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RESUMO 

 

A determinação de metais em águas naturais por Espectrometria de Emissão Óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES), em geral, deve envolver etapas de pré-

concentração, devido os níveis de concentração dos metais em água serem muitas vezes 

abaixo dos limites de detecção da técnica. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi 

desenvolver um método de pré-concentração em fase sólida sensível e simples para a 

determinação de cobre, ferro, níquel, manganês, chumbo e zinco em amostras de água por 

ICP OES. As condições experimentais para pré-concentração foram otimizadas 

considerando os fatores: concentração do eluente, volume de eluente, volume da amostra, 

vazão e pH. As condições otimizadas corresponderam ao uso de 5 mL de solução de HCl 

0,8 mol L-1 como eluente, volume da amostra de 50 mL, vazão de 1,9 mL min-1 e pH 9,0. 

Para a determinação dos metais, as amostras, após ajuste do pH, foram percoladas com o 

auxílio de uma bomba peristáltica em cartucho Sep-pak C18 com 1-(2-piridilazo)-2-naftol 

(PAN) imobilizado na sílica funcionalizada C18. A eluição dos analitos foi realizada com a 

passagem da solução de HCl pelo cartucho para posterior determinação por ICP OES. 

Nestas condições, os limites de detecção para Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn obtidos variaram 

entre 0,11 e 21 µg L-1 e os limites de quantificação entre 0,36-69 µg L-1, respectivamente. Os 

desvios padrão relativos (R.S.D.) para a determinação dos analitos não ultrapassaram 9 %. 

O efeito de possíveis espécies interferentes sobre a recuperação dos analitos também foram 

investigados. A exatidão do método foi avaliada mediante análise de material de referência 

certificado (SLEW-3 Estuariene Water Reference Material for Trace Metals) e o método 

proposto foi aplicado para análise de amostras de água subterrânea, água potável e água 

de rio coletadas nos municípios de Cachoeira e São Félix, Bahia, Brasil. As amostras foram 

analisadas por Espectrometria de Massas com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS) 

como método comparativo, não sendo observadas diferenças significativas entre estes 

resultados e os resultados obtidos pelo método proposto. 
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ABSTRACT 

 

The determination of metals in natural waters by Inductively Coupled Plasma Optical 

Emission Spectrometry (ICP OES), in general, involves pre-concentration steps, due the 

concentration levels of metals in water are often below the limits of detection of this 

technique. In this way, the objective of this work was to develop a pre-concentration solid 

phase method for sensitive and simple determination of copper, iron, nickel, manganese, 

lead and zinc in water samples by ICP OES. The experimental conditions for pre-

concentration were optimized considering the following factors: the concentration of the 

eluent, eluent volume, sample volume, flow-rate and pH. The optimized conditions 

corresponded to the use of 5 mL of HCl solution 0.8 mol L-1 as an eluent sample volume 50 

ml, flow-rate 1.9 mL min-1 and pH 9.0. For the determination of metals by the procedure, the 

samples after pH adjustment were percolated with the aid of a peristaltic pump on Sep-Pak 

C18 cartridge with 1-(2-pyridylazo)-2-naphthol (PAN). The analyte elution was carried out 

with the passage of the HCl solution in the cartridge for subsequent determination by ICP 

OES. In these conditions, the detection limit for Cu, Fe, Mn, Ni, Pb and Zn varied between 

0.11 to 21 μg L-1 and the limits of quantification from 0.36 to 69 μg L-1, respectively. The 

relative standard deviation (RSD) for the analytes of this study did not exceed 9%. The effect 

of possible interfering species on the recovery of the analytes was also investigated. The 

accuracy of the method was evaluated by analysis of certified reference material (SLEW-3 

Estuariene Water Reference Material for Trace Metals) and the proposed method was 

applied to samples of ground water, drinking water and river water collected in Cachoeira 

and São Félix cities, Bahia, Brazil. The samples were analyzed by Inductively Coupled 

Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS) as a comparative method do not being found 

significant differences among these results and the results obtained by the proposed method. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, o aumento demográfico, o desenvolvimento industrial e 

tecnológico, e a falta de tratamento adequado dos resíduos gerados (sólidos e 

líquidos) têm promovido sérios impactos em ambientes aquáticos. Devido aos riscos 

a saúde humana e de contaminação da fauna e flora presentes nesses ambientes, 

muitos estudos têm sido desenvolvidos com o objetivo de obter estratégias que 

possibilitem monitorar espécies químicas em águas naturais (WU et al., 2011; 

MCCOMB et al., 1997; PEIJNENBURG et al., 2003; GIOKAS et al. 2005; 

SUPERVILLE et al., 2011; BOTTA et al., 2012; FILIPOVIĆ et al., 2013). 

A química analítica tem ocupado um lugar de destaque ao disponibilizar 

ferramentas capazes de determinar espécies químicas de forma quantitativa e 

qualitativa nas mais diversas matrizes. O desenvolvimento de novas técnicas 

possibilitou muitos avanços, porém nem sempre a técnica analítica disponível possui 

as melhores condições para análise da amostra de interesse (NAGATA et al., 2001). 

Em análise de metais em águas, as frequentes baixas concentrações dessas 

espécies é muitas vezes um fator limitante na escolha da técnica analítica. Além 

disso, a presença de espécies interferentes pode comprometer a análise sendo 

requeridos, nesses casos, procedimentos de preparo da amostra. 

Têm sido desenvolvidos procedimentos, os quais incluem várias etapas como: 

coleta, armazenagem, solubilização, extração, pré-concentração, isolamento dos 

compostos de interesse para realização de análises qualitativa e quantitativa 

(NAGATA et al., 2001; CARASEK et al., 2002). Dentre os métodos de separação e 

pré-concentração de metais estão a precipitação e a co-precipitação, a 

eletrodeposição, a extração líquido-líquido, a extração em ponto nuvem e a extração 

em fase sólida.  

A técnica de extração e/ou pré-concentração em fase sólida (EFS) para 

determinação de metais pode ser empregada associada a diversas técnicas 

espectroanalíticas, tais como: espectrometria de absorção atômica (AAS), 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), 

espectrofotometria UV-vis e fluorescência de raios- X (XRF) (GIOKAS et al., 2002; 

FERREIRA et al., 1999; KAUR; GUPTA, 2009; YAMINI et al., 2009).  
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Dentre as técnicas espectroanalíticas ICP OES apresenta-se como uma boa 

alternativa, uma vez que reúne uma série de características favoráveis como 

possibilidade de determinação multielementar simultânea, rapidez e no caso em 

questão disponibilidade de equipamento. No presente trabalho, é descrito o 

desenvolvimento de um método analítico utilizando pré-concentração em fase sólida 

como pré-tratamento da amostra, para determinação simultânea de cobre, ferro, 

níquel, manganês, chumbo e zinco por ICP OES em amostras de águas sendo o 

método desenvolvido comparado com resultados obtidos por ICP MS. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

Desenvolver um método de pré-concentração em fase sólida para 

determinação de Cu, Fe, Ni, Mn, Pb e Zn em águas naturais por ICP OES utilizando 

o reagente 1-(2-piridilazo)-2-naftol como agente complexante. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Otimizar as condições experimentais de pré-concentração para determinação 

simultânea de metais; 

• Determinar as principais figuras de mérito do método desenvolvido; 

• Validar o método proposto; 

• Aplicar o método desenvolvido para determinação de metais em amostras de 

água subterrânea, água potável e água de rio. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 DETERMINAÇÃO DE METAIS EM ÁGUAS 
 

As ações antrópicas têm levado a aumentos efetivos de contaminantes em 

águas. A contaminação devido à presença de espécies químicas em águas 

superficiais e subterrâneas por atividades industriais tem tornado as áreas 

urbanizadas cenários de risco ambiental. A prática de descarte de efluentes 

diretamente nas águas e solos acarreta sérios problemas ao ambiente e à saúde 

humana. 

Dentre as espécies químicas presentes em águas com potencial poluidor 

estão os metais. Ações antropogênicas são as que mais contribuem para a 

contaminação química por metais em águas através do lançamento de efluentes 

domésticos e industriais, das atividades de mineração e resíduos provenientes de 

atividades agrícolas (EBRAHIMPOUR; MUSHRIFAF, 2008; LUOMA, 1983; 

BRAHMBHATT, 2011; JÄRUP, 2003; SEKABIRA et al., 2010; BATAYNEH, 2012; 

KRISHNA; GOVIL, 2005). 

O termo contaminação química é utilizado para designar a ocorrência de uma 

espécie química em teor superior ao nível basal em uma determinada área. Quando 

estes teores tornam-se elevados ao ponto de causarem efeito adverso a organismos 

vivos, tal espécie pode ser enquadrada como poluente (PIERZYNSKI et al., 2005). 

Em águas naturais, os metais, a longo prazo, apresentam  potencial efeito tóxico 

comprometendo o equilíbrio da fauna e da flora inseridos no ambiente contaminado. 

Além disso, afeta a saúde humana através da ingestão da água contaminada ou de 

alimentos contaminados. 

Entre os elementos químicos conhecidos 53 são designados como metais e 

destes apenas 17 são biodisponíveis e importantes para o ecossistema 

(CARRANZA-ÁLVAREZ et al., 2008). Os efeitos dos metais sobre a biota aquática e 

sobre os seres humanos são bastante variados, a depender do tipo de metal e de 

sua concentração no meio.  

O cobre é um dos mais importantes metais de transição sendo utilizado desde 

as antigas civilizações para as mais diversas aplicações (ex: produção de utensílios, 

armas, moedas). Atualmente é empregado na produção de ligas, tubulações, fios 
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elétricos e radiadores de automóveis, fungicidas, conservantes dentre outras. A 

ingestão desse metal é essencial para o organismo humano sendo importante em 

muitos sistemas enzimáticos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a 

ingestão de 0,05 mg/ kg de peso corporal / dia, para atender as necessidades 

metabólicas do corpo. A deficiência de cobre pode conduzir à utilização ineficiente 

de ferro e de proteínas, e deficiências no crescimento.  (SARGENTELLI et al., 1996; 

EPA, 1995; WHO, 1998; OLIVEIRA apud VERSIECK 1980). 

