente o
desempenho do MIP. A molécula ou íon molde, o iniciador radicar, o monômero e o
agente de ligação cruzada devem ser solúveis nos solventes porogênicos. Em
segundo lugar, os solventes porogênicos devem produzir grandes poros,a fim de
assegurar um bom fluxo através de propriedades do polímero resultante. Ainda, os
solventes porogênicos devem apresentar polaridade relativamente baixa, a fim de
reduzir as interferências durante a formação do complexo entre a molécula impressa
e o monômero [34].
Solventes porogênicos com baixa solubilidade formam duas fases facilmente e
tendem a formar poros maiores e materiais com baixa área superficial. O uso de um
solvente termodinamicamente adequado tende a resultar em polímeros com
estruturas de poros bem desenvolvidas e áreas de superfície específica elevada.
Solventes inadequados termodinamicamente tendem aformar polímeros com
estrutura de poros insuficientemente desenvolvidos e áreas superficiais específicas
baixas. No entanto, a ligação e a seletividade em MIP não parecem depender de
uma porosidade particular [34].
Todos os componentes da polimerização devem ser solúveis no solvente
porogênico. Para a preparação do IIP, trata-se não apenas dos monômeros
(incluindo o reagente de ligação cruzada) o iniciador radicalar, mas também o molde
de íons na forma livre ou num complexo. Isso aumenta a complexidade do problema,
porque estes são componentes muito polares que restringem assim a escolha do
solvente porogênico [34, 59].
De acordo com a sua polaridade, a natureza do solvente porogênico também
podem afetar as interações entre o molde e o ligante (e/ou monômero funcional).

29

Isto pode influenciar a qualidade das cavidades impressas e modificar a seletividade
dos polímeros [23].
A escolha do monômero funcional (MF) deve ser bastante criteriosa na
complementaridade entre o mesmo e a molécula molde (MM). Dessa forma, é
comum o emprego de um monômero funcional (MF) doador de próton (caráter ácido)
e uma MM aceptora de próton (caráter básico), ou vice-versa [52]. Outro aspecto
importante é a concentração. Para tal avaliação é importante ressaltar que a
interação entre o MF e a MM é governada por processos de equilíbrio. Assim,
quantidades superiores de MF devem ser empregadas, com o objetivo de deslocar o
equilíbrio para a formação do maior número possível de sítios específicos de
reconhecimento [60].
Na síntese de um IIP, o agente de ligação cruzada exerce diferentes funções.
Ele é responsável pelo controle da morfologia da matriz polimérica (do tipo gel,
macroporos ou microgel), além de estabilizar os sítios de ligação e conferir
estabilidade mecânica ao polímero [35]. São requeridas altas proporções do Agente
de ligação cruzada (ALC) [61], de modo a acessar permanentes os poros do
polímero e, assim, gerar material com adequada estabilidade mecânica [35].
Somente a presença dos reagentes de síntese (MF, MM, ALC e solvente),
não é suficiente para criar os radicais livres para a polimerização. Assim, é
indispensável o emprego de iniciadores radicalares (IR) em associação com
estímulos físicos como temperatura e radiação UV. Outro ponto importante que deve
ser observado diz respeito à condução da síntese em baixas temperaturas quando
as ligações MF-MM ocorrem preferencialmente por ligações de hidrogênio [61].
Além de todos os aspectos comentados anteriormente, salienta-se que a
presença de oxigênio causa retardo no processo de síntese [61]. Assim, para
maximizar a interligação grupo a grupo dos MF, é interessante promover a remoção
do oxigênio normalmente purgando nitrogênio ou argônio por alguns minutos, ou
também empregando um banho ultra-som.
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1.4 TIPOS DE METODOLOGIA PARA PREPARAÇÃO DOS IIPS
Vários métodos de polimerização podem ser usados para a preparação dos
polímeros molecularmente impressos para a extração em fase sólida. Iremos
abordar, portanto os métodos mais amplamente utilizados tais como a polimerização
tradicional, precipitação, expansão por multi-etapa e a suspensão.

1.4.1 Polimerização tradicional ou polimerização em “bulk” (PT)
A polimerização tradicional ou mais conhecida como polimerização em “bulk” é a
mais utilizadaabordagem para a preparação de MIPs. Tipicamente, a reação
acontece ao misturar, em um tubo, o molde (analito), monômeros funcionais,
reagente de ligação cruzada, iniciador radicalar e o solvente. A mistura é, então,
purgada com nitrogênio para remover o oxigênio, e o tubo de ensaio é selado sob
vácuo. Após a polimerização, sob condições adequadas, as partículas de MIPs
podem ser obtidas por moagem e posterior peneiramento. Neste método, a
aparelhagem adquirida para a síntese é relativamente simples, e as condições de
reação podem ser facilmente controladas [62].
As partículas de polímero molecularmente impressos utilizando o método de
polimerização em bulk, possuem algumas desvantagens associadas a este
procedimento (1) pouca homogeneidade nos locais de impressão, (2) baixo
rendimento de partículas recuperadas, (3) destruição de muitos sítios de
reconhecimento, (4) necessidade de maior quantidade de agente de ligação cruzada
e (5) forma e tamanho inadequados das partículas produzidas, devido ao processo
de moagem [30, 63, 64, 65].

1.4.2 Polimerização por precipitação (PP)
O método de preparo de MIP por meio de polimerização por precipitação é
análogo ao método de polimerização em “bulk”. Porém, volumes superiores de
solventes são empregados a fim de impedir a formação de uma pasta polimérica.
Enquanto no método convencional normalmente são utilizados volumes de solvente
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de 10,0 mL, no método por precipitação, quantidades cerca de 5 vezes maiores são
utilizadas [52].
Entre as técnicas desenvolvidas para superar os inconvenientes da
polimerização tradicional, a polimerização por precipitação (PP) é a mais utilizada
técnica para a obtenção de partículas esféricas com alta homogeneidade, como
pode se verificar na Figura 10B.
O princípio básico desta técnica é que, quando as cadeias poliméricas
começam a se formar (crescer) em solução, ao atingir certa massa crítica, a mesma
se precipita a partir da solução. As partículas assim obtidas normalmente não
ultrapassam 10 µm. O inconveniente ao se utilizar a PP (comparando-se com a PT)
é que ela não é robusta em termos de impressão, pois nem toda molécula molde
pode ser impressa. Essa baixa robustez ocorre devido à necessidade de um alto
rigor na escolha das condições de polimerização, o que restringe o número de
monômeros porogênicos que podem ser utilizados.
A molécula molde também pode ter grande influência sobre as propriedades
das partículas poliméricas. Vários estudos têm demonstrado que a presença de uma
molécula molde durante o processo de polimerização apresenta diversos efeitos
diferentes sobre o MIP e o polímero não-impresso (NIP). Por exemplo, a presença
do molde pode diminuir o rendimento de polimerização [66]. Os métodos de
polimerização por precipitação produzem partículas com tamanhos uniformes, mas
com diâmetros reduzidos. Esta característica torna-se uma desvantagem quando
tais polímeros são utilizados como fases estacionárias em HPLC, dada a elevada
pressão resultante dentro da coluna cromatográfica [52].
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Figura 10: Partículas obtidas por diferentes tipos de polimerização.
A) polimerização tradicional, B) polimerização por precipitação, C) polimerização por
expansão em multi-etapas
etapas e D) polimerização por suspensão [66].
[66]

1.4.3 Polimerização por expansão
e
em multi-etapas
Outra abordagem para a obtenção de partículas esféricas, é através da
polimerização por expansão em multi-etapas.
multi
. Nesta técnica, as partículas prépré
formadas de tamanho uniforme são suspensas
suspens s em água e, depois de várias adições
de solventes orgânicos adequados, as partículas iniciais se expandem
expande até atingir um
tamanho final na ordem de 5-10
5
de µm (Figura 10C) [66].
As partículas obtidas utilizando esta metodologia são comparativamente
monodispersas em tamanho e forma e muito adequada
as para aplicações
cromatográficas.. No entanto,
entanto os procedimentos e condições reacionais são bastante
complicados,, e a suspensão aquosa utilizada nesta técnica pode interferir na
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impressão e, consequentemente, conduzir a uma diminuição na seletividade.
Portanto, esse tipo de polimerização não tem sido tão amplamente utilizado como
PT ou PP, devido à sua maior complexidade [34].

1.4.4 Polimerização por suspensão (PS)
Um método relativamente simples para a preparação de suportes impressos sem
a necessidade de trituração mecânica é o método da polimerização em suspensão,
na qual são produzidos agregados de partículas esféricas, formando microesferas
de tamanho uniforme [34].
Neste caso, todos os componentes envolvidos no processo de polimerização são
dissolvidos juntos com o solvente orgânico apropriado e a esta solução é ainda
adicionado um grande volume de um solvente imiscível juntamente com um
tensoativo. O sistema reacional é, então, agitado vigorosamente a fim de formar
gotículas (tipicamente na ordem de µm). Em seguida a reação de polimerização é
induzida. Uma microfotografia das partículas obtidas a partir deste protocolo é
apresentada na Figura 10D. O seu formato é esférico e o tamanho é tipicamente de
10-100 µm [66].
A emulsão é agitada e colocada em banho-maria (em torno de 50 oC) para
ocorrer a polimerização. Durante esse processo, as partículas do MIP são formadas
na fase interna da emulsão (reagentes de síntese e solvente orgânico),
permanecendo em suspensão com a fase dispersiva [67].

