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RESUMO 
 

A determinação e o monitoramento de contaminantes metálicos em águas é uma tarefa 

que deve ser contínua e por isto a importância do desenvolvimento, modificação e otimização 

de metodologias analíticas capazes de realizar a determinação dos vários contaminantes 

metálicos em ambientes naturais, pois em muitos casos, a instrumentação disponível não 

apresenta sensibilidade analítica suficiente para a determinação de traço. Neste estudo, um 

método de extração e pré-concentração utilizando um sistema microemulsionado no equilíbrio 

Winsor II foi testado e otimizado para a determinação dos metais Co, Cd, Pb, Tl, Cu e Ni por 

espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua (HR-CS AAS). A 

otimização do programa de temperatura para o forno de grafite (HR-CS GF AAS) foi 

realizada através de curvas de pirólise e de atomização para os analitos Cd, Pb, Co e Tl sem e 

com o uso de diferentes modificadores químicos. Cu e Ni foram analisados por atomização na 

chama (HR-CS F AAS) após pré-concentração, sendo o sistema de introdução de amostras 

otimizado para realização de uma amostragem discreta. Avaliou-se também fatores que 

influenciam na eficiência de extração, como a salinidade e o pH. Como compromisso, 6 g L-1 

de Na (como NaCl) e 1% de HNO3 (v/v) foi definido. Para determinação do ponto ótimo de 

extração, um planejamento centroide-simplex foi aplicado, sendo escolhido como ponto 

comum para extração de todos os analitos as seguintes proporções: 70% fase aquosa, 10% 

fase óleo e 20% Cotensoativo/Tensoativo (C/T = 4). Após extração, os metais foram 

determinados e as figuras de mérito obtidas para o método proposto foram: LOD 0,09, 0,01, 

0,06, 0,05, 0,6 e1,5 µg L-1 para Pb, Cd, Tl, Co, Cu e Ni, respectivamente. Faixa linear 0,1-2,0 

µg L-1 para Pb, 0,01-2,0 µg L-1 para Cd, 1,0 a 20 µg L-1 para Tl, 0,1-5,0 µg L-1 para Co, 2-200 

µg L-1 e para Cu e Ni 5-200 µg L-1 foram obtidas. Os fatores de enriquecimento obtidos 

variaram entre 6 e 19. Testes de recuperação na amostra certificada apresentaram valores de 

recuperação (n = 3, valores certificados) após extração de 105 e 101, 100 e 104% para Pb, Cd, 

Cu e Ni respectivamente. Amostras de águas doce da Lagoa do Jiqui, de água salina do rio 

Potengi e de água produzidas da indústria do petróleo (PETROBRAS) foram fortificada e a 

recuperação (n=3) para os analitos ficaram entre 80 e 112% comprovando que o método 

proposto pode ser utilizado na extração. O método proposto possibilitou a separação dos 

metais de matrizes complexas, e ainda com bom fator de pré-concentração, compatíveis com 

os VMPs (valores limites permitidos) quando comparados a Resolução CONAMA nº 

357/2005 que dispõe sobre a qualidade das águas superficiais doces, salobras e salinas em 

água brasileiras. 

 
Palavras-Chave: Águas. Metais. Microemulsão. Extração. pré-concentração. Winsor II. 



 
 

 

ABSTRACT  
 

The determination and monitoring of metallic contaminants in water is a task that must 

be continuous, leading to the importance of the development, modification and optimization 

of analytical methodologies capable of determining the various metal contaminants in natural 

environments, because, in many cases, the available instrumentation does not provide enough 

sensibility for the determination of trace values. In this study, a method of extraction and pre-

concentration using a microemulsion system within the Winsor II equilibrium was tested and 

optimized for the determination of Co, Cd, Pb, Tl, Cu and Ni through the technique of high-

resolution atomic absorption spectrometry using a continuum source (HR-CS AAS). The 

optimization of the temperature program for the graphite furnace (HR-CS AAS GF) was 

performed through the pyrolysis and atomization curves for the analytes Cd, Pb, Co and Tl 

with and without the use of different chemical modifiers. Cu and Ni were analyzed by flame 

atomization (HR-CS F AAS) after pre-concentration, having the sample introduction system 

optimized for the realization of discrete sampling. Salinity and pH levels were also analyzed 

as influencing factors in the efficiency of the extraction. As final numbers, 6 g L-1 of Na (as 

NaCl) and 1% of HNO3 (v/v) were defined. For the determination of the optimum extraction 

point, a centroid-simplex statistical plan was applied, having chosen as the optimum points of 

extraction for all of the analytes, the following proportions: 70% aqueous phase, 10% oil 

phase and 20% co-surfactant/surfactant (C/S = 4). After extraction, the metals were 

determined and the merit figures obtained for the proposed method were: LOD 0,09, 0,01, 

0,06, 0,05, 0,6  and 1,5 µg L-1 for Pb, Cd, Tl, Co, Cu and Ni, respectively. Linear ranges of ,1-

2,0 µg L-1 for Pb, 0,01-2,0 µg L-1 for Cd, 1,0 - 20 µg L-1 for Tl, 0,1-5,0 µg L-1 for Co, 2-200 

µg L-1 and for Cu e Ni 5-200 µg L-1 were obtained. The enrichment factors obtained ranged 

between 6 and 19. Recovery testing with the certified sample showed recovery values (n = 3, 

certified values) after extraction of 105 and 101, 100 and 104% for Pb, Cd, Cu and Ni 

respectively. Samples of sweet waters of lake Jiqui, saline water from Potengi river and water 

produced from the oil industry (PETROBRAS) were spiked and the recovery (n = 3) for the 

analytes were between 80 and 112% confirming that the proposed method can be used in the 

extraction. The proposed method enabled the separation of metals from complex matrices, 

and with good pre-concentration factor, consistent with the MPV (allowed limits) compared 

to CONAMA Resolution No. 357/2005 which regulates the quality of fresh surface water, 

brackish and saline water in Brazil. 

