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RESUMO 
 

 
Neste trabalho foi desenvolvido um sistema de pré-concentração em linha para 

determinação de cobre usando Espectrometria de Absorção Atômica em Chama 

(FAAS). O processo baseia-se na extração em fase sólida de íons cobre (II) em uma 

minicoluna de Amberlite XAD-2 impregnada com 2-(2-tiazoliazo)-5-dimetilaminofenol 

(TAM). A otimização das variáveis experimental deste sistema foi executada usando-

se planejamento fatorial de dois níveis e matrix de Doehlert. As variáveis: vazão de 

amostragem (VA), vazão de eluição (VE), pH e concentração do tampão fosfato (CT) 

foram escolhidas como fatores na otimização. Os resultados do planejamento fatorial 

de dois níveis 24 com 16 corridas (em duplicata) foram avaliados através de Análise 

de Variância (ANOVA) demostrando que os fatores VA, VE e pH, são 

estatisticamente significativos, juntamente com as interações VE-pH, VA-VE, CT-pH, 

VA-CT e VE-CT. Em seguida, dois planejamentos Doehlert de duas variáveis foram 

aplicados para se encontrar as condições ótimas para pré-concentração e 

determinação do cobre. A robustez do sistema foi avaliada através de planejamentos 

fatoriais fracionários 27-4e 23-1, centrados nas condições experimentais estabelecidas 

na otimização do processo. Os resultados demonstraram que o sistema em linha é 

robusto para variações de ±10% da vazão de fluxo do eluente, da concentração do 

eluente e da concentração do tampão e 5% para o valor nominal do pH e da vazão 

de amostragem. O método proposto permitiu a determinação do cobre com limite de 

detecção (3σ/S) de 0,23 µg L-1, e precisão calculada como desvio padrão relativo 

(RSD) de 3,9 e 3,7 % para concentrações de cobre de 5,00 e 20,00 µg L-1 

respectivamente. O fator de pré-concentração para o sistema é de 62. A 

recuperação do cobre em uma amostra multielementar demonstrou que o processo 

tem seletividade suficiente para análise de amostras de alimentos. A exatidão foi 

verificada pela análise dos seguintes materiais de referência certificados: Farinha de 

arroz NIES 10a, Folhas de espinafre NIST 1570a, Folhas de maça NIST 1515 Folhas 

de pomar NBS 1571. O sistema otimizado foi aplicado para determinação de cobre 

em vários tipos de alimentos como: folhas de mandioca, folhas de agrião, folhas de 

alface, farinha de mandioca, farinha de trigo, farinha de soja e farinha de aveia. 

 



  

ABSTRACT 
 

In this present work, a system  for on-line preconcentration and determination of 

copper by flame atomic absorption spectrometry (FAAS) was developed . It was 

based on solid phase extraction of copper (II) ions on a minicolumn of Amberlite 

XAD-2, loaded with 2-(2-tiazoliazo)-5-dimetilaminofenol (TAM). The optimisation 

process was carried out using two-level full factorial and Doehlert Matrix. Four 

variables (sampling flow rate, elution flow rate, pH and buffer concentration) were 

regarded as factors in the optimisation. Results of the two-level full factorial designs 

24 with 16 runs (in duplicate) based on the Variance analysis (ANOVA) demonstrated  

that the factors sampling flow rate, elution flow rate and buffer concentration were  

statistically significant. Besides, the interactions (elution  flow rate X pH), (sampling 

flow rate X elution  flow rate X pH), (buffer concentration X pH), (sampling flow rate X  

buffer concentration) and (elution flow rate X buffer concentration) are also 

statistically significant. Doehlert designs were applied in order to determine the better 

conditions for copper preconcentration. The robustness of the proposed system was 

evaluated carrying out a procedure two-level fractional saturated 27-4 and 23-1, 

centred on the experimental conditions established in the optimisation process. The 

results demonstrate that the on-line system is robust for variation of ± 10 % of elution 

flow rate, eluent concentration and buffer concentration, and ± 0.5 units of pH value 

and sample flow rate. The proposed procedure allowed determination of copper with 

detection limit (3σ/S) of 0,23 µg L-1, and precision, calculated as relative standard 

deviation (RSD) of 3,9 and 3,7 % for copper concentration of 5,00 and 20,00 µg L-1, 

respectively. The preconcentration factor obtained  was 62. The recovery achieved 

for copper determination in presence of several cations demonstrated that this has 

enough selectivity  for analysis of the followings certified reference materials: Rice 

flour NIES 10a, Spinach Leaves NIST 1570a, Aples leaves NIST 1515 e Ochard 

leaves NBS 1571. The optimised system was applied for copper determination in 

several natural food samples such as: cassava leaves, lettuce leaves, water-cress 

leaves, wheat flour, manioc flour, soy-bean flour and oat flour. 

 



  

CAPÍTULO I 
O COBRE E SUA DETERMINAÇÃO EM  

QUANTIDADES TRAÇOS 
 

 

 

1.1 Generalidades 
 

O elemento cobre é classificado no grupo 11 da Tabela periódica, 

apresentando número atômico 29 e massa atômica 63,546 g mol-1. O cobre 

apresenta estados de oxidação (+I), (+II) e (+III), mas a única espécie encontrada 

em solução é o Cu2+ na forma de hexaaquocomplexo. O íon monovalente Cu+ sofre 

desproporcionamento em solução aquosa e o Cu3+ é um oxidante extremamente 

forte que oxida a água. Como conseqüência estas duas espécies só ocorrem 

quando estabilizadas em complexos, ou como compostos insolúveis [1]. 

O cobre é amplamente distribuído em tecidos biológicos, onde é encontrado na 

forma de complexos orgânicos, muitos dos quais são metalproteínas e funcionam 

como enzimas. As enzimas de cobre estão envolvidas em uma variedade de 

reações metabólicas, tais como transporte de oxigênio durante a respiração celular e 

síntese de proteínas complexas [2]. O elemento está distribuído praticamente em 

todo o corpo humano, mas em diferentes concentrações nos órgãos e tecidos, o que 

indica seu papel funcional. É óbvio que, para um metabolismo balanceado, o cobre 

precisa estar presente na dieta alimentar. O metal é encontrado em carnes, frutos do 

mar, em muitos vegetais, cereais e nozes. Estima-se que na dieta são necessárias 

de 2 a 5 mg de cobre por dia.  

As doenças relacionadas ao cobre podem ser decorrentes de dois fatores: 

excesso ou falta de cobre. Em linguagem médica: hiper e hipocupremia, 

respectivamente. Apesar das pequenas quantidades diárias de cobre que são 

necessárias, o seu excesso na dieta pode ser tóxico devido à afinidade desse metal 

com os grupos S-H. Muitas enzimas contêm esse grupo que é essencial para suas 

atividades catalíticas normais [3]. A falta de cobre na dieta animal pode provocar 

anemia, diarréia e distúrbios nervosos.  

 



  

A mais conhecida enfermidade decorrente dos distúrbios do metabolismo do 

cobre é doença de Wilson. Nela, o cobre se acumula no fígado desde o nascimento 

do indivíduo. A doença permanece assintomática até a adolescência quando uma 

mobilização repentina do cobre provoca sintomas parecidos aos da intoxicação 

aguda pelo metal acompanhada de uma hepatite crônica que pode levar a cirrose ou 

necrose maciça do fígado [4]. 

A tabela 1.1 apresenta os limites máximos permitidos para o cobre como 

contaminante em alguns alimentos de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária em portaria publicada no Diário Oficial de 27.08.1998 [5]. 

 

Tabela 1.1 Limites máximos de tolerância para cobre como contaminante em 
alimentos 
 
Alimento Limite Máximo (µg g-1) 

Óleos e gorduras virgens 0,4  

Óleos, gorduras e emulsões refinadas 0,1  

Caramelos e balas 10 

Bebidas alcólicas fermentadas 10 

Sementes oleaginosas in natura e industrializadas 10 

Frutas e hortaliças in natura e industrializadas 10 

Gelados comestíveis 10 

Mel 10 

Fonte: ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

 

 
1.2 Técnicas de Espectrometria Analítica para determinação de quantidades 

traços de cobre 
 

A escolha de uma técnica apropriada para um elemento traço específico requer 

um claro entendimento das suas capacidades e limitações em relação às demais 

disponíveis. As técnicas espectroanalíticas mais largamente utilizadas para estes 

fins são a Espectrometria de Absorção Atômica em Chama (FAAS), Espectrometria 

de Absorção Atômica em Forno de Grafite (GFAAS), Plasma Indutivamente 

 



  

Acoplado a Espectrometria de Emissão Ótica (ICP OES) e Plasma Indutivamente 

Acoplado a Espectrometria de Massa (ICP-MS) [6]. 

Diferentes parâmetros devem ser considerados na escolha de uma técnica 

analítica como sensibilidade, precisão, limite de detecção, custo de aquisição e 

manutenção dos equipamentos, entre outros fatores. A tabela 1.2 apresenta uma 

comparação entre as técnicas acima citadas e seus limites de detecção para o 

elemento cobre. 

 

1.2.1 Determinação de cobre por FAAS[7] 
 

A relativa baixa interferência observada para determinação de cobre por AAS 

juntamente com a multiplicidade de linhas analíticas permitem uma análise simples 

do elemento. O cobre é facilmente determinado por FAAS. Ele pode ser atomizado 

com relativa facilidade e não exibe praticamente nenhuma interferência na chama ar-

acetileno. Seu sinal é virtualmente independente da estequiometria da chama e da 

corrente da lâmpada e é, desta forma, utilizado como um padrão para testar um 

instrumento ou procedimento.  

 

1.2.2 Determinação de cobre por GFAAS  
 

O cobre foi um dos elementos determinado por GFAAS quando a técnica ainda 

estava em estágio inicial de desenvolvimento, pois permitia uma temperatura de 

pirólise de 1100 ºC sem o uso de modificador. Até que o conceito de forno de grafite 

com plataforma, temperatura estabilizada e interrupção do fluxo de gás durante a 

atomização, proposto por Slavin [8], fosse aplicado para a determinação do cobre, 

numerosos autores registraram poucas interferências em relação a este elemento, 

especialmente causada por cloretos. O cobre é um dos poucos elementos que 

exibem uma perda de sensibilidade de cerca de 50% quando à correção de fundo 

por efeito Zeeman é aplicado na linha analítica principal 324,8 nm. Este fato não é 

observado na linha secundária 327,4 nm, mas sua sensibilidade é menor, de forma 

que a utilização da linha analítica primária com a correção de fundo por efeito 

Zeeman é preferida[7]. 

 

 



  

Tabela 1.2 Comparação entre as técnicas analíticas FAAS, GFAAS, ICP OES e ICP-
MS e seus limites de detecção (LD) para o elemento cobre 
 

Técnica Analítica Algumas características LD[6] para Cu* (µg L-1) 

FAAS • 
• 
• 

Relativamente barato e fácil de operar 
Analisa um elemento por vez 
Ocorrência de poucas interferências 
que são facilmente eliminadas 

 

1 

GFAAS • 
• 
• 
• 

Baixos limites de detecção 
Analisa um elemento por vez 
Baixo consumo de amostra (µL) 
Exige considerável treinamento do 
analista 

 

0,02 

ICP OES • 

• 
• 

• 

Instrumento e manutenção mais cara 
que o FAAS 
Requer maior experiência do operador 
Elementos refratários podem ser 
determinados mais facilmente 
Analisa muitos elementos rapidamente 

 

0,9 

ICP MS • 
• 
• 
• 
• 

Instrumento e manutenção onerosa 
Baixos limites de detecção 
Requer maior experiência do operador 
Necessidade de sala limpa 
Análise multielementar simultânea  

 

0,005 

* Todos os limites de detecção foram determinados utilizando-se soluções padrões aquosas diluídas. 

Eles basearam-se em um nível de 95% de confiança usando os parâmetros de operação otimizados 

para cada instrumento. 

 
1.2.3 Determinação de cobre por ICP OES 
 

O cobre é facilmente determinado por ICP OES. Em algumas linhas podem 

ocorrer sobreposições espectrais, mas apenas quando a solução analisada possuir 

altas concentrações dos metais interferentes. Para ilustrar este fato, considere a 

linha de emissão atômica 324,754 nm, a mais sensível para o elemento cobre. Esta 

linha sofre interferência do Ca e do Fe, a partir de 1000 mg L-1 e do Cr e do Ti, a 

partir de 200 mg L-1 [9]. No entanto quando a matriz for rica nestes elementos 

 



  

interferentes, pode-se escolher outra linha analítica ou então empregar um processo 

de separação como forma de contornar o problema. 

 

1.2.4 Determinação de cobre por ICP-MS [6] 
 

Desde o seu surgimento e até os dias atuais o ICP MS vem se tornado uma 

técnica promissora principalmente devido aos seus baixos limites de detecção. O 

espectro de massa para o cobre possui dois picos característicos gerados a partir 

dos isótopos estáveis 63Cu e 65Cu com abundância relativa de 69,1 e 30,9%, 

respectivamente. O íon 63Cu+ sofre interferência dos íons poliatômicos [40Ar23Na]+, 

[PO2]+ e [47Ti16O]+. O íon 65Cu+ sofre interferência dos íons poliatômicos [32S16O2
1H]+ 

e [49Ti16O]+ e do íon divalente 130Ba2+. A presença destes interferentes na solução da 

amostra dá um aumento aparente na concentração real de cobre. Desta forma, uma 

alta resolução é recomendada para separar o sinal destas interferências do pico do 

analito. Outra alternativa é separar o analito dos elementos que possam formar no 

plasma espécies com razões massa/carga próximas a 63 unidades de massa 

atômica. 