O chumbo é um elemento amplamente utilizado devido ao seu baixo ponto de 

fusão e a facilidade de trabalho. Este metal tem sido transformado em uma enorme 

variedade de objetos e utensílios, tais como munição, canos, proteção radiológica, 

folhas de chumbo, produtos de latão e bronze, eletrodos de baterias entre outros. As 

atividades humanas têm espalhado o chumbo por todo o ambiente. No Brasil, como 

nos outros países em desenvolvimento, o controle e a prevenção da exposição ao 

chumbo é praticamente inexistente (MOREIRA; MOREIRA, 2004). O chumbo é um 

dos contaminantes mais comuns do ambiente, considerado como um elemento que 

possui efeitos tóxicos sobre os homens e animais, e sem nenhuma função fisiológica 

no organismo (GIDLOW, 2004; XIE et al., 1998). Os sintomas de envenenamento 

por chumbo são irritabilidade, dor de cabeça, dor abdominal e vários sintomas 

relacionados com o sistema nervoso, distúrbios de comportamento e dificuldades 

cognitivas (WHO, 1998; JÄRUP, 2003). 

O ferro é o quarto elemento mais abundante da crosta terrestre, 

representando 6,2% de seu peso (LEE, 1999). Os minérios de ferro de ocorrência 

natural (hematita, goethita e magnetita) representam uma família de materiais com 

notável diversidade de propriedades, magnéticas, elétricas, físico-químicas e 

morfológicas, que os tornam muito importantes do ponto de vista científico e 

tecnológico. É considerado um elemento essencial ao nosso organismo participando 

de reações importantes como o transporte de oxigênio, no qual atua como co-fator, 

além de participar da síntese de proteínas e enzimas. A diminuição desse nutriente 

pode causar consequências a todo o organismo sendo a anemia a manifestação 

mais relevante. O acúmulo de ferro no organismo é extremamente nocivo uma vez 

que o ferro livre promove a síntese de espécies reativas de oxigênio que são tóxicas 

e lesam proteínas, lipídios, e DNA (OLIVEIRA et al., 2013; GROTTO, 2008). 
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O manganês é um metal que no ambiente ocorre combinado com outros 

elementos, tais como o oxigênio, enxofre e cloro. É usado na produção de aço, na 

fabricação de fogos de artifício, baterias de células secas, fertilizantes, tintas e 

cosméticos. É um elemento essencial para muitos organismos vivos, incluindo seres 

humanos, uma vez que está envolvido na formação de cartilagens, ossos e ativação 

de enzimas. Em casos de elevados índices de manganês são relatados problemas 

associados ao sistema nervoso com sintomas de mudanças comportamentais 

(ATSDR, 2012; WHO, 2011). 

De ocorrência natural no meio ambiente o níquel ocorre raramente em sua 

forma elementar sendo liberadas na atmosfera pela queima de combustíveis fósseis, 

operações de mineração e refino e de incineração de resíduos urbanos. A sua 

aplicação se dá na produção de ligas de aços inoxidáveis, ligas não ferrosas e 

superligas além da produção de catalisadores, baterias, moedas, em produtos para 

soldagem, e em certos pigmentos e produtos eletrônicos. Uma vez no corpo, pode 

substituir os metais, em metalo-enzimas e causar ruptura de vias metabólicas 

(ATSDR, 2005; WHO, 1998). 

O zinco é um elemento comumente encontrado na crosta da Terra. É liberado 

para o meio ambiente através de fontes naturais e de fontes antropogênicas. As 

principais fontes antropogênicas de zinco no ambiente são relacionadas à mineração 

e operações metalúrgicas e utilização de produtos comerciais contendo zinco. É 

considerado um elemento essencial sendo componente de mais de 90 enzimas 

catalíticas e está relacionado com a síntese do DNA e RNA. O zinco também é um 

antioxidante em nosso organismo e tem ações anti-inflamatórias (ATSDR, 2005; 

PRASAD, 2008). Embora o zinco seja o menos tóxico de todos os elementos traço a 

ingestão de doses altas pode promover o surgimento de doenças. Foi demonstrado 

em homens que o consumo elevado de suplementos de zinco produz risco de 

cancro da próstata avançado, o aumento dos níveis de testosterona, aumento do 

colesterol, redução dos níveis de HDL (lipoproteína de alta densidade) e pode 

promover a disfunção imunológica (MOYAD, 2004). 

Os níveis de concentração, considerado limite para alguns metais em águas 

de consumo humano pelo CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e MS 

(Ministério da Saúde) (Tabela 1 ), revelam que há uma diferença de concentração 

relativamente estreita para alguns metais entre o aceitável ao consumo humano e o 
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nível tóxico. Dessa forma, é importante a utilização de métodos para a quantificação 

precisa desses contaminantes na gestão de estratégias de controle dessas espécies 

químicas em ambientes aquáticos (WATANABE et al., 1987; LUOMA, 1983; 

DEEPULAL et al., 2012). 

 

Tabela 1  – Concentração máxima de metais em águas naturais para consumo humano 
estabelecidos pelo CONAMA e MS. 

ELEMENTO 

VALOR MÁXIMO (µg L-1) 

CONAMA MS 

ÁGUA DOCEa ÁGUA 
SUBTERRÂNEAb ÀGUA POTÁVELc 

Cu 9 2000 2000 

Fe 300 300 300 

Mn 100 100 100 

Ni 25 20 70 

Pb 10 10 10 

Zn 180 5000 5000 

FONTES:  

a) BRASIL, 2005 
b) BRASIL, 2008 
c) BRASIL, 2011 
 

Em amostras ambientais, em especial em águas, as concentrações dos 

elementos metálicos encontram-se em níveis traço. Um parâmetro relevante na 

escolha da técnica analítica a ser utilizada é o limite de detecção. Dessa forma a 

concentração mínima que pode ser determinada por uma técnica analítica está 

relacionada diretamente com a concentração dos analitos na amostra. Além disso, a 

interferência a partir de alguns dos componentes da matriz, a sensibilidade da 

técnica, número de analitos a serem determinados, custo de aquisição e 

manutenção dos equipamentos, entre outros fatores devem ser considerados. 

Apesar de existirem técnicas de análise que fornecem baixos limites de detecção a 

determinação direta de metais traço é possível somente para poucos elementos 

para a maioria das técnicas (SAMARA; KOUINTZIS, 1987).  
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Dentre as diferentes técnicas de determinação de metais com a 

espectrometria atômica, as mais empregadas rotineiramente são aquelas que 

envolvem absorção atômica (F AAS, CV AAS, HG AAS e ET AAS), emissão óptica 

com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) e espectrometria de massas com 

plasma Indutivamente acoplado (ICP-MS) (SKOOG et al., 2006).  

 Uma das formas mais eficientes para determinação de metais em níveis traço 

é fazer a digestão química da amostra e posterior determinação com técnicas que 

apresentem sensibilidade adequada para os analitos de interesse. Entretanto, 

muitas vezes essa determinação direta não é possível, sendo necessário 

procedimento prévio de separação e pré-concentração dos analitos.  

Diversos procedimentos de pré-concentração têm sido propostos para 

determinar metais em amostras de água envolvendo técnicas de separação e pré-

concentração tais como extração líquido-líquido, coprecipitação, eletrodeposição, 

extração em ponto nuvem e a extração em fase sólida (ZOLOTOV et al., 1986; 

BORTOLI et al., 1996; KORN et al., 2006; LEMOS et al., 2008; LEMOS et al., 2012). 
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3.2 PROCEDIMENTOS DE PRÉ-CONCENTRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE 
METAIS EM AMOSTRAS DE ÁGUA 

3.2.1 Extração líquido-líquido 

 

A técnica extração líquido-líquido é clássica em pré-tratamento de amostras 

sendo uma das mais utilizadas em laboratórios analíticos para fins de separação em 

matrizes líquidas (BORTOLI et al.,1996; FACCHIN et al., 1998; AHMED, 2001). 

Normalmente é empregada para melhorar a sensibilidade através da pré-

concentração e da seletividade isolando o analito em matrizes complexas de 

amostras ambientais ou biológicas (AQUINO et al., 2002; ZOLOTOV et al., 1986; 

FACCHIN et al., 1998).  

Os processos envolvendo a extração líquido-líquido baseiam-se na 

solubilidade relativa dos analitos em duas fases que formam um sistema 

heterogêneo. Em geral, efetua-se a transferência dos solutos contidos numa solução 

aquosa para a fase orgânica mediante o contato intensivo, sendo ideal que espécies 

interferentes permaneçam na fase aquosa (AHMED, 2001). 

Apesar de sua eficiência na remoção de interferentes e na pré-concentração 

de analitos, o processo de extração líquido-líquido é lento e responsável pela 

geração de grandes volumes de resíduos de solventes orgânicos. Além disso, os 

solventes orgânicos utilizados são tóxicos, sendo prejudicial à saúde humana e ao 

meio ambiente (CARASEK et al., 2002; AHMED, 2001). 

 

3.2.2 Extração no ponto nuvem 
 

A separação e pré-concentração no ponto nuvem é uma alternativa à técnica 

extração líquido-líquido. A técnica emprega uma pequena quantidade de um agente 

surfactante apropriado na solução da amostra. O procedimento inclui a variação da 

concentração de surfactante e temperatura até a formação de uma solução turva. 

Após um tempo ocorre a separação de fases: uma aquosa e outra com alta 

concentração das micelas formadas entre o surfactante e o analito. Quaisquer 

espécies que interajam com o sistema de micelas podem ser extraídas, a partir da 

solução inicial, podendo ser igualmente pré-concentrado.  
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Este fenômeno pode ser explorado na separação para o desenvolvimento de 

métodos de extração, purificação e pré-concentração dos analitos desejados 

(ROJAS; OJEDA, 2009; MANZOORI et al., 2003). 

Em extrações de íons metálicos em solução adiciona-se um agente 

complexante à amostra em pH adequado agitando o sistema de modo a promover a 

formação do complexo metal-agente complexante os quais serão incorporados as 

micelas (QUINA; HINZE, 1999) .  

Devido ao grande potencial a ser explorado na melhoria dos limites de 

detecção e de outras características analíticas, diversas técnicas espectrométricas 

têm sido associadas à extração em ponto nuvem como método de extração e pré-

concentração, como F AAS (OJEDA et al., 2010; SOMERA et al., 2012), ICP OES 

(BEZERRA et al., 2007), GF AAS (HASSANIEN et al., 2011), resultando em 

aumento de sensibilidade. 