 
Key-Words: Water, metals, microemulsion, extraction, pre-concentration, Winsor II 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O aporte de metais traço em corpos aquáticos pode ocorrer naturalmente por meio de 

processos geoquímicos e intemperismo do material de origem ou como resultado de 

atividades antrópicas. A exposição humana a estes metais tem aumentado dramaticamente nos 

últimos 50 anos, estando presentes em muitos ítens de consumo modernos, como materiais de 

construção, cosméticos, medicamentos, alimentos processados, combustíveis fósseis, e 

explosivos (VANLOON,  DUFFY, 2011).  

O grande número de estudos envolvendo diferentes metais tem demonstrado que estes 

não são suficientes para medir a concentração total de metais que normalmente encontra-se 

em baixos níveis de concentração, em amostras de águas naturais, efluentes domésticos e 

industriais sem tratamento prévio e adequado, e em águas produzidas de petróleo, de forma a 

permitir avaliar o risco de efeito tóxico (BAIRD, CANN, 2011). 

A determinação e monitoramento de contaminantes metálicos no ambiente aquático 

deve ser uma tarefa contínua em função destas atividades Porém, nem sempre a 

instrumentação disponível apresenta sensibilidade analítica suficiente para a determinação de 

elementos em nível de traço em amostras consideradas complexas (com altos teores de sólidos 

dissolvidos e matéria orgânica). Por esse motivo, muitos trabalhos de modificação, ou 

otimização de metodologias analíticas capazes de realizar a determinação de vários 

contaminantes metálicos no ambiente natural têm sido desenvolvidos (MIRÓ et al, 2004; 

LACERDA et al; 2010). 

Os pré-requisitos para a escolha do método analítico, além de atender os limites de 

quantificação exigidos (na ordem de µg L-1), são a precisão e exatidão do método, bem como 

a separação dos analitos dos interferentes da matriz. A ocorrência de interferências, 

principalmente originadas de matrizes complexas, continua sendo um problema na química 

analítica. Dentre as diversas matrizes de alta complexidade analítica destacam-se as matrizes 

salinas – como exemplo, a água do mar, estuários e a água produzida de petróleo – cuja 

elevada concentração de sais dissolvidos dificulta a utilização de um procedimento analítico 

de análise direta com exatidão e precisão requerida (TSOGAS et al, 2009). 

A determinação direta de metais em amostras consideradas complexas (como água do 

mar, efluentes domésticos e industriais, material biológico etc), por espectrometria de 

absorção atômica (AAS), espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP-OES) e espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-

MS) nem sempre é possível devido à interferências da matriz e as baixas concentrações de 
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íons metálicos (SOYLAK et al, 2005; BISPO et al, 2005). Portanto, quando a concentração do 

analito está abaixo dos limites de detecção das técnicas disponíveis, o uso de métodos de 

separação com o objetivo de pré-concentrar o analito é uma interessante alternativa 

(BEZERRA et al, 2007; YAMINI et al, 2008; VEGUERÍA et al, 2013).  

Muitos métodos para a pré-concentração e separação de metais traço em amostras 

aquosas têm sido desenvolvidos, como a extração líquido-líquido (SERESHTI et al, 2011; 

MOSTAFAVIA et al, 2011), a co-precipitação (SOYLAK et al, 2008; KAGAYA et al, 2009) 

a extração com fluido supercrítico (ERKEY, 2000; GHOREISHI et al, 2012), extração em 

ponto nuvem (CPE) (MARANHÃO et al, 2007; ULUSOY et al, 2011) e extração em fase 

sólida (SPE) (TRUJILLO et al, 2012; OLIVEIRA et al, 2011; LATORRE et al, 2012). 

Logo, a possibilidade de utilização de microemulsões em química analítica tem 

aumentado nos últimos anos. Além disso, em comparação com os métodos acima referidos, a 

utilização de microemulsões para a separação de espécies metálicas é simples e eficiente, e 

pode ser aplicada na extração de íons de metálicos (DANTAS, et al, 2003; DANTAS et al, 

2009; TIAN, et al, 2011).  

Os sistemas microemulsionados apresentam características que os tornam vantajosos em 

relação aos processos convencionais, como a utilização de agentes extratores (tensoativos) 

que podem ser preparados a partir de matéria-prima regional, como o óleo de coco, além da é 

sua eficiência levando a bons rendimentos de extração (DANTAS, et al, 2003; DANTAS et 

al, 2009).  