 

 

1.3 Sistemas de separação e pré-concentração em linha para determinação de 
cobre em quantidades traços 

 

A determinação de traços de metais como o cobre em amostras ambientais e 

biológicas sempre foi um desafio para os químicos analíticos, apesar dos mesmos 

terem em mãos técnicas com precisão, seletividade e sensibilidade significativas. Há 

muitas dificuldades para determinação direta de traços de metais nestas amostras 

devido à baixa concentração do analito e/ou efeitos de matriz. Etapas de separação 

e pré-concentração podem ser necessárias para viabilização da análise. O 

isolamento e enriquecimento do analito podem oferecer vantagens extras como 

minimização dos efeitos de matriz e abaixamento do limite de detecção (LD), 

permitindo a aplicação de uma instrumentação simples e de baixo custo de 

aquisição e manutenção para a medida final da quantidade do analito, além de 

facilitar a automação das análises [10]. 

 



  

Coprecipitação, deposição eletroanalítica, troca iônica, extração em fase líquida 

e extração no ponto nuvem são alguns métodos para pré-concentração de traços de 

metais. A extração em fase sólida (EFS), no entanto, tem algumas vantagens 

quando comparada com as técnicas de extração tradicionais. É relativamente 

simples, apresenta custo baixo, pode ser utilizada em campo e usa pouco solvente 

orgânico, quando necessário [11]. No entanto, quando a EFS é realizada através de 

métodos por batelada, as etapas de pré-concentração do analito e a separação da 

matriz consomem muito tempo com riscos de perdas ou contaminação [12]. Seu 

desempenho pode ser aumentado efetivamente quando a pré-concentração e 

separação do analito é realizada em linha. 

Desde que os sistemas para pré-concentração em linha acoplados ao 

equipamento de absorção atômica foram introduzidos por Ruzica e Arndal [13], 

várias tentativas já foram feitas para melhorar seu desempenho e eficiência. Nos 

últimos dez anos, a literatura em química analítica vem publicando uma quantidade 

de trabalhos onde se tem adaptado alguns métodos por batelada já existentes ou 

desenvolvendo-se novos métodos de forma a realizar a pré-concentração em linha 

do cobre e vários outros metais. Este grande interesse pode ser explicado devido 

principalmente à velocidade de análise e outras vantagens que a automação pode 

trazer. 

A pré-concentração em linha de metais traços, a partir de diferentes amostras, 

deve satisfazer certas necessidades como: possuir um fator de enriquecimento que 

permita a determinação do metal em uma faixa de concentração cômoda, o metal 

deve ser extraído rápido e seletivamente da matriz e este deve ser facilmente re-

extraído do sorbente. Sendo assim, poucos métodos de EFS por batelada podem 

ser adaptados para realização de pré-concentração em linha. 

A pré-concentração em linha por EFS é geralmente realizada através de uma 

coluna empacotada com uma fase estacionária adequada como C18, polímeros 

sorbentes tipo Amberlite XAD-2, Amberlite XAD-4, Chelex, PTFE, etc, trocadores 

aniônicos e catiônicos, alumina ativada, entre outros [17]. 

A EFS em sistemas em linha pode ser realizada através de colunas 

empacotadas com sorbentes hidrofóbicos que coletam sobre sua superfície os 

complexos do analito formado na fase aquosa. O complexo pré-concentrado pode 

 



  

ser rextraído (por mudança da polaridade do carregador) em um pequeno volume de 

solvente orgânico (MeOH, EtOH, CH3COONH4, MIBK, entre outros).  

Para determinação do cobre por pré-concentração em linha, os agentes 

complexantes mais utilizados, segundo os trabalhos publicados, são os 

ditiocarbamatos como o dietilditiocarbamato (DDC), dietilamônio-N,N' -

dietilditiocarbamato (DDTC ou DDDC), ditiocarbamato de amômio e pirrolidina 

(APDC) e ditiofosfatos como o dietilditiofosfato de amônio (DDPA ou DDTP), a 

Calmagita, a 8-hidroxiquinolina e a 1,10 Fenantrolina (ver tabela 6.19). 

Uma outra forma de realizar a pré-concentração em linha é impregnar ou 

modificar o suporte sólido com o complexante de forma que o analito seja retido 

quando sua solução atravessar a coluna. Para realizar a eluição, utiliza-se uma 

solução de ácido forte já que a estabilidade do complexo formado com o metal 

depende do pH do meio. Desta forma, além da economia de reagente complexante 

tem-se uma fase do eluente livre de reagente orgânico o que traz vantagens em 

relação à construção da curva analítica. 

 

 

 



  

CAPÍTULO II 
A MINICOLUNA DE AMBERLITE XAD-2 

 IMPREGNADA COM TAM 
 

2.1 Introdução 
 

A minicoluna de Amberlite XAD-2 impregnada com o reagente 2-(2-tiazoliazo)-

5-dimetilaminofenol (TAM) é o sistema onde ocorrem os fenômenos químicos 

responsáveis pela pré-concentração do Cu2+ por extração em fase sólida. O cobre é 

retido na forma de complexo Cu(II)-TAM em pH adequado e posteriormente liberado 

em uma fase de menor volume que a amostra, através da mudança do pH do meio. 

Portanto, para melhor compreensão dos processos envolvidos no sistema de pré-

concentração em linha, é necessário maiores informações sobre o reagente 

complexante e seu suporte sólido. 

 

2.2 O reagente 2-(2-tiazoliazo)-5-dimetilaminofenol (TAM) [14] 
 

O TAM é disponível comercialmente como um pulverizado cristalino vermelho 

de massa molecular 248,30 com baixa solubilidade em água e solúvel em solução 

de ácido mineral ou bases inorgânicas e vários solventes orgânicos.  

Os reagentes da classe dos tiazoliazofenois, na qual o TAM está incluído, 

comportam-se como ligantes bi ou tridentados formando quelatos coloridos com 

vários íons metálicos. Em meio ácido, os íons metálicos formam quelatos do tipo 

MHL. Em meio alcalino (pH entre 10 e 13) a formação de quelatos do tipo ML2 é 

favorecida. As constantes de formação para os quelatos de cobre com o TAM são 

 = 10MHLK 6,40 e K = 10
2ML

5,38 a 20ºC e força iônica de 0,1. A mudança de coloração 

da solução aquosa de TAM devido ao pH e seus equilíbrios de dissociação ácida 

são apresentados na figura 2.1. A estrutura do quelato metálico Cu(II)-TAM é 

mostrado na figura 2.2. 
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pKa (NH) = 3,13 pKa (OH) = 8,65
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Figura 2.1 Equilíbrios de dissociação ácida do reagente complexante TAM 
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Figura 2.2 Em pH 7,6 o complexo de Cu(II) com o reagente TAM predominante é do 
tipo MHL  
 
 
 
 
2.3 Características da resina polimérica Amberlite XAD-2  
 
 
 As resinas poliméricas Amberlite XAD formam um conjunto de sorbentes 

macroporosos, não iônicos, constituído de estruturas de estireno-divinilbenzeno ou 

poliacrilato. A síntese destas resinas envolve o estireno e o divinilbenzeno (figura 

3.3). A simples polimerização do estireno produz um polímero linear (Poliestireno), 

entretanto, a adição de um manômero bifuncional, como o divinilbenzeno, à mistura 

em processo de polimerização, une entre si as cadeias poliestirênicas originando um 

material com estrutura tridimensional. O grau de ligações cruzadas determina, por 

sua vez, a porosidade da resina, e pode ser controlada por meio do teor de 

divinilbenzeno. As resinas costumam ser preparadas para conter de 1 a 16% de 

divinilbenzeno ou usualmente de 1 a 16% de ligações cruzadas [15]. As 

 



  

percentagens típicas de divinilbenzeno são: 2,4,7 e 16, originando as resinas XAD-2, 

XAD-4, XAD-7 e XAD-16 que são as mais utilizadas.  

 Sendo assim, a resina Amberlite XAD-2 é uma resina constituída de estireno 

polimerizada com 2% de divinilbenzeno. Suas propriedades físicas e químicas, tais 

como: porosidade, alta área superficial, durabilidade e pureza, fazem da resina um 

adsorvente energético de moléculas orgânicas e por extensão, de complexos 

quelatos. Desta forma, a mesma vem sendo largamente usada em procedimentos de 

separação ou pré-concentração.   
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Figura 2.3 Obtenção e estrutura de um sorbente estireno-divinilbenzeno [16] 
 

 



  

CAPÍTULO III 
DESEMPENHO DE UM SISTEMA 

 DE PRÉ-CONCENTRAÇÃO EM LINHA 
 

3.1 Introdução 
 

A medida que os métodos de separação e pré-concentração em fluxo para 

análise foram desenvolvendo-se, surgiu a necessidade de expressar a eficiência 

destes métodos através de parâmetros. Estes parâmetros são de extrema 

importância na descrição e comparação dos sistemas em linha onde estejam 

envolvidos processos de pré-concentração. 

 

3.2 Amostragem: técnicas baseadas no tempo e no volume 
 

Em sistemas de pré-concentração em linha, o volume processado da amostra 

pode ser determinado de duas formas: (a) fixando-se o intervalo de tempo para o 

percurso da amostra dentro do sistema de pré-concentração, sob uma vazão de 

fluxo definida, ou (b) pelo uso de uma corrente para deslocar um volume fixo da 

amostra, definido pelo volume do "loop" (amostrador) do sistema de injeção. 

Apesar de ambas as técnicas serem muito utilizadas, as técnicas de 

amostragens baseadas no tempo são mais freqüentes, pois elas eliminam a 

necessidade de carregamento preliminar das amostras dentro de um loop, e o 

subseqüente deslocamento da amostra por uma corrente. Porém elas são mais 

dependentes da estabilidade do fluxo do sistema de bombeamento. Portanto, 

bombas de alta qualidade são necessárias, particularmente para sistemas com 

colunas empacotadas que apresentam certa impedância do fluxo. Desta forma, a 

técnica de amostragem baseada no volume é muito menos dependente dessa 

estabilidade gerando resultados mais reprodutíveis. 

 

 



  

3.3 Parâmetros para descrição da eficiência de um sistema de pré-
concentração em linha [1718

-19] 
 

3.3.1 Fator de enriquecimento (FE) 
 

O fator de enriquecimento é o critério mais utilizado para avaliação dos 

sistemas de pré-concentração. Matematicamente o termo é a razão entre a 

concentração do analito na solução obtido após concentração, Cc, e a concentração 

da amostra original C0: 

 

o

c

C
CFE =                                                                                        (Equação 3.1) 

 

Na prática, a estimativa de FE não é tão simples e direta como é mostrado 

acima, devido a concentração verdadeira do analito na solução concentrada, Cc ser 

desconhecida. No entanto, uma aproximação de FE é aceita pela sua definição 

como a razão dos coeficientes angulares das curvas de calibração com e sem a pré-

concentração: 

 

s

p

b
b

FE =                                                                                        (Equação 3.2) 

Curva com pré-concentração:   ppp axby +=

Curva sem pré-concentração:   sss axby +=

 

A avaliação é então baseada no aumento da resposta do detector e não no 

aumento da concentração verdadeira. No entanto, os valores de FE deduzidos 

concordarão com o valor verdadeiro se as condições analíticas características, que 

incluem a resposta do detector, permanecerem as mesmas para as duas curvas de 

calibração. 

 
 

 



  

3.3.2  Eficiência da concentração (EC) 
 

Uma das maiores razões para a implementação dos sistemas de pré-

concentração em fluxo é sua alta eficiência comparada aos sistemas de batelada. 

Embora FE seja indispensável para a avaliação do sistema de pré-concentração, 

quando utilizado sozinho, ele não fornece informações adequadas sobre sua 

eficiência. Um alto fator de enriquecimento não está necessariamente associado 

com alta eficiência, como se poderia pensar. Um sistema pode ter um alto fator de 

enriquecimento, mas exigir um período de pré-concentração de horas ou dias, 

consumindo litros da amostra. EC é definido como o produto do fator de 

enriquecimento FE pela freqüência f do número de amostras analisadas por minuto, 

expresso em min-1. Deste modo, se a freqüência de amostragem for expresso em 

amostras analisadas por hora, tem-se: 

 

60
fFEEC ×=                                                                                (Equação 3.3) 

 

O seu valor  mostra o fator de enriquecimento de um analito encontrado pelo 

sistema em um minuto. Isto torna possível o uso de valores de CE não apenas como 

critério para refinamento dos planejamentos dos sistemas de pré-concentração mas, 

também para comparação da eficiência dos procedimentos de pré-concentração 

baseados em diferentes princípios de separação. 

 

 

3.3.3 Índice de consumo (IC) 
 

O índice de consumo, IC, reflete outro aspecto da eficiência de um sistema de 

pré-concentração: a solução da amostra. Este conceito é definido como o volume da 

amostra, em mililitros, consumido para achar um FE unitário, e pode ser expresso 

pela equação: 

 

         
FE
Vs=IC                                                                                         (Equação 3.4) 

 



  

 

onde Vs é o volume da amostra consumida para encontrar um valor de FE. A 

eficiência, neste sentido, pode ser muito importante quando a quantidade da 

amostra é limitada. 

 

3.3.4 Fator de transferência de fase (P) 
 

Em métodos de pré-concentração em fluxo, o analito na amostra pode não ser 

completamente transferido para a fase sólida devido a um tempo insuficiente de 

equilíbrio, e algumas vezes, devido a capacidade insuficiente da coluna (ou outro 

meio de pré-concentração). Nesta primeira categoria, a perda do analito, nem 

sempre prejudica a eficiência do sistema. Ela não implica em uma séria perda da 

precisão, desde que a sua perda seja muito reprodutível para as amostras e 

padrões. Contudo, sob certas condições, quando perdas do analito acontecem 

devido à ocorrência de fenômenos indesejáveis no meio de concentração, como 

efeitos da matriz e interferências das espécies competidoras, os resultados são mais 

prontamente afetados. A transferência do analito a partir da fase da amostra para a 

fase concentrada pode ser quantificada pelo fator de transferência de fase P, 

definido como a razão entre a massa do analito na amostra original, ms, e aquela na 

solução concentrada, mc: 

 

s

c

m
mP =                                                                                          (Equação 3.5) 

 

É bom lembrar que o valor de P depende de outros fatores como, por exemplo, 

a vazão de amostragem. Por isto ele só deve ser determinado após todos as outras 

variáveis terem sido otimizadas para o sistema de pré-concentração em 

desenvolvimento. 