Os procedimentos envolvendo a extração no ponto nuvem apresentam ainda 

vantagens como o baixo custo, segurança, rapidez, simplicidade e alta capacidade 

de concentrar uma grande variedade de analitos de diferente natureza com alto fator 

de concentração e recuperação apresentando resultados compatíveis com outras 

técnicas de pré-concentração (OJEDA et al., 2010).   

 

3.2.3 Coprecipitação 
 

A coprecipitação é uma das importantes técnicas de pré-concentração e 

separação e envolve a formação de compostos pouco solúveis que precipitam, 

sendo os analitos coprecipitados por retenção na superfície do precipitado ou em 

estruturas do precipitado por meio de diferentes mecanismos (BULUT et al., 2009; 

FERREIRA et al., 2007).  

No procedimento de coprecipitação um precipitado é formado por combinação 

de um elemento transportador e um ligante orgânico ou inorgânico adequado. Mas a 

maioria dos métodos têm utilizado os ligantes inorgânicos, sendo comum o emprego 

de hidróxidos dessa natureza. 
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Algumas vantagens da pré-concentração por coprecipitação incluem: a 

simplicidade, rapidez e capacidade de atingir um alto fator de pré-concentração. A 

combinação entre coprecipitação e filtração oferece um método simples e rápido de 

pré-concentração, principalmente, em análises de água (DUAN et al., 2003; 

ULUOZLUA et al., 2010; BULUT et al., 2008; SARACOGLU et al., 2006; 

SARACOGLU; SOYLAK, 2010; EFENDIO˘GLU et al., 2007). Esta modalidade de 

pre-concentração pode envolver a contaminação da amostra, porque os produtos 

químicos são utilizados em grandes quantidades quando comparadas com as 

concentrações dos analitos geralmente em µg L-1 ou ng L-1 (FERREIRA et al., 2007). 

 

3.2.4 Eletrodeposição 
 

Outra modalidade de separação e enriquecimento muito eficaz do analito é a 

eletrodeposição. Nessa técnica, os íons são separados da amostra matriz e 

depositados sobre o eletrodo. O sinal analítico é então obtido durante a dissolução 

de metal a partir do eletrodo por combinação com alguma técnica espectrométrica. 

A combinação de pré-concentração eletroquímica com outras técnicas como 

F AAS e ICP OES possibilita obter baixos limite de detecção, alta eficiência e 

rapidez na análise (ABDULLIN et al., 2009; ZYŁKIEWICZ e ZALESKA 2002).  

Existem vários requisitos importantes para a pré-concentração eletroquímica 

eficaz dos íons do analito da amostra na superfície do eletrodo. Um desses é 

minimizar a presença de íons hidrogênio capazes de reduzir os íons metálicos 

diminuindo assim a eficiência da pré-concentração. Outro fator relevante é a razão 

entre a área da superfície do eletrodo de trabalho e o volume da amostra. Para estes 

fins, a área máxima do eletrodo deve interagir com o volume mínimo da amostra. A 

eficiência dos passos de pré-concentração e dissolução pode ainda ser influenciada 

pela presença de oxigênio, compostos tensoativos, e sais inertes presentes na 

amostra (BULSKA, 2001). 
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3.2.5 Extração em fase sólida (EFS) 

 

O princípio do método de extração e pré-concentração em fase sólida é 

semelhante ao de extração líquido-líquido, envolve um particionamento de solutos 

entre as duas fases. Em extração líquido-líquido, o particionamento ocorre entre 

duas fases líquidas pouco miscíveis, já em EFS o particionamento ocorre entre a 

fase sólida (sorvente) e entre uma segunda fase que pode ser um líquido, fluido 

supercrítico, emulsão ou um gás (MORTAZAVI et al., 2012). 

Em geral, os parâmetros avaliados nos estudos de EFS incluem a influência 

do pH do meio, vazão de amostra e do eluente, volume da amostra e do eluente 

sobre a recuperação quantitativa dos íons  (TUZEN et al., 2005). A pré-concentração 

em fase sólida é um método que possibilita reduzir o consumo de solventes 

orgânicos tóxicos além de minimizar a exposição, a esses solventes, sendo uma 

alternativa compatível com os princípios da Química verde, uma vez que polui 

menos o meio ambiente (MORTAZAVI et al., 2012). Apresenta ainda vantagens tais 

como: a simplicidade, rapidez, elevado fator de pré-concentração, permite manipular 

amostras de grande volume em sistema fechado livre de contaminação e ainda 

atender a uma grande variedade de amostras como águas naturais, biológicas, 

minérios, etc (LEMOS et al., 2008; GHAEDI et al., 2009; TAVALLALI, 2011; AKAMA 

et al., 2003; XIE et al., 2008).  

O processo de extração em fase sólida está resumido na Figura 1  (CAMEL, 

2003; ROMANÍ, 2009). O método envolve basicamente quatro etapas: 

1o etapa (Condicionamento): o suporte é condicionado com um solvente 

apropriado possibilitando a limpeza do suporte de possíveis impurezas realizando a 

solvatação dos grupos funcionais, removendo o ar presente na coluna etc. Utiliza-se 

um solvente que possibilite uma melhor superfície de contato entre as fases 

levando-se em conta que o suporte sólido tenha natureza apolar e as interações são 

hidrofóbicas com a amostra. Em análise de água, por exemplo, o solvente 

empregado deve ser polar (ex: água, metanol, etc). Sem esse procedimento, a 

amostra, poderá fluir no suporte sem interação e não haverá a retenção do analito. 

2o etapa (Adsorção): os analitos são adsorvidos no suporte e se concentram 

na fase sólida. 
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3o etapa (Lavagem): consiste em lavar o suporte sólido com um solvente com 

baixo poder de eluição do analito, para remoção de interferentes da matriz que ficam 

retidos no sorvente.  

4o etapa (Eluição): remoção do analito do suporte sólido com solvente 

apropriado. Deve ser escolhido um solvente ou mistura de solventes que possa 

extrair o analito da fase sólida. Essa extração pode ser em uma ou mais etapas de 

eluição.  

 

Figura 1 - Etapas comuns de um procedimento da extração em fase sólida 

Fonte: Adaptado de Camel, 2003 

 

Em procedimentos envolvendo percolação de um reagente complexante 

pode-se introduzir uma etapa antes da adsorção da amostra. Essa etapa tem como 

objetivo introduzir um reagente complexante que apresente capacidade de reagir 

com o(s) analito(s) que se pretende extrair. 

A fase sólida pode ser acondicionada em quatro formatos básicos: micro 

colunas, cartuchos, seringas e discos. Na Figura 2 têm-se algumas das formas de 

sorventes disponíveis comercialmente. 
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Figura 2 - Ilustração de algumas formas de sorventes disponíveis comercialmente 

Fonte: Camel, 2003 

 

O uso de micro coluna é um procedimento comum para extração de 

elementos traço em diversas amostras. Oferece a vantagem de ser introduzido o 

sorvente desejado, no peso ou tamanho adaptável ao volume da amostra. São mais 

utilizadas em sistemas em linha onde são acopladas a EFS às técnicas analíticas. 

Os cartuchos e seringas são feitos de polietileno e polipropileno e 

preenchidos com a fase sólida contendo os grupos funcionais de interesse. Seu 

caráter descartável evita contaminação cruzada. Cartuchos variam de 100 mg a 1 g 

ou mais de fase sólida e as seringas variam em volume de 1 a 25 mL e pesos de 

fase sólida variam a partir de 50 mg a 10 g. São os modelos mais utilizados na EFS 

off line.  

Os discos variam em diâmetro e espessura (4-90 mm) sendo a mais 

frequente utilizada a de 47 mm. A espessura do disco vai depender da massa da 

fase sólida e do tamanho da partícula do disco. São bastante utilizados em EFS 

quando são requeridos altos volumes da amostra (CAMEL, 2003).  

A escolha da natureza e a propriedade do sorvente é outra variável crítica 

para a eficiência do procedimento de extração em fase sólida (MORTAZAVI et al., 

2012). Para a escolha adequada do suporte alguns aspectos devem ser 

considerados: 
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• A técnica analítica a ser empregada após a EFS; 

• Capacidade de extrair um grande número de elementos em ampla faixa 

de pH; 

• Capacidade de adsorção e de eluição rápida e quantitativa dos 

analitos; 

• Elevada capacidade de regenerar-se; 

• Acessibilidade fácil da substância para os sítios de ligação; 

• Tempo de análise; 

• Tipo de amostra; 

• Custos. 

 

Os adsorventes que permitem velocidades de retenção rápidas e aqueles 

com uma alta capacidade de carga são muitas vezes os mais empregados (JAL et 

al., 2004). Entre as fases sólidas empregadas na EFS, as sílicas funcionalizadas, 

especialmente a C18, tem encontrado vasta aplicação. 

 

3.2.5.1 Sílica funcionalizada 
 

A sílica gel é um polímero que apresenta em sua composição grupos 

siloxanos, Si-O-Si e uma vasta população de grupos silanóis em seu interior, Si-OH 

cobrindo toda sua superfície. A desigual distribuição de densidade eletrônica dos 

grupos silanóis na sílica gel é o que garante o comportamento ácido, conhecido 

como ácido de Brönsted. Desta forma, os sítios ácidos são os responsáveis pelo 

controle da reatividade que ocorre na superfície da sílica (SANTIAGO, 2009; 

AIROLDI e FARIAS, 2000; JAL et al., 2004).  

Diversos materiais, identificados como híbridos inorgânicos-orgânicos à base 

de sílica, encontram-se disponíveis comercialmente (ex: C18, C8 e fenilsilano). 

Nestes suportes, o grupamento orgânico encontram-se ligados covalentemente à 

superfície da sílica (VANSANT et al., 1995). A funcionalização por introdução de 

moléculas orgânicas tem dentre muitas vantagens a grande estabilidade das 

ligações formadas, demonstrando grande aplicabilidade para EFS de metais, sendo 

alvo de diversos estudos (QUEIROZ et al., 2006). 
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Em extração de metais, para que ocorra maior adsorção na superfície do 

suporte sólido é necessário que o mesmo contenha centros básicos (ex: O, N ou S) 

com dois ou mais pares de elétrons desemparelhados nas cadeias orgânicas 

pendentes do suporte inorgânico (ARAKAKI e AIROLDI, 1999). Utilizando desse 

mecanismo químico, o ligante básico pode ser introduzido no suporte de duas 

formas: através da ligação química dos reagentes com a fase sólida ou por interação 

física (interações de Van der Waals) (CAMEL, 2003). 