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo desenvolver um método analítico de 

extração e pré-concentração de Cu, Cd, Pb, Co, Ni, e Tl por sistema microemulsionado, no 

equilíbrio de Winsor II, em amostras de águas ambientais e produzidas da indústria do 

petróleo. Para isso, potenciais fatores que afetam a extração das espécies metálicas por 

microemulsão foram investigados como a salinidade e a adição de ácido nítrico (HNO3). Após 

extração e pré-concentração, os metais foram determinados pela técnica de espectrometria de 

absorção atômica de alta resolução com fonte contínua com atomização em forno de grafite e 

em chama. 

Amostras de Material de Referência Certificado (MRC) e ainda amostras reais foram 

empregadas para se comprovar a eficiência do método de extração e pré-concentração dos 

metais, através de testes de adição/recuperação. Também foram obtidos os parâmetros de 

mérito como sensibilidade (coeficiente angular), faixa linear, coeficiente angular e o fator de 

enriquecimento do método proposto. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 METAIS EM ÁGUAS 

 

A água encontra-se disponível sob várias formas e é uma das substâncias mais comuns 

existentes na natureza, cobrindo cerca de 70% da superfície do planeta. Todos os organismos 

precisam de água para sobreviver, sendo a sua disponibilidade um dos fatores mais 

importantes a moldar os ecossistemas (BRAGA et al, 2005). 

É fundamental que os recursos hídricos apresentem substâncias essenciais à vida e 

estejam isentos de outras que possam produzir efeitos deletérios aos organismos que compões 

as cadeias alimentares. Assim a disponibilidade de água significa que ela está presente não 

somente em quantidade adequada em uma dada região, mas também que sua qualidade deve 

ser satisfatória para suprir as necessidades de um determinado conjunto de seres vivos 

(BRAGA et al, 2005). 

A contaminação de águas naturais por agentes biológicos e químicos tornou-se assunto 

de interesse público mundial, devido á grande exploração dos recursos naturais e da deposição 

de subprodutos provenientes do desordenado crescimento industrial. Dentre as várias 

substâncias e/ou espécies tóxicas encontradas em recursos hídricos, os metais, principalmente 

os potencialmente tóxicos, merecem maior atenção por serem biocumulativos. Os metais 

permanecem por um longo período no ambiente onde são incorporados na cadeia alimentar 

manifestando muitas vezes assim sua toxicidade (VANLOON, DUFFY, 2011). 

Grandes quantidades de elementos tóxicos, como íons metálicos foram e hoje em dia 

são despejados no meio ambiente como conseqüência das atividades humanas. A exposição a 

estes compostos é de grande preocupação, uma vez que representa não só alto potencial 

carcinogênico, mas também os riscos ecológicos potencialmente inaceitáveis para plantas, 

animais e micro-organismos (MIRÓ et al, 2004). 

A exposição humana a estes metais tem aumentado dramaticamente nos últimos 50 

anos, estando presentes em vários ítens do consumismo moderno como materiais de 

construção, cosméticos, medicamentos, alimentos processados, explosivos, produtos de 

cuidados pessoais etc. Os níveis tendem a biomagnificar no ar, nas águas superficiais e no 

solo, bem como dentro de nossos organismos através da acumulação, afetando o sistema 

nervoso central e contribuindo para doenças graves, crônicas, câncer, distúrbios de 

aprendizagem, demência e envelhecimento prematuro (ANTHEMIDIS, et al 2012). 
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Os metais presentes nos fluxos de água naturais são provenientes da lixiviação das 

substâncias químicas contidas nas rochas, drenagem de água de chuva e descarga de águas de 

despejos de origem urbana, industrial e agropecuária. Dentre as fontes diretamente 

relacionadas a essas atividades pode-se citar, entre outras, o descarte de efluentes industriais e 

domésticos e a carga difusa urbana, agrícola e atividades de exploração e produção de 

petróleo e gás (MELO et al, 2012; ANDRADE, 2009). 

 Na água, os metais traço podem estar presentes em diferentes formas ou espécies 

dependendo das condições físicas e químicas do meio, como íons livres, complexados com 

compostos solúveis orgânicos ou minerais (fração dissolvida), associados à matéria orgânica 

ou mineral insolúvel (fração particulada). A presença de material particulado em suspensão, 

formada por vários compostos, como material orgânico e óxidos metálicos, influencia 

diretamente o comportamento dos elementos, pois afeta a fração dissolvida, o tempo de 

residência e, consequentemente, a biodisponibilidade e o transporte no curso de água (MELO 

et al, 2012). 

Os sedimentos possuem uma elevada capacidade de retenção e acúmulo de elementos 

traço contidos na coluna d’água, por isso são extensamente utilizados como indicadores 

ambientais. Porém, a variação das condições ambientais como pH, salinidade, potencial redox 

e teores de quelatos orgânicos na água pode remobilizar os metais que se concentram nos 

sedimentos de um rio ou de um reservatório permitindo, assim, a re-entrada para a coluna 

d’água (SANTOS et al, 2008). 

A determinação e o monitoramento de contaminantes metálicos em águas é uma tarefa 

contínua e por isto a importância do desenvolvimento, modificação e otimização de 

metodologias analíticas capazes de realizar a determinação dos vários contaminantes 

metálicos em ambientes naturais (VLESSIDIS, et al 2009). 