 

3.3.5 Capacidade de retenção da coluna (CRC) 
 

A capacidade de retenção da coluna é definida como a quantidade em massa 

máxima do analito que pode ser retido na coluna por grama da resina ou outro 

 



  

material coletor. Ela pode ser facilmente calculada através da concentração máxima 

do analito possível de ser determinado por pré-concentração na coluna, o volume de 

amostra que atravessa a coluna durante uma etapa de pré-concentração e o fator de 

transferencia de fase, conforme a equação 3.6. Nesta equação CM é a concentração 

do metal em µg L-1, Va é o volume da amostra em litros, P é o fator de transferência 

de fase e mresina é a massa da resina ou outro material coletor.  

 

resina

aM

m
PxVxC

CRC =                                                                     (Equação 3.6) 

 
 
3.3.6 Eficiência de sensibilidade (ES) 
 

Neste trabalho, é proposto um novo parâmetro para sistemas de 

enriquecimento em linha com técnica de amostragem com base no tempo: a 

eficiência de sensibilidade (ES). Este parâmetro é definido como o sinal analítico 

obtido por um sistema de enriquecimento em linha para um tempo de pré-

concentração de 1 minuto. Pode ser calculado pela equação ES = SA / t, onde SA é 

o sinal analítico e t é o tempo de pré-concentração. Considerando que t = Volume de 

amostragem (Vamost)/Vazão de amostragem (VA), tem-se : 

 

amostV
VAxSAES )()(

=                                                                             (Equação 3.7) 

 

Este parâmetro surgiu da necessidade de otimizar sistemas em linhas com 

amostragem com base no tempo. O estudo é realizado com volume fixo e 

posteriormente, pela aplicação da fórmula 3.7 obtêm-se o sinal gerado em relação a 

um tempo de pré-concentração de 1 minuto. 

A eficiência de sensibilidade é um parâmetro que permite comparar a eficiência 

(em termos de sinal analítico) de dois sistemas analíticos diferentes ou diferentes 

condições experimentais de um mesmo sistema. 

 



  

CAPÍTULO IV 
OTIMIZAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS USANDO 

ESTRATÉGIA MULTIVARIADA 
 

 
4.1  Introdução 
 

Na otimização de um procedimento analítico, existe a necessidade de ajustar 

muitas variáveis no estabelecimento das melhores condições para a análise. Este 

processo pode consumir muito tempo, trabalho e material se uma otimização 

univariada convencional for realizada. Outro inconveniente da estratégia univariada 

está em não considerar as interações existentes entre as variáveis, o que torna 

improvável encontrar os valores ótimos procurados. Recentemente, procedimentos 

envolvendo otimização por técnicas multivariadas vêm sendo muito utilizados no 

desenvolvimento de métodos analíticos por serem mais econômicos e efetivos, além 

de permitir que mais de uma variável seja otimizada simultaneamente. 

 
4.2 Planejamentos fatoriais de dois níveis 
 

Para estudar o efeito de qualquer fator sobre a resposta é preciso faze-lo variar 

e observar o resultado dessa variação. Isto implica na realização de ensaios em pelo 

menos dois níveis desse fator. Em um planejamento fatorial é estudada a influência 

dos fatores e efeitos de interação sobre a resposta. Se as combinações de k fatores 

são investigadas a dois níveis, um planejamento fatorial consistirá de 2k 

experimentos. Os níveis dos fatores são dados pelos sinais menos ( - ), para o nível 

inferior e mais ( + ) para o nível superior. Um nível zero (0) pode ser também incluído 

como centro no qual todas as variáveis estão em seu valor médio. Desta forma, 

centros experimentais incluídos em planejamentos fatoriais trazem as seguintes 

vantagens: (a) identificação de relações não lineares no intervalo estudado e, (b) 

estimativa do erro experimental sem a necessidade de replicata de todo 

planejamento [20]. 

Planejamentos fatoriais de dois níveis são geralmente utilizados em 

investigações preliminares, quando se deseja saber se determinados fatores têm ou 

 



  

não influência sobre a resposta, e não se está ainda preocupado com uma descrição 

muito rigorosa dessa influência.  

No entanto, o número de ensaios necessários para a execução de um 

planejamento fatorial completo aumenta rapidamente com k. Desta forma, para sete 

fatores teríam-se 27 = 128 ensaios. Assim, quando se deseja apenas fazer uma 

triagem inicial de muitos fatores, é vantajoso aplicar um planejamento fatorial 

incompleto (fracionário). Estes tipos de planejamentos são possíveis e válidos por 

dois motivos: (a) apesar do número de efeitos de interações de ordem alta aumentar 

drasticamente com o número de fatores, esses efeitos tem valores pequenos e são 

destituídos de qualquer importância prática e (b) quando o número de fatores 

aumenta, crescem as chances de que uma ou mais variáveis não afetem 

significativamente a resposta, seja por meio dos efeitos principais, seja por meio de 

efeitos de interações [21]. 

 

4.3 Metodologia de Superfícies de Resposta  
 

A metodologia de superfícies de resposta (MSR) é uma técnica de otimização 

desenvolvida por G. E. P. Box na década de 50. Esta consiste em um grupo de 

técnicas matemático-estatística utilizada para análise e modelagem de problemas 

onde uma resposta particular é função de diversas variáveis e o principal objetivo é 

otimizar esta resposta [23]. As superfícies representam uma boa maneira de ilustrar 

graficamente a relação entre diferentes variáveis experimentais e as respostas, 

oferecendo valiosas informações sob o comportamento das variáveis na região 

estudada. 

A MSR é constituída de duas etapas distintas: modelagem e deslocamento. 

Estas etapas devem ser repetidas tantas vezes quanto forem necessárias, com o 

objetivo de atingir uma região ótima (máxima ou mínima) da superfície estudada 

[21].  

O primeiro passo para aplicação da MSR é a obtenção de uma estimativa 

apropriada da relação funcional entre a resposta e os fatores estudados. A função 

polinominal deve representar uma boa descrição da relação entre as variáveis e a 

resposta dentro de um domínio experimental delimitado [22]. 

 



  

Basicamente os modelos polinominais mais utilizados são de três tipos. Estes 

são discutidos e exemplificados abaixo com duas variáveis genéricas, A e B. 

O modelo polinominal mais simples contém, no máximo, termos de primeira 

grau e descreve relações lineares entre as variáveis experimentais e as respostas: 

 

Y = a + bA + cB + resíduo 

 

O próximo nível de modelos polinominais contém termos adicionais que 

descrevem a interação entre diferentes variáveis experimentais. Desta forma, o 

modelo de segunda ordem contém os seguintes termos: 

 

Y = a + bA + cB + fAB + resíduo 

 

Os dois modelos acima são muito usados para investigação do sistema 

experimental, como estudos preliminares, testes de robustez, entre outros. Para um 

modelo polinominal ser capaz de determinar um ótimo (máximo ou mínimo), termos 

quadráticos devem fazer parte do mesmo. Uma função quadrática é uma solução 

mais adequada, pois é um modelo simples que pode descrever uma grande 

variedade de superfícies [23]. A função polinominal abaixo descreve um modelo 

quadrático, para as duas variáveis A e B: 

 

Y = a + bA + cB + dA2 + eB2 + fAB + resíduo 

 

Nas três funções descritas acima Y é a resposta experimental, A e B 

representam as variáveis a serem otimizadas, a é um termo independente, b e c 

representam coeficientes dos termos lineares, d e e são os coeficientes dos termos 

quadráticos e f é o coeficiente do termo de interação. O resíduo representa a 

diferença entre o resultado calculado (previsto) e o obtido experimentalmente. 

 

 
 

 



  

4.3.1 Planejamento Doehlert na otimização de variáveis experimentais 
 

O planejamento por matriz de Doehlert é um planejamento uniforme onde seus 

pontos experimentais são igualmente espaçados em círculos, esferas ou 

hiperesferas concêntricas (um hexágono no caso de duas variáveis) [24]. O 

planejamento Doehlert tem uma estrutura propícia para a aplicação da MSR 

permitindo a estimativa dos parâmetros do modelo quadrático e a construção de 

planejamentos seqüenciais. Está última propriedade, devido a sua grande 

mobilidade pelo domínio experimental (figura 4.1). 

A extensão do domínio experimental é explorado com um número de ensaios, 

N. Sendo assim, k fatores (2  k ≤  10) necessitam de k≤ 2 + k + 1 experimentos e um 

mínimo de três níveis é assegurado para cada fator. Para um planejamento de duas 

variáveis, as dimensões da matriz de Doehlert são (5,3).   

Além da matriz de Doehlert, os planejamentos mais utilizados para 

determinação de um valor ótimo através da MSR, são o central composto e o Box-

Behnken. O planejamento Doehlert necessita de igual número de experimentos, N, 

relacionadas ao número de variáveis sob estudo k (N = k2 + k +1), em relação ao 

Box-Behnker, e um menor número do que no planejamento central composto (N = 2k 

+ 2k + 1), mostrando um alto valor de eficiência. A eficiência de um panejamento (φ) 

é calculada pela divisão do número de coeficientes, p, da equação quadrática, pelo 

número de experimentos necessários para realização do planejamento, N. Sendo 

assim, para os planejamentos Doehlert e Box-Behnker (p = 6), φ = 0,86, enquanto 

para o planejamento composto central (p =6), φ = 0,67 [25].  

Apesar dos planejamentos Doehlert e Box-Behnker apresentarem a mesma 

eficiência, o primeiro permite o estudo das variáveis em quantidades de níveis 

diferentes. Esta propriedade permite a livre escolha dos fatores para um grande ou 

pequeno número de níveis. Esta característica particular é relevante quando alguns 

fatores são sujeitos a certas restrições como o custo ou limitações instrumentais, de 

forma que, seu estudo com pequeno número de níveis seja necessário [26]. A figura 

4.2 ilustra os pontos experimentais para o planejamento Doehlert de duas variáveis. 

Resumindo-se, o planejamento Doehlert mostra-se adequado e vantajoso por 

vários motivos: (a) ele é facilmente aplicado as variáveis experimentais e necessita 

de poucos experimentos; (b) permite a construção de planejamentos seqüenciais em 

 



  

direção à região onde a resposta máxima é esperada, e (c) a quantidade de níveis 

relacionados a cada fator pode ser selecionada de forma a obter maiores 

informações sobre os fatores mais significantes ou problemáticos. 

 
 

igura 4.1. Algumas possibilidades de mobilidade do planejamento Doehlert em 

.3.2 Critério de Lagrange [25] 

 objetivo do critério de Lagrange é informar a existência ou não de um ponto 

crític

 
F
procedimentos seqüenciais. (a) Planejamento de mesmo tamanho do original com 
aproveitamento de três pontos experimentais (b) planejamento deformado com 
aproveitamento de dois pontos experimentais e (c) planejamento de menor tamanho 
que o original com aproveitamento de um ponto experimental [23]. 
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O

o da equação de 2ª ordem (figura 4.3). Ele baseia-se no cálculo da 

determinante de Hessian para a resposta Y, que, para o caso de duas variáveis A e 

B, é dada pela expressão: 
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Seja uma função f(A) → R, com A ⊂ R2, uma função de segunda ordem,  

derivável no ponto crítico (a0, b0) ∈ A, com derivada de segunda ordem contínua em 

uma região aberta R que contenha o dito ponto. Então esta região poderá 

apresentar: 

(a) Um máximo relativo se: H(a0, b0) > 0 e δ2Y/δA2 (a0, b0) < 0 

(b) Um mínimo relativo se: H(a0, b0) > 0 e δ2Y/δA2 (a0, b0) > 0 

(c) Uma sela se: H(a0, b0) < 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.2 Distribuição dos pontos experimentais de uma matriz Doehlert para 
otimização de duas variáveis, representada por um hexágono regular com as 
coordenadas normalizadas. 
 

 



  

 

Se a superfície de resposta tem um máximo, suas coordenadas são 

encontradas pela resolução do sistema de equações: 
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Figura 4.3 Três situações que podem ser descritas pelo critério de Lagrange na 
região experimental estudada: (a) ponto de máximo, (b) ponto de mínimo e (c) sela. 
 

 



  

4.3.3 Deslocamento do Planejamento Doehlert e cálculo do vetor gradiente 
 

A execução de um novo planejamento depende, sobretudo, dos resultados 

obtidos pela aplicação do critério de Lagrange para a função da resposta estimada. 

A localização de um máximo com a zona experimental inclusa no planejamento, 

deve necessitar de um novo planejamento a ser realizado na região onde a resposta 

ótima é esperada[27]. 

Pela análise da função resposta pode-se encontrar uma das três situações cuja 

resolução é diferente para os propósitos de otimização: 

(a) A função mostra um máximo incluso no domínio experimental. Neste caso, 

o processo está terminado. 

(b) A função mostra um máximo fora do domínio experimental coberto pelo 

planejamento. Neste caso, para evitar conclusões baseadas em 

extrapolações, um novo planejamento na região do máximo estimado pode 

ser realizado para confirmar este valor. 

(c) Se a função não apresenta um máximo deve-se seguir a direção da 

variação da resposta máxima calculado pelo vetor gradiente para dois ou 

mais pontos do planejamento inicial (preferivelmente os pontos com as 

mais altas respostas) 

Pelo cálculo do ponto de interseção das linhas posicionadas na direção do 

vetor gradiente, pode-se localizar a região onde se espera encontrar a resposta 

máxima e nesta região construir um novo planejamento (figura 4.4). Com os 

resultados obtidos a partir das situações (b) e (c), o processo é repetido até que a 

situação descrita em (a) seja encontrada (figura 4.5)[28]. 