1.5. CARACTERIZAÇÃO DOS POLÍMEROS COM ÍONS IMPRESSOS (IIP)
Os polímeros com íons impressos são sólidos, e, portanto, não pode ser
caracterizados pelas técnicas empregadas em solução, como medidas de UV
diretamente sobre os polímeros. Além disso, os IIPs são amorfos, e as técnicas de
cristalografia ou microscopia não podem ser utilizados para determinar a estrutura e
os locais de ligação do IIP, embora a microscopia ajude na compreensão
macroscópica da morfologia dos IIPs [12].
Portanto, há apenas um número limitado de técnicasde caracterização de
polímeros impressos. Estas incluem área de superfície e porosidade, espectroscopia
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no infravermelho e RMN no estado sólido. As técnicas de espectroscopia são os
melhores para investigar características de nível molecular dos materiais no IIP. A
área da superfície e a porosidade apresentam características macroscópicas dos
IIPs, mas informações fornecidas por estes no sítio de ligação presente na estrutura
dos IIPs são muitos limitadas [39].
A espectroscopia no FT-IR e os métodos de RMN no estado sólido são úteis
para a medição da incorporação do grupo funcional, especialmente, para a
quantificação do grau de polimerização e a reatividade para cada tipo de grupo
polimerizável nos monômeros. Por exemplo, o quantitativo FT-IR pode ser usado
para medir a extensão de duplas ligações que não reagiram usando o estiramento
da ligação C–H em 900-950 cm1 e o estiramento –C=C– em 1639 cm-1 .
O grau de polimerização é avaliado a partir do número de ligações duplas que
não reagiram, as quais são quantificadas pela integração da área sob o pico
correspondente para os comprimentos de onda listados acima. O valor integrado é
convertido para o número de ligações duplas utilizando uma curva de calibração que
correlaciona ligações duplas desenvolvidas separadamente contra áreas de
integração [68].
O primeiro desafio para a caracterização do IIP está em verificar se o ligante
foi corretamente incorporado dentro da rede do polímero, qualquer que tenha sido a
metodologia adotada para introduzi-la. Isto pode geralmente ser conseguido por
meio da utilização da espectroscopia na região do infravermelho com transformada
de Fourier (FT-IR), que é também utilizada para estabelecer a presença do ligante
no IIP e no NIP. O NIP (polímero não impresso) é um material de referência obtido
com o mesmo procedimento utilizado para a síntese do IIP, mas sem a presença do
íon molde [39].
Ahamed e colaboradores sintetizaram um polímero com íons impressos
utilizando como molde o íon Ag+, e puderam confirmar sua estrutura utilizando a
espectroscopia no infravermelho, como pode se verificar a partir da análise dos
espectros de FT-IR na Figura 11.
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Figura 11: Espectro de FT-IR do material sintetizado.1-VID-EBAm, IIP antes e após
lixiviação e do não polímero NIP (CP 1-VID-EBAm) [69].

Os espectros dos polímeros com íons impressos FT-IR (lixiviados e não
lixiviados) e o polímero não impresso (NIP) 1-VID-EBAM está representado na
Figura 11. O espectro do NIP apresentou duas bandas características em 3305 e
1649 cm-1 associadas com o N–H e grupos carboxila de amida, respectivamente.
Estas bandas foram deslocadas para as frequências mais baixas no polímero
impresso (de 3305 para 3293 cm-1 e 1649 para 1644 cm-1). Por conseguinte, podese concluir que tanto o N–H quanto o C=O do grupo amida presente na estrutura do
polímero estavam envolvidos na reação de complexação com Ag (I).
O espectro de infravermelho do IIP lavado revelou picos de absorção
semelhantes aos encontrados no NIP; o que implica a remoção completa dos íons
de Ag (I) a partir da matriz polimérica. Os espectros de IR similares foram
observados para os polímeros 1-VID-EBAm.
Além do método de espectroscopia no infravermelho ser importante para
investigar características de nível molecular dos materiais, a área da superfície e
porosidade apresenta características importantes para auxiliar na caracterização
desses polímeros.
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Ahamed e colaboradores investigaram a natureza morfológica da superfície
dos polímeros impressos 1-VID-EBAm e 4-VP-EBAm empregando a microscopia
eletrônica de varredura (MEV). A partir das micrografias (Figura 12a-d), pode ser
observado que as morfologias dos íons impressos (IIP) e os polímeros de controle
(PC) são substancialmente diferentes. Percebe-se que os IIPs (Figura 12a e 12c)
mostraram uma microestrutura porosa com poros distintos incorporados na matriz do
polímero, enquanto o CPs (Figuras 12b e 12d) exibiu uma estrutura mais suave com
pequenas cavidades e área de superfície do que a do IIP. Esta diferença de
morfologia entre IIP e PCs foi provavelmente devida ao efeito de impressão.

Figura 12.Microscopia eletrônica de varredura dos íons impressos e do polímero
controle: (A) IIP 4 VP-EBAm, X 10.000, (b) CP 4 VP-EBA, X 10.000; (c) IIP 1-VIDEBAm, X 10.000, e (d) PC 1-VID-EBAm, X 10.000.
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Portanto, para caracterizar um polímero com íons impressos é necessário a
união de várias técnicas tais como infravermelho, microscopia eletrônica de
varredura, ressonância magnética no estado sólido dentre outras.

1.6 APLICAÇÃO DE IIP'S NA PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE ELEMENTOS

A principal vantagem que os polímeros impressos oferecem em SPE é a
melhoria dramática na seletividade de extração, pois o sorvente proporciona uma
retenção mais forte para o analito de interesse do que para o resto dos componentes
presentes na amostra. Assim, os polímeros com íons impressos têm sido quase
sempre preparado para a extração e separação de íons como adsorvente para SPE.
Eles geralmente servem para o tratamento ou análise de água: águas de torneira, rio
e lago. Graças às suas propriedades notáveis, a sua utilização pode ser estendida
para matrizes complexas, como água do mar, águas residuais de indústrias, águas
de indústria nuclear, vinho, plasma e soro humano. Após tratamento da amostra, IIP
pode ser usado para extrair os íons metálicos a partir de matrizes sólidas: alimentos,
solo, rocha, cabelo humano, etc. Partículas de IIPs também podem ser incorporadas
em colunas cromatográficas [39].

1.6.1 Aplicações de IIP na determinação de elementos por F AAS

Extração em fase sólida (SPE) é uma abordagem de introdução da amostra
utilizada para a determinação de elementos traço por espectrometria de absorção
atômica com chama (F AAS), espectrometria de absorção atômica com aquecimento
eletrotérmico
indutivamente

(ET

AAS),

acoplado

espectrometria
(ICP

OES)

e

de

emissão

plasma

óptica

indutivamente

com

plasma

acoplado

a

espectrometria de massas (ICP MS). As principais vantagens da SPE são: (a) a
remoção de componentes da matriz e (b) enriquecimento dos analitos de interesse
para a detecção sensível. Em F AAS e ICP OES, a etapa de pré-concentração
melhora o limite de detecção para determinações em concentrações traço.
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Embora ET AAS e ICP MS possuam maior sensibilidade para atingir limites de
detecção mais baixos, eles sofrem interferências espectrais e não espectrais na
análise de amostras complexas. Por conseguinte, a separação de uma substância a
partir da matriz é frequentemente necessária para aliviar os efeitos de interferências.
Yılmaz e colaboradores [50] relataram a síntese de um novo polímero com íon
impresso utilizando o ligante vinilado 5-metil-2-tiozilmetacrilamida (MTMAAm). O IIP
foi sintetizado através de copolimerização em “bulk” a partir do complexo de Cu(II)MTMAAm com etilenoglicol dimetacrilato (EGDMA) sendo este o agente de ligação
cruzada na presença de 2,2'-azobisisobutironitrila (AIBN), como pode se verificar na
Figura 13.

Figura 13.Representação esquemática da síntese do complexo de Cu2+-MTMAAm e
IIP-Cu2+

Após a remoção dos íons de Cu(II), o polímero impresso de Cu(II) foi usado
como um material de suporte para a extração em fase sólida de Cu(II), para a
determinação por F AAS. Os parâmetros experimentais que afetaram a eficiência da
extração de Cu2+ a partir das soluções estudas, foram otimizados. O polímero
impresso apresentou maior seletividade para Cu2+, em comparação com o polímero
não-impresso. Coeficientes de seletividade relativos (k'), para o Cu2+/Zn2+, Cu2+/Ni2+
e Cu2+/Co2+), foram de 9,1; 14,8 e 26,6, respectivamente. O método foi aplicado à
determinação de Cu2+ na água do mar, água de lago e amostras de água de
torneira, concentrados de hemodiálise e suplemento multivitamínico/multielementos.
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1.6.2 Aplicações de IIP na determinação de elementos por ICP OES

Um sistema para determinação de cobre utilizando a espectrometria de
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado foi utilizado na análise de
amostra de água potável e água de poço [70]. Neste trabalho, Shamsipur e
colaboradores sintetizaram um novo polímero com íons impressos usando como
quelante

seletivo

o

éter

diazociclopentadecano-5,14-dieno
separação dos íons de Cu

2+

de

coroa

(DBDA15C4)

5,6,14,15-dibenzo-1,4-dioxa-8,12com

vinilpiridina

(VP)

para

em soluções aquosas. Os IIPs foram desenvolvidos por

copolimerização do complexo ternário Cu2+ (DBDA15C4) (VP)2 com etilenoglicol
dimetacrilato (EGDMA) como monômero e reagente de ligação cruzada, na
presença de azobisisobutironitrila (AIBN) como iniciador radicalar (Figura 14). Gás
argônio foi borbulhado ao sistema reacional antes de iniciar a polimerização para
remover o oxigênio molecular, poisa presença de O2 retarda a polimerização. O
frasco reacional foi, então, selado e aquecido a 60 oC durante 24 horas para
completar a polimerização.

Figura 14.Esquema de preparação do IIP-Cu [70].

O fator de enriquecimento obtido, para um volume de eluente de 5 mL, e o
limite de detecção foram, respectivamente, 100 e 0,5 ng mL-1. A fim de verificar a
seletividade do material impresso, foi realizado um estudo de interferentes das
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misturas binárias de Cu2+/Ni2+, Cu2+/Co2+, Cu2+/Zn2+ e Cu2+/ Zn2+. Todos os íons
concorrentes selecionados têm a mesma carga e raio iônico similar. Os coeficientes
de seletividade obtidos para partículas de polímeros de íons impressos revelaram a
remoção quantitativa e determinação de íons de Cu

2+

pode ser alcançado mesmo

na presença de excessos de Ni2+, Co2+, Mn2+ e Zn2+, comprovando assim a alta
especificidade para o polímero sintetizado.
Ainda neste trabalho foi feito um estudo para verificar mais informações sobre
a conformação mais estável de DBDA15C4 e VP sobre a complexação para os íons
de cobre (II), as estruturas moleculares do éter de coroa livre e na forma
complexada de Cu2+(DBDA15C4), Cu2+(DBDA15C4)2 e Cu2+(DBDA15C4) (VP)2
foram construídas utilizando o programa HyperChem versão 7.0. As estruturas
otimizadas para os ligantes macrocíclicos e suas proporções 1:1, 2:1, estão
apresentadas na Figura 15.

Figura 15: Estruturas otimizadas para os ligantes macrocíclicos.
DBDA15C4

(A),

Cu2+(DBDA15C4)

(B),

Cu2+

(DBDA15C4)(VP)2(C)

e

Cu2+(DBDA15C4)2(D) [70].
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Na Tabela 1 estão apresentadas algumas aplicações envolvendo polímeros
com íons impressos na determinação de metais por espectrometria de emissão
óptica com plasma indutivamente acoplado para várias amostras.
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Tabela 1.Características de procedimentos para a extração de elementos utilizando IIP´s e detecção por ICP OES.