A exploração de propriedades de suportes sólidos como a sílica 

funcionalizada para o desenvolvimento de métodos de pré-concentração utilizando 

ligante complexante tem possibilitado a determinação quantitativa de espécies 

metálicas empregando diferentes técnicas espectrométricas (TONG e AKAMA, 1991; 

MORAES et al., 2003; MORTAZAVI et al., 2012; LIANG et al., 2009; DRESSLER et 

al., 1998; KHORRAMI et al., 2006). 

A sílica C18 encontra-se entre os sorventes funcionalizados mais aplicados 

para preencher colunas em métodos de EFS, sendo amplamente empregado no 

preparo e análise de um número variado de amostras apresentando grande 

versatilidade em extrações de espécies orgânicas e inorgânicas (AKAMA; TONG, 

1991; SU; HUANG, 1998; TEIXEIRA et al., 1998; TEIXEIRA et al., 2000; TEIXEIRA 

et al., 2001). 

 

3.2.5.2 1-(2-piridilazo)-2-naftol (PAN) em procedimentos de EFS para 
determinação de metais 

 

A maioria dos íons metálicos reage com espécies orgânicas doadores de 

pares de elétrons para formar compostos de coordenação ou complexos. As 

espécies doadoras, ligantes, devem apresentar no mínimo um par de elétrons 

disponível para formação da ligação.  

Os quelatos são uma classe particular de compostos de coordenação a qual 

se deve o crescimento em aplicações analíticas desses compostos. A formação de 

quelatos ocorre quando um íon metálico coordena-se com dois ou mais grupos 

doadores de elétrons de um único grupo ligante para formar um anel heterocíclico de 

cinco ou seis membros (SKOOG et al., 2006; BELCHER, 1973). A grande 
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estabilidade dos complexos formados em condições de pH adequado é uma das 

propriedades que torna os reagentes quelantes aplicáveis às técnicas de extração e 

pré-concentração empregando EFS. Entre os reagentes quelantes o 1-(2-piridilazo)-

2-naftol (PAN) tem encontrado grande aplicação. 

O PAN é um sólido de cor laranja brilhante com um ponto de fusão de 137oC 

que apresenta baixa solubilidade em água. O PAN foi produzido por Chichibabin por 

acoplamento do 2-piridildiazotato de sódio com β-naftol em atmosfera de dióxido de 

carbono (QURESHI; CHEEMA, 1974). Tal procedimento ainda empregado nos dias 

de hoje. Em 1951, Liu já havia investigado reações envolvendo o reagente PAN e 

íons metálicos (ANDERSON; NICKLESS, 1967). A capacidade do PAN para 

complexação com metais já é conhecido desde esse tempo, sendo identificado seu 

potencial como reagente colorimétrico em análises inorgânicas. Em 1969, o 

reagente foi introduzido como reagente de separação (ANDERSON E NICKLESS, 

1967; BALIZA et al., 2009; SHIBATA, 1960). 

O PAN atua em reações de complexação como ligante tridentado devido a 

presença do grupo hidroxi na posição orto do anel aromático (-O-H), do grupo azo (-

N=N-) e do nitrogênio presente no anel heterocíclico. Esse reagente orgânico ocorre 

em solução em três diferentes formas (Figura 3) (KUZNIK, 1981; ISLAM et al., 

2011). 

 

 

 

                   Figura 3 - Estruturas do PAN em diferentes pHs 

                                   Fonte: KUZNIK, 1981 
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O 1-(2-piridilazo)-2-naftol forma complexos coloridos com diversos metais. 

Estas reações são sensíveis a alterações do solvente, temperatura, força iônica e 

concentração do metal ou do ligante. Controle de pH correto é de absoluta 

importância em todo o trabalho analítico com PAN, o pH mínimo para complexação 

do metal com PAN varia de metal para metal. Muitos dos quelatos formados com 

esse reagente são pouco solúveis em água sendo possível extraí-los com vários 

solventes orgânicos (NICKLESS; ANDRESON, 1967; OOI et al., 1967; SANCHEZ-

PEDREÑO  et al., 2001).  

Há algumas décadas, diversos procedimentos foram propostos para pré-

concentrar metais em diferentes tipos de amostra, como por exemplo: água, solo, 

drogas, medicamentos, parafina e urina, baseados no potencial quelante do PAN 

com espécies inorgânicas. Os procedimentos envolvendo pré-concentração dos 

analitos em fase sólida envolveram a percolação do reagente PAN para imobilização 

dos mesmos em suportes sólidos (C18, XAD, alumina, carbono ativado, membranas 

poliméricas) para determinação dos mesmos por diferentes técnicas analíticas (F 

AAS, ET AAS, ICP OES e espectrofotometria UV-Vis) após eluição (BETTERIDGE 

et al., 1963; LI et al., 1997; CHWASTOWSKA; MOZER, 1985; NABI et al., 2005; 

KAUR; GUPTA, 2009). Na Tabela 2  são apresentados exemplos de trabalhos em 

que o PAN foi utilizado em procedimentos de EFS para determinação de elementos 

em amostras de águas. Conforme pode ser observado, o PAN tem sido um eficiente 

quelante em estratégias desenvolvidas com suportes sólidos possibilitando obter 

limites de detecção em níveis adequados para determinar metais em água. 

Conforme pode ser observado, a associação do PAN com a sílica funcionalizada 

C18 foi empregada anteriormente para análises de água. Entretanto a utilização 

desse reagente associado ao C18, tem sido explorado em determinações por F AAS 

e muitos desses trabalhos envolvem determinações monoelementares. Percebeu-se 

um potencial a ser explorado na utilização do sistema de pré-concentração C18-PAN 

em determinações multielementares de forma simultânea de metais em águas 

naturais, empregando ICP OES. 
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Tabela 2 - Trabalhos envolvendo extração em fase sólida empregando o PAN para separação/ pré-concentração de metais em amostras 
de águas.                                                                                                                                                 

Continua 

ANALITOS APLICAÇÃO FASE SÓLIDA TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 
LIMITE DE 

DETECÇÃO 
 

REFERÊNCIA 

Cu, Zn, Fe, Cd, Ni, e 

Pb 
Água de rio Amberlite XAD-4 F AAS - 

CHWASTOWSKA; 

 MOZER, 1985 

Zn Água mineral Dowex  
Espectrofo- 

tômetria UV-Vis 
5 µg L-1 

AYORA-CANADA et al., 

1998 

Ni(II), Cu(II), Pb(II), 

Cr(II) 
Água de mar Amberlite XAD-2000 F AAS - NARIN et al., 2001 

Cu(II) Água do mar Amberlite XAD-4 F AAS 0,06 µg L-1    YEBRA ET AL., 2001 

Zn 

Água do mar, rio e 

lago de água, águas 

residuais 

Acetato de celulose F AAS - GIOKAS et al., 2002 

Pb Água do mar Amberlite XAD-4 F AAS 5 ng L-1 YEBRA et al., 2002 
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Continua 

ANALITOS APLICAÇÃO FASE SÓLIDA TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 
LIMITE DE 

 DETECÇÃO  
 

REFERÊNCIA 

V(IV), V(V) e Cu(II) Água do mar Carbono ativado ICP OES 73 e 94 ng L-1 FERREIRA et al., 2002 

Cu, Ni, Cd, Pb, Cr e 

Co 

Água da torneira e 

mineral 
Ambersorb 563 F AAS 

0,67; 0,23; 0,23; 

1,4; 0,50 e 0,21 

µg L-1 

NARIN; SOYLAK, 2003 

Cu(II), Cd(II) e Pb(II) Água de rio Amberlite XAD-2 F AAS 
5,7; 0,8; 23,2  

µg L-1 

BERMEJO-BARRERA et 

al., 2003 

Cd e Pb 
Água de rio, mineral e 

de mar 
Chromosorb-106 F AAS 0,32  µg L-1 TUZEN ET AL., 2005 

Pb, Cd, Cd, Cr, Ni, 

Cu e Mn 

Águas de rio, lagos, 

mineral e torneira 
Amberlite XAD‐4 F AAS - TUZEN et al., 2005 

Cu(II), Ni(II), Fe(II), 

Pb(II), Cr(III), Cd(II), 

Mn(II) 

Águas de poço, 

torneira e residuais 
Amberlite 1180 F AAS 

0,19; 1,2; 2,7; 

0,13; 4,1; 0,06; 

0,13 µg L-1 

TOKALIOGLU et al., 2006 

Mn Água de lago Naftaleno F AAS - 
ANJOS et al., 

 2007 
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Continua 

ANALITOS APLICAÇÃO FASE SÓLIDA TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 
LIMITE DE 

 DETECÇÃO  
 

REFERÊNCIA 

V, Cr, Mn, Fe, Co, 

Ni, Cu e Zn 

Água da fonte e 

torneira 
Sílica gel WDXRF 

0,120; 9,75 10−4; 

0,075; 0,070; 0,061; 
0,089; 0,029 e 0,044 

mg L−1 

YAMINI et al.,  

2009 

Pb(II) e Cu(II) 

Água destilada, da 

storneira, da chuva, 

neve 

Alumina   E T AAS 5,85 e 4,55 ng L-1 
MOGHIMI; 

POURSHARIFI, 2009 

Mn e Zn 
Água da torneira, 

efluentes industriais  
Nanopartículas de SiO2 

Espectrofo- 

tometria UV-Vis 
0,9 e 0,42 µg L-1 KAUR; GUPTA, 2009 

Cd(II), Mn(II), Ni(II), 

Pb(II) e Zn(II) 

Água da torneira e 

Água de córrego 
Amberlite XAD -1180 F AAS 

0,7; 10; 3,1; 29 e 0,8 

µg L-1 

HAZER et al.,  

2009 

Cu 

Água da torneira, da 

fonte, de chuva, neve, 

rio e residuais 

OSPM F AAS 0,01 µg L-1 
NOEI-AGHAEI et al., 

2010 
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Continua 

ANALITOS APLICAÇÃO FASE SÓLIDA TÉCNICA 
ANALÍTICA 

 
LIMITE DE 

 DETECÇÃO  
 

REFERÊNCIA 

Cu(II) e Pb(II) Água de rio Acetato de celulose F AAS 1,5 e 3,5 µg L-1 
SOYLAK et al.,  

2010 

Zn(II), Co(II), Ni(II), 

Cu(II) e Pb(II) 

Água de rio, esgoto, 

Agua de torneira 
Amberlite XAD-4 F AAS 

0,65; 0,80; 0,85; 