O cálculo do vetor gradiente de dois ou mais pontos a partir do planejamento 

original pode ser feito de acordo com a equação abaixo: 

 
→→

∂
∂

+
∂

∂
= j

yxy
Ri

yxx
RyxgradR

),(),(
),(

0000
00  

 

A intercessão das linhas retas traçadas na direção do vetor gradiente indicará a 

zona onde será possível encontrar o máximo da função resposta. A equação da 

linha reta é: 

 



  

 

bxay +=  

 

onde: 

 

[ ] [ ]),(/),(/ 0000 yxxRyxyRb ∂∂∂∂=    e    

00 bxya −=  

 

Figura 4.4 Localização da região indicada pela intercessão dos vetores gradientes. 
Nesta região, um novo planejamento Doehlert deve ser construído para obtenção da 
resposta máxima [23] 

 

4.3.4 Algumas aplicações da matriz de Doehlert em Química Analítica 
 

Aplicações da matriz de Doehlert em Química Analítica incluem: otimização de 

procedimentos cromatográficos [29], estudo dos fatores que influenciam a 

determinação de molibdênio por ETAAS [30], otimização de um sistema de pré-

concentração em linha para determinação de zinco por ICP OES [27], otimização de 

variáveis experimentais em espectrofotometria em fase sólida [31-32], otimização de 

 



  

processos para extração simultânea por solvente de vários metais [33-34] otimização 

de procedimentos para determinações espectrofotométricas [35-36], otimização de 

variáveis em determinações espectrofluorimétricas [37-38], otimização de processo 

de extração pelo uso de radiação de microondas [39-40], estudo de fatores 

experimentais em uma determinação voltamétrica [41], investigação de efeitos de 

matriz em ICP OES [42], entre outros. 

 

 

Novo Planejamento 
Doehlert 
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inclui o máximo 

Cálculo do vetor 
gradiente em 2 pontos 
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Valor ótimo 

Resolução do sistema 
R’X = 0 e R’Y = 0 

A função apresenta 
um máximo 

Critério de Lagrange 

Estimativa da função resposta 
R(x,y) = a + bA + cB + dA2 + eB2 + fAB 

Planejamento Doehlert 

 
Figura 4.5. Diagrama de fluxo para aplicação de Planejamento Doehlert na 
otimização de métodos analíticos 
 

No Grupo de Pesquisa em Química Analítica do Instituto de Química da UFBA, 

a matriz de Doehlert foi utilizada para: otimização de variáveis experimentais em um 

procedimento para determinação de molibdênio em amostras de água do mar por 

ICP OES [43]; otimização de um método para extração de cobre e vanádio usando 

 



  

carvão e PAN [44], otimização de um sistema de pré-concentração em linha para 

determinação de chumbo em alimentos [45], otimização das variáveis experimentais 

de um método para pré-concentração de Mn e Cd, usando carvão ativo e PAR [46], 

otimização simultânea de três variáveis experimentais de um sistema de pré-

concentração em linha para determinação de zinco em água de mar [47] e, variáveis 

experimentais na otimização de um procedimento de separação de ferro com 

espuma de poliuretano e determinação por ICP OES [48]. 

 

 

 



  

 CAPÍTULO V 
PARTE EXPERIMENTAL 

 
5.1 Instrumentação e acessórios 
 

Foi utilizado para medida do analito na fase pré-concentrada, um 

espectrômetro de absorção atômica com chama modelo Varian SpectrAA 220 

(Mulgrave, Victoria, Australia) cujas condições operacionais utilizadas foram as 

sugeridas pelo fabricante e são apresentadas na tabela 5.1. 

Duas bombas peristáltica Alitea C-6 XV (Stockholm, Sweden), equipadas com 

tubos Tygon foram utilizadas para impulsionar as soluções pelo sistema de pré-

concentração em linha. A utilização de duas bombas facilita a otimização 

multivariada devido a necessidade de se trabalhar com diversas vazões de 

amostragem e eluição. 

Uma válvula manual modelo Rheodyne 5041 (Cotati, California, USA) foi  

utilizada para comutar as etapas de pré-concentração/eluição. 

 

Tabela 5.1 Parâmetros operacionais do Espectrômetro de absorção atômica em 
chama para determinação do Cu2+ após pré-concentração 
 
Parâmetro Valor 

Linha analítica utilizada  324,75 nm 

Largura da fenda 0,5 nm 

Corrente da lâmpada 4,0 mA 

Comprimento do queimador 13,5 mm 

Vazão de fluxo do acetileno 2,0 L min-1 

Vazão de fluxo do ar 13,5 L min-1 

Vazão de fluxo de aspiração da solução da amostra 5 a 6 mL min-1 

 

Todas as conexões foram feitas usando-se conexões de plástico e materiais 

PEEK. Utilizou-se também na fabricação do sistema tubos de PTFE de 0,5 mm de 

diâmetro interno. 

Para medida dos valores de pH utilizou-se um pHmetro Digimed DM 20 

 



  

5.2 Reagentes 
 

Todos os reagentes utilizados nos experimentos foram de grau analítico. Água 

ultrapura de um sistema de purificação marca Easypure RF (Barnstead, Dubuque, 

USA) foi usada para preparo de todas as soluções. A vidraria foi mantida em solução 

de HNO3 10% v/v durante 12h, para descontaminação. Antes do uso, elas foram 

enxaguadas com água desionisada e secas em um ambiente livre de poeira. 

As soluções foram preparadas da seguinte forma: 

(a) Soluções padrões de cobre para curva de calibração sem e com pré-

concentração. Estas soluções foram preparadas através de diluição de uma 

solução de cobre conservada em ácido clorídrico 1% (Merck) 1000 µg mL-1 

às concentrações desejadas.  

(b) Solução de TAM (0,05%). Foi preparada pela dissolução de 0,10 g de 2-(2-

tiazolilazo)-5-dimetilaminofenol em 200 mL de etanol (Merck). 

(c) Tampão fosfato (pH 7,6). Foi preparado pela dissolução de 14,2 g de 

hidrogenofosfato de sódio e dissolvido em água desionisada e o pH ajustado 

a 7,6 com HNO3 2 mol L-1 e diluído a 1L. Após ser preparada, a solução 

tampão foi passada através de uma coluna de vidro recheada com XAD-2 

impregnada com TAM para descontaminação em relação ao cobre. 

(d) Ácido clorídrico. Foi preparado pela diluição direta com água desionisada de 

um determinado volume da solução do ácido concentrado necessário à 

obtenção da concentração desejada. 

 

5.3 Preparo da minicoluna de XAD-2 impregnada com TAM 
 

 A minicoluna foi feita de tubo usado para aplicação intravenosa de soro, com 

4,5 cm de comprimento e 4,0 mm de diâmetro interno. Este tubo foi preenchido com 

0,1 g de Amberlite XAD-2. Através desta coluna foi passada uma solução de TAM 

0,05% m/v, a uma vazão de 5.2 ml min-1 durante quinze minutos. Após, a coluna foi 

lavada, com solução hidróxido de sódio 10 % m/v, para remover o excesso de TAM. 

Nova lavagem foi feita com solução de ácido nítrico 10% e água deionizada 

respectivamente com a mesma razão de fluxo. A lavagem com ácido nítrico foi 

necessária para prevenir contaminação por algum metal.  

 



  

5.4 Preparo das amostras [49] 
 

Para abertura das amostras (certificadas e comuns) utilizou-se bombas de 

teflon. Cerca de 0,4 g de cada amostra foi tratada com 4 mL de HNO3 1:1 (v/v) e 

mantida no vaso de teflon fechado por ±12 horas. Após este tratamento, o frasco foi 

colocado dentro de uma camisa de aço e levado a aquecimento em uma estufa por 

24 horas a 110º C. Após a amostra atingir a temperatura ambiente, estas foram 

ajustadas a pH 7,6 com solução de NaOH 10% (p/v) e solução tampão fosfato foi 

adicionada antes do volume ser completado a 50, 100 ou 200 mL, a depender da 

concentração do metal na amostra. Um branco foi corrido durante todo o processo 

de preparação da amostra para monitorar a possibilidade de contaminação durante 

o processo de abertura e ajuste de pH. 

 

5.5 Sistema de pré-concentração em linha 
 

O diagrama do sistema de pré-concentração em linha é mostrado na Figura 

5.1. O sistema foi construído com duas bombas peristálticas, dois tubos tygon e uma 

válvula conectada a uma minicoluna preenchida com resina Amberlite XAD-2 

impregnada com o reagente TAM.  

O sistema foi operado com base no tempo. Com a válvula na posição de 

amostragem, a amostra ajustada em pH 7,6 (S), contendo entre 0,0 a 50,0 µg L-1 de 

cobre, foi bombeada por 2 minutos a uma vazão de 6,18 mL min-1 através da 

minicoluna que reteve o cobre por sorção química como um complexo 1:1 Cu(II)-

TAM. A solução restante foi para o descarte (W). Pela comutação da válvula para a 

posição de injeção, durante 15 segundos, flui através da coluna no sentido inverso 

ao de amostragem, uma solução de ácido clorídrico 1,0 mol L-1(E), a uma vazão de 

4,91 mL min-1 para promover a extração do cobre. O cobre extraído foi introduzido 

diretamente no nebulizador do espectrômetro de absorção atômica em chama. 

 Os sinais transientes foram processados como altura máxima de pico pelo 

software do instrumento. O procedimento experimental foi repetido três vezes para 

cada amostra, e a média dos valores de altura de pico, foram registrados. Não foi 

necessário recondicionar a minicoluna com tampão ao final de cada ciclo pois as 

amostras foram tamponadas antes da pré-concentração. 

 



  

 

5.6 Procedimento de otimização 

Durante todo o processo de otimização o sistema de pré-concentração em 

linha

Figura 5.1 Diagrama esquemático do sistema de pré-concentração em fluxo utilizado 
para pré-concentração e determinação do cobre. S, amostra (6,78 mL min-1); E, 
eluente (HCl 1 mol L-1, 4,91 mL min-1); P1 e P2, bombas peristálticas; C, minicoluna 
XAD-2/TAM; V, válvula; FAAS, espectrômetro de absorção atômica em chama e W, 
descarte. A: válvula na etapa de pré-concentração. B: válvula na posição de eluição 
 

 

 

 foi operado no modo de amostragem baseado no volume, usando-se 10,0 mL 

de uma solução de cobre 20,0 µg L-1. Como resposta analítica, utilizou-se o 

parâmetro absorvância e eficiência de sensibilidade. Os dados experimentais foram 

processados no programa STATISTICA tendo-se um nível de confiança fixo a 95%. 

 
 

 



  

5.6.1 Procedimento usado no planejamento fatorial de dois níveis 

Um planejamento fatorial 24, envolvendo 16 corridas foi utilizado como uma 

prime

.6.2 Procedimento para aplicação do planejamento Doehlert 

Na otimização das quatro variáveis foi utilizado dois planejamentos Doehlert 

para 

.7 Procedimentos para validação do método 

O método desenvolvido foi validado através da obtenção de suas figuras de 

mérit

 

ira aproximação para a superfície de resposta do processo de pré-

concentração. Neste experimento, o sistema em linha descrito na figura 5.1 foi usado 

para a pré-concentração do cobre. As variáveis estudadas foram: vazão de 

amostragem (VA), vazão de eluição (VE), concentração do tampão (CT) e pH. Os 

valores dos níveis altos e baixos para cada variável são apresentados na tabela 6.2. 

Os valores dos níveis máximo e mínimo de cada variável foram escolhidos de 

acordo com experimentos prévios.  

 

5
 

cada par de fatores que mostraram efeitos de interações mais significativos. 

Desta forma, pelo uso dos valores ótimos encontrados no primeiro planejamento no 

segundo par de variáveis foi possível estabelecer as condições ótimas para 

operação do sistema de pré-concentração em linha. Os dois planejamentos são 

apresentados nas tabelas 6.5 e 6.6. 

 
5
 

o, conforme parâmetros recomendados na literatura e análise de material 

certificado. 

 



  

CAPÍTULO VI 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
6.1 Otimização do sistema de pré-concentração 
 

Na otimização do sistema de pré-concentração em linha foi enfatizada as 

condições de amostragem e eluição do metal da coluna no intuito de obter alta 

sensibilidade, exatidão e resultados reprodutíveis. 

 

6.2 Estudos preliminares 
 

6.2.1 Escolha do tampão para a pré-concentração de Cu2+ no sistema XAD-
2/TAM em linha 

 
A formação do complexo Cu(II)-TAM é favorecida apenas em um intervalo de 

pH adequado. Acima ou abaixo deste valor a formação do complexo metálico diminui 

de magnitude resultando em um sinal analítico menor. Desta forma é necessário o 

uso de um tampão que assegure um valor constante de pH. Este tampão deve 

possuir características que permitam um melhor desempenho do sistema de pré-

concentração.  

A capacidade tamponante de uma solução depende não apenas da 

concentração total de seu ácido e base conjugada, mas também da razão de suas 

concentrações. Sendo assim, a capacidade tamponante diminui à medida que esta 

razão torna-se maior ou menor que a unidade. Por esta razão, o pKa do ácido 

conjugado escolhido para uma dada aplicação deve ficar na extensão de ±1 unidade 

do pH desejado para assegurar uma capacidade tamponante satisfatória [50]. 

Para este estudo foi utilizada uma concentração final de 0,0100 mol L-1 para 

todos os tampões. Foram escolhidos tampões cujos ácidos conjugados possuam 

pKa (cologarítimo da constante de dissociação do ácido) de forma que a máxima 

eficiência esteja na região de pH entre 6 e 9 (veja tabela 6.1). Esta é uma forma de 

garantir que capacidade tamponante de todas as soluções tampões estudadas 

estejam em seu melhor nível. A concentração de cobre nestas soluções tampões 

 



  

eram de 20 µg L-1 e as respostas foram obtidas como absorvância. Para distinguir se 

o sinal gerado estava sendo afetado por contaminação proveniente dos próprios 

reagentes que compunham o tampão, foram corridos brancos de suas soluções. 