 

2.2 ASPECTOS LEGAIS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS NO BRASIL  

 

A água pode ter usos múltiplos, decorrendo daí à satisfação simultânea dos diversos 

critérios de qualidade. Pode-se assim verificar que, em função da utilização que a água vai ter, 

existem diversos parâmetros de qualidade a serem respeitados. 

A Resolução normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) no 

357/2005 estabelece a classificação das águas, segundo a sua utilização, definindo os 

parâmetros de qualidade a serem atendidos para cada, que depende de seu uso e de sua 

salinidade (doce, salobra ou salina), sendo a classe o que define a qualidade requerida para os 
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seus usos preponderantes. A referida resolução define em treze classes, sendo que a classe 1, 

águas que podem ser destinadas as seguintes aplicações: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após tratamento simplificado; 

b) a proteção das comunidades aquáticas; 

c) a recreação de contato primário, tais como natação, esqui aquático e mergulho, 

conforme Resolução CONAMA nº 274, de 2000; 

d) a irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e de frutas que se desenvolvam 

rentes ao solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de película; e 

e) a proteção das comunidades aquáticas em Terras Indígenas. 

O CONAMA ainda estabelece os padrões de lançamento de efluentes nos corpos 

d’água através da resolução nº 430/2011, que estabelece padrões para efluentes oriundos de 

industrias, esgotos sanitários e sistemas de disposição final de resíduos sólidos; da resolução 

no 393/2009, que dispõe sobre o descarte contínuo de água de processo ou de produção em 

plataformas marítimas de petróleo e gás natural, estabelece que água produzida somente 

poderá ser lançada, direta ou indiretamente, no mar desde que obedeça às condições, padrões 

e exigências dispostos nesta Resolução e não acarrete ao mar, no entorno do ponto de 

lançamento, características diversas da classe de enquadramento para a área definida (águas 

salinas classe 1 de acordo com a Resolução nº 357/2005 do CONAMA), com exceção da zona 

de mistura (região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial do efluente). 

Nas atividades de exploração e produção de óleo e gás são gerados resíduos e 

efluentes, dentre os quais se destaca a água produzida, que é extraída junto com o petróleo e o 

gás. Geralmente, os campos de petróleo produzem pequena quantidade de água de formação 

no início da produção, podendo atingir acima de 90% do volume total extraído do poço, 

quando o campo se encontra no seu estágio final de sua produção econômica (GABARDO, 

2007; RPS, 2011).  

A água produzida, depois de separada do óleo e após tratamento adequado, pode ser 

descartada nos corpos receptores superficiais quando a salinidade não é um impedimento. Nos 

últimos 10 anos, o reúso de água produzida tem sido largamente estudado, a fim de minimizar 

o descarte e destinar água para fins mais nobres como, por exemplo, na geração de vapor, no 

uso industrial, na irrigação e até para uso potável (FAKHRU’L-RAZI et al., 2009). 

A escassez de recursos hídricos é um problema real no estado do Rio Grande do Norte, 

tanto em termos de quantidade como de qualidade e por isso, o interesse pelo reúso de 

efluentes industriais vem aumentando nos últimos anos e com isso, a necessidade de se 

caracterizar estas águas, quanto às concentrações de compostos considerados tóxicos tanto à 



19 
 

 

saúde humana quanto ao meio ambiente. As resoluções anteriormente citadas estabelecem 

limites para estes compostos tóxicos a serem monitorados. Na Tabela 2.1, é possível observar 

os VMP’s (valores máximos permitidos) para os metais em águas superficiais e efluentes. 

 

Tabela 2.1 – Valores máximos permitidos para metais em águas superficiais e efluentes, segundo 
portarias e resoluções brasileiras (mg L-1) 

Parâmetros Resolução CONAMA Nº 
357/2005 (águas doces 
classe 1 

Resolução CONAMA Nº 
357/2005 (águas salinas e 
salobras classe 1) 

Resolução 
CONAMA  
nº 430/2011 

Alumínio 0,1 1,5 - 
Cádmio  0,001 0,005 0,2 
Chumbo  0,01 0,01 0,5 
Cobre dissolvido 0,009 0,005 1,0 
Cromo total 0,05 0,05 - 
Cromo trivalente - - 1,0 
Cromo hexavalente - - 0,1 
Mercúrio  0,0002 0,0002 0,01 
Níquel  0,025 0,025 2 
Tálio - 0,1  
Zinco 0,18 0,09 5 

Fonte: AUTOR, 2013 

 

Embora o desenvolvimento da instrumentação tenha possibilitado avanços em muitos 

aspectos da Química Analítica, é comum não se analisar quimicamente amostras em sua 

forma original (aquosa ou sólida), pois elas podem conter espécies interferentes e serem 

incompatíveis com os equipamentos analíticos (CARASEK, 2002). 

Com exceção da determinação em águas para fins de potabilidades, todas as demais 

matrizes (águas salobras, salinas, efluentes e águas produzidas) apresentam elevada 

concentração de sais dissolvidos e matéria orgânica, o que dificulta a análise direta com 

exatidão e precisão na determinação destes metais pelas técnicas convencionais (GFAAS, 

ICP-OES, ICP-MS etc).  