0,95 e 1,40 µg L-1 

ISLAM et al., 

 2010 

Cd e Pb Águas naturais Nano-γ alumina F AAS 13 e 17 µg L-1 
EZODDIN et al., 

 2010 

Cu Água C18 F AAS 45 µg L-1
 

MOGHIMI; 

POURSHARIFI,  

2011 

Pb(II) Água de rio Alumina F AAS 8 µg L-1 TAVALLALI, 2011 

Zn 

Água de fonte, 

Águas residuais e de 

beber 

MWCNTs F AAS 0,07 ng L-1 TAJIK; TAHER, 2011 

Cd(II), Co(II), Ni(II), 

Mn(II), Zn(II), Pb(II) 

e Cu(II) 

Água de rio de esgoto 

e da torneira 
Amberlite XAD-4 F AAS 

0,09; 0,54; 1,30; 

0,20; 0,28; 1,10; 

0,42; 5,7; 0,8; 

23,2 µg L-1 

ISLAM et al., 2011 
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Conclusão 

ANALITOS APLICAÇÃO FASE SÓLIDA 
TÉCNICA 

ANALÍTICA 

LIMITE DE 

DETECÇÃO 
REFERÊNCIA 

Cu 
Águas residuais, 

subterrânea e torneira 
Alumina modificada F AAS 4,6 μg L-1 MOGHIMI, 2012 

Pb 

Água de poço, 

torneira, mineral e 

águas residuais 

Fe3O4 NPs F AAS 0,005 μg L-1 FARAGI et al., 2012 

Cu(II) e Pb(II) Água de rio Acetato de celulose F AAS 1,5 e 3,5 µg L-1 
SOYLAK et al.,  

2010 
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4. PARTE EXPERIMENTAL 

4.1 AMOSTRAGEM  
 

 
Os recipientes de polietileno utilizados na coleta de águas naturais, foram 

descontaminados em banho de ácido nítrico 10% (v/v) por 48 h. Posteriormente, os 

recipientes foram lavados com água deionizada (18 MΩ cm), secos em ambiente 

limpo, cobertos e, posteriormente, embalados em sacos plásticos e assim mantidos 

até seu uso no campo.  

Em campo, antes de coletar as amostras os frascos foram ambientados com 

a água a ser coletada. As amostras foram pré-identificadas (código da amostra; local 

de coleta; data; coordenadas de localização) e coletadas manualmente. As amostras 

foram estocadas em recipientes isotérmicos resfriados.  

Em laboratório, as amostras foram filtradas com filtro de celulose 0,4 µm e 

acidificadas de forma que a concentração final de ácido nas amostras era de 

aproximadamente 2% (v/v) e posteriormente refrigeradas até o momento da análise. 

No procedimento de acidificação, foi utilizado ácido nítrico concentrado de elevado 

grau de pureza. 

As amostras de água foram coletadas nos municípios de Cachoeira e São 

Félix, Bahia- Brasil (Figura 4)  e foram identificadas conforme Tabela 3 no momento 

da coleta. 

 

Tabela 3 – Dados das amostras coletadas 

TIPO DE 
AMOSTRA 

MUNICÍPIO DA 
COLETA 

ENDEREÇO/ 
COORDENADAS pH 

Água de poço Cachoeira 
Sítio Lagoa encantada, 

s/no 
7,1 

Água potável Cachoeira 
Rua Inocêncio Boa 

Ventura, s/no 
7,0 

Água potável São Félix Rua Jonival Lucas, s/no 7,0 

Água de rio São Félix 12º 35 64’ Sul; 38º 59 20’ 7,0 
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Figura 4 - Imagens do local de coleta - Rio Paraguaçu - Cachoeira – Bahia 
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4.2 REAGENTES E SOLUÇÕES 

 
Todas as soluções foram preparadas com reagentes de grau analítico e água 

ultrapura, com resistividade específica de 18,2 MΩ cm, de um sistema de purificação 

Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EUA). Foram utilizados os seguintes reagentes: ácido 

nítrico 65%, m/m (Merck) destilado, ácido clorídrico 30%, m/m (Merck), álcool etílico 

(Merck), álcool metílico (Merck), PAN (VETEC), hidróxido de sódio (Merck), TRIS 

(J.T. Baker) e argônio do tipo comercial. 

Foram preparadas soluções de trabalho a partir de soluções estoque 

elementar contendo 1000 mg L-1 (Quemis e SpecSol) para os analitos: Fe, Cu, Mn, 

Ni, Pb e Zn  e para os potenciais interferentes estudados.  A descontaminação de 

materiais em geral (vidrarias, frascos plásticos) foi realizada em banho de detergente 

10% (v/v) e passados para banho em HNO3 10% (v/v), por no mínimo 24 h em cada 

banho. Posteriormente, os materiais foram lavados abundantemente com água 

ultrapura e secos em temperatura ambiente.  

A solução de PAN foi preparada solubilizando a massa de 0,001 g em 

etanol:água (2:3) sendo a mesma utilizada até a saturação do cartucho.  

Para o estudo da acidez, o pH foi variado de 3,8 a 10,0 com a adição de 

soluções tampões aquosos 0,05 mol L-1 preparados a partir de: acetato de 

sódio/ácido acético (pH 3,8 a 5,7); hexamina/ácido clorídrico (pH 7,0), tris/ácido 

clorídrico (pH 8,0 a 9,0) e borato de sódio/hidróxido de sódio (pH 10,0). 

 

4.3 INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS 
 

Uma bomba peristáltica (Gilson Minipuls 3), foi utilizada para impulsionar as 

soluções padrão e/ou amostras pela fase sólida. Todas as pesagens foram 

realizadas utilizando uma balança analítica (Sarporius MODELO TE 214S) com 

precisão de ± 0,1 mg.  

Os ajustes de pH foram realizados empregando um potenciômetro 827 pH 

LAB (Metrohm, Suíça), acoplado a um eletrodo de vidro com eletrodo de referência 

Ag/AgCl, sendo o mesmo calibrado com tampões aquosos. 
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Foi utilizado um espectrômetro de emissão óptica com plasma acoplado 

indutivamente, simultâneo, com configuração axial (Vista PRO, Varian, Melbourne, 

Austrália) rede Echelle e detector de estado sólido com arranjo CCD (Charge 

Coupled Device). O sistema de introdução de amostras foi constituído por uma 

câmara de nebulização do tipo Sturman-Masters de PTFE e um nebulizador com 

ranhura em V.A. Na Tabela 4  são mostradas as condições operacionais do 

equipamento. O sistema óptico do ICP OES foi calibrado com solução estoque 

multielementar, enquanto que para o alinhamento óptico utilizou-se uma solução 

contendo Mn 5,0 mg L-1.  
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Tabela 4 - Configurações operacionais do ICP OES. 

 

 

PARÂMETROS CARACTERÍSTICAS 
ICP OES Varian 

Vista PRO 

Sistema óptico 

Policromador 

Grade de 
difração Echelle 

e prisma de 
dispersão de 

CaF2 

Densidade da grade de difração 

(linhas mm-1) 
95 

Faixa de comprimento de onda (nm) 167 – 785 

Distância focal (nm) 400 

Fenda de entrada (mm) 
Altura = 0,029; 
largura = 0,051 

Sistema de introdução da 
amostra 

Câmara de nebulização Struman-Masters 

Nebulizador V-Groove 

Potência de medida (W) 1200 

Tempo de integração do sinal (s) 2,0 

Vazão do gás auxiliar (argônio) (L min-1) 1,5 

Operacionais 

Vazão do gás do plasma (L min-1) 15 

Vazão do gás de nebulização (L min-1) 0,80 

Vazão de bombeamento da amostra (L 
min-1) 0,70 

Vazão do gás de nebulização (L min-1) 0,70 

Tempo de estabilização (s) 15 

Tempo total da medida (min) 1 
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Para determinação das espécies metálicas foram selecionadas as linhas de 

emissão espectrais (Tabela 5 ), seguindo critérios de ausência de interferências 

espectrais e sensibilidade adequada para a determinação de elementos em baixas e 

altas concentrações, mediante estudo de linhas de emissão dos elementos 

investigados. 

  

Tabela 5 - Linhas espectrais de emissão estudadas e, em negrito, as selecionadas. 

ANALITO 

 

LINHAS DE EMISSÃO 

       
Cu (II) 213,598; (I) 324,754; (I) 327,395 

Fe 
    

       (II) 234,350; (II) 238,204; (II) 259,940 
 

Mn  (II) 257,610; (II) 259,372; (I) 279,482 

Ni   (II) 216,555; (II) 221,646; (II) 231,604 

Pb  (II) 182,143; (I) 217,000; (II) 220,353 

Zn        (II) 202,548; (II)206,200; (I) 213,857 

(I) linha de emissão atômica / (II) linha de emissão iônica 

 
 

Como método comparativo, utilizou-se procedimento empregando ICP-MS. O 

equipamento utilizado foi um ICP-MS de baixa resolução (quadrupolo), modelo 

XSeriesII (Thermo Electron Corporation). O instrumento apresenta em sua 

configuração uma câmara de nebulização, resfriada por sistema Peltier, com pérola 

de impacto, tocha de quartzo de parte única com injetor de 1,5 mm e nebulizador 

concêntrico. 

A operação do instrumento foi no modo padrão usando argônio com uma 

pureza de 99,98%. O desempenho do instrumento foi avaliada para máxima 

sensibilidade para íons M+, e mínimos sinais para M2+ e MO+. 

O preparo das soluções para curva do ICP-MS foi feito com uma solução 

multielementar, a partir dos estoques, com concentração de 100 µg L-1 dos 

elementos Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. A partir desta, foi feita a curva analítica com 

pontos compreendidos entre 0,50 e 25,00 µg L-1 (valores inferiores apresentaram-se 
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fora da curva e ponto máximo recomendado para preservar o detector). Utilizou-se 

solução multielementar de Sc, Ge, Rh e Tl como padrão interno, sendo o elemento 

do padrão escolhido automaticamente pelo equipamento. Todos os pontos da curva, 

bem como as amostras estavam em concentração ácida de 2% (v/v) de HNO3, 

conforme recomendação do fabricante. As condições operacionais do equipamento 

estão descritas na Tabela 6 . 