Monômero/Reagente de

Método de

ligação cruzada/Solvente

polimerização

AQ

EGDMA

Precipitação

0,1

QZ

EGDMA/AN

Precipitação

0,3

-------------------

--------------

0,16

S/DVB

Bulk

0,3

----------------------

------------------

0,34

PETRA

Bulk

0,14

Elemento

Ligante

Cu(II)

Cu(II)

Ni(II)
Ni(II)
Fe(III)

Cd(II)

Sílica gel funcionalizada com
APS
DMG/VP
Sílica gel funcionalizada com
APS
(2Z)-N,N-bis(2aminoetilico)but-2-endiamida

-1

LD (µg L )

Amostra
Água de torneira e
de poço
Água de torneira, rio,
poço e de nascente
Folhas de plantas e
água
Água e solo
Folhas de plantas,
água de torneira e rio
Água de torneira, rio
e lago.

Ref.

[71]

[72]

[73]
[74]
[75]

[76]

Esgoto, água de
Cs(I)

CTS

(KH-560

----------

0,180

resíduos industriais,

[77]

lago.
F3O4 funcionalizado com
Hg(II)

vinil/N-(piridin-2-ilmetil)prop-2-

EGDMA/metanol

----------

0,03

Peixe

[78]

DVB/Acetonitrila:tolueno

Precipitação

0,05

Água superficial

[79]

em-1-amina
Ni(II)

8-HQ/DEM
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CAPÍTULO II

SÍNTESE DE UM NOVO POLÍMERO COM ÍONS IMPRESSOS
E SUA APLICAÇÃO NA PRÉ-CONCENTRAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE COBRE EM AMOSTRAS DE FRUTOS
DO MAR POR F AAS
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2.1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho desenvolveu-se um procedimento para a determinação de
cobre em amostras de frutos do mar empregando injeção em fluxo e detecção por
F AAS (espectrometria de absorção atômica com chama). Para isso, as variáveis
pertinentes ao sistema foram otimizadas por método univariado.
O método desenvolvido teve como parâmetros de validação: limite de
detecção e quantificação, linearidade das curvas analíticas, precisão mediante
determinação do desvio padrão relativo, avaliação da exatidão considerando análise
de material de referência certificado e comparação entre resultados estabelecidos
pelo método desenvolvido e outros existentes na literatura. O método foi aplicado na
determinação de cobre em doze amostras de frutos do mar adquiridas em
estabelecimentos comerciais na cidade de Salvador-BA.

45

2.2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.2.1 O cobre
O cobre é um elemento essencial que desempenha importante papel
biológico no metabolismo humano, incluindo efeitos antioxidantes, geração de
energia e auxilia na incorporação de ferro na hemoglobina [80, 81, 82]. É também
um importante elemento-traço na água do mar para o crescimento de fitoplâncton no
oceano [83, 84].O cobre também é um elemento bioenergético que regula a
fotossíntese, transcrição do RNA ou transformação de compostos nítricos nos
organismos das plantas. Qualquer redução da concentração de cobre em uma
planta resulta em uma diminuição no rendimento da mesma.
A ligação de cobre sob a forma de complexos de proteínas e seu
armazenamento em canais intercelulares e formação de sulfureto de cobre sobre a
superfície de uma membrana celular são mecanismos protetores das plantas contra
as elevadas concentrações de cobre no meio ambiente. Plantas aquáticas,
invertebrados e peixes são muito sensíveis à presença destes íons, especialmente
em reservatórios caracterizadas pela baixa salinidade e pH baixo. Em um organismo
animal, os íons de cobre são componentes de mais de 30 enzimas, mas em longo
prazo a exposição em concentrações elevadas de cobre conduz a toxicidade
crônica. Além disso, níveis excessivos de Cu poderiam induzir ao estresse oxidativo
em microorganismos e desconforto gastrointestinal e até mesmo causar danos ao
fígado e rim em seres humanos sob exposição a longo prazo [85, 86, 87].
No meio ambiente, a concentração de cobre é afetada por fontes naturais (por
exemplo, poeira soprada pelo vento, solos nativos, vulcões, incêndios florestais,
água do mar) e antropogênicas (águas residuais, a combustão de combustíveis
fósseis e resíduos, preservação da madeira, e produção de fertilizantes de fosfatos,
entre outras). Devido ao amplo espectro de aplicações de cobre e seus compostos,
a contribuição de fontes antropogênicas é especialmente significativa.
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O cobre e seus compostos são de uso comum em diferentes áreas, tais como
indústrias de metais, alimentos e cosméticos, agricultura e medicina. A ductilidade e
maleabilidade do metal viabilizam a sua ampla aplicação na produção de tubos,
válvulas, moedas e cobertura do telhado [88]. Devido à grande variedade de fontes
antropogênicas de cobre e a possibilidade de acumulação em organismos vivos, o
monitoramento das espécies do elemento na água, no meio ambiente, alimentos e
bebidas é de extrema importância.

2.2.2 Determinação de cobre em frutos do mar
Durante os últimos anos, o consumo de frutos do mar tem aumentado
significativamente, tornando-se muito importante para a economia de muitos países
em desenvolvimento. Diante deste crescimento, autoridades responsáveis pela saúde
pública em diversos países têm estabelecidoos níveis máximos admissíveis para os
principais elementos tóxicos em alimentos [89]. Por esta razão, existe um crescente
interesse global em métodos analíticos capazes de fornecer medições precisas,
rápidas, de elevada sensibilidade e baixo custo [89]. Diante disso, numerosos
estudos têm sido realizados sobre a acumulação de espécies metálicas e nãometálicas em amostras de frutos do mar e peixes [90, 91, 92, 93].
Türkmen et. al., [94] determinaram as concentrações de cádmio, cobalto,
cromo, cobre, ferro, manganês, níquel, chumbo e zinco por ICP OES em amostras de
músculos e fígado de 12 espécies de peixes coletados nos mares Egeu e
Mediterrâneo na Turquia. A quantidade de ferro apresentou os maiores níveis em
todos os tecidos examinados das espécies de peixes, seguido por Zn. As
concentrações dos metais analisados em partes comestíveis de espécies de peixes
foram 0,02-,37 mgkg-1 para o cádmio, 0,04-0,41 mg Kg-1para cobalto, 0,04-1,75 mg
Kg-1 para o cromo, 0,32-6,48mg Kg-1 para o cobre, 7,46-40,1 mg Kg-1 de ferro, 0,100,99 mg Kg-1 de manganês, 0,02-3,97 mg Kg-1 para o níquel, 0,33-0,86 mg Kg-1para o
chumbo e 4,49-11,2 mg Kg-1 para o zinco. Todas as concentrações de metais
presente nos fígados foram maiores do que nos músculos. Os níveis de chumbo em
em amostras de fígados das espécies examinadas foram superioresaos níveis de
permitidos para usos em humanos.

47

Silva, et. al., [95] desenvolveram um método por amostragem em suspensão
para a determinação de cobre, manganês e ferro por espectrometria de absorção
atômica com chama em amostras de ostras (Crassostrea Rhizophora), mariscos
(Anomalocardia brasiliana) e mexilhões (Mytella guiyanensis; Perna perna) a
otimização foi realizada utilizando metodologia univariada envolvendo as seguintes
variáveis: natureza e a concentração da solução de ácido, o tempo de sonicação e a
massa da amostra. As condições otimizadas foram 80 mg de amostra moída em um
em tubo criogênico, a diluição usando 1,0 mol L-1 nítrico/solução de ácido clorídrico,
tempo de sonicação de 30 min e um volume de suspensão de 10 mL. As curvas de
calibração foram preparadas usando padrões de cobre, manganês e ferro, também
em solução de 1,0 mol L-1 de ácido nítrico/clorídrico. Este método permitiu a
determinação de cobre, manganês e ferro por F AAS, com limites de detecção de
0,17, 0,09 e 0,46 µg g-1, respectivamente. A precisão,expressa como o desvio-padrão
relativo (RSD), foram 3,0%, 2,9% e 3,8% (n = 10), para as concentrações de cobre,
manganês e ferro de 17, 22 e 719 µg g-1, respectivamente. A precisão do método foi
confirmada por análise dos tecidos de ostras certificado (NIST 1566b). O método
proposto foi aplicado para a determinação de cobre, manganês e ferro em amostras
de ostras, mariscos e mexilhões, coletados em Ubatuba e na baía de Todos os
Santos, no Brasil. As concentrações obtidas variaram entre 17,1 e 143,9 µg g-1, 17,9
e 29,7 µg g-1 e 364 e 1.388 µg g-1, respectivamente, para o cobre, manganês e ferro.
Estes valores estão de acordo com outros dados relatados na literatura. Os
resultados não apresentaram diferenças significativas (P>0,005), utilizando o método
proposto com os obtidos após a digestão completa e determinação, por
espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES).
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2.3 OBJETIVOS

2.3.1 Objetivo geral

Sintetizar um novo polímero com íons impressos e aplicar em um sistema para
a pré-concentração e determinação de cobre em amostras de frutos do mar.

2.3.2 Objetivos específicos
Sintetizar um polímero com íons de Cu+2 impressos, utilizando o método de
polimerização “em bulk”;

Caracterizar o novo material sintetizado por espectroscopia no Infravermelho
em fransformada de Fourier

Utilizar o sorvente no desenvolvimento de um sistema de pré-concentração e
determinação de cobre por F AAS;

Empregar procedimentos validados para avaliação da exatidão do método
proposto;

Aplicar o método proposto à determinação de cobre em amostras de frutos do
mar, utilizando o sistema desenvolvido.
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2.4 PARTE EXPERIMENTAL

2.4.1 Reagentes e soluções

Todos os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico.
Água deionizada ultrapura proveniente de um sistema de purificação Elga (modelo
Easypure) foi utilizada em todo o trabalho. Soluções-tampão acetato de sódio (pH
3,5 - 5,5), borato de sódio (pH 6,5 - 8,5) e amoniacal (pH 9,0 - 10,0) foram utilizados
para ajustar o pH das soluções quando necessário. Uma solução padrão de cobre
(Fluka) a (1000 mg L-1) foi utilizada para o preparo diário de soluções de cobre de
menor concentração. As soluções de ácido clorídrico, nítrico e sulfúrico utilizadas
como eluentes foram preparados por diluição direta das soluções concentradas
(neste caso, todas provenientes da Merck). Ácido cromotrópico (Aldrich), vinilpiridina
(Aldrich), metanol (CRQ), estireno (Aldrich), divinilbenzeno (Aldrich) e 2,2azobisisobutironitrila (Aldrich) foram utilizados para síntese do polímero. Para
verificar a exatidão da metodologia proposta, foram utilizados os seguintes materiais
de referência certificados: tomato leaves 1573a, apple leaves 1515 e spinach leaves,
provenientes do National Institute of Standards and Technology (NIST).