Face ao exposto, pode-se avaliar a importância do desenvolvimento de novos métodos 

analíticos para o controle de metais tóxicos em amostras ambientais, principalmente em 

amostras salinas. 

 

2.3. TOXICIDADE DOS METAIS 

 

O termo “metal pesado” costuma ser associado com contaminação e toxicidade e 

ecotoxicidade. Tais metais (e também os metalóides) são quimicamente muito reativos e 

bioacumuláveis, ou seja, os organismos não são capazes de eliminá-los. 
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O fato de associarmos a expressão “metal pesado” a essa ideia de toxicidade nos traz 

uma imprecisão, pois a regra fundamental da toxicologia é a de que todas as substâncias 

(incluindo o carbono e todos os outros elementos e seus derivados) podem ser tóxicas a partir 

de uma dose alta o suficiente. O grau de toxicidade de metais varia grandemente de metal para 

metal e de organismo para organismo (DUFFUS, 2002).  

A seguir, será relatado um breve resumo a cerca da toxicidade dos metais avaliados 

neste estudo. 

 

• Cobre (Cu) 

 

O cobre é um dos poucos metais que ocorrem na natureza em estado puro. É bastante 

usado na nossa sociedade desde a antiguidade. O elemento pode ser encontrado na natureza 

em diferentes formas de compostos minerais, tais como CuS, CuS2, CuFeS2, CuSO4.5H2O, 

dentre outros. Este elemento é frequentemente utilizado na fabricação de tubulações de água, 

como componente de ligas metálicas, na indústria de equipamentos elétricos, devido a sua boa 

condutividade, e também em vários utensílios utilizados no cotidiano (CADORE et al, 2003). 

O cobre tem sido reconhecido como um elemento essencial para muitos anos, devido à 

sua presença em proteínas e enzimas importantes. Animais com deficiência de cobre exibiram 

anemia, defeitos do esqueleto, e degeneração do sistema nervoso, insuficiência reprodutiva, e 

outros efeitos. Porém, níveis muito elevados de cobre pode provocar toxicidade aguda. Dor 

abdominal, cólicas, náuseas, diarréia e vômitos foram vistos a partir do consumo de bebidas 

que contenham altos níveis de cobre (GOLDHABER, 2002). 

 

• Cádmio (Cd) 

 

O cádmio é o 2+ é o único estado de oxidação deste metal. Sais iônicos podem ser 

formados quando este está associado a ânions simples, como o cloreto. A maioria dos 

compostos de cádmio são produzidos como subproduto da fisão do zinco, uma vez que os 

dois metais ocorrem juntos. Outra fonte de liberação de cádmio para o ambiente é pela 

queima do carvão, assim como a queima por incineração de resíduos de materiais que 

contenham este elemento. O Cd 2+ é mais solúvel em água, a menos que íons sulfeto estejam 

presentes (BAIRD, CANN, 2011).  

O cádmio metálico é usado na indústria do aço e em plásticos e seus compostos são 

amplamente utilizados em baterias. O cádmio pode ser liberado para o meio ambiente através 
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do lançamento de efluentes industriais e a poluição difusa é causada pela contaminação por 

fertilizantes e da poluição do ar local. A contaminação da água potável também pode ser 

causada por impurezas no zinco de tubos e soldas galvanizadas. Porém, os alimentos são a 

principal fonte de exposição diária a este metal. A ingestão oral diária é de 10 a 35 mg. O 

tabagismo é uma fonte adicional significativa de exposição ao cádmio (WHO, 2011). 

 

• Cobalto (Co) 

 

O cobalto está geralmente associado ao níquel e ao arsênio. Não é encontrado livre na 

natureza sendo a cobaltita, esmaltita e a eritrita seus principais minérios. Apresenta-se nas 

formas de Co(II) e Co(III), sendo a forma reduzida a mais estável. É encontrado baixas 

concentrações no solo, rochas, ar, água, plantas e animais. Espalha-se pelo ar, solo e corpos 

aquáticos por ação dos ventos, aerossol marinho, erupções vulcânicas, incêndios florestais e 

processos erosivos em solos ricos em minérios de cobalto. Também pode atingir a atmosfera 

pela queima de combustíveis fósseis e a partir de indústrias relacionadas a mineração, 

processamento, produção de ligas metálicas e compostos químicos desse elemento. 

Para os seres humanos, o cobalto é considerado um elemento essencial e sua carência 

pode ocasionar anemia perniciosa. Ele faz parte da constituição da cianocobalamina (vitamina 

B12). A ingestão diária recomendada para a vitamina B12 é de 2,4 µg a qual contém cerca de 

0,1 µg de Co. Por outro lado, exposição a altas doses pode causar efeitos tóxicos. Um possível 

mecanismo que explique a toxicidade do cobalto sobre o sistema cardiovascular Pode 

envolver a inibição da desidrogenase mitocondrial com consequente falência da respiração 

celular. Efeitos sobre a tireoide também foram observados em indivíduos expostos a 0,5 mg 

Kg-1 de massa corporal por dia durante algumas semanas e problemas de visão após uma dieta 

com 1,3 mg Kg-1 de massa corporal por dia durante 6 semanas. (DONATI, 2006) 

 

• Chumbo (Pb) 

 