 A figura 6.1 apresenta os resultados em forma de gráfico. Nota-se que os 

tampões que apresentaram melhor desempenho foram o fosfato, o carbonato e o 

borato. Foi escolhido o tampão fosfato apesar do mesmo apresentar uma 

contaminação considerável em relação aos outros tampões. O tampão fosfato é 

mais estável que o carbonato e possui um pKa mais próximo do pH de trabalho que 

o tampão borato.  
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Figura 6.1 Estudo da eficiência de diferentes  tampões no sistema em linha para pré-
concentração do cobre. Concentração dos tampões: 0,0100 mol L-1; pH das soluções: 
7,0; Vazão de amostragem: 4,11 mL min-1; Vazão de eluição: 5,88 mL min-1; Tempo 
de pré-concentração: 2 min; Concentração do eluente (HCl): 1,0 mol L-1 

 
 

6.2.2 Estudo da eficiência da descontaminação do tampão fosfato 
 

Os reagentes utilizados no preparo da solução do analito podem ser uma fonte 

de contaminação em potencial. Isto ocorre porque metais como o cobre sempre 

 



  

estarão presentes em quantidades traços nestes reagentes e consequentemente 

também serão pré-concentrados. A corrida de uma solução em branco pode resolver 

o problema através do abatimento do valor de seu sinal do sinal da solução da 

amostra. No entanto, brancos muito altos aumentam o limite de detecção do método 

e alternativas para minimizá-los devem ser colocadas em prática.   

Desta forma, com o objetivo de diminuir a concentração de cobre na solução do 

tampão fosfato, a mesma foi passada através de uma coluna recheada com XAD-2 

impregnada com TAM. As dimensões da coluna foram 15 cm de altura por 1 cm de 

diâmetro. A figura 6.2 apresenta, em forma de gráfico, os resultados da limpeza do 

tampão para a solução do branco e para uma solução de 20 µg L-1. Nota-se que o 

sinal do branco caiu à metade. 

 

Figura 6.2 Estudo da eficiência do processo de descontaminação do tampão fosfato. 
Concentração do tampão: 0,0100 mol L-1; pH da solução: 7,0; Vazão de 
amostragem: 4,11 mL min-1; Vazão de eluição: 5,88 mL min-1; Tempo de pré-
concentração: 2 min; Concentração do eluente (HCl): 1,0 mol L-1 
 

 
 

 



  

Tabela 6.1 Constantes de dissociação ácida e pKa dos ácidos conjugados dos 
tampões estudados para o sistema de pré-concentração em linha [51] 
Tampão Ka pKa 

Tris K = 8,3 x 10-9 8,08 

Citrato K3  = 4,02 x 10-7 6,40 

Borato K1  = 5,81 x 10-10 9,24 

Fosfato K2  = 6,32 x 10-8 7,20 

Carbonato K1  = 4,45 x 10-7 6,35 

 
 
6.2.3 Estudo da concentração do HCl utilizado para eluição do Cu2+ 
 

A eluição do metal retido como complexo na coluna deve ocorrer em uma 

velocidade adequada. Assim, não ocorrerá dispersão do analito no eluente 

abaixando sua concentração. A concentração do eluente é um fator importante para 

que ocorra a desestabilização do complexo metálico com sua rápida liberação para a 

fase do eluente.  

. 
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Figura 6.3 - Estudo da concentração do HCl para eluição do Cu2+ no sistema de pré-
concentração em linha. Concentração do Cu2+: 10 µg L-1; Concentração do tampão: 
0,0100 mol L-1; pH da solução: 7,0; Vazão de amostragem: 4,11 mL min-1; Vazão de 
eluição: 5,88 mL min-1; Tempo de pré-concentração: 2 min 

 



  

Pela análise do gráfico da figura 6.3 nota-se que, a partir da concentração de 

1,0 mol L-1 de HCl, não há aumento considerável de sinal. A coluna foi 

recondicionada com tampão antes da amostragem para que sempre a mesma 

quantidade do analito fosse retido pela coluna, independente da concentração do 

ácido utilizado após cada eluição. Desta forma, a concentração do HCl como eluente 

foi fixada em 1,0 mol L-1.  

 

6.2.4 Estudo da relação: tempo de pré-concentração X freqüência de 
amostragem 

 
No processo de automação de um método analítico, o fator tempo deve ser 

uma característica determinante. Este fator tornará viáveis análises de rotina que 

exijam rapidez na geração de resultados de forma segura. No entanto, deve haver 

um compromisso entre velocidade analítica e os parâmetros de desempenho do 

método.   
Figura 6.4 Estudo do tempo de amostragem e da freqüência de amostragem. 
Concentração do Cu2+: 20,00 µg L-1; Concentração do tampão: 0,0100 mol L-1; pH da 
solução: 7,0; Vazão de amostragem: 4,11 mL min-1; Vazão de eluição: 5,88 mL min-1; 
Tempo de pré-concentração: 2 min. 
 



  

A figura 6.4 apresenta um gráfico que confronta o tempo de pré-concentração e 

a freqüência de amostragem para o sistema de pré-concentração de cobre em linha. 

Foi escolhido um tempo de pré-concentração de 2 minutos pois ele permite a 

obtenção de um sinal considerado satisfatório em relação ao obtido com 1 minuto de 

amostragem e uma freqüência de amostragem maior em relação a obtida com 3 

minutos. 

 

6.3 Otimização multivariada 
 

6.3.1 Planejamento fatorial de dois níveis 
 

O planejamento fatorial 24 foi realizado com a intenção de investigar de forma 

preliminar a influência das variáveis no processo de pré-concentração em linha. A 

tabela 6.2 apresenta as variáveis e os níveis em que as mesmas foram estudadas. A 

tabela 6.3 mostra a matriz de planejamento experimental e os resultados obtidos em 

duplicata em cada corrida expresso como absorvância e eficiência de sensibilidade.  

 

Tabela 6.2 Níveis das variáveis no planejamento fatorial 24 

Símbolo Variável Nível baixo (-) Nível alto (+) 

VA Vazão de amostragem (mL min-1) 2,9 7,3 

VE Vazão de eluição (mL min-1) 3,4 5,2 

CT Concentração do tampão (mol L-1) 0,0050 0,0100 

pH pH 6,0 8,0 

 
O gráfico da figura 6.5 mostra os dezesseis ensaios do planejamento fatorial de dois 

níveis e suas replicatas. Para comparação, as respostas são dadas em termos de 

Absorvância e Eficiência de sensibilidade. A semelhança entre os dois conjuntos de 

repetições mostra que se tem boa repetibilidade. Nota-se que as respostas mais 

altas em termos de absorvância (volume de amostragem fixo) foram obtidas nos 

ensaios 9, 10 e 11 e suas repetições 25, 26 e 27. O que estes ensaios têm em 

comum é que VA está em seu nível inferior e VE em seu nível superior. As maiores 

respostas, as dos ensaios 9 e 25, correspondem a combinação de níveis (-,+,+,+), 

isto é, o pH e o tampão também estão nos seus níveis superiores. No entanto, as 

 



  

respostas mais altas em termos de eficiência de sensibilidade (tempo de 

amostragem fixo) foram obtidas nos ensaios 1, 3 e 4 e suas repetições 17, 19 e 20. 

Comparando-se os níveis das variáveis nestes ensaios com os ensaios que 

apresentaram maior absorvância, verifica-se que a única diferença entre eles está no 

nível da variável VA. Sendo assim a Eficiência de sensibilidade como resposta 

analítica indica que vazões de amostragens altas são preferíveis neste sistema de 

pré-concentração em linha com amostragem baseada no tempo. 

 
Tabela 6.3 Matriz e resultados do planejamento fatorial de dois níveis para 
determinação do Cu2+ no sistema de pré-concentração em linha 
 
Nº VA VE CT pH Absorvância Efic. de sensibilidade 

01 + + + + 0,1040 / 0,1006 0,0761 / 0,0736 

02 + + + - 0,0851 / 0,0831 0,0623 / 0,0608 

03 + + - + 0,0938 / 0,0927 0,0687 / 0,0679 

04 + + - - 0,0937 / 0,0937 0,0686 / 0,0686 

05 + - + + 0,0709 / 0,0746 0,0519 / 0,0546 

06 + - + - 0,0738 / 0,0737 0,0540 / 0,0540 

07 + - - + 0,0762 / 0,0778 0,0558 / 0,0570 

08 + - - - 0,0837 / 0,0825 0,0613 / 0,0604 

09 - + + + 0,1340 / 0,1353 0,0386 / 0,0390 

10 - + + - 0,1122 / 0,1146 0,0323 / 0,0330 

11 - + - + 0,1219 / 0.1212 0,0351 / 0,0349 

12 - + - - 0,1060 / 0,1061 0,0305 / 0,0306 

13 - - + + 0,1018 / 0,0994 0,0293 / 0,0286 

14 - - + - 0,0962 / 0,1035 0,0277 / 0,0298 

15 - - - + 0,0988 / 0,0958 0,0285 / 0,0276 

16 - - - - 0,0943 / 0,1039 0,0272 / 0,0299 

 

 

 

 

 
 

 



  

Figura 6.5 Resposta analítica do sistema de pré-concentração em linha para a 
determinação de Cu2+, em termos de Absorvância (ABS) e Eficiência de 
sensibilidade (ES).  
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A significância dos efeitos relacionados as variáveis estudadas foi avaliada 

através da Análise de Variância (ANOVA) e os efeitos foram verificados utilizando-se 

os valores P [52]. 

Os resultados da ANOVA apresentados na tabela 6.4 podem ser apresentados 

como Gráfico de Pareto, mostrado na figura 6.6. Pode-se observar que as variáveis 

vazão de amostragem (VA), vazão de eluição (VE) e pH possuem efeitos 

significativos no intervalo estudado. As interações: VA-pH, VA-VE, CT-pH, VA-CT e 

VE-CT são também significativas. 

A variável VA mostrou ser mais significativa. De fato ela controla a massa de 

analito que passa pela coluna por unidade de tempo e seu tempo de residência 

dentro da mesma para que possa ocorrer a reação de complexação e 

consequentemente a pré-concentração. 

 



  

Tabela 6.4 Análise de variância dos efeitos calculados para os dados apresentados 

na tabela 6.3 em termos de Eficiência de Sensibilidade 

 SQ gl MQ F  valor p 

VA 0,007592 1 0,007592 7493,970 0,000000 

VE 0,000640 1 0,000640 631,775 0,000000 

CT 0,000001 1 0,000001 1,345 0,263139 

PH 0,000041 1 0,000041 40,323 0,000010 

VA - VE 0,000086 1 0,000086 84,484 0,000000 

VA - CT 0,000038 1 0,000038 37,417 0,000015 

VA - pH 0,000001 1 0,000001 0,762 0,395480 

VE - CT 0,000025 1 0,000025 25,147 0,000127 

VE - pH 0,000106 1 0,000106 104,319 0,000000 

CT - pH 0,000049 1 0,000049 48,253 0,000003 

Erro puro 0,000016 16 0,000001   

SQ Total  0,008657 31    
SQ = soma quadrática, gl = grau de liberdade, MQ = média quadrática, valor P = nível de 
probabilidade 

 
Efetito estimado (Valor absoluto)

-,872553

-1,15954

5,014372

-6,11701

6,349899

6,946003

9,190967

10,21386

25,13544

86,56791

p=0,05
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Figura 6.6 Gráfico de Pareto dos efeitos para as variáveis estudadas no sistema de 
pré-concentração de cobre. A resposta utilizada foi a Eficiência de sensibilidade. 
Nível de confiança a 95%. 

 



  

Aqui têm-se dois fenômenos conflitantes. Em uma técnica de amostragem 

baseada no tempo, até determinado ponto, quanto maior for VA, maior a massa da 

solução que atravessa a coluna havendo um aumento do cobre complexado e retido. 

Por outro lado, a partir de uma determinada VA, o tempo de residência do analito na 

coluna é muito curto, e conseqüentemente, grande parte do cobre não é retido na 

fase sólida. A utilização do parâmetro eficiência de sensibilidade permite encontrar-

se o ponto ótimo entre estas duas tendências. 

A variável VE é a segunda de efeito mais significativo. Ela controla a 

velocidade do HCl que atravessa a coluna e esta deve ser compatível com a re-

extração do cobre da fase sólida e com o fluxo de aspiração do FAAS. 

O efeito do pH é significativo, mas não tanto quanto as interações VE-pH, VA-

VE e CT-pH. A faixa de pH estudada garante a formação do complexo Cu(II)-TAM, 

mas no entanto, no nível mais alto a reação é favorecida em uma magnitude maior. 

As interações entre as variáveis podem ser facilmente compreendidas 

considerando os fenômenos químicos envolvidos no sistema de pré-concentração 

em linha. A interação VE-pH é a mais importante e indica a necessidade de se ter 

simultaneamente um pH adequado para permitir uma reação de complexão mais 

eficiente na etapa de amostragem (o que levará a uma extração maior do analito da 

solução analisada) e uma vazão do eluente compatível com a re-extração do 

complexo Cu(II)-TAM pelo eluente e com a vazão de fluxo do nebulizador do FAAS 

para não dispersar o analito re-extraído no HCl. 

A interação VA-VE reforça a necessidade de eficiência na fase de pré-

concentração combinada com a rápida liberação do analito na fase do eluente em 

uma vazão de aspiração adequada. 

O efeito principal do tampão não parece significativo, mas suas três interações 

de dois fatores (CT-pH, VA-CT e VE-CT) são significativas. De fato, analisando-se 

isoladamente, a função do tampão é manter o pH ótimo constante e sua 

concentração nos dois níveis estudados por este planejamento fatorial mostrou-se 

adequada. No entanto, deve-se levar em consideração as características do sistema 

de pré-concentração, onde a coluna não é recondicionada com tampão após a etapa 

de eluição com HCl. Nota-se claramente que uma solução que apresente uma 

concentração maior de tampão irá rapidamente recondicionar a coluna ao pH 

apropriado para a pré-concentração do que uma solução menos concentrada do 

 



  

mesmo tampão. O efeito da segunda interação, VA-CT, tem sinal negativo pois uma 

vazão de amostragem alta faz com que o tempo de residência da solução 

tamponada na coluna seja menor e como conseqüência, uma massa maior do 

analito será perdida até que a coluna volte a ter o pH ideal para que a reação de 

complexação atinja sua velocidade ideal.  

Desta forma, sabendo-se quais são as variáveis e interações que apresentam 

maiores efeitos na resposta do sistema de pré-concentração em linha, partiu-se para 

a execução do planejamento Doehlert e desta forma, encontrar os valores ótimos 

para sua operação. 