2.4.2 Instrumentação

Um espectrômetro de absorção atômica com chama (marca Perkin Elmer,
modelo Analyst 200) foi utilizado para a detecção de cobre. Uma lâmpada de catodo
oco de cobre foi utilizada nas condições sugeridas pelo fabricante: corrente, 7,5 mA;
comprimento de onda, 324,8 nm; largura de banda, 1,0 mm. A chama empregada foi
composta de acetileno (vazão: 2,0 L min-1) e ar (vazão: 13,5 L min-1). A vazão de
aspiração do nebulizador foi 5,0 mL min-1. Uma bomba peristáltica Milan, modelo BP
200 equipada com tubos de silicone de vários diâmetros foi usada para propulsionar
todas as soluções. Uma válvula manual de seis vias, UPCHURCH, modelo P/N V450 foi utilizada para selecionar etapas de pré-concentração e eluição.
Os seguintes instrumentos também foram utilizados: medidor de pH (Digimed,
DM 20), balança analítica (Sartorius, modelo BL D105), e agitador magnético com
50

aquecimento (Fisatom, modelo 752 A). O tratamento das amostras sólidas foi
realizado utilizando bombas de digestão ácida (Parr, modelo 4781). O espectrômetro
de infravermelho Spectrum Two (Perkin Elmer) foi empregado na caracterização do
polímero.

2.4.3 Síntese do polímero com íon impresso do íon Cu(II)

O IIP foi preparado pelo método conhecido por polimerização em “bulk”, no
qual a reação é realizada em sistema homogêneo [19]. Na primeira etapa da
síntese, 1,6 g do ligante ácido cromotrópico foram adicionados gradativamente a um
béquer contendo 100,0 mL de metanol sob agitação vigorosa até a completa
dissolução. Então, foram acrescentados 0,42 g do monômero funcional (MF)
vinilpiridina e 0,50 g de sulfato de cobre pentahidratado. A mistura foi mantida sob
agitação por duas horas à temperatura ambiente. Após este período, o precipitado
vermelho resultante foi separado por filtração a vácuo.
Na segunda etapa da síntese, o material sólido seco foi colocado em um
frasco selado, no qual foram adicionados 2,08 g de estireno, 2,60 g do agente de
ligação cruzada divinil benzeno e 0,05 g do iniciador radicalar 2,2-azo-bis-isobutronitrila (AIBN). O sistema foi resfriado a 0°C e o seu interior saturado com
nitrogênio por 5 min. Em seguida, a mistura reacional foi mantida em banho-maria a
60°C sob vigorosa agitação por 24 horas. Então, o polímero foi retirado do frasco e
triturado manualmente empregando um grau e pistilo.
A remoção do Cu(II) do polímero foi feita em etapas de lavagem com uma
solução contendo 200 mL de ácido nítrico 1:1 (v/v). Finalmente, o polímero foi seco a
60°C e estocado à temperatura ambiente. As Figuras 16 e 17 apresentam as
equações que representam a síntese do polímero com íons Cu(II) impressos, de
acordo com a metodologia proposta.
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Figura 16. Esquema reacional para a formação do complexo de Cu(II).

Figura 17. Esquema reacional para a formação do polímero com íons impressos.
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2.4.4 Sistema de pré-concentração em linha
O sistema simples de pré-concentração em linha aplicado neste trabalho está
representando de acordo com a Figura 18. Este sistema foi composto de uma
bomba peristáltica, uma válvula manual de seis vias e uma mini coluna empacotada
com o polímero sintetizado, acoplado a um espectrômetro de absorção atômica com
chama (F AAS).

Figura 18. Diagrama esquemático do sistema em linha utilizado para préconcentração e determinação de cobre por F AAS. P: bomba peristáltica, C: mini
coluna recheada com o polímero, V: válvula manual de seis vias [96].

O sistema em linha foi operado com base no tempo. Foram utilizados 60 s para a
pré-concentração e 15 s para a eluição. Uma solução-amostra foi bombeada a 5,6
mL min-1 através de uma mini coluna contendo 70 mg do polímero. Em seguida, os
íons cobre(II) foram retidos por sorção química e a solução residual foi descartada.
Ao mudar a posição da válvula, uma solução de ácido sulfúrico (0,10 mol L-1), que
flui em 8,0 mL min-1, passa através da mini coluna, deslocando os íons cobre(II). O
eluente transporta, então, os íons diretamente para o sistema de nebulização do
espectrômetro. Os sinais analíticos transiente foram medidos como altura do pico
usando o software do instrumento. As medidas foram realizadas sempre em
triplicatas. Não foi necessário recondicionar a mini coluna no final de cada ciclo, pois
as amostras foram tamponadas antes da pré-concentração.
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2.4.5 Preparo das amostras

O estudo visando à determinação de cobre foi realizado em amostras de
frutos do mar adquiridas em estabelecimentos comerciais localizados em Salvador–
BA. Foram utilizadas amostras de frutos do mar (camarão, sururu, ostra, robalo e
tainha), onde os mesmos foram obtidos em supermercados de Salvador, Brasil,
onde foram trituradas, homogeneizadas e secas durante oito horas a 110 °C, e
mantidos em ambiente livre de umidade. Os materiais de referência certificados
folhas de tomate (tomato leaves 1573a), folhas de maçã (apple leaves 1515) e
folhas de espinafre (Spinach leaves), todos provenientes do National Institute of
Standards and Technology (NIST) foram usados para testar a exatidão do método
proposto.
Cerca de 0,1 g de amostra foram pesados e adicionados ao copo de Teflon
de uma bomba de digestão ácida. Então, foram adicionados 2,0 mL de ácido nítrico
e 2,0 mL de peróxido de hidrogênio. O copo foi inserido na armadura da bomba, e o
conjunto foi submetido a radiação de microondas em forno comercial, com potência
média/alta de 100 W durante 1 minuto. Este procedimento foi realizado em triplicata
e pelo menos um branco de reagentes foi preparado para cada amostra. Após
arrefecimento à temperatura ambiente, o pH dos digeridos foi ajustado com solução
de NaOH e solução-tampão acetato pH 5,5. Finalmente, a amostra foi transferida
para um balão volumétrico de 25,0 mL e o volume, então, completado com água
desionizada. As amostras preparadas por este procedimento foram analisadas
imediatamente.
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2.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.5.1 Caracterização

A caracterização química do polímero foi feita através da análise e
comparação dos espectros de absorção no infravermelho (FT-IR) do IIP e do NIP.
Observando-se os espectros no infravermelho do polímero com os íons de cobre
(IIP-Cu) e o polímero não impresso (NIP) apresentados na Figura 19, pode-se
perceber nitidamente a diferença entre eles. Por exemplo, a presença de
estiramento fora do plano υ O-H em 3407 cm-1 referente à hidroxila de fenol presente
na estrutura do ácido cromotrópico para o espectro de infravermelho no NIP, em
contraste ao IIP. Provavelmente, isso se deve à coordenação entre os grupos O-Cu,
o que justifica a ausência de uma banda de absorção nessa faixa do espectro do IIPCu.

Figura 19. Espectros no infravermelho do IIP-Cu e NIP.
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2.5.2 Seletividade

Com o objetivo de estudar a seletividade do polímero, soluções contendo
cobre e outros íons a várias proporções foram preparadas e submetidas ao
procedimento proposto. Estudos feitos utilizando 100,0 µg L-1de Cu+2e os íons Al3+,
Ca2+, Cd2+, Cu2+, Fe3+, K+, Na+, Mn2+,Mg2+, Ni2+, Pb2+ e Zn2+ nas concentrações de
100, 200, 500, 1000, 2000 e 5000µg L-1, não mostram qualquer interferência na
determinação de cobre por F AAS após o procedimento de pré-concentração em
linha desenvolvido neste trabalho. Estes dados não são os limites, outras
concentrações poderiam ser testadas. A interferência foi definida como a perda ou
ganho do sinal analítico em 5%.

2.5.3 Otimização das variáveis do sistema em linha

Na otimização do sistema de pré-concentração em linha, foram enfatizadas as
condições de amostragem e eluição do metal da coluna no intuito de obter alta
sensibilidade, exatidão e resultados reprodutíveis. O sistema proposto para préconcentração de cobre(II) baseia-se na retenção de cobre(II) em coluna contendo o
polímero e posterior eluição para o nebulizador de um espectrômetro de absorção
atômica com chama. A partir dessas condições, foram estudados alguns fatores que
poderiam afetar a pré-concentração de Cu(II) buscando as condições experimentais
ótimas. Soluções de cobre a 100 µg L-1 foram utilizadas na otimização univariada
das condições experimentais.

2.5.3.1 pH
As soluções relativas a cada solução-tampão utilizada foram submetidas às
análises no sistema em linha para pré-concentração de cobre. Foram também
preparados brancos de reagentes relacionados a cada solução-tampão. O estudo do
efeito do pH é extremamente importante, pois a pré-concentração a um pH
adequado faz com que a sorção do metal de interesse seja quantitativa, além de
poder separá-lo das diferentes espécies da matriz, devido às diferenças de
estabilidade

dos

respectivos

complexos,

aumentando,

respectivamente

a

sensibilidade e estabilidade do método.
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Os resultados foram obtidos a partir de soluções-tampão de acetato (pH 3,54,5- 5,5,), borato (pH 6,5- 7,0 - 7,5 ) e amoniacal (pH 8,5) totalizando uma faixa de
pH entre 3,5- 8,5. O procedimento foi aplicado para as soluções, obtendo-se o
resultado apresentado na Figura 20.

Figura 20. Efeito do pH no sistema em linha para pré-concentração de cobre.

Como pode ser visto na Figura 20, a retenção máxima do cobre ocorreu a pH
5,5 para o polímero empregado. A solução-tampão de acetato de sódio pH 5,5 foi
escolhido para análises subsequentes.

2.5.3.2 Tipo de eluente
A escolha do eluente adequado é um fator essencial para a determinação de
sinal analítico do metal, pois este será o meio para as medidas da absorvância, e
diferentes solventes poderão apresentar comportamentos variados na chama,
influenciando o sinal analítico. Utilizaram-se como eluente soluções de ácido
clorídrico, ácido nítrico e ácido sulfúrico na concentração de 0,5 mol L-1. O ácido
sulfúrico foi o que melhor apresentou resultados na dessorção de cobre presente na
minicoluna do polímero, como apresentado na Figura 21.
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Figura 21. Efeito do tipo de eluente no sistema em linha para pré-concentração de
cobre.

2.5.3.3 Efeito da concentração do eluente
De acordo com o que foi definido anteriormente, o melhor eluente para
dessorção do cobre foi o ácido sulfúrico. Assim, foram testadas como eluentes
soluções de ácido sulfúrico nas concentrações de 0,01; 0,05; 0,10; 0,50; 0,75; 1,0;
1,25 e 1,50 molL-1. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 22.