Embora o chumbo elementar não seja um problema ambiental para muitas formas de 

vida, ele torna-se uma preocupação real ao dissolver-se para dar origem à forma iônica. O íon 

estável de chumbo é a espécie Pb(II). Embora poucos compostos de chumbo sejam solúveis 

em água, muitos são suficientemente solúveis nos fluidos biológicos, especialmente quando 

inalados como fumos ou particulados finamente divididos. É um metal de amplo uso 

industrial, cujas propriedades exploradas são maleabilidade, ductibilidade, resistência à 
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corrosão, baixo ponto de fusão e opacidade aos raios X e gama. É componente importante em 

ligas para solda, condutores elétricos, tipos para impressão, munição, bem como do bronze e 

do latão. Assim, o chumbo pode estar presente no cotidiano de muitos trabalhadores, inclusive 

em ocupações que normalmente não são consideradas sob risco, como na atividade de 

demolição (WHO, 2011).  

Quanto aos efeitos causados por intoxicação por chumbo, sabe-se que, no sistema 

periférico, ocorrem desmielinização e degeneração axonal, prejudicando as funções 

psicomotoras e neuromusculares. No sistema nervoso central, o chumbo causa encefalopatia, 

por isto crianças abaixo de três ou quatro anos são mais vulneráveis por estarem na fase de 

crescimento e desenvolvimento. Estudos sobre a mortalidade ocasionada por câncer tentam 

correlacionar a exposição crônica ao chumbo e a ocorrência de câncer. A Agência 

Internacional para pesquisa sobre o câncer (IARC) e a Agência de proteção ambiental (EPA) 

classificam o chumbo elementar e seus compostos inorgânicos no grupo 2A, prováveis 

carcinogênicos para humanos (SANTOS, 2009). 

 

• Tálio (Tl) 

 

Tálio e seus compostos são usados em indústrias de alta tecnologia, tais como 

semicondutores, termômetros de baixa temperatura, contador de cintilação, medicina nuclear, 

corantes e pigmentos. As principais fontes antropogênicas de tálio são emissões a partir de 

processos industriais, tais como fusão de sulfureto de zinco e de chumbo, e a queima de 

carvão e de cimento. Devido à sua toxicidade, foi incluído na lista de 129 dos chamados 

"poluentes prioritários" pela Agência de Proteção Ambiental dos EUA. É considerado como 

um dos mais tóxico dos metais traço, fazendo com que tanto a intoxicação crónica e aguda. 

Assim, o envenenamento de tálio é reconhecido como um risco industrial. A concentração de 

tálio em amostras ambientais é extremamente baixa (ng L-1). (ASADOULAHI et al, 2007) 

 

• Níquel (Ni) 

 

O níquel é um metal de transição e apresenta estados de oxidação -1, 0, +1, +2, +3 e 

+4, sendo a forma Ni (II) a mais abundante e estável. As fontes da contaminação ambiental 

pelo níquel são, especialmente, as indústrias que o utilizam para produção de diversos 

materiais, combustão do petróleo, carvão, incineração de lixo, sendo que a concentração de 
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níquel na atmosfera das áreas industrializadas é por volta dos 120-170 ng m-3 e de 7-12 ng m-3 

nas áreas urbanas (ATSDR, 2005).  

Já nas águas dos rios a concentração média é menor que 10 μg L-1. Os solos 

apresentam teores que variam entre 4 e 80 mg L-1. A exposição humana a esse elemento se dá 

através do ar, da água e da ingestão de alimentos tais como, chocolates, soja, flocos de aveia e 

castanhas, os quais contêm altos níveis de níquel em sua constituição. A carência desse 

microelemento pode acarretar diminuição da atividade de algumas enzimas hepáticas, como a 

glicose-6-fosfato, causando uremia crônica, psoríase e cirrose hepática. Os casos de 

toxicidade aguda causada pelo níquel em humanos resultam da exposição ao carbonilo e 

óxido de níquel. Os efeitos incluem dores de cabeça, náuseas, insônia e irritação do trato 

respiratório. O níquel também é um agente sensibilizante causando dermatites de contato. 

(ASTDR, 2005; NEVES, 2009; WHO, 2011) 

 

2.4 MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO DE METAIS EM ÁGUAS 

 

A determinação precisa de metais traço no ambiente é uma área potencial de estudo, 

para a química analítica. A determinação de baixas concentrações de metais requer a 

utilização de técnicas suficientemente sensíveis e versáteis (MOHAMMADI et al, 2003).  

Do ponto de vista analítico, a seleção do método apropriado não é sempre um 

compromisso fácil, uma vez que depende de muitos fatores relacionados com as técnicas de 

detecção disponíveis, os limites de detecção exigidos, a precisão e a exatidão do método, bem 

como as possíveis interferências resultantes a partir da composição da matriz da amostra. 

Como resultado da contribuição de todos estes fatores, um compromisso deve ser perseguido 

quando determinações multielementares são motivo de preocupação (VLESSIDIS et al, 

2009). 