 

6.3.2 Otimização por planejamento Doehlert de duas variáveis 
 

Os resultados do planejamento fatorial mostraram que as variáveis nos níveis 

estudados precisam de uma otimização final. Assim, dois planejamentos Doehlert 

para duas variáveis foram realizados para este propósito. Primeiramente foi 

desenvolvido um planejamento Doehlert para otimização da vazão de eluição (VE) e 

pH, porque este par apresenta a interação de maior efeito. Utilizando-se os valores 

otimizados de VE e pH deste planejamento, um segundo planejamento Doehlert 

envolveu o par de variáveis vazão de amostragem (VA) e concentração do tampão 

(CT). Embora CT não apresente efeito significativo, seu par de variáveis VA-CT 

apresenta interação significativa e desta forma foi escolhida para o segundo 

planejamento Doehlert. 

 
6.3.2.1 Planejamento Doehlert 1 

 

Neste primeiro planejamento as variáveis vazão de amostragem e 

concentração do tampão foram fixada e vazão de eluição e pH foram variados. 

Considerando os resultados obtidos no planejamento fatorial a vazão de 

amostragem foi fixada a 3,4 mL min-1 (esta vazão apresenta a maior absorvância, 

mas não a melhor eficiência de sensibilidade) e a concentração de tampão a 0.010 

mol L-1. Os sete experimentos necessários para a realização do planejamento 

Doehlert são descritos na tabela 6.5. A vazão de eluição e pH variou de 3,8 a 5,2 mL 

min-1 e  6 a 8, respectivamente. 

 



  

Tabela 6.5 Matriz de Doehlert para o planejamento 1 

 

Experimento pH VE ABS ES  

01 7 5.17 0,1276 0,0429 

   0,1231 0,0414 

02 6 4,76 0,1149 0,0386 

   0,1106 0,0372 

03 7 4,48 0,1246 0,0419 

   0,1205 0,0405 

04 6 4,00 0,1026 0,0345 

   0,1036 0,0348 

05 7 3,80 0,1062 0,0357 

   0,1098 0,0369 

06 8 4,00 0,1192 0,0401 

   0,1226 0,0412 

07 8 4,76 0,1214 0,0408 

   0,1240 0,0417 

 

 

Os dados obtidos na realização dos sete experimentos que compõem esta 

matriz de Doehlert geraram a superfície de resposta e o gráfico de curvas de níveis 

apresentada na figura 6.7. Esta superfície de resposta pode ser descrita pela 

equação 6.1 a qual ilustra a relação entre vazão de eluição (VE), pH e resposta 

analítica (Eficiência de sensibilidade). 

 

ES = - 0,174 + 0,0296 (pH) + 0,0428 (VE) - 0,00140 (pH)2 - 0,00174 (pH)(VE) 

 - 0,00303 (VE)2                                                                           (Equação 6.1) 

 

A aplicação do critério de Lagrange nesta equação demostra que a superfície 

de resposta possui um máximo. 

 

H(pH, VE) = 1,39 . 10-5 

22 )(/)( VEES ∂∂  = -0,0028 

 



  

As coordenadas do ponto máximo pode ser calculado pelas seguintes 

equações: 

 

VEES ∂∂ /  = 0,0296 - 0,0028 (pH) - 0,00174 (VE) = 0 

pHES ∂∂ /  = 0,0428 -0,00174 (pH) - 0,00606 (VE) = 0 

 

Desta forma, os valores correspondentes à eficiência máxima são: VE = 4,91 

mL min-1 e pH = 7,60, onde a ES prevista é 0,0423 

 

6.3.2.2 Planejamento Doehlert 2 
 

Neste segundo planejamento, as variáveis vazão de eluição e pH tiveram seus 

valores fixados e as variáveis vazão de amostragem e concentração do tampão 

tiveram seus valores variados. Considerando os resultados obtidos no primeiro 

planejamento Doehlert, a vazão de eluição e pH foram fixados a 4,9 mL min-1 e 7,6. 

Os sete experimentos necessários para a realização do planejamento Doehlert são 

descritos na tabela 6.6. A vazão de amostragem e concentração de tampão variaram 

de 3,0 a 7,3 mL min-1 e  0,0050 a 0,0100 mol L-1, respectivamente. 

Os dados obtidos na execução dos sete experimentos que compõem esta 

matriz de Doehlert geraram a superfície de resposta e o gráfico de curvas de níveis 

apresentado na figura 6.8. Esta superfície de resposta pode ser descrita pela 

equação 6.2 a qual ilustra a relação entre vazão de amostragem (VA), concentração 

do tampão (CT) e resposta analítica (Eficiência de sensibilidade). 

 

 

ES =  - 0,079 + 0,024 (VA)  + 13,509 (CT) - 0,002 (VA)2 + 0,348 (VA) (CT)   

   - 884,595 (CT)2                                                                       (Equação 6.2) 
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Figura 6.7 (a)Superfície de resposta  e (b) curvas de níveis, obtidas a partir dos 
resultados da tabela 6.5 para a otimização de VE e pH, tendo-se como resposta 
analítica a eficiência de sensibilidade. 

 



  

 

Tabela 6.6 Matriz de Doehlert para o planejamento 2 

 

Experimento CT VA ABS ES 

1 0,0075 7,32 0,0954 0,0698 

   0,0958 0,0701 

2 0,0050 6,25 0,0904 0,0565 

   0,0874 0,0546 

3 0,0075 5,17 0,1215 0,0628 

   0,1171 0,0605 

4 0,0050 4,11 0,1051 0,0432 

   0,1013 0,0416 

5 0,0075 3,04 0,1194 0,0363 

   0,1204 0,0366 

6 0,0100 4,11 0,1257 0,0517 

   0,1213 0,0499 

7 0,0100 6,25 0,1086 0,0679 

   0,1078 0,0674 

 

 

A aplicação do critério de Lagrange nesta equação demostra que a superfície 

de resposta possui um máximo. 

 

H(VA, CT) =  6,95 
22 )(/)( CTES ∂∂  = -1,769,19 

As coordenadas do ponto máximo podem ser calculadas pelas seguintes 

equações: 

VAES ∂∂ /  = 0,024 + 0,348 (CT) - 0,004 (VA) = 0 

CTES ∂∂ /  = 13,509  - 1769,19 (CT) + 0,348 (VA) = 0 

 

Desta forma, os valores correspondentes à eficiência máxima são: VA = 6,78 

mL min-1 e CT = 0,0090 mol L-1, onde a ES prevista é 0.0629 
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Figura 6.8 (a) Superfície de resposta e (b) curvas de níveis, obtidas a partir dos 

resultados da tabela 6.6 para a otimização de VA e CT, tendo-se como resposta 

analítica a eficiência de sensibilidade. 

 



  

6.3.2.3 Cálculo dos valores ótimos utilizando absorvância como resposta 
 
Para efeito de comparação, os valores ótimos para o mesmo conjunto de 

experimentos apresentados nas tabelas 6.5 e 6.6, foram calculados, tendo-se agora, 

a absorvância como resposta analítica. As equações 6.3 e 6.4 descrevem as 

superfícies de resposta que são apresentadas nas figuras 6.9 e 6.10. Os valores 

ótimos encontrados foram pH, 7,97; VE, 4,84 mL min-1 ; VA 3,36 mL min-1 e CT 

0,0087 mol L-1. 

 

ABS = - 0,516 + 0,088 (pH) + 0,127 (VE) - 0,0040 (pH)2 - 0,0050 (pH)(VE) 

 - 0,0090 (VE)2                                                                           (Equação 6.3) 

 

ABS =  - 0,044 + 0,021 (VA)  + 29,445 (CT) - 0,003 (VA)2 + 0,093 (VA) (CT)   

   - 1666,722 (CT)2                                                                       (Equação 6.4) 

 

Nota-se que, os valores encontrados para pH, VE e CT, tendo-se a 

absorvância como resposta são bastante semelhantes aos encontrados utilizando-se 

ES. No entanto o valor para VA é notavelmente menor ao encontrado utilizando-se 

ES. Isto traz implicações quanto aos parâmetros de desempenho do sistema, pois 

eles são prontamente afetados pela vazão de amostragem, como será discutido na 

secção 6.5. 
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Figura 6.9 (a) Superfície de resposta  e (b) curvas de níveis, obtidas a partir dos 
resultados da tabela 6.5 para a otimização de VE e pH, tendo-se como resposta 
analítica a absorvância 
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Figura 6.10 (a) Superfície de resposta e (b) curvas de níveis, obtidas a partir dos 
resultados da tabela 6.6 para a otimização de VA e CT, tendo-se como resposta 
analítica a absorvância. 
 

 



  

6.4 Parâmetros de eficiência do sistema de pré-concentração de cobre em 
linha  
 

Terminado o processo de otimização do sistema de pré-concentração, é 

necessário descrever sua eficiência através dos parâmetros descritos no capítulo III.  

 

(a) Fator de enriquecimento (FE). A equação da curva analítica obtida com a pré-

concentração das soluções padrões de cobre de 0,0 a 50,0 µg L-1 para 2 minutos 

de amostragem foi Abs = 0,00483 + 0,00687 [Cu2+ µg L-1] (figura 6.11a).  A curva 

analítica para determinação convencional de cobre por aspiração direta do 

padrão na chama sem o sistema de pré-concentração foi Abs = 0,00414 + 

0,000111 [Cu2+ µg L-1], utilizando padrões de 0 a 8000 µg L-1 (figura 6.11b). O 

fator de enriquecimento para o sistema de pré-concentração em linha de cobre 

foi calculado através da equação 3.2. como sendo aproximadamente igual a 62. 

(b) Freqüência de amostragem (FA). O tempo gasto para uma análise ser realizada 

no sistema em linha é de 2,25 minutos (2 minutos para a pré-concentração e 15 

segundos para a eluição e leitura no instrumento). Teoricamente, em uma hora 

de análise ter-se-á corrido pelo sistema cerca de 27 amostras. Desta forma a 

freqüência de amostragem para o procedimento é 27 amostras h-1. 

(c) Eficiência de concentração (EC). Este parâmetro pode ser facilmente calculado 

pela equação 3.3, tendo-se em mãos os valores de FE e FA já calculados nos 

ítens (a) e (b). O valor de EC, calculado desta forma é igual a 27,9 min-1.  

(d) Índice de consumo (IC). O índice de consumo do sistema foi calculado tendo-se 

por base o volume de amostra que passa pela coluna para um tempo de pré-

concentração de 2 minutos, ou seja, 13,56 mL. Aplicando-se a equação 3.4, 

encontra-se um valor para IC de 0,22 mL. 

(e) Fator de transferência de fase (P). Para se determinar este parâmetro, 15,0 mL 

de uma solução padrão 100 µg L-1 de cobre foi passada pela coluna na vazão de 

amostragem encontrada no processo de otimização. Após, o analito retido na 

coluna foi eluído com 1,0 mL de HCl 1 mol L-1, e medido por aspiração direta no 

FAAS. O fator de transferência de fase foi então calculado pela razão entre as 

massas do analito na fase concentrada e na amostra original, conforme equação 

3.5. O valor de P encontrado para o sistema foi 0,57. 

 



  

(f) Capacidade de retenção da coluna (CRC). Analisando-se o gráfico da figura 6.12 

nota-se que a partir da concentração de 265 µg L-1 a coluna atingiu a saturação 

e perdeu, desta forma, a capacidade de reter concentrações mais altas do 

analito. A CRC foi calculada tomando-se esta concentração, encontrada pela 

interseção dos prolongamentos das regiões retas do gráfico. Aplicando-se a 

equação 3.6 encontrou-se para 0,1 g da resina (massa utilizada para empacotar 

a coluna) o valor 20,5 µg Cu2+ g-1 da resina impregnada (ou 0,32 µmol g-1 da 

resina), nas condições otimizadas do sistema. 

(g) Eficiência de sensibilidade (ES). Para uma solução de 20 µg L-1 a ES calculada 

pela equação 3.7, em média, foi 0,0675. 
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Figura 6.11 Curvas analíticas. (a) obtida através do sistema de pré-concentração em 
linha para determinação do cobre com os valores das variáveis otimizadas. A curva 
pode ser expressa pela equação: Abs = 0,00483 + 0,00687 [Cu2+ µg L-1] com R2 = 
0,9990, e (b) obtida pela determinação convencional do cobre por aspiração direta 
na chama do FAAS. A curva pode ser expressa pela equação: Abs = 0,0051 + 
0,00011[Cu2+ µg L-1] com R2 = 0,9995 

 



  

 6.5 Comentários finais sobre o processo de otimização 
 
Os planejamentos Doehlert demonstraram que as condições ótimas para o 

melhor desempenho do sistema em linha são: vazão de amostragem de 6,78 mL 

min-1, concentração de tampão de 0,0090 mol L-1, vazão de eluição de 4.91 mL min-1 

e pH 7,6. Por outro lado, a avaliação dos mesmos resultados utilizando-se o sinal 

analítico (absorvância) mostrou que as condições ótimas são: vazão de amostragem 

de 3,36 mL min-1, concentração de tampão de 0,0087 mol L-1, vazão de eluição de 

4.84 mL min-1 e pH 7,97. A tabela 6.7 mostra que o sistema apresenta melhor 

desempenho usando as condições estabelecidas de acordo com o parâmetro 

eficiência de sensibilidade (linha 2). Para propósito de comparação, a linha 3 

apresenta as características analíticas considerando o sistema sendo operado por 3 

minutos, tempo necessário para que um volume próximo ao utilizado no processo de 

otimização seja passado pela coluna em uma vazão de amostragem de  3,36 mL 

min-1. 