Figura 22. Efeito da concentração do eluente no sistema de pré-concentração de
Cu(II).
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De acordo com os resultados, ocorre uma melhor recuperação de íons de
Cu

+2

usando soluções de ácido sulfúrico na concentração de 0,50 mol L-1. Abaixo

deste valor, há um decréscimo do sinal analítico, pois a concentração do ácido não é
suficiente para baixar totalmente o pH do meio e, então, retira uma quantidade
menor de analito da coluna. Também há uma diminuição na absorvância para
concentrações de ácidos acima de 0,50 mol L-1, provavelmente devido ao aumento
da acidez residual na mini coluna entre as etapas de eluição e pré-concentração.
Então, a concentração de H2SO4 a 0,1 mol L-1 foi utilizada para este trabalho, pois
qualquer alteração de mudança de concentração do eluente não afetará
significativamente na dessorção do analito, como pode-se verificar na Figura 22.

2.5.3.4 Efeito da vazão da amostra
A vazão da amostra é um parâmetro operacional importante para a eficiência
de pré-concentração. Em geral, a vazão da amostra no sistema em linha é limitada
pela pressão exercida e/ou eficiência de sorção. Uma solução de íons cobre foi
submetida à pré-concentração no sistema em linha, utilizando uma bomba
peristáltica auxiliar. O estudo foi efetuado a diferentes vazões (3,7 – 17,0 mLmin-1),
como apresentado na Figura 23. Neste estudo em particular, a introdução da
amostra no sistema não foi baseada em tempo. Um volume de 10,0 mL foi fixado
para todos os valores de vazão, de forma que a quantidade de íons cobre passando
pela coluna fosse sempre a mesma.

Figura 23.Efeito da vazão da amostra no sistema de pré-concentração do Cu(II).
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A Figura 23 ilustra que o aumento da vazão da amostra acarreta um pequeno
aumento no sinal analítico e o máximo foi alcançado com vazão de amostra de 5,6
mL min -1, sendo esta vazão escolhida para estudos posteriores. Em vazões maiores
há uma perda do sinal analítico, provavelmente porque a amostra passa com grande
velocidade pela coluna, consequentemente não havendo tempo do metal se
complexar com o ligante.

2.5.3.5 Efeito da vazão do eluente
A melhor vazão para eluição depende de quão fortemente o analito está retido
no sorvente e na força de dessorção do eluente. O efeito da vazão do eluente foi
examinado na faixa de 3,7 a 14 mL min-1, conforme demonstrado na Figura 24.

Figura 24. Efeito da vazão do eluente no sistema de pré-concentração de Cu(II).

O melhor valor de vazão, escolhido para o trabalho, foi de 8,0 mL min-1. Em
vazões menores há uma queda no sinal analítico, provavelmente porque a vazão do
eluente não é suficiente para arrastar o Cu(II) que está complexado à resina. A partir
de 8,0 mL min-1 também há uma queda do sinal analítico, pois o eluente não arrasta
com eficiência os íons de Cu(II) que está complexado no polímero, pois a velocidade
de eluição é grande.
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2.5.3.6 Tempo de pré-concentração
A solução contendo os íons de Cu(II) foi submetida à análise no sistema em
linha para calcular o tempo de pré-concentração de cobre. O tempo de préconcentração foi variado em intervalos de 30 segundos, partindo-se de 30s.

Figura 25. Efeito do tempo de pré-concentração sobre o sinal de absorvância do
cobre.

Observando-se a Figura 25, percebe-se que o sinal analítico varia com o
tempo de pré-concentração, no intervalo de 30 a 150 segundos. Então, a partir desta
faixa de tempo de pré-concentração, o fator de transferência de fase permanece
constante, ou seja, as perdas do componente, se existirem, são reprodutíveis.

2.5.4 Características analíticas

2.5.4.1 Limites de detecção e quantificação
Os limites de detecção e quantificação são os fatores mais críticos em um
método para análise de traços de forma que, se o método julgado não atender este
requisito todos os outros fatores serão irrelevantes.
O limite de detecção (LD) representa a menor concentração do analito que
pode ser detectada por um determinado método analítico, mas não necessariamente
quantificada, ou seja, é a menor concentração que proporciona um sinal no
instrumento significativamente diferente do sinal de um branco [97]. Existem várias
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maneiras de calcular o LD, no entanto, a IUPAC recomenda expressá-lo
matematicamente como três vezes o desvio padrão do valor do sinal analítico
correspondente ao branco obtidos de 20 a 30 determinações, dividido pela
inclinação da curva analítica [98], como mostra a Equação 1.

LD =

3s
a

(Equação 1)

Onde s é o desvio padrão e α é o coeficiente angular da curva analítica.

O limite de quantificação (LQ) é definido como o nível acima do qual
resultados quantitativos podem ser obtidos com um grau específico de confiança. É
matematicamente expresso como dez vezes o desvio padrão do valor do sinal
analítico correspondente ao branco obtido de 20 a 30 determinações, dividido pelo
coeficiente angular (b) da curva analítica (Equação 2).

LQ =

10s
a

(Equação 2)

Como apresentado na Tabela 2 observa-se excelente limite de detecção e
quantificação para determinação de cobre em amostras de frutos do mar pelo
método proposto.

Tabela 2. Limites de detecção e quantificação para determinação de cobre.
Parâmetro

Valor

Limite de detecção (LD)

0,76 µg L-1

Limite de quantificação (LQ)

2,53 µg L-1

2.5.4.2 Linearidade
A linearidade de um método é expressa pela capacidade que este tem em
responder proporcionalmente às concentrações das espécies dentro de uma
determinada faixa.
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Para a determinação da linearidade recomenda-se o uso de pelo menos cinco
níveis de concentração do analito diferentes [99].
O coeficiente de correlação linear (R) e o coeficiente de determinação (R2)
são usados para avaliar o quanto a reta pode ser adequada como modelo
matemático. O critério mínimo aceitável do coeficiente de determinação varia entre
os guias de validação de 0,90 a 0,99.
Para se obter o valor de R é preciso criar uma relação matemática que possa
estabelecer a correlação entre o sinal analítico obtido e soluções do metal com
concentrações conhecidas. Esta relação matemática pode ser expressa pela
equação da reta (y = ax + b), conhecida como equação da curva analítica.
O método proposto neste trabalho apresentou uma faixa linear que se
estendeu de 2,53 a 100,00 µg L-1 para a determinação de cobre em frutos do mar.
A Equação 3 demonstra a curva analítica obtida para determinação de cobre
usando padrões aquosos. O coeficiente de correlação linear obtido (R=0,9982)
indicou uma adequada linearidade, confirmando assim uma das características de
desempenho do método.
= 0,0037 + 0,0140

(Equação 3)

2.5.4.3 Precisão
A precisão é um parâmetro que avalia o grau de dispersão de resultados de
ensaios independentes obtidos pela repetição de uma mesma amostra ou de
padrões aquosos, em condições bem definidas. As duas formas mais comum de
expressá-la é por meio da repetitividade, que avalia a concordância entre resultados
independentes obtidos pelo mesmo métodos e sob as mesmas condições de
medição e da reprodutibilidade, que avalia a concordância entre resultados
independentes obtidos sob diferentes condições de medição.
A precisão é usualmente expressa em termos de desvio padrão relativo
(RSD%). A mesma é calculada através da razão entre o desvio padrão das medidas
de uma mesma concentração (s) e a média das medidas dessa concentração (Xm),
sendo expresso normalmente em porcentagem (Equação 4).
RSD % =

. 100

(Equação 4)
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A precisão é um parâmetro geralmente dependente da concentração do
analito e em virtude disso se faz necessário a sua determinação para diferentes
concentrações do analito [100]. Deste modo, a precisão expressa em termos de
desvio padrão relativo (RSD%), foi de 3,1 e 3,5% para amostras de frutos do mar
com concentrações de cobre de 32,44 e 4,48 mg Kg-1, respectivamente.

2.5.4.4 Exatidão
A exatidão de um método analítico é confirmada pela proximidade dos
resultados individuais encontrados em um determinado ensaio, em relação a um
valor verdadeiro de referência aceito como o mais provável. A exatidão, quando
aplicada a uma série de resultados de ensaios, implica numa combinação de
componentes de erros aleatórios e sistemáticos. Os processos normalmente
utilizados para avaliar a exatidão de um método analítico são: uso de materiais de
referência certificados, participação em comparações interlaboratoriais, comparação
de métodos, ensaios de adição e recuperação.

Neste trabalho, a exatidão do

método foi avaliada através da análise de material de referência certificado de folhas
de tomate (tomato leaves 1573a), folhas de maça (apple leaves 1515) e folhas de
espinafre (Spinach leaves). Aplicando o método proposto encontrou-se uma
concentração de cobre concordante com os valores certificados, como mostra a
Tabela 3, conferindo assim exatidão ao método. O material certificado foi preparado
da mesma maneira das amostras de frutos do mar utilizando uma massa de
aproximadamente 0,10 g.

Tabela 3.Determinação de cobre em material certificado (n=3).
Concentração de cobre (mg Kg-1)
Material de referência
Valor certificado

Valor encontrado

Tomato leaves 1573a

4,70 ± 0,14

5,11 ± 0,17

Apple leaves 1515

5,64 ± 0,24

5,07 ± 0,53

Spinach leaves

12,2 ± 0,6

10,78 ± 0,53
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2.5.5 Aplicação do método proposto
O método proposto para determinar a concentração de cobre foi aplicado em
amostras de frutos do mar com uma frequência analítica de 48 amostras por hora.
Os resultados, expressos com intervalo de confiança (ao nível de 95%), são
apresentados na Tabela 4.
A União Européia (UE) fixa os teores máximos de determinados
contaminantes em alimentos, de forma a reduzir a presença desses contaminantes a
níveis tão baixos para estimular a realização de boas práticas. Dessa forma, elevase a proteção da saúde pública, em especial para os grupos sensíveis da população
como crianças e pessoas alérgicas.
As concentrações de cobre nas amostras analisadas mostraram-se inferiores
ao limite máximo de tolerância de cobre permitido em alimentos pela União
Européia, considerado com sendo igual a 12 mg kg-1 para homens e 10 mg kg-1 para
mulheres por peso corporal [101], exceto a amostra de Ostra 147.1 que estava a
acima do valor estabelecido.