Diversas técnicas analíticas baseadas na espectrometria atômica são frequentemente 

utilizadas para a determinação de elementos traço, tais como a espectrometria de absorção 

atômica com atomização em forno de grafite (GFAAS), espectrometria de absorção atômica 

com atomização em chama (FAAS), espectrometria de emissão atômica com plasma acoplado 

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

(ICP-MS). Porém, a determinação de íons metálicos em baixas concentrações em amostras 

ambientais nem sempre é simples, devido à baixa concentração destes íons frente ao alto teor 

salino das matrizes, como por exemplo, água do mar, águas estuarinas e águas produzidas da 

indústria do petróleo. 
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Para a determinação de elementos traço, a técnica de ICP-OES é convenientemente 

utilizada, por ser uma técnica de determinação multielementar. Porém a composição da matriz 

afeta fortemente os resultados analíticos obtidos. Um dos casos mais comuns é aquela em que 

existe um elemento com baixo potencial de ionização (facilmente ionizáveis) numa 

concentração razoavelmente elevada. Estes elementos são responsáveis por uma alteração no 

sinal analítico porque eles modificam a forma no qual o analito é introduzida no plasma 

(fenômenos de transporte), as características térmicas do plasma e a eficiência de excitação do 

analito de interesse, bem como a distribuição espacial das espécies emissoras (TADOLÍ et al, 

2002). 

A técnica de ICP-MS é amplamente aceita como uma técnica sensível e precisa para a 

detecção de elementos traço e ultratraço, que oferece recursos multielementares rápidos, uma 

faixa dinâmica elevada e excelentes limites de detecção para um grande número de matrizes 

(SALOMON et al, 2002). A análise direta da água salinas, como a água do mar, por ICP-MS 

pode causar sérios danos físicos para os cones (amostrador e skimmer) através da deposição 

de sal e o consequente estreitamento dos orifícios, resultando numa diminuição de 

sensibilidade e, a longo prazo, numa diminuição na estabilidade do o instrumento. A matriz 

salina também contribui para a perda de sensibilidade devido à supressão de ionização mesmo 

após sucessivas diluições.  

Existem ainda as interferências causadas pela formação de íons poliatômicos com Cl, 

S, Na, Mg e Ca, podendo afetar várias determinações, por exemplo: Na (23) e Ar (40) em Cu 

(63) ou Na (23) e Cl (35) em Ni (58). A utilização de células de colisão ou de reação tem sido 

reportado como uma ferramenta para contornar estas interferências na análise direta de 

amostras como água do mar, mas à custa de fatores de diluição ou de fluxos de gás na célula 

que pode conduzir a um empobrecimento dos limites de detecção (VEGUERÍA et al, 2013). 

Porém, estas técnicas possuem algumas desvantagens, tais como: os custos de 

manutenção e aquisição dos instrumentos são relativamente altos e a preparação da amostra 

consome tempo, pois deve ser decomposta. Comparando-se as duas técnicas, o custo do 

espectrômetro ICP-MS é bem maior do que o de ICP-OES, entretanto a sensibilidade da ICP-

MS é superior, embora esta seja mais suscetível aos efeitos da matriz da amostra (LEHN et al, 

2003). 

A espectrometria de absorção atômica (AAS) por muito tempo vem sendo usada com 

dois diferentes enfoques analíticos: com chama (F AAS) e atomização em forno de grafite 

(GF AAS), as quais apresentam diferenças de sensibilidade e aplicação em diferentes campos. 

Assim sendo, a GF AAS é amplamente utilizada para a determinação comumente em 
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concentrações em µg L.1, enquanto que a F AAS é mais utilizada para a determinação em mg 

L.1 (HOLLER et al, 2009).  

Comparando-se as técnicas de ICP-OES e F AAS, a técnica de ICP OES, além de 

permitir a determinação de um maior número de elementos quando comparada à FAAS, 

possibilita a determinação de baixas concentrações de alguns elementos dificilmente 

determinados por FAAS, pois a chama alcança baixas temperaturas que favorecem a 

formação de compostos estáveis, que são difíceis de serem trazidos à forma elementar.  

Assim sendo, a FAAS apresenta uma baixa eficiência na determinação de elementos 

refratários (Al, Mo, Nb, Ti, Zr). Já na técnica de ICP OES, onde o atomizador trata-se de um 

plasma (possui altas temperaturas), este problema não é verificado. Mas, por outro lado, em 

ICP-OES as interferências espectrais são maiores. A presença de muitas linhas iônicas e 

atômicas no espectro de emissão do ICP como, por exemplo, do Fe (mais de 1000 linhas entre 

200 e 300 nm), torna a coincidência de linhas de emissão um sério problema analítico. Assim 

sendo, a interferência espectral é uma das principais causas de erros nas medições por ICP 

OES, que ocorre quando outras espécies presentes apresentam linhas espectrais próximas ou 

coincidentes com a do elemento a ser determinado (PETRY, 2005).  

A Espectrometria de absorção atômica com fonte de linha (LS AAS) apresenta 

algumas vantagens quando comparada com a técnica de ICP-OES, tais como, menor custo do 

equipamento, menor custo operacional, facilidade de operação, além do reduzido número de 

linhas espectrais, que acarreta uma possibilidade bem menor de interferência por sobreposição 

de linhas. Quanto às desvantagens, a LS AAS apresenta faixa linear de trabalho relativamente 

pequena, menor freqüência analítica quando se utiliza atomização em forno de grafite, 

elementos não metálicos como fósforo e enxofre não são determinados facilmente e, 

principalmente, é considerada uma técnica analítica monoelementar (AMORIM et al, 2008; 

BORGES et al, 2005).  