 

Tabela 6.7 Comparação entre os parâmetros de eficiência para três diferentes 
condições de operação do sistema de pré-concentração em linha para determinação 
de cobre 
 
 VA  

(mL min-1) 

FE FA 

(h-1) 

EC 

(min-1) 

IC 

(mL) 

T A  

(min) 

Vol Am 

(mL) 

01 3,36 41 27 20,3 0,16 2 6,72 

02 6,78 62 27 27,9 0,22 2 13,56 

03 3,36 60 18,5 18,5 0,16 3 10,08 
TA = Tempo de amostragem; Vol Am = Volume de amostragem.  Curvas analíticas: (1) Abs = 0,0071 
+ 0,00461 [Cu2+ µg L-1] (2) Abs = 0,0048 + 0,00687 [Cu2+ µg L-1] e (3) Abs = 0,0151 + 0,0066 [Cu2+ µg 
L-1] 
 
 
6.6 Validação do método analítico 
 
 

Validar um método analítico requer demonstrar formalmente que o mesmo 

possui um determinado nível de figuras de mérito como: exatidão, precisão, 

sensibilidade, seletividade, faixa de linearidade, rapidez, robustez, que comprovem 

sua aplicabilidade no contexto do problema analítico considerado [53]. Por outro 

 



  

lado, deve-se levar também em conta o custo, o tempo e as técnicas disponíveis 

para aplicação deste método. A validação deve ser vista, levando-se em 

consideração necessidades específicas versus figuras de mérito sob um conjunto de 

circunstâncias particulares. Desta forma, um método julgado ser válido em uma 

situação pode não o ser em outra [10]. 

Para descrição do desempenho do método de pré-concentração de cobre em 

linha desenvolvido, as seguintes figuras de mérito foram obtidas: faixa dinâmica, 

linearidade, limites de detecção e quantificação, precisão, exatidão, sensibilidade, 

seletividade e robustez. Todos eles foram determinados com os valores otimizados 

para operação do sistema de pré-concentração. 

 

6.6.1 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 
 

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.  

A definição qualitativa mais aceita de limite de detecção é a da concentração 

ou massa mínima do analito que pode ser detectada por um método. Existem várias 

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 (sbr) obtido de 20 a 30 determinações, dividido pela 

inclinação da curva analítica (b) [55].  

O limite de quantificação (LQ) é definido como o nível acima do qual resultados 

quantitativos podem ser obtidos com um grau específico de confiança. O limite de 

quantificação é calculado de forma semelhante ao LD, sendo utilizado dez vezes o 

desvio padrão do branco dividido pela inclinação da curva analítica [54]. Sendo 

assim, o LD (Equação 6.1) e o LQ (Equação 6.2) calculados para o método foram 

respectivamente 0,23 e 0,77 µg L-1. 

 

b
sLD br3

=                                                                                                 (Equação 6.1) 

b
sLQ br10

=                                                                                               (Equação 6.2) 

 



  

6.6.2 Faixa dinâmica 
 

A extensão de aplicabilidade de um método analítico (faixa dinâmica) é a 

região da curva analítica entre a concentração mais baixa, na qual uma medida 

quantitativa pode ser feita (Limite de Quantificação, LQ) até a concentração na qual a 

curva analítica desvia-se da linearidade (Limite de Linearidade, LL) [55]. A figura 6.12 

ilustra o estudo realizado para determinação da extensão linear da curva analítica. 

Desta forma a extensão de aplicabilidade do método desenvolvido é para 

 

concentrações de 0,77 de µg L-1 a 150,0 µg L-1 de Cu2+.  

Figura 6.12 Extensão linear da curva analítica. A partir de 150,0 µg L-1 a curva perde 
µ -1

 
.6.3 Linearidade 

 linearidade é freqüentemente expressa através do coeficiente de correlação, 

R, e 

a linearidade e a partir de 265,0 g L  a coluna atinge a saturação.   
 

6
 

A

coeficiente de determinação, R2. Contudo, valores de R próximos de 1 não 

implicam necessariamente que a curva analítica apresenta linearidade satisfatória 

[56-57]. Rodrigues et al [58], propuseram a utilização do desvio padrão relativo da 

 



  

inclinação da reta como medida matemática da linearidade, calculada pela divisão 

de sb por b.  

No entanto, é necessário distinguir duas características que são ambas 

descritas pelo termo linearidade, mas que se referem a duas propriedades 

diferentes. A linearidade "in line" refere-se ao ajuste da linha reta dos valores dos 

sinais analíticos obtidos experimentalmente em relação à concentração do analito, 

isto é, ele descreve a ausência de curvatura no gráfico analítico de calibração. A 

linearidade "on line" indica uma maior ou menor dispersão dos dados ao redor do 

gráfico de calibração.  

A linearidade "in line" é verificada pelo teste de falta de ajuste. A linearidade 

"on line" não é quantificada com um parâmetro específico e se tem proposto para 

isto, o uso do desvio padrão relativo da inclinação [RSD(b)] [59], conforme equação 

6.3, desde que o teste de falta de ajuste não seja significante. Desta forma a  

linearidade "on line" pode ser definida como: 

 

[ )(bRSDLINOL −= 1100 ]                                                                    (Equação 6.3) 

b
sbRSD b=)(                                                                                    (Equação 6.4) 

 

A linearidade "in line" não pode ser avaliada sem a linearidade "on line", porque 

uma depende da outra. Um baixo grau de linearidade "on line" significa que não é 

possível distinguir exatamente a curvatura por meio do teste de falta de ajuste. O 

teste de falta de ajuste, segundo Pimentel e Neto [56], pode ser realizado 

comparando-se as razões entre a média quadrática da falta de ajuste (MQfaj) com a 

média quadrática do erro puro (MQep). Se a razão entre as duas médias quadráticas 

for inferior ao valor de F tabelado, o ajuste do modelo é considerado satisfatório. 

Os padrões das curvas analíticas para pré-concentração do cobre, 

freqüentemente utilizadas, estavam na faixa de concentração de 0,0 a 50,0 µg L-1.  A 

tabela 6.8 (a) apresenta as concentrações dos padrões utilizados para construção 

da curva de calibração e os valores de seus sinais analíticos em triplicata. 

 

 

 



  

Tabela 6.8 Concentração dos padrões utilizados na construção da curva de 
calibração e valores de seus sinais.  
 

Concentração Absorvância 

0 0,0060 / 0,0061 / 0,0056 
5 0,0346 / 0,0387 / 0,0377 
10 0,0743 / 0,0687 / 0,0737 
20 0,1432 / 0,1421 / 0,1410 
30 0,2052 / 0,2033 / 0,2005 
40 0,2756 / 0,2705 / 0,2692 
50 0,3368 / 0,3372 / 0,3307 

 

Tabela 6.9 Análise de Variância para o ajuste do modelo linear dos dados da tabela 
6.8 pelo método dos mínimos quadrados  
 

Fonte de variação SQ g.l. MQ 

Regressão 0,274205 1 0,274205 

Resíduos 0,000168 19 0,000009 

Falta de ajuste 0,000052 5 0,000010 

Erro puro 0,000116 15 0,000008 

Total 0.274373 20  

Nível de confiança: 95%. SQ = soma quadrática; g.l. = grau de liberdade e MQ = 
média quadrática. 

 

Sendo assim, o valor da razão MQfaj/MQep é 1,25, valor menor que o F tabelado 

de 2,90 para 5 e 15 graus de liberdades respectivamente. A linearidade "on line" 

calculada foi 99,39%  

 
 
6.6.4 Precisão 
 

A precisão mede o grau de incerteza de um resultado analítico surgida devido a 

dispersão das respostas instrumentais e o uso dos valores estimados da equação de 

calibração. Matematicamente a precisão pode ser expressa pelo desvio padrão 

 



  

relativo (ou coeficiente de variação) o qual é calculado pela divisão do desvio padrão 

de várias medidas em uma dada concentração sc pelo valor da média da 

concentração determinada, c (geralmente expresso como percentagem).  

 

100













= −

c

sRSD c%                                                                             (Equação 6.5) 

 

A precisão pode variar quando as replicatas são realizadas em diferentes 

laboratórios ou no mesmo laboratório, mas em diferentes períodos de tempo. A 

precisão pode ser expressa como repetibilidade (precisão determinada através de 

dados coletados intra-análise) ou como reprodutibilidade (precisão determinada 

através de dados coletados inter-análise) [60]. A repetibilidade indica a concordância 

dos resultados individuais obtidos pelo mesmo método sob as mesmas condições 

(operador, equipamentos, laboratório, etc) em um curto período de tempo. 

Analogamente a reprodutibilidade indica a concordância de resultados individuais 

obtidos sob diferentes condições [61].  

 Desta forma, para o sistema de pré-concentração em linha, a repetibilidade foi 

calculada através do desvio padrão dos resultados obtidos de sete determinações 

de soluções 5 e 20 µg L-1  de cobre em uma única análise. A reprodutibilidade foi 

avaliada para estas mesmas concentrações através das curvas analíticas 

preparadas em diferentes dias para as análises das amostras de alimentos. Para os 

padrões de cobre de 5,00 e 20,00 µg L-1 a repetibilidade encontrada foram de 3,9 e 

3,7% respectivamente. A reprodutibilidade para as mesmas concentrações foram 4,5 

e 4,1% respectivamente. 

 

6.6.5 Exatidão 
 

A exatidão de um método é definida como a diferença entre o valor 

determinado experimentalmente e o valor verdadeiro.  

A exatidão para o método proposto foi avaliada pela determinação de cobre em 

três materiais de referência fornecidos pelo National Institute of Standard and 

Technology: Folhas de espinafre NIST 1570a, Folhas de maçãs NIST 1515 e Folhas 

de pomar NBS 1571 e outro material de referência proveniente do National Institute 

 



  

for Environmental Studies, Japão, Farinha de arroz NIES 10a. Os resultados são 

apresentados na tabela 6.10. Pela análise do valor P nota-se que não existe 

nenhuma diferença significativa (P < 5%) entre os resultados encontrados pelo 

sistema proposto e os valores certificados para um nível de confiança de 95%. 

 

 
Tabela 6.10 Resultados obtidos para o material de referência analisado 
 

 

Amostra 

Cobre encontrado 

pela metodologia 

proposta (µg g-1) 

Valores certificados 

(µg g-1) 

Valor P  

(%) 

Folhas de espinafre 

NIST 1570a 
11.62 ± 0.02  12.2 ± 0.6  29.03 

Farinha de arroz 

NIES 10a 
3.41 ± 0.03  3.5 ± 0.3  60.66 

Folhas de pomar 

NBS 1571 
12.3 ± 0.1  12 ± 1  45.92 

Folhas de maçã 

NIST 1515 
5.29 ± 0.05  5.6 ± 0.2  16.78 

 
 
6.6.6  Sensibilidade 
 

A sensibilidade é um parâmetro que mede a habilidade de um método 

discriminar entre pequenas diferenças na concentração do analito. A sensibilidade 

depende de dois fatores: da inclinação da curva analítica e da precisão das medidas. 

Existem duas formas de expressar a sensibilidade de um método analítico: a 

sensibilidade de calibração (recomendada pela IUPAC) que mede a relação entre o 

sinal instrumental e a concentração do analito e que depende das condições 

instrumentais utilizadas; e a sensibilidade analítica, que indica a menor variação de 

concentração que um método analítico é capaz de distinguir [55]. 

O primeiro é indicado pelo valor da inclinação da curva analítica, b, e o 

segundo é calculado através da expressão sR/b onde sR indica o desvio padrão das 

medidas do sinal analítico para uma dada concentração. Desta forma, a 

 



  

sensibilidade de calibração para o método de pré-concentração desenvolvido é 

0,00687 L µg-1. A sensibilidade analítica, calculada para uma concentração de 20 µg 

L-1 (em triplicata) é 0,26 µg L-1. 

 
 

Tabela 6.11 Composição em µg g-1 das amostras certificadas analisadas 

 

Amostra certificada  

Elemento Folhas de espinafre 

NIST 1570a 

Farinha de arroz  

NIES 10a 

Folhas de pomar 

NBS 1571 

Folhas de maçã 

NIST 1515 

Al 310  3  --- 286 

Ba --- --- 44  49 

Fe --- 12,7  300  83 

Na 1,818* 10,2  82  24,4 

Zn 82  25,2  25  12,5 

Cu 12,2  3,5  12  5,64 

Cd 2,89  0,023  0,11  0,013 

Mo --- 0,35  0,3  0,094 

Co 0,39  0,02  0,2  0,09 

Mn 75,9  34,7  91  54 

Cl --- 260  690  579 

Ca 1,527*  93  2,09*  1,526 

Mg --- 0,134*  0,62*  0,271 

K 2,903*  0,280*  0,21*  1,61 

P 0,518* 0,340*  --- 0,159 

*Valor em % 

 
6.6.7 - Seletividade 

 
A seletividade de um método analítico se refere às condições no qual ele é livre 

de interferência de outras espécies químicas contidas na matriz da amostra. A 

seletividade do sistema de pré-concentração em linha para o cobre foi averiguada 

pela sua determinação em uma solução multielementar para ICP OES, QCS-19 

 



  

(Quality Control Standards), a qual contém arsênio, antimônio, berílio, cádmio, 

cálcio, cromo, cobalto, ferro, molibidênio, níquel, tálio, titânio, zinco, chumbo, 

magnésio, manganês, cobre e selênio, todos a uma concentração de 100 µg mL-1. A 

solução multielementar foi diluída a 20 µg L-1 e corrida pelo sistema de pré-

concentração. O resultado encontrado foi 20,72 ± 0,03 µg L-1 e n = 3, o que 

corresponde a uma recuperação de 104%. A seletividade também pode ser avaliada 

pelo nível de concentração dos metais que compõem as amostras certificadas 

analisadas. A tabela 6.11 apresenta a composição mineral das quatro amostras 

certificadas analisadas. 

 

 

6.6.8  Robustez [62-6364] 
 
A robustez de um método analítico é definida por sua capacidade de produzir 

resultados constantes, quando em um estudo intralaboratorial, são realizadas 

pequenas mudanças em suas condições ótimas de operação.  