Tabela 4.Determinação de cobre em amostras de frutos do mar por F AAS (n=3).
Amostra

Concentração Cu
(mg Kg-1)*

Precisão (RSD %)

Ostra 147.1

32,44 ± 1,62

3,1

Siri 148.2

4,03 ± 0,25

3,9

Siri 148.7

4,48 ± 0,25

3,5

Sururu 2B.1

< LQ

----

Sururu 2B.2

< LQ

----

Tainha 3C.1

< LQ

----

Tainha 3C.2

< LQ

----

Robalo 1A.1

< LQ

----

Robalo 1A.2

< LQ

----

Camarão A.1

< LQ

----

Camarão A.2

< LQ

----

*Resultados expresso com intervalo de confiança de 95%.
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2.6 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS

O sistema de pré-concentração com base em uma mini coluna recheada com
o polímero com íons impressos foi desenvolvido. O polímero sintetizado neste
trabalho foi aplicado com sucesso à extração em fase sólida de cobre e sua
determinação em amostras de frutos do mar através da técnica de F AAS. O
procedimento desenvolvido ofereceu inúmeras vantagens como adequada exatidão,
sensibilidade, baixos limites de detecção e quantificação, o que permitiu a
determinação de cobre em frutos do mar em nível de traços (mg kg-1). A metodologia
empregada apresentou ainda alta frequência analítica, elevada seletividade e
reprodutibilidade, e, além disso, a contaminação de amostras e reagentes foi
minimizada por se tratar de um sistema fechado. As concentrações de cobre nas
amostras

analisadas

apresentaram

valores

abaixo

dos

limites

máximos

estabelecidos pela legislação.
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CAPÍTULO III

SÍNTESE DE NOVOS POLÍMEROS COM ÍONS IMPRESSOS
E SUA APLICAÇÃO NA PRÉ-CONCENTRAÇÃO E
DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO, COBRE E NÍQUEL EM
AMOSTRAS DE FARINHA DE MILHO POR ICP OES
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3.1 INTRODUÇÃO

Neste trabalho, foi desenvolvido um procedimento para a determinação de
cádmio, cobre e níquel em amostras de farinha de milho empregando injeção em
fluxo e detecção por ICP OES (espectrometria de emissão óptica com plasma
acoplado indutivamente). As variáveis pertinentes ao sistema foram otimizadas por
método univariado.
O método desenvolvido teve como parâmetros de validação: limite de
detecção e quantificação, linearidade das curvas analíticas, precisão mediante
determinação do desvio padrão relativo, avaliação da exatidão considerando análise
de material de referência certificado e comparação entre resultados estabelecidos
pelo método desenvolvido e outros existentes na literatura.
O método foi aplicado na determinação de cádmio, cobre e níquel em nove
amostras de diferentes marcas de farinha de milho adquiridas em estabelecimentos
comerciais na cidade de Jequié-BA. As concentrações encontradas nas amostras
variaram na faixa de 2,6 a 13,1 mg Kg-1 para cobre, já para cádmio e níquel não foi
possível a quantificação uma vez que teores destes metais nestas matrizes estavam
a baixo do limite de quantificação.
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3.2 OBJETIVOS

3.2.1 Objetivo geral

Sintetizar novos polímeros com íons impressos e aplicar em um sistema em
linha para a pré-concentração e determinação de cádmio, cobre e níquel e em
amostras de farinha de milho.

3.2.2 Objetivos específicos

Sintetizar os polímeros com íons Cd(II), Cu(II) e Ni(II) impressos, utilizando o
método de polimerização “em bulk”.

Caracterizar o novo material sintetizado por espectroscopia no Infravermelho
em fransformada de Fourier

Utilizar os polímeros sintetizados no desenvolvimento de um sistema em linha
de pré-concentração e detecção de Cd, Cu e Ni por espectrometria de
emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES).

Validar o método proposto através da análise de material de referência
certificado.

Aplicar o método proposto em amostras de farinha de milho comerciais,
utilizando o sistema desenvolvido.
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3.3 PARTE EXPERIMENTAL

3.3.1 Equipamentos e acessórios

A detecção dos elementos foi realizada em espectrômetro de emissão óptica
com plasma acoplado indutivamente com visão dupla-radial e axial (Optima 7000
DV, Perkin Elmer, Norwalk, USA). Argônio comercial (99,997%) foi utilizado para
geração do plasma, como gás de nebulização e auxiliar. O sistema de introdução da
amostra consiste em um nebulizador de fluxo cruzado acoplado a uma câmara de
nebulização do tipo Scott. As intensidades de emissão foram medidas nas linhas
com maior sensibilidade e ausência de interferências. Os parâmetros instrumentais
do ICP OES estão apresentados na Tabela 5.

Tabela 5. Parâmetros instrumentais usados para determinação de cádmio, cobre e
níquel por espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente
(ICP OES).
PARÂMETRO

VALOR

Potência de radiofrequência (KV)

1,3

Vazão do gás auxiliar (L min-1)

0,2

Vazão do argônio (L min-1)

15

Vazão do gás nebulizador (L min-1)

0,8

Vazão de aspiração da amostra (mL min-1)

1,5

Tempo de integração (s)

15

Visão do plasma

Axial
214,439 (Cd)

Comprimento de onda (nm)

327,393 (Cu)
216,556 (Ni)
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As soluções no sistema em linha foram propulsionadas empregando-se uma
bomba peristáltica Milan, modelo BP 200 equipada com tubos de silicone de vários
diâmetros foi usada para propulsionar todas as soluções. Três válvulas manuais de
seis vias, UPCHURCH, modelo P/N V-450 foi utilizada para selecionar etapas de
pré-concentração e eluição.
Também foram utilizados os seguintes equipamentos: medidor de pH
(Digimed, DM 20, Santo Amaro, Brasil), balança analítica (Sartorius, modelo BL
D105), agitador magnético com aquecimento (Fisatom, modelo 752 A), Água
deionizada ultrapura proveniente se um sistema de purificação Elga (modelo
Easypure) foi utilizada em todo o trabalho. Um espectrômetro de infravermelho
modelo Spectrum Two, (Perkin Elmer) foi utilizado na caracterização dos polímeros.

3.3.2 Síntese dos polímeros com íons impressos
O procedimento para a síntese do IIP de níquel é descrito a seguir. O IIP de
cádmio foi sintetizado empregando procedimento similar; neste caso, foi utilizado
sulfato de cádmio, ao invés do sal de níquel. A síntese do IIP de íons Cu(II) é
descrita na seção 2.4.3.
O IIP de níquel foi preparado pelo método conhecido por polimerização em
“bulk”, na qual a reação é realizada em sistema homogêneo [19]. Na primeira etapa
da síntese, 100,0 mL de metanol foram adicionados gradativamente a um becker de
400 mL contendo 1,6 g do ligante ácido cromotrópico, sob vigorosa agitação até a
completa dissolução. Então, foram acrescentados 0,42 g do monômero funcional
(MF) vinilpiridina e 0,53 g de sulfato de níquel (2,0 mmol). A mistura foi mantida sob
agitação constante por duas horas à temperatura ambiente. Após este período, o
precipitado foi separado por filtração a vácuo.
Na segunda etapa da síntese, o composto seco foi colocado em um frasco
selado, no qual foram adicionados 2,08 g de estireno, 2,60 g do agente de ligação
cruzada divinil benzeno e 0,05 g do iniciador radicalar 2,2-azo-bis-isso-butronitrila
(AIBN). O sistema foi resfriado a 0°C e o interior do frasco saturado com nitrogênio
por 5 min. Em seguida, a mistura reacional foi mantida em banho-maria a 60°C sob
vigorosa agitação por 24 horas. Então, o polímero foi retirado do frasco e triturado
manualmente empregando um almofariz.
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A remoção do Ni(II) do polímero foi feita em etapas de lavagem com 200,0 mL
de uma solução de ácido nítrico 1:1 (v/v). Finalmente, o polímero foi seco a 60°C e
mantido em dessecador à temperatura ambiente.
As Figuras 26 e 27 apresentam as equações que representam a síntese do
polímero com íons Ni(II) impressos, de acordo com a metodologia proposta.

Figura 26. Esquema reacional para a formação do complexo de Ni(II).

Figura 27. Esquema reacional para a formação do polímero com íons impressos.
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3.3.3. Sistema de pré-concentração em linha
O sistema de pré-concentração em linha aplicado neste trabalho está
representando de acordo com a Figura 28.

Etapa I
Posição A
Amostra

2

1

P

5

3

6

C2
5

4

V1

Descarte

2

1
3

6

C1

Eluente

2

1
3

6

Posição B

Posição B

C3
5

4

V2

4

ICP-OES

V3

Etapa II
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2

1

P

2

1
3

6
5

3

6

C2
5

4

V1

Descarte

2

1
3

6

C1

Eluente

Posição B

Posição A

C3
5

4

V2

4

ICP-OES

V3

Etapa III
Posição B
Amostra

2

1

P

2

1
3

6
5

3

6

C2
5

4

V1

Descarte

2

1
3

6

C1

Eluente

Posição A

Posição A

C3
5

4

V2

4

ICP-OES

V3

Etapa IV
Posição B
Amostra

P
Eluente

2

1

V1

3

6

C2
4

5

C3
4

V2

Descarte

2

1
3

6

C1
5

2

1
3

6

Posição A

Posição B

5

4

ICP-OES

V3

Figura 28. Diagrama esquemático do sistema em linha utilizado para préconcentração e determinação de cádmio, cobre e níquel por ICP OES. C1, C2 e C3:
minicolunas recheadas com os polímeros de Cd, Cu e Ni respectivamente; V1, V2 e
V3, válvulas manuais de seis vias; minicolunas e válvulas em azul: sorção;
minicolunas e válvulas em vermelho: eluição. Período de cada etapa: 30 s.
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O sistema foi composto de duas bombas peristálticas equipadas com tubos
de Tygon, três válvulas de seis vias e três minicolunas C1, C2 e C3 empacotadas
(70 mg) com os polímeros correspondentes e um espectrômetro de emissão óptica
com plasma acoplado indutivamente. O sistema de análise em fluxo foi operado com
base no tempo. Uma solução contendo os íons Cd(II), Cu(II) e Ni(II) foi bombeada a
2,8 mL min-1através do sistema em linha, conforme a Figura 28. Cada etapa tem
duração de trinta segundos.
Etapa I: No início de um ciclo, a válvula V1 é mantida na posição 1, enquanto
as válvulas V2 e V3 permanecem na posição 2. Nesta etapa, ocorre a passagem da
solução contendo os elementos pela minicoluna C1 e consequente sorção dos íons
Cd(II). A solução residual flui diretamente para um recipiente de descarte.
Simultaneamente, há passagem da solução do eluente (ácido sulfúrico 0,5 mol L-1)
pelas minicolunas C2 e C3. A linha do eluente é direcionada para o sistema de
nebulização do espectrômetro.
Etapa II: A ação correspondente a esta etapa, é a mudança de posição da
válvula V2. Então, a solução contendo os elementos flui através da minicoluna C2,
na qual ocorre a sorção dos íons Cu(II).
Etapa III: Nesta etapa, as posições das válvulas V1 e V2 são alteradas
simultaneamente. Nesta condição, a solução do eluente, fluindo a 2,8 mL min-1,
passa pela minicoluna C1, promovendo a dessorção dos íons Cu(II) e transportandoos ao espectrômetro, onde ocorre a detecção do elemento. Ao mesmo tempo, a
solução dos elementos passa através da minicoluna C3, iniciando-se a sorção dos
íons Ni(II).
Etapa IV: Trinta segundos depois,a posição da válvula V2 é modificada.
Neste momento, a solução do eluente passa através da minicoluna C2. Este
processo resulta na detecção dos íons cobre.
Após a etapa 4, as posições das válvulas V1 e V3 são alteradas, de acordo
com a etapa 1, reiniciando-se o ciclo. Nesta situação, ocorre a eluição e detecção
dos íons Ni(II), além do início de um ciclo de sorção dos íons Cd(II). Ao completar-se
cada etapa de eluição, a solução de eluente continua passando pela minicoluna
correspondente. Nestes períodos, ocorre uma lavagem da minicoluna com a solução
ácida.
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Os sinais analíticos foram medidos como altura do pico usando o software do
instrumento. As medidas foram realizadas sempre em triplicata. A Tabela 6
apresenta um resumo das etapas envolvidas no funcionamento do sistema em linha.