 

Tabela 6 - Parâmetros operacionais do ICP-MS 

PARÂMETRO OPERACIONAL ICP- MSThermo Electron Corporation 

Potência Incidente (W) 1350 

Vazão argônio nebulizador 0,87 L min-1 

Vazão argônio plasma 13,00 L min-1 

Vazão argônio auxiliar 0,7 L min-1 

Modo de análise Peak Jump 
 

Sweeps 100 

Dwell Time (ms) 10 

Vazão de gás CCT (mL min-1) 6,5 
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4.4 PREPARAÇÃO DO SUPORTE SÓLIDO 
 

 

Para garantir a eficiência na extração, antes da utilização, o suporte deve 

passar por etapas de limpeza a fim de eliminar possíveis interferentes provenientes 

do processo de fabricação. Foi utilizado metanol (10 mL) e posteriormente de água 

deionizada (20 mL) para realizar a limpeza do cartucho com auxilio de uma bomba 

peristáltica. Após a etapa de limpeza, o PAN foi percolado no suporte utilizando uma 

solução etanólica de PAN 0,001% e deu-se prosseguimento aos experimentos. 

 

4.5 PROCEDIMENTO DE PRÉ-CONCENTRAÇÃO 
 

O procedimento geral envolveu a passagem da amostra ou padrões 

tamponados pelo cartucho de C18 com PAN imobilizado com auxílio de uma bomba 

peristáltica.  Após passar a amostra, era feita a lavagem com 2 mL de água 

deionizada afim de remover espécies interferentes. Em seguida, era realizada a 

eluição com 5 mL de HCl 0,5 mol L-1 nos testes iniciais. Antes de percolar uma nova 

amostra no cartucho o mesmo era condicionado com 3 mL de tampão TRIS pH 9,0. 

Os brancos passaram pelo mesmo procedimento das amostras e dos padrões.  

As curvas analíticas foram obtidas utilizando padrões multielementares com 

os analitos (Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn) a partir de diluição da solução estoque 300 µg 

L-1 em 3 mL de tampão TRIS pH 9,0 e completado com água ultrapura para 10 mL.  

 

4.5.1 Variáveis do sistema C18/PAN 

 

A otimização do sistema enfatizou os parâmetros que mais influenciam no 

procedimento de pré-concentração com a finalidade de obter sensibilidade, exatidão 

e reprodutibilidade dos resultados. 

Os parâmetros avaliados para extração e pré-concentração utilizando PAN 

como complexante e C18 como fase sólida foram: pH da solução da amostra; 

volume da amostra, concentração do eluente, volume do eluente e efeito da vazão. 
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O pH e a concentração do eluente utilizados inicialmente foram baseados em 

trabalhos anteriores envolvendo alguns analitos desse estudo e o reagente PAN 

(AFKHAMI e BAHRAM, 2004; SANCHEZ-PEDREÑO et al., 2001; SOUZA et al., 

2007).   

 

4.5.1.1 Efeito do pH  
 

Para avaliação do efeito do pH empregou-se soluções contendo pH entre 

3,8-10. Para estes testes foi empregada uma solução padrão com a concentração 

dos analitos em 0,50 mg L-1.  

 

4.5.1.2 Efeito da concentração do eluente 

 

Para avaliar o efeito da acidez do eluente, variaram-se as concentrações da 

solução de HCl entre  0,10  e 1,0 mol L-1. Para esse teste foi empregada uma 

solução padrão com a concentração dos analitos em 0,50 mg L-1. Nesse teste os 

padrões da curva analítica foram eluídos com HCl 1,0 mol L-1.   

 

4.5.1.3 Efeito do volume da amostra 

 

No estudo do efeito volume da amostra, foram preparadas soluções de 

mesma concentração (0,50 mg L-1) dos analitos para diferentes volumes. Foi 

utilizado no teste volumes de 10, 25, 50 e 100 mL da amostra.   
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4.5.1.4 Efeito do volume de eluente 

 

Para avaliar o efeito do volume do eluente, variou-se o volume da solução de 

HCl 0,5 mol L-1 entre 3 e 15 mL. Para esse teste foi empregada uma solução padrão 

com a concentração dos analitos em 0,50 mg L-1.  

 

4.5.1.5 Efeito da vazão 

 

Para se estudar o efeito da vazão foi empregada uma solução padrão com a 

concentração dos analitos em 0,50 mg L-1, no qual foi percolado no cartucho em 

vazões entre 1,9 e 3,8 mL min-1.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES EXPERIMENTAIS 

5.1.1 Efeito do pH 

 
O PAN é um reagente orgânico passível de ser protonado (H2PAN+) em pH< 

3, enquanto que a forma neutra (HPAN) predomina entre o pH 3-10 conforme 

equilíbrio da reação mostrada no subitem 3.3 (SAEED, 2006). Quando os analitos de 

interesse estão em baixas concentrações, em pH extremamente ácido, os íons H+ 

podem competir pelos sítios ativos do reagente orgânico e comprometer a 

complexação dos metais com o PAN. O pH para extração eficiente dos metais em 

PAN imobilizado em C18 pode variar de metal para metal. Dessa forma, nesse 

estudo buscou-se avaliar o efeito do pH na extração das espécies metálicas Cu, Fe, 

Ni, Mn, Pb e Zn através dos sinais analíticos após eluição.  

Através do estudo realizado, verificou-se que o pH influi na eficiência de 

extração dos analitos e consequentemente nos sinais analíticos obtidos. Observou-

se uma maior eficiência na extração dos analitos em uma faixa de pH 8,0 e 10,0. 

Dessa forma, tampão TRIS em pH 9,0 foi selecionado para os demais testes. 

Queema e Qureish (1970) em estudo de determinação de Cu, Mn, Zn e Na 

em material biológico utilizando PAN como agente complexante obteve resultado 

semelhante à cerca da faixa do pH de trabalho. Watanabe et al. (1978) obtiveram 

uma faixa de pH para extração do zinco entre 8,0 e 11,5 empregando PAN como 

reagente utilizando o método de extração no ponto nuvem. 

 

5.1.2 Efeito da concentração do eluente 

 
 

A concentração do ácido é um fator importante na liberação rápida do cátion 

metálico complexado para a fase do eluente. Em meio extremamente ácido (pH < 2), 

o PAN encontra-se na sua forma totalmente protonada liberando o cátion metálico 

para o meio. Para avaliar o efeito da concentração do eluente, foram realizados 

ensaios utilizando soluções de ácido clorídrico em concentrações entre 0,1 e 1,0 mol 

L-1, tendo como principal objetivo selecionar a concentração da solução que 

promovesse uma eluição adequada dos analitos. Na Figura 5  estão apresentados os 
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resultados obtidos do efeito da concentração do eluente. Pode-se observar que 

entre 0,5 e 0,9 mol L-1 de HCl, as intensidades obtidas não variaram de forma 

significativa. Dessa forma selecionou-se a concentração 0,8 mol L-1 para os 

próximos experimentos.  

 

 

Figura 5 - Efeito da concentração do eluente na determinação de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn 

por ICP OES após procedimento de pré-concentração (concentração inicial dos metais: 0,50 

mg L-1, vazão: 1,9 mL min-1). 
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5.1.3  Estudo do volume da amostra 

 
 
A melhoria da sensibilidade do método pode ser atingida aumentando o 

volume da amostra a ser submetida ao processo de pré-concentração. Para avaliar 

a influência do volume no processo de pré-concentração foram realizados ensaios 

entre 10 e 100 mL.  

Como resultado, relações lineares foram observadas entre o sinal de 

intensidade de emissão e o volume da amostra, conforme equações mostradas na 

Tabela 7 . 

 
Tabela 7 - Equações relacionando intensidade de emissão e o volume da amostra para 
cada analito. 

ELEMENTO EQUAÇÕES COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO 

Cu  I = 1696,2V+ 3226,9 0,999 

Fe   I = 1802,3V + 5679,4 0,996 

Mn        I = 10721V + 24646 1,00 

Ni  I= 489,74V + 254,23 1,00 

Pb I = 76,633V -755,67 0,985 

Zn   I = 2038,5V + 2101,4 1,00 

Onde I é a intensidade do sinal e V é o volume da amostra (mL). 
 
 

Foi escolhido um volume de 50,0 mL de amostra para as análises 

subsequentes, pois foi suficiente para se obter uma sensibilidade adequada na 

determinação da concentração dos analitos em estudo em amostras de água. Um 

aumento excessivo do volume da amostra poderia prejudicar a frequência analítica. 
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5.1.4  Estudo do volume de eluente 

 

Para avaliar o efeito do volume da solução de HCl 0,5 mol L-1 no processo de 

eluição dos analitos retidos, variou-se o volume da solução entre 3 e 15 mL. Os 

resultados obtidos demonstraram que um volume de 5 mL era suficiente para 

garantir completa eluição dos analitos. Além disso, com 5 mL garantiu-se um volume 

adequado para leitura no ICP OES de todos analitos e uma sensibilidade adequada.  

 

5.1.5  Estudo da vazão da amostra 

 
 

A quantidade de analito retido na coluna é função da vazão da solução da 

amostra através da coluna. Inicialmente foram testadas vazões abaixo de 1,9 mL 

min-1. Entretanto verificou-se que tais vazões iriam comprometer significativamente a 

frequência analítica do método. Dessa forma variou-se a vazão da amostra de 1,9 

mL min-1 até 3,8 mL min-1. Conforme pode ser observado pelos resultados 

experimentais apresentados na Figura 6 , verificou-se que a retenção de todos os 

analitos foi afetada significativamente pela vazão de amostragem. 

Observa-se que uma vazão de 1,9 mL min-1 proporcionou maiores 

intensidades, ou seja, uma melhor retenção. O decréscimo de sinal para maiores 

vazões pode ser atribuído à cinética de troca, pois o aumento da vazão diminui o 

tempo de contato dos íons nos sítios ativos da fase sólida afetando negativamente a 

retenção dos analitos. Também se observou que em vazões altas houve problemas 

de vazamento e de formação de bolhas o que compromete a retenção dos íons. A 

vazão da amostra foi então fixada em 1,9 mL min-1 de modo a atender as condições 

de melhor sensibilidade do método. 
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Figura 6 - Efeito da vazão da amostra na determinação de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn por ICP 

OES após procedimento de pré-concentração (concentração dos metais: 0,50 mg L-1, 

eluente: HCl 0,50 mol L-1, vazão: 1,9 mL min-1). 

 
 

 

 

 

 

 



51 

 

 

 

5.2 VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO 

 

A validação do método proposto foi realizada através da verificação de alguns 

parâmetros analíticos para avaliação de desempenho do procedimento, adotando os 

parâmetros otimizados mostrados na Tabela 8 . 