A avaliação da robustez a 10% de modificação dos valores nominais do 

sistema de pré-concentração em linha para determinação do cobre foi realizada 

através de um planejamento fatorial fracionário saturado 27-4 (k = 7) e os resultados 

interpretados a partir de uma Análise de variância (ANOVA). Cinco variáveis foram 

estudadas: Vazão de amostragem (VA), vazão de eluição (VE), concentração do 

eluente (CE), concentração do tampão (CT) e pH. O ponto central do planejamento 

foi corrido em triplicata pelo sistema para possibilitar uma estimativa do erro e para 

averiguar se as modificações causam curvatura no modelo.  A tabela 6.12 apresenta 

as variáveis experimentais e seus valores modificados a 10%. Para completar o 

planejamento, duas variáveis fantasmas foram introduzidas de forma a serem 

confundidas com possíveis interações. A tabela 6.13 apresenta a matriz de 

planejamento com as respostas em termos de absorvância. A figura 6.13 (a) mostra 

o diagrama de Pareto para as variáveis estudadas. Nota-se pela análise do 

diagrama de Pareto que as modificações a 10% dos valores nominais apresentaram 

efeitos significativos para as variáveis VA e pH. Além disso o modelo apresentou 

curvatura, isto é, os efeitos não são proporcionais às modificações introduzidas. 

 

 



  

 
 
Tabela 6.12 Níveis das variáveis experimentais para o estudo de robustez a 10% de 
modificação 
 

VARIÁVEL VALOR BAIXO (-1) VALOR NOMINAL (0) VALOR ALTO (+1) 

VA (mL/min) 6,10 6,78 7,46 

VE (mL/min) 4,42 4,91 5,40 

CE (mol/L) 0,9 1,0 1,1 

CT (mol/L) 0,081 0,0090 0,0099 

Fantasma 1 - - - 

pH 6,84 7,60 8,36 

Fantasma 2 - - - 

 
 
Tabela 6.13 Matriz do planejamento fatorial fracionário saturado 27-4 
 
Nº VA VE CE CT F1 pH F2 Absorvância 

1 1 1 1 1 1 1 1 0,1208 

2 1 1 -1 1 -1 -1 -1 0,1239 

3 1 -1 1 -1 1 -1 -1 0,1235 

4 1 -1 -1 -1 -1 1 1 0,1232 

5 -1 1 1 -1 -1 1 -1 0,1256 

6 -1 1 -1 -1 1 -1 1 0,1357 

7 -1 -1 1 1 -1 -1 1 0,1290 

8 -1 -1 -1 1 1 1 -1 0,1239 

Ponto central 

9 0 0 0 0 0 0 0 0,1326 

10 0 0 0 0 0 0 0 0,1351 

11 0 0 0 0 0 0 0 0,1332 

 

Sendo assim, um planejamento fatorial fracionário saturado 23-1 (k = 3) a 5% de 

modificação dos valores nominais para as variáveis VA e pH foi realizado. Para não 

alterar a estrutura do planejamento, uma variável fantasma (F1) foi confundida com 

alguma possível interação.  A tabela 6.14 apresenta os valores nominais para VA e 

pH e suas modificações a 5%. A tabela 6.15 apresenta a matriz de planejamento 23-1 

 



  

e a resposta dos quatro ensaios em absorvância. Analisando-se a figura 6.13 (b) 

pode-se perceber que estas variáveis são robustas à percentagem de modificação 

de 5%. Além disso, o modelo não apresenta curvatura. A tabela 6.16 apresenta os 

resultados da avaliação da robustez para o sistema. 

 
Tabela 6.14 Níveis das variáveis experimentais para o estudo de robustez a 5% de 
modificação 
 

VARIÁVEL VALOR BAIXO (-0,5) VALOR NOMINAL (0) VALOR ALTO (+0,5) 

VA (mL/min) 6,44 6,78 7,12 

pH  7,2 7,6 8,0 

Fantasma 1 - - - 

 
 
Tabela 6.15 Matriz do planejamento fatorial fracionário saturado 23-1 

 

Nº VA pH F1 Absorvância 

1 -0,5 0,5 0.1328 

2 0,5 -0,5 -0,5 0.1335 

3 -0,5 0,5 -0,5 0.1340 

4 0,5 0,5 0,5 0.1311 

-0,5 

 

 

Tabela 6.16 Resultados para avaliação da robustez do sistema de pré-concentração 
em linha para o cobre 
 
 

Variável Valor Nominal Tolerância 

Vazão de amostragem (VA) 6,78 ± 5% 

Vazão de eluição (VE) 4,91 ± 10% 

Concentração do eluente (CE) 1,0 ± 10% 

Concentração do tampão (CT) 0,0090 ± 10% 

pH 7,60 ± 5% 

 

 

 



  

 
 
 
 

igura 6.13 Diagramas de Pareto mostrando a significância das variáveis a um nível 
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6.7.9 Conclusão sobre a validação do método 
 
Tabela 6.17 Resumo de algumas figuras de mérito para o sistema de pré-
concentração em linha para o cobre 
 

Figura de mérito Valor 

Limite de detecção (µg L-1) 0,23  

Limite de quantificação (µg L-1) 0,77  

Faixa dinâmica (µg L-1) 0,77 a 150 

Linearidade "in line" (valor F) 0,723 (F tabelado =2,90) 

Linearidade "on line" (%) 98,34 

Repetibilidade (%) 3,9 (5,0 µg L-1) e 3,7 (20,0 µg L-1) 

Reprodutibilidade (%)  4,5 (5,0 µg L-1) e 4,1 (20,0 µg L-1) 

Exatidão (% valor p) entre 16,78 e 60,66  

Sensibilidade analítica 0,26 µg L-1 

Sensibilidade de calibração 0,00687 L µg-1 

Robustez Ver tabela 6.16 

 

6.7 Aplicação  
 

O sistema desenvolvido foi aplicado para determinação de cobre em várias 

amostras de alimentos naturais como: folhas de aipim, folhas de alface, folhas de 

agrião, farinha de mandioca, farinha de soja, farinha de trigo e farinha de aveia. Os 

resultados são mostrados na tabela 6.18. Pode-se notar que o conteúdo de cobre 

nas amostras variaram entre 1,14 a 4,57 µg g-1. As recuperações de cobre 

adicionado nestas amostras provaram também que este método não é afetado por 

efeitos de matriz e pode ser aplicado satisfatoriamente para análise de alimentos. 

 

6.8 Comparação entre métodos em linha para pré-concentração e 
determinação do cobre 
 

Para propósitos de comparação, a tabela 6.19 apresenta alguns parâmetros do 

método desenvolvido neste trabalho e de outros publicados, os quais realizam 

 



  

separação e pré-concentração de cobre em linha utilizando FAAS como técnica de 

detecção. Uma comparação entre o método proposto neste trabalho e outros 

sistemas revela que o método desenvolvido possui características analíticas 

compatíveis aos apresentados. 

 
Tabela 6.18 Determinação de cobre em várias amostras de alimentos naturais 

usando o método proposto 

 

 

Amostra 

Cobre 

adicionado 

 (µg g-1) 

Cobre 

encontrado* 

(µg g-1) 

Recuperação 

(%) 

Valor P 

(%) 

Folhas de aipim 0.00 1.40 ± 0.04 ---  

 1.50 2.93 ± 0.06 102 62.10 

Folhas de alface 0.00 2.39 ± 0.06 ---  

 2.00 4.43 ± 0.02 102 71.54 

Folhas de agrião 0.00 4.57 ± 0.09 ---  

 4.50 8.96 ± 0.02 98 61.98 

Farinha de trigo 0.00 3.05 ± 0.05 ---  

 2.00 5.06 ± 0.09 101 23.76 

Farinha de mandioca 1 0.00 1.14 ± 0.01 ---  

 1.00 2.21 ± 0.05 107 59,09 

Folha de mandioca 2 0.00 3.64 ± 0.04 ---  

 2.00 5.57 ± 0.02 97 67.17 

Farinha de soja 0.00 3.36 ± 0.01 ---  

 2.00 5.31 ± 0.01 98 82.18 

Farinha de aveia 0.00 1.36 ± 0.09 ---  

 2.00 3.45 ± 0.03 105 37.52 

*Intervalo de confiança a 95% 

 

 

 

 



  

 
Tabela 6.19 Dados comparativos a partir de referências recentes sobre a determinação do cobre por FAAS após pré-

concentração em linha  

 
Analito Reagente quelante Eluente Material sorbente FEb TAc (s) FAd (h-1) LDe (µg L-1) RSD (%) Referência 

Cu TAM HCl  Amberlite XAD-2 62 120 27 0,23 3,7 a 

Cu      

      

   

          

        

    

       

       

       

      

      

APDC MIBK PTFE 340 60 40 0,05 1,5 [65]

Cu Na-DDC MIBK KR-PTFE 120 60 46 0,2 3,6 [66]

Cu, Cd, Pb DDDC MeOH ou EtOH C18 19 20 120 0,2 1,3 [67]

Cu Calmagita HCl Amberlite XAD-2 32 180 20 0,15 6 [68]

Cu, Pb, Cd, Zn - CH3COONH4 Chelex 100 ou 122 88 100 60 0,07 2,2 [69] 

Cu, Pb, Cd, Zn 8-Hidroxiquinolina CH3COONH4 Vidro poroso 80 100 60 0,07 2,3 [69]

Cu, Pb, Cd DDPA MeOH C18 35 20 ? 1,4 1,5 [70]

Cu, Cd, Pb DDTP MeOH C18 86 ? 29 7 ? [71]

Cu, Pb, Cd Ditizona MeOH C18 80 60 30 1,2 5 [72]

Cu, Co, Hg, Rh, N N-DDC HNO3, HCl Vidro poroso 18 ? 18 0,05 2,4 [73] 

Cu, Cd, Co 1,10 Fenantrolina EtOH C18 32 30 90 0,3 3 [74]

Cu APDC MIBK Zeólita (Na-LTA) 125 120 ? 0,1 2,6 [75]

Cu APDC MIBK Zeólita (Na-Fau) 65 120 ? 0,4 2,8 [75]

Cu - HCl Resina de tanina 10 60 48 1,0 3,0 [76] 

Cu, Pb, Cd, Fe DDTC MIBK Reator enovelado 60 ? ? 0,5 3,0 [77] 

Cu, Zn, Cd, Mn, Ni 8-Hidroxiquinolina HNO3 IDA ou CPG 4,8  300 12 200 5% [78] 
aEste trabalho; bFator de enriquecimento; cTempo de amostragem; dFrequência de amostragem; eLimite de detecção; fPrecisão, desvio padrão relativo 

 



  

CAPÍTULO VII 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
 

A otimização multivariada utilizando-se planejamento fatorial de dois 

níveis e matriz de Doehlert permitiram uma otimização racional do sistema de 

pré-concentração em linha para determinação de cobre, desenvolvido neste 

trabalho. Sendo assim, um número menor de experimentos foi realizado, 

economizando tempo, reagentes e gases, além de se ter gerado informações 

sobre os efeitos das variáveis e suas interações.  

A utilização de um planejamento fatorial de dois níveis permitiu um estudo 

rápido e descritivo das variáveis, seus efeitos e interações mais importantes no 

sistema. Este estudo é importante para direcionar as etapas seguintes do 

processo como a escolha dos pares de variáveis para execução dos 

planejamentos Doehlert e seus níveis. 

Entre a absorvância e a eficiência de sensibilidade, esta última é a melhor 

resposta analítica para se encontrar os parâmetros de operação compatíveis 

com o melhor desempenho do sistema de pré-concentração em linha. Sendo 

assim, os valores encontrados foram os seguintes: vazão de amostragem 6,78 

mL min-1 ; vazão de eluição 4,91 mL min-1 ; pH 7,6 e concentração do tampão 

fosfato 0,0090 mol L-1. Utilizando-se a absorvância como resposta, os valores 

encontrados foram: vazão de amostragem 3,36 mL min-1 ; vazão de eluição 

4,75 mL min-1 ; pH 7,91 e concentração do tampão fosfato 0,0087 mol L-1. A 

única alteração notável é para o valor da vazão de amostragem. Sendo o fator 

de enriquecimento determinado pela vazão de amostragem, 

consequentemente, todos os parâmetros de eficiência de um sistema em linha 

que dependam deste fator também serão diferentes para as duas condições. 

Para a eficiência de concentração (EC), por exemplo, seus valores são 18,5 

min-1 e 28 min-1, para as respostas absorvância e eficiência de sensibilidade, 

respectivamente. 

O método proposto permitiu a determinação do cobre com limite de 

detecção (3σ/S) de 0,23 µg L-1, e precisão calculada como desvio padrão 

 



  

relativo (RSD) de 3,9 e 3,7 % para concentrações de cobre de 5,00 e 20,00 µg 

L-1 respectivamente. O fator de pré-concentração para o sistema é de 62. O 

índice de consumo de 0,22 mL torna viável a determinação de cobre em 

pequenas quantidades de amostra. O sistema opera com uma freqüência de 

amostragem satisfatória (27 amostras por hora). O sistema também permite 

operar com tempos de pré-concentração maiores, aumentando o fator de 

enriquecimento, porém com conseqüente perda de velocidade analítica.  

O método de análise utilizando o sistema  proposto, quando avaliado pela 

determinação de cobre em amostras certificadas, não apresentou diferenças 

significativas entre os resultados encontrados e os valores certificados. 

O sistema mostrou-se seletivo à determinação de cobre em presença de 

outros íons, mediante resultados obtidos pela análise de uma amostra 

multielementar, inclusive em amostras certificadas, considerando a composição 

e proporção dos referidos íons nestas. 

Os planejamentos Doehlert de duas variáveis mostraram-se convenientes 

na otimização do sistema de pré-concentração em linha para o cobre levando-

se em consideração a facilidade de aplicação, interpretação e possibilidade de 

escolha dos níveis entre as variáveis. No entanto um planejamento Doehlert de 

três ou mais variáveis também poderia ser aplicado para as variáveis VA, VE, 

pH e CT.  

Os valores obtidos para as figuras de mérito do sistema de pré-

concentração em linha desenvolvido (tabela 6.17) comprova que o mesmo 

pode ser aplicado para determinação de cobre em amostras de farinhas, tais 

como as de aveia, arroz, mandioca, soja e trigo, e também folhas como as de 

aipim, alface e agrião. 
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