Tabela 6. Etapas para operação do sistema em linha utilizado para préconcentração e determinação de cádmio, cobre e níquel por ICP OES.
Posição da
Etapa

Período

válvula

Evento na minicoluna

(s)

Elemento
detectado

V1

V2

V3

C1

C2

C3

I

30

A

B

B

Sorção

Lavagem

Eluição

Ni

II

30

A

A

B

Sorção

Sorção

Lavagem

----

III

30

B

A

A

Eluição

Sorção

Sorção

Cd

IV

30

B

B

A

Lavagem

Eluição

Sorção

Cu

3.3.4 Reagentes
Todas as soluções foram preparadas utilizando água ultrapura. Todos os
reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico (PA). Soluçõestampão acetato de sódio (pH 3,5 - 5,5), borato de sódio (pH 6,5 - 8,5) e amoniacal
(pH 9,0 - 10,0) foram utilizadas para ajustar o pH das soluções de metais quando
necessário. Solução padrão de cádmio (Fluka), cobre (Fluka) e níquel (Fluka) a 1000
mg L-1 foram utilizadas para as análises. As soluções de trabalho foram preparadas
por diluições adequadas. As soluções de ácido clorídrico (Merck), nítrico (Merck) e
sulfúrico (Merck) utilizadas como eluentes foram preparadas por diluição direta das
soluções concentradas. Ácido cromotrópico (Aldrich), vinilpiridina (Aldrich), metanol
(CRQ), estireno (Aldrich), divinilbenzeno (Aldrich) e 2,2-azobisisobutironitrila (Aldrich)
foram utilizados na síntese dos polímeros. A exatidão da metodologia proposta foi
verificada utilizando-se material biológico de referência certificado líquen (BCR482)e plâncton - 414 BCR,ambos do Institute for Reference Materials and
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Measurements. Também foi utilizado o material folhas de tomateiro 1573a,
provenientes do National Institute of Standards and Technology (NIST).
3.3.5 Coleta e preparo das amostras de farinha de milho

Os estudos visando a determinação de cádmio, cobre e níquel foram
realizados utilizando-se nove amostras de farinha de milho adquiridas em
supermercados da cidade de Jequié-BA. As amostras foram armazenadas em
frascos de polipropileno, protegidas da luz e umidade.
Aproximadamente, 0,1 g de cada amostra de farinha de milho foi pesada e
transferida para o copo de Teflon de uma bomba de digestão ácida (marca Parr,
modelo 4781). Em seguida, foram adicionados1,0 mL de HNO3 concentrado e 1,0 mL
de H2O2a 30% (v/v). O copo foi inserido na armadura metálica da bomba, e o
sistema mantido sob aquecimento em estufa de esterilização durante 3 horas, a uma
temperatura de 160 °C. A digestão de cada amostra foi realizada em triplicata, assim
como ocorreu com os brancos de reagentes. Após resfriamento à temperatura
ambiente, o pH dos digeridos foi ajustado com solução concentrada de NaOH e
solução-tampão amoniacal (pH 8,5). A amostra líquida foi, então, transferida para
balão volumétrico de 25,0 mL e o volume completado utilizando água desionizada
ultrapura. Os materiais de referência certificados foram submetidos ao mesmo
procedimento aplicado às amostras de farinha de milho.
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3.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.4.1 Caracterização dos polímeros

As caracterizações químicas dos polímeros foram feitas através das análises e
comparações dos espectros de absorção no infravermelho (FT-IR) dos IIPs e do
NIP. Os espectros no infravermelho dos polímeros com os íons de cobre, cádmio e
níquel são muitos parecidos em relação ao polímero não impresso (NIP) como
apresentado na Figura 29. Pode-se perceber nitidamente a presença de estiramento
fora do plano υO-H em 3407 cm-1 referente à hidroxila de fenol presente na estrutura
do ácido cromotrópico para o espectro no infravermelho do NIP, em contraste aos
IIPs, isso provavelmente se deve à coordenação entre os grupos O-Cu,O-Cd e O-Ni,
sendo assim não se observou número de onda nessa faixa do espectro para os IIPs
de Cu, Cd e Ni como esperado.

Figura 29.Espectros no infravermelho do IIP-Cd, IIP-Cu, IIP-Ni e NIP.
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3.4.2 Otimização das variáveis do sistema de pré-concentração
As condições iniciais de operacionalização do sistema basearam-se em um
levantamento prévio existente na literatura envolvendo a determinação de cádmio,
cobre e níquel por meio de extração em fase sólida. A partir de então, foram
estudados os fatores que poderiam afetar a pré-concentração. Desta forma, foi
realizado um estudo das condições mais adequadas, efeito do pH, tipo de eluente,
concentração do eluente, vazões da amostra, e tempo de pré-concentração da
amostra.

3.4.2.1 Efeito do pH
O estudo do efeito do pH é extremamente importante, pois a pré-concentração
a um pH adequado faz com que a sorção do metal de interesse seja quantitativa,
além de poder separá-lo das diferentes espécies da matriz, devido às diferenças de
estabilidade

dos

respectivos

complexos,

aumentando,

respectivamente

a

sensibilidade e estabilidade do método. Os resultados foram obtidos a partir de
soluções-tampão acetato (pH 3,5 - 4,0 - 5,0 – 6,0), borato (pH 7,5 - 8,5) e amoniacal
(pH 8,5 - 9,0 - 10,0) totalizando uma faixa de pH entre 3,5 - 10,0. O procedimento foi
aplicado para as soluções, obtendo-se o resultado apresentado na Figura 30.

Figura 30. Efeito do pH no sistema em linha para pré-concentração de cádmio,
cobre e níquel.
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Como pode ser visto na Figura 30, a retenção máxima dos metais analisados
ocorreu em pH 8,5 para os polímeros empregados. A solução-tampão amoniacal pH
8,5 foi escolhido para análises subsequentes.

3.4.2.2 Efeito do tipo de eluente
Utilizaram-se como eluente soluções de ácido clorídrico, ácido nítrico e ácido
sulfúrico na concentração de 0,5 mol L-1. O ácido sulfúrico foi o que apresentou
melhores resultados (Figura 31) na dessorção de cádmio, cobre e níquel presente
na minicoluna do polímero.
A escolha do eluente adequado é um fator essencial para a determinação de
sinal analítico do metal, pois este será o meio para as medidas de intensidades, e
diferentes solventes poderão apresentar comportamentos variados, influenciando o
sinal analítico.

Figura 31. Efeito do tipo de eluente no sistema em linha.
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3.4.2.3 Efeito da concentração do eluente
De acordo com o que foi definido anteriormente, o melhor eluente para
dessorção de cádmio, cobre e níquel foi o ácido sulfúrico, sendo assim foram
utilizados como eluente soluções de ácido sulfúrico nas concentrações de 0,01;
0,05; 0,10; 0,50; 0,75 e 1,0 molL-1.
Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 32.

Figura 32. Efeito da concentração do eluente no sistema de pré-concentração de
Cd, Cu e Ni
Como apresentado na Figura 32, há uma melhor recuperação dos íons
analisados usando soluções de ácido sulfúrico na concentração de 0,75 mol L-1,
abaixo desse valor, há um decréscimo do sinal analítico, pois a concentração do
ácido não é suficiente para baixar totalmente o pH do meio, e, então, retira uma
quantidade menor de analito da coluna. Também há uma diminuição na absorvância
para concentrações de ácidos acima de 0,75 mol L-1, provavelmente devido ao
aumento da acidez residual na minicoluna entre as etapas de eluição e préconcentração. Sendo assim, a concentração de H2SO4 a 0,5 mol L-1 foi utilizada para
este trabalho, pois qualquer alteração de mudança de concentração do eluente não
afetará significativamente na dessorção do analito principalmente para o níquel que
apresentou o menor sinal analítico em relação aos demais metais, como pode-se
verificar na Figura 32.
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3.4.2.4 Efeito da vazão da amostra
A vazão da amostra é um parâmetro operacional importante para a eficiência
de pré-concentração e determina o volume de amostra a ser utilizado. Em geral, a
vazão da amostra no sistema em linha é limitada pela pressão exercida e/ou
eficiência de sorção. Uma solução contendo íons cádmio, cobre e níquel foi
submetida à análise no sistema em linha para pré-concentração utilizando uma
bomba peristáltica auxiliar para a linha da amostra e efetuou-se o estudo a
diferentes vazões (1,4 – 7,6 mLmin-1), como apresentado na Figura 33.

Figura 33. Efeito da vazão da amostra no sistema de pré-concentração
desenvolvido.

A Figura 33 ilustra que com o aumento da vazão da amostra houve um
pequeno aumento no sinal analítico e o máximo foi alcançado com vazão de
amostra de 5,6 mL min -1, no entanto a vazão utilizada para os trabalhos posteriores
foi de 2,8 mL min

-1

para não saturar o equipamento com solução em excesso. Em

vazões maiores há uma perda do sinal analítico, provavelmente porque a amostra
passa com grande velocidade pela coluna, consequentemente não havendo tempo
do metal ser retido significativamente.
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3.4.2.5 Tempo de pré-concentração
A solução contendo os íons de Cd, Cu e Ni foi submetida à análise no sistema
em linha para calcular o tempo de pré-concentração destes íons. O tempo de préconcentração foi variado em intervalos de 30 segundos, partindo-se de 30s.