 

Tabela 8 - Sumário da otimização do método proposto. 

PARÂMETRO ESTUDADO FAIXA ESTUDADA VALOR 

pH da amostra 3,7 - 10,0 9,0 

Volume da amostra (mL) 10 - 100 50 

Volume do eluente (mL) 3 - 15 5 

Concentração do eluente (mol L-1) 0,1 - 1,0 0,8 

Vazão da amostra (mL min-1) 1,9 - 3,8 1,9 

 

5.2.1  Fator de enriquecimento (FE) 

 

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

sistemas de pré-concentração. O termo é matematicamente expresso pela razão 

entre a concentração do analito após a concentração Cc e a concentração da 

amostra original Co.  

A estimativa de FE não é tão simples e direta, devido a concentração 

verdadeira Cc não ser conhecida. Uma aproximação é obtida para o valor de FE é 

aceita como a razão entre os coeficientes angulares das curvas de calibração com e 

sem pré-concentração (BEZERRA, 2003). 

As curvas de calibração sem procedimento de pré-concentração e como 

procedimento para Cu, Fe, Ni, Mn, Pb e Zn estão apresentadas na Figura 7 e 8. As 

equações das curvas obtidas e os respectivos coeficientes de correlação linear 

estão na Tabela 9 , para as curvas sem procedimento e com procedimento de pré-

concentração. Conforme pode ser observado através dos coeficientes de correlação 
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linear obtidos o método proposto permitiu obter curvas lineares para os metais 

estudados. 

Os valores do FE encontrados para os analitos pelo método desenvolvido 

encontram-se na Tabela 10 . Os valores encontrados de FE neste trabalho para o 

volume da amostra de 50 mL, foram considerados satisfatórios uma vez que o 

método desenvolvido possibilitou aumentar a sensibilidade para todos os analitos 

desse estudo permitindo a análise das amostras de águas coletadas.  

 

 

Figura 7 - Curvas de calibração de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn obtidas sem procedimento de 

pré-concentração em determinação por ICP OES. 
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Figura 8 - Curvas analíticas de calibração para determinação de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn por 

ICP OES obtidas através de procedimento de pré-concentração. 
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Tabela 9 - Equações das curvas e coeficientes de correlação obtidos com procedimento e sem procedimento de pré-concentração. 

CURVA 1 COEFICIENTE DE 
CORRELAÇÃO LINEAR 1         CURVA 2 COEFICIENTE DE 

CORRELAÇÃO LINEAR 2 

Cu I= -1,45 + 162,42C 0,9996 I= -14,08+13,02C 0,9984 

Fe          I= 931,4 + 146,8C 0,9977 I= -25,88+15,14C 0,9984 

Mn I= -160,9 + 714,3C 0,9990   I= -78,09 + 68,94C 0,9987 

Ni          I= -48,1+ 42,1C 0,9990                I= -1,99 + 2,72C 0,9990 

Pb          I= 2,72 + 5,99C 0,9994                I= -1,23 + 0,89C 0,9640 

Zn  I= 1046,3 + 132,1C 0,9970   I= 69,82 + 14,61C 0,9880 

C: Concentração (µg L-1); I: Intensidade. 

Curva 1: Obtida através de procedimento de pré-concentração. 

Curva 2: Obtida sem procedimento de pré-concentração. 

 

Tabela 10 - Resultados obtidos do fator de enriquecimento dos analitos para o sistema C18/PAN obtido. 

PARÂMETRO Cu Fe Mn Ni Pb Zn 

Fator de enriquecimento (FE) 12,5 9,7 10,4 15,5 6,7 9,0 
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5.2.2  Precisão do método  

 
 

A precisão é um parâmetro que avalia o grau de dispersão de resultados de 

ensaios independentes obtidos pela repetição de uma mesma amostra ou de 

padrões aquosos, em condições bem definidas. As duas formas mais comuns de 

expressá-la é por meio da repetitividade, que avalia a concordância entre resultados 

independentes obtidos pelo mesmo método e sob as mesmas condições de 

medição, e da reprodutibilidade, que avalia a concordância entre resultados 

independentes obtidos sob diferentes condições de medição. 

A precisão, usualmente, é expressa em termos de desvio padrão relativo 

(RSD %) também conhecido como coeficiente de variação (CV %). A mesma é 

calculada através da razão entre o desvio padrão das medidas de uma mesma 

concentração (σ ) e a média das medidas dessa concentração (Xm), sendo 

expresso normalmente em porcentagem. A partir dos resultados analíticos obtidos 

com soluções padrão, calculou-se o RSD, % cujos valores obtidos encontram-se na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Valores dos RSD, % para o analitos empregando o sistema C18/PAN e 
determinação por ICP OES. 

Metal RSD, % (n=7) 

Cu 3,0 

Fe 2,0 

Mn 2,5 

Ni 7,0 

Pb 8,0 

Zn 9,0 
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5.2.3  Limite de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

 

Os limites de detecção e quantificação são fatores críticos na seleção de um 

método para análise de traços. O limite de detecção (LD) representa a menor 

concentração do analito que pode ser detectada por um determinado método 

analítico, mas não necessariamente quantificada, ou seja, é a menor concentração 

que proporciona um sinal no instrumento significativamente diferente do sinal de um 

branco (MILLER e MILLER, 1993). 

Segundo a IUPAC os LD e LQ devem ser determinados dividindo o valor 

correspondente a três vezes o desvio padrão do branco e dez vezes o desvio padrão 

do branco pela inclinação da curva analítica, respectivamente, obtido através de 20 

a 30 medidas do em branco. O valor do LD foi obtido pela multiplicação do desvio 

padrão de 20 ensaios em branco por 3 e dividido pela sensibilidade da curva 

analítica obtida do método. 

Para cálculo do limite de quantificação também foram levados em 

consideração parâmetros da curva analítica e medidas do branco. A Tabela 12  

consta os LD e LQ obtidos pelo método desenvolvido. 

 

Tabela 12 - Valores dos Limites de Detecção e Quantificação para o analitos empregando o 

sistema C18/PAN e determinação por ICP OES. 

METAL LD (µg L-1) LQ (µg L-1) 

Cu 0,11 0,36 

Fe 6,2 21,0 

Mn 0,51 1,8 

Ni 1,5 5,1 

Pb 21,0 69,0 

Zn 7,0 22,0 

 

Os valores de LD obtidos pelo método proposto foram comparáveis com os 

obtidos por outros métodos desenvolvidos com reagente PAN utilizando diferentes 

suportes sólidos. Bermejo-Barrera e colaboradores desenvolveram um método de 
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pré-concentração utilizando Amberlite XAD-2 como fase sólida para determinação 

de Cu(II), Cd(II) e Pb(II) por F AAS, sendo obtidos os LD 5,7; 0,8; 23,2 µg L-1, 

respectivamente (BERMEJO-BARRERA et al., 2003). Hazer e colaboradores 

desenvolveram um método para determinação Cd(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) e Zn(II) em 

água da torneira e água de córrego, utilizando Amberlite XAD-1180 como fase sólida 

e como técnica de determinação F AAS (HAZER et al., 2009). Os LD obtidos para 

Cd(II), Mn(II), Ni(II), Pb(II) e Zn(II) foram respectivamente 0,7; 10; 3,1; 29 e 0,8 µg L-

1. Em 2011, Moguimi e Poursharifi desenvolveram um método de pré-concentração 

para determinação de Cu em água utilizando como fase sólida C18 e F AAS na 

determinação. O LD obtido pelo método desenvolvido foi de 45 µg L-1 (MOGUIMI; 

POURSHARIFI, 2011).  

 

5.2.4  Linearidade 

 

A linearidade é frequentemente expressa através do coeficiente de correlação 

R e coeficiente de determinação R2 da curva de calibração, que apresenta uma faixa 

de magnitude entre -1 e 1. Quanto mais próximo de 1 ou de -1, menor a dispersão 

do conjunto de pontos experimentais, ou seja, menor o erro em y (MILLER e 

MILLER, 1993). Assim, quanto mais próximo de 1 o valor de R, maior a garantia  

linear da relação entre sinal medido (y)  e  concentração do analito (x) para o 

intervalo de concentrações em questão.  

Neste trabalho, a curva analítica que foi obtida usando padrões aquosos foi 

linear nas faixas utilizadas conforme valores encontrados na Tabela 7 , com valores 

dos coeficientes de correlação linear obtidos entre 0,9970 e 0,9996. 

 

5.2.5  Estudo de potenciais interferentes  

 

A matriz da amostra pode conter componentes que interferem no 

desempenho da medição. Os interferentes podem aumentar ou reduzir o sinal, e a 

magnitude do efeito também pode depender da concentração. Se a seletividade não 
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for assegurada, a linearidade, a tendência e a precisão estarão seriamente 

comprometidas. 

Por isso, foram selecionados espécies presentes na amostra de água e que 

apresentavam potencial para reagir com o PAN competindo pelos sítios ativos com 

os analitos de interesse. A seleção dos interferentes da amostra foi realizada com 

base em análise direta das amostras por ICP MS, cujos valores de concentração dos 

possíveis interferentes estavam em sua maioria abaixo de 5 µg L-1. Os resultados 

dos testes de interferência estão apresentados na Tabela 13 .  

 

Tabela 13 - Percentagem de recuperação dos analitos em presença de potenciais 

interferentes utilizando o sistema de pré-concentração PAN-C18 e determinação por ICP 

OES. 

       

ELEMENTO 
  RECUPERAÇÃO DOS ANALITOS (%)   

     Cu     Fe     Mn     Ni     Pb*     Zn 

Asa 100 103 100 100 110 100 

Asb 100 95 100 102 92 102 

Moa 86 100 98 102 110 96 

V a 105 100 100 104 105 105 

Cd a 110 90 100 100 103 100 

Cd b 110 90 100 100 110 102 

Bia 110 94 96 110 110 100 

Coa 100 90 102 110 100 90 

Sea 105 90 104 105 102 90 

Seb 110 85 90 110 105 90 

Hgb 102 96 100 94 101 98 

 Proporção analitos/ interferentes: (1:1)a e b(1:5). 

 

 

Também foram realizados ensaios para avaliar o efeito da salinidade na 

recuperação dos analitos. Os testes foram realizados com soluções contendo NaCl 
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em concentrações de 0,5 , 1, 3 e 5% (m/v). Os teores salinos desse estudo foram 

escolhidos tendo como referência o teor salino das amostras que seriam analisadas. 