Figura 34. Efeito do tempo de pré-concentração sobre o sinal da intensidade dos
íons de Cd, Cu e Ni.

Observando-se a Figura 34, percebe-se que o sinal analítico varia com o
tempo de pré-concentração, no intervalo de 30 a 180 segundos. Então, a partir desta
faixa de tempo de pré-concentração há uma saturação de íons de Cd+2 no detector
do equipamento, sendo assim, o estudo do tempo de pré-concentração foi realizado
até o tempo de 180 segundos. Vale salientar a partir da Figura 33 que no tempo
máximo estudado (180 s) houve pouca variação do sinal analítico em relação ao
tempo de 150 segundos, isso acontece provavelmente que a coluna utilizada para
extração dos íons estava ficando saturada.

82

3.4.3 Validação do método

Ao se propor uma nova metodologia analítica, é de fundamental importância a
definição de alguns parâmetros que garantam a obtenção de dados reprodutíveis e
confiáveis para a aplicação da mesma. Assim, a validação de um método é um
processo pelo qual se estabelece as características do método, conferindo-lhe os
requisitos de qualidade necessários para as aplicações analíticas a serem
praticadas. Nesse processo, atributos ou figuras de mérito são determinados e
avaliados, sendo estes importantes partes de um programa de garantia de
qualidade, tendo como objetivo principal assegurar que um método seja adequado
aos fins para os quais tenha sido planejado [102].
A linearidade do método proposto foi avaliada mediante a análise de soluções
de diferentes concentrações, abrangendo a faixa de concentração de interesse no
trabalho, sendo para isso utilizados padrões de medida em cinco níveis distintos de
concentração como recomenda a literatura [103, 104]. Este parâmetro permitiu
adquirir uma estimativa da qualidade da curva obtida, visto que quanto mais próximo
de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza
dos coeficientes de regressão estimados.
Neste trabalho, o limite de detecção (3δ/s) calculado para cádmio, cobre e
níquel, onde “δ” representa o desvio padrão da solução do branco, e “s” a inclinação
da curva analítica [105], foram de 0,2, 2,1 e 0,2 µg L-1, respectivamente. Para o
cálculo do limite de quantificação (10δ/s) também foram levados em consideração os
parâmetros da curva analítica e medidas do branco. Dessa forma, os limites de
quantificação deste trabalho foram equivalentes a 0,7 µg L-1 para cádmio, 7,1 µg L-1
para cobre e 0,6 µg L-1 para níquel.
Assim, os limites de detecção encontrados neste trabalho, a partir dos
brancos dos reagentes submetidos ao mesmo procedimento que as amostras,
demonstraram que o método apresenta-se bastante sensível para a determinação
de cádmio, cobre e níquel nas soluções de digeridos de amostras de farinha de
milho.
Neste trabalho, a exatidão do método foi avaliada através da análise de
material de referência certificado de folhas de tomateiro NIST 1573, líquen IRMM
BCR 482 e plâncton IRMM BCR-414. Aplicando o método proposto foi encontrada
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concentrações de cádmio, cobre e níquel concordante com o valor certificado
(Tabela 7).
Para avaliar se houve diferença significativa, a um nível de confiança de 95%,
entre o valor certificado e o valor encontrado, foi aplicado o teste t, que permitiu
inferir que não houve diferença significativa entre os valores obtidos pelo método
proposto e o valor certificado, conferindo assim exatidão ao método proposto.
O método desenvolvido neste trabalho apresentou uma faixa linear que se
estendeu de 0,7 a 125,0 µg L-1 para cádmio, 7,1 a 125,0 µg L-1 para cobre e 0,6 a
75,0 µg L-1 para níquel. Essa faixa de concentração, na qual a sensibilidade pode
ser considerada constante, corresponde a 0,17 a 31,25 mg Kg-1 (Cd), 1,8 a 31,2 mg
Kg-1 (Cu) e 0,14 a 18,75 mg Kg-1 (Ni) para as amostras de farinha de milho digeridas.
A faixa linear consiste na extensão da aplicabilidade do método, e vai desde o limite
de quantificação (LQ) até a concentração onde se observa o desvio da linearidade.
Diante do exposto, o desenvolvimento do método para determinação de
cádmio, cobre e níquel em amostras de farinha de milho por ICP OES, apresentou
boa precisão e exatidão, baixo limite de detecção e quantificação. Na Tabela 8 são
apresentadas as principais figuras de mérito obtido para o método proposto
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Tabela 7. Determinação de cádmio, cobre e níquel em material de referência certificado (n=3).
Teor do elemento (mg Kg-1)
Material certificado

Cádmio

Cobre

Níquel

Certificado

Encontrado

Certificado

Encontrado

Certificado

Encontrado

1,52 ± 0,04

1,7 ± 0,1

4,70 ± 0,14

4,4± 0,2

------

------

Líquen IRMM BCR 482

------

------

7,03± 0,19

7,3± 0,2

2,47 ± 0,07

2,6± 0,2

Plâncton IRMM BCR-414

------

------

29,5 ± 1,30

27,8±2,1

18,8 ± 0,8

19,0± 0,3

Folhas de tomateiro NIST 1573a

Tabela 8. Parâmetros analíticos do sistema de pré-concentração
Parâmetro

Valor
Cd

Cu

Ni

Frequência de amostragem, h-1

30

30

30

Fator de enriquecimento

14

8

12

Índice de consumo, mL

0,80

1,40

0,93

7

4

6

Limite de detecção, mg Kg-1

0,05

0,5

0,04

Limite de detecção, µg L-1

0,2

2,1

0,2

Limite de quantificação, mg Kg-1

0,17

1,8

0,14

Limite de quantificação, µg L-1

0,7

7,1

0,6

Equação da curva analítica com pré-concentração

A = 5,6 × 103C - 1,1 × 104

A = 7,7 × 102C + 3,7 × 103

A = 1,3 × 103C + 2,2 × 103

Equação da curva analítica sem pré-concentração

A = 4,1 × 102C - 4,3 × 102

A = 1,0 × 102C + 3,5 × 102

A = 1,1 × 102C + 2,9 × 102

Eficiência da concentração, min-1
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3.4.4 Aplicação do método proposto

O sistema de análise proposto foi utilizado para a determinação de cádmio,
cobre e níquel em nove amostras de farinha de milho comercializadas nos
supermercados da cidade de Jequié-BA. Os resultados estão apresentados na
Tabela 9.
As recuperações (R) das adições padrão de três amostras de farinha de milho
foram quantitativas (92-107%) para cádmio, (94-109%) para cobre e (92-99%) para
níquel. Estes resultados provam também que o procedimento não foi afetado por
interferências da matriz e pode ser aplicado satisfatoriamente para a determinação
de cádmio, cobre e níquel em amostras de farinha de milho.
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Tabela 9.Determinação de cádmio, cobre e níquel em amostras de frutos do mar por ICP OES (n=3).

Cádmio
Amostra

Teor (mg Kg-1)
Adicionado

Encontrado

0,0

<LQ

Marca 1

Marca 2

Marca 3

12,5

12,9 ± 3,2

0,0

<LQ

12,5

11,45 ± 1,8

0,0

<LQ

12,5

13,46 ± 2,7

Marca 4

0,0

<LQ

Marca 5

0,0

Marca 6

Cobre
Teor (mg Kg-1)

R
(%)

Adicionado

Encontrado

0,0

2,6±0,3

103
12,5

16,2±2,6

0,0

7,03±0,9

92

107

12,5

18,8 ±1,4

0,0

<LQ

Níquel
Teor (mg Kg-1)

R
(%)

Adicionado

Encontrado

0,0

<LQ

12,5

11,5 ± 1,8

0,0

<LQ

12,5

11,6 ± 0,6

0,0

<LQ

12,5

12,4 ± 0,7

109

94

105

R
(%)
92

93

99

12,5

13,1±0,5

----

0,0

3.7 ± 0.7

----

0,0

<LQ

----

<LQ

----

0,0

4.1 ± 1.6

----

0,0

<LQ

----

0,0

<LQ

----

0,0

12.9 ± 2.8

----

0,0

<LQ

----

Marca 7

0,0

<LQ

----

0,0

12.4 ± 2.6

----

0,0

<LQ

----

Marca 8

0,0

<LQ

----

0,0

11.3 ± 1.8

----

0,0

<LQ

----

Marca 9

0,0

<LQ

----

0,0

7.0 ± 0.9

----

0,0

<LQ

----

Intervalo de confiança de 95%; LQ, limite de quantificação.
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3.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS
O método proposto mostrou boa precisão e sensibilidade. Os limites de
detecção e de quantificação são compatíveis com outras metodologias encontradas
na literatura. A análise de material de referência certificado foi utilizado para validar o
método desenvolvido e os resultados obtidos concordaram com os valores
certificados.
A determinação de cádmio, cobre e níquel por ICP OES nas amostras de
farinha de milho foi adequada, apresentando baixos desvios entre as medidas. As
concentrações encontradas encontram-se abaixo do limite máximo admissível
estabelecido pelo Ministério da Agricultura do Brasil.
Dessa forma, conclui-se que este trabalho é oportuno, considerando que a
farinha de milho encontra-se entre os alimentos mais consumidos no Brasil e no
mundo, sendo de vital importância a análises de metais tóxicos nestes alimentos.
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CAPÍTULO IV

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este trabalhou possibilitou a determinação de metais em amostras de frutos
do mar e farinha de milho utilizando diferentes procedimentos e empregando
variadas técnicas analíticas.
A determinação de cobre em frutos do mar utilizando o sistema em linha
mostrou-se uma estratégia interessante, permitindo a utilização de poucos reagentes
e com uma frequência analítica considerável. Apresentou ainda adequada exatidão,
sensibilidade, baixos limites de detecção e quantificação, o que permitiu a
determinação de cobre em frutos do mar em nível de traços (mg kg-1). Vale salientar,
que o polímero sintetizado foi bastante seletivo para os íons de cobre, corroborando
assim com uma das principais vantagens dos IIPs em ser bastante seletivos.
O procedimento avaliado para a determnação de Cd, Cu e Ni apresentaram
boa exatidão e precisão, evidenciadas por percentuais de recuperação de cádmio,
cobre e níquel que variaram de (92-107%), (94-109%) e (92-99%) respectivamente e
pelo desvio padrão relativo sempre inferior a 10%. Somado a isso, foram alcançados
baixos LD e LQ, coeficientes de correlação adequados e inexistência de efeito de
matriz. Estes resultados indicam a viabilidade de aplicação deste procedimento na
determinação da concentração de cádmio, cobre e níquel em amostras de farinha de
milho.
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