Na Tabela 14  estão apresentados os resultados obtidos. 

 

Tabela 14 - Recuperação em percentual dos analitos sobre o efeito da salinidade utilizando o 

sistema de pré-concentração PAN-C18 e determinação por ICP OES. 

METAL 

RECUPERAÇÃO (%) 
NaCl % (m/v) 

0 0,5 1 3 5 

Cu 96 92 106 105 107 

Fe 95 100 104 110 110 

Mn 97 96 92 96 97 

Ni 105 90 96 101 102 

Pb 94 92 100 110 110 

Zn 102 97 102 105 110 

       *Concentração Cu, Fe, Mn, Ni e Zn 20 µg L-1; Concentração Pb 80 µg L-1. 

Os percentuais de recuperação obtidos para metais desse estudo mostrados 

na Tabela 14  evidenciam que, na presença de NaCl nas concentrações estudadas, 

foram quantitativos até uma concentração salina de 5 %. 

 

5.2.6  Exatidão 

 
 

A exatidão é um parâmetro que expressa o grau de concordância entre o 

resultado experimental obtido e o valor aceito como o mais provável, ou seja, o valor 

de referência. A avaliação da exatidão de um método normalmente é feita mediante 

análise de material de referência certificado (CRM), teste de adição/recuperação 

e/ou ensaios interlaboratoriais (INMETRO, 2007).  
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Neste trabalho, a exatidão do método foi avaliada através da análise de 

material de referência certificado (SLEW-3 Estuariene Water Reference Material for 

Trace Metals), cujos valores certificados dos metais envolvidos neste trabalho 

encontram-se na Tabela 15 . 

Para avaliar se houve diferença significativa, a um nível de confiança de 95 

%, entre o valor certificado e o valor encontrado foi aplicado o teste t (95% de nível 

de confiança). 

 

Tabela 15 - Determinação de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn (µg L-1)  em  material certificado 
utilizando o sistema de pré-concentração PAN-C18 e determinação por ICP OES. 

ANALITOS VALORES  
OBTIDOS  

VALORES  
CERTIFICADOS  

Cu 1,57 ± 0,05 1,55 ± 0,12 

Fe 0,57 ± 0,21 0,568 ± 0,059 

Mn 1,66 ± 0,05 1,61 ± 0,22 

Ni 1,18 ± 0,16 1,23 ± 0,07 

Pb < LQ 0,009 ± 0,0014 

Zn < LQ 0,201 ± 0,037 

<LQ: abaixo do limite de quantificação do método 

 

Os resultados obtidos aplicando material certificado no método proposto 

mostraram-se concordantes como os certificados para um nível de confiança de 

95%.  

A exatidão também foi avaliada mediante teste de adição/recuperação que 

consiste na análise de amostras nas quais foram adicionadas quantidades 

conhecidas dos analitos. Foram utilizadas amostras de água potável e água de poço 

artesiano coletada na cidade de Cachoeira e São Félix, Bahia. Os resultados obtidos 

são mostrados na Tabela 16 . 
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Tabela 16 - Resultados do teste de adição e recuperação para amostra de água utilizando o 
sistema de pré-concentração PAN-C18 e determinação por ICP OES. 

 
ANALITO 

 CONCENTRAÇÃO (μg L-1) 
 AMOSTRA 

 
ÁGUA DE POÇO 

(A1) 
 

ÁGUA POTÁVEL 
(A2) 

 

ÁGUA POTÁVEL 
(A3) 

 
Cu Medida 15,6 ± 0,6 5,5 ± 0,1 2,4 ± 0,1 

Adicionada  20 20 20 

Encontrada  35 ± 2 24 ± 1 24 ± 1 

Recuperação(%) 97 92 108 

     
Fe Medida 31 ± 1 15 ± 1 3,8 ± 0,9 

Adicionada  20 20 20 

Encontrada  52 ± 3 35 ± 2 24 ± 2 

Recuperação(%) 105 100 101 

     
Mn Medida 5,9 ± 0,4 8,8 ± 0,2 0,7 ± 0,2 

Adicionada 20 20 20 

Encontrada 25,7 ± 0,4 30,6 ± 0,7 22,1 ± 0,6 

Recuperação(%) 99 109 107 

     
Ni Medida 2,9 ± 0,2 2,3 ± 0,16 0,61 ± 0,08 

Adicionada 20 20 20 

Encontrada 22,4 ± 0,6 22,4 ± 0,6 20,96 ± 0,31 

Recuperação(%) 97 100 100 

     
Pb Medida 1,42 ± 0,12 2,7 ± 0,2 0,37 ± 0,05 

Adicionada 80 80 80 

Encontrada 86 ± 4 84 ± 3 85,1 ± 5,7 

Recuperação(%) 106 102 106 

     
Zn Medida 9,3 ± 0,9 15,7 ± 0,5 4,99 ± 0,14 

Adicionada 20 20 20 

Encontrada 31,3 ± 1,9 33,8 ± 1,2 25,0 ± 0,5 

Recuperação(%) 110 90 100 

    
 
A1 e A2: Coletadas no município de Cachoeira; A3: Coletada no município de São Félix 
 

 



62 

 

 

 

Os resultados obtidos nesse estudo foram considerados satisfatórios com 

recuperação entre (90-110 %) o que comprova a eficiência do método usado. 

 

5.2.7 Resumo das principais figuras analíticas de mérito do método proposto 

 

As figuras de mérito do método proposto, que são apresentadas na Tabela 

17, asseguram a confiabilidade do método para análise de águas quanto aos teores 

de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn. 

 

Tabela 17– Características analíticas de pré-concentração de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn 
utilizando o sistema C18/PAN com determinação por ICP OES. 

PARÂMETRO 
ANALITOS 

Cu 

 

Fe 

 

Mn 

 

Ni 

 

Pb 

 

Zn 

 LD (µg L-1) 0,11 6,2 0,51 1,5 21,0 7,0 

LQ (µg L-1) 0,36 21,0 1,8 5,1 69,0 22,0 

(RSD, %) 3,0 2,0 2,5 7,0 8,0 9,0 

FE 12,5 9,7 10,4 15,5 6,7 12,5 

 

 

5.3 APLICAÇÃO - DETERMINAÇÃO DE METAIS EM AMOSTRAS DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEA, POTÁVEL E DE RIO 

 

O método de pré-concentração desenvolvido foi aplicado em amostras de 

água coletada no município de Cachoeira e no município de São Félix para 

determinação de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn por ICP OES. Os resultados foram 

comparados com os obtidos por ICP-MS e estão mostrados na Tabela 18 . 
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Tabela 18 – Comparação dos resultados de concentração de Cu, Fe, Mn, Ni, Pb e Zn (µg L-1) em amostras de água utilizando o sistema 

C18/PAN-ICP OES e sem pré-concentração por ICP-MS. 

METAIS 
ÁGUA SUBTERRÂNEA               ÁGUA POTÁVEL ÁGUA DE RIO 

ICP OES ICP-MS ICP OES ICP-MS ICP OES ICP-MS 

Cu 15,6 ± 0,6 16,7 ± 0,1 2,35 ± 0,09 2,23 ± 0,04 <LD <LD 

Mn 5,9 ± 0,4 6,02 ± 0,05 0,70 ± 0,02 0,73 ± 0,02 14 ,2 ± 0,3 14,42 ± 0,03 

Ni 2,9 ± 0,2 2,5 ± 0,3 0,61 ± 0,08 0,6 ± 0,2 0,17 ±  0,05 0,10 ± 0,04 

Pb 1,4 ± 0,2 1,76 ± 0,16 <LD 0,37 ± 0,05 2,32 ± 0,21 2,74 ± 0,28 

Zn 9,3 ± 0,9 10,5 ± 0,6 5,0 ± 0,1 5,0 ± 0,8 10,0 ± 0,2 10,4 ± 0,4 

*<LD= abaixo do limite de detecção  
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Os resultados obtidos pelo método desenvolvido mostrou concordância com 

os valores determinados para os analitos Cu, Mn, Ni, Pb, Zn por ICP-MS para um 

intervalo de confiança de 95% através de avaliação por teste t. O procedimento 

proposto demonstrou ser confiável para determinação dessas espécies em 

diferentes amostras de água. 

Os teores encontrados dos analitos desse estudo nas amostras de água 

subterrânea, de rio e potável foram inferiores aos limites máximos estabelecidos 

pelas resoluções (357/2005 e 396/2008) do CONAMA e Portaria no 2914/2011 do 

Ministério da Saúde para água de consumo humano. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 
 

O método analítico proposto mostrou-se eficiente para a determinação de Cu, 

Fe, Mn, Ni, Pb e Zn em amostras de água potável, água de poço e água de rio com 

excelente precisão e exatidão e limites de quantificação adequados para as baixas 

concentrações frequentemente encontradas nestes tipos de amostras. A realização 

de estudos de possíveis interferentes através do teste de salinidade e de espécies 

metálicas que apresentam potencial para complexação com o PAN, mostrou que o 

sistema proposto é robusto e livre de interferências significativas. Além disso, a 

realização de estudos de adição e recuperação em amostras reais demonstrou que 

o método não sofreu influências da matriz da amostra. 

Os resultados obtidos pelo referido método, quando comparados aos obtidos 

por ICP-MS não apresentaram diferenças significativas, demonstrando assim 

exatidão adequada. Além disso, o procedimento é útil para monitorar íons metálicos 

em amostras de águas e pode ser considerado como um método alternativo para a 

determinação de metais nessas amostras, podendo ser utilizado em laboratórios de 

monitoramento de águas.  

O método desenvolvido apresentou uma frequência analítica de 

aproximadamente 0,54 amostra h-1 (inclui procedimento de pré-concentração + 

análise em ICP OES), sendo a mesma considerada satisfatória uma vez que 

possibilita a determinação de seis analitos de forma simultânea. A fase sólida C18 

utilizada neste trabalho apresentou capacidade de percolação de 15 amostras para 

volumes de 50 mL. 

Como perspectivas, têm-se a aplicação do método em amostras de águas do 

mar e em determinação e pré-concentração de outros metais.  Apresenta-se 

também como perspectiva, medidas diretas no suporte sólido através de técnicas 

como EDXRF com a proposta de aumentar a frequência analítica e minimizar a 

geração de resíduos. 
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