 

2.5 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

 

A idéia de utilizar uma fonte contínua (CS) para AAS, nunca foi completamente 

esquecida, e os resultados obtidos com esta técnica tornaram-se cada vez mais promissores, 

após a década de 90 (BORGES et al, 2005). 

A espectrometria de absorção atômica (AAS - do inglês Atomic Absorption 

Spectrometry) utiliza esse fenômeno para a determinação quantitativa de elementos (metais, 

metaloides e alguns não metais) em uma ampla variedade de amostras, tais como, materiais 
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biológicos (tecidos e fluídos), ambientais (águas, solos, sedimentos e plantas), alimentos, 

geológicos, tecnológicos, etc. (WELZ, SPERLING, 1999). 

 

2.5.1 Fundamentos 

 

Kirchhoff e Bunsen estabeleceram o princípio da absorção após estudar 

sistematicamente várias linhas do espectro dos metais alcalinos e alcalino-terrosos. Em 1860, 

Kirchhoff estabeleceu a relação entre emissão e absorção e enunciou a seguinte lei: “Em 

condições especiais, todos os corpos podem absorver radiações que eles são capazes de 

emitir”, sendo este considerado o princípio fundamental da AAS. Entretanto, não houve 

interesse pelos químicos da época em tentar desenvolver tal idéia como técnica analítica 

(WELZ , SPERLING, 1999).  

Em 1900, Max Planck estabeleceu a lei quântica de absorção e emissão da radiação, de 

acordo com a qual um átomo pode somente absorver radiação de comprimento de onda bem 

definido.  

Em 1955, o físico australiano Alan Walsh verificou que a maior parte dos átomos 

livres, presentes em uma chama, permanecia no estado fundamental, pois a chama não tinha 

energia suficiente para promover transições eletrônicas para níveis mais elevados (exceto para 

os metais alcalinos e alguns alcalino-terrosos). Assim, com base nas leis de Kirchhoff e 

Planck, os átomos gerados em uma chama poderiam absorver a radiação proveniente de uma 

fonte de radiação primária e a quantificação dessa atenuação poderia ser utilizada para a 

determinação quantitativa dos mesmos. Dessa forma, Walsh propôs o conceito da 

espectrometria de absorção atômica (AAS) e montou o primeiro protótipo de um 

espectrômetro de absorção atômica com chama, sendo considerado o pai da técnica, devido a 

sua insistência e contribuições no desenvolvimento das lâmpadas de catodo oco (WALSH, 

1955; WELZ, SPERLING, 1999).  

Os primeiros espectrômetros de absorção atômica apresentavam uma chama como 

atomizador, uma lâmpada de catodo oco como fonte de radiação específica para o elemento a 

ser determinado, que é ainda hoje a fonte de radiação mais utilizada na AAS, um 

monocromador para selecionar o comprimento de onda de interesse das linhas emitidas pela 

fonte de radiação, e uma fotomultiplicadora que transforma a energia da radiação 

eletromagnética não absorvida em um sinal elétrico. O grande crescimento na produção de 

espectrômetros de absorção atômica ocorreu após a proposta de Amos e Willis (1966) de se 

utilizar chama óxido nitroso-acetileno, elevando a temperatura da chama até 2850 °C, que 
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associada às características redutoras, permitiram a atomização de diversos elementos 

refratários que não atomizavam eficientemente na chama ar-acetileno (Tmax = 2250 °C).  

Em 1960, L’vov introduziu o método para a vaporização completa de uma substância 

através do forno de grafite. O uso deste método para análise quantitativa, utilizando espectros 

de absorção atômica, elimimou o efeito da composição da amostra sobre os resultados 

analíticos. Uma elevada sensibilidade foi alcançada para a determinação da maioria dos 

elementos (L’VOV, 1961).  

Entre as limitações inerentes à AAS, também conhecida como espectrometria de 

absorção atômica com fonte de linha (LS AAS), a mais frequentemente mencionada é o fato 

de ser uma técnica limitada à determinação de um elemento por vez, sendo necessária uma 

coleção de lâmpadas (uma para cada analito). Mas certamente a maior limitação desta técnica 

tem sido o fato de a absorção ser medida apenas sobre intervalos espectrais consideravelmente 

estreitos, correspondentes à largura da linha atômica emitida pela fonte de radiação, o que 

restringe consideravelmente a informação disponível sobre o ambiente espectral. Entretanto, a 

absorção medida na linha analítica pode ser causada não somente por átomos, mas também 

por moléculas (absorvem a radiação) e partículas (espalham a radiação) provenientes de 

constituintes da matriz – o chamado fundo. Com LS AAS, só é possível medir a absorção 

total, sendo o fundo determinado em uma segunda medida e subtraído da absorção total. 

(WELZ, SPERLING, 1999). 

Para minimizar erros devido ao fundo que muda rapidamente com o tempo, estas duas 

medidas devem ser realizadas em sequência rápida, particularmente no caso de sinais que 

dependem do tempo. Isto resultou no desenvolvimento de vários sistemas de correção de 

fundo, como os que utilizam lâmpada de deutério como fonte secundária, o pulso em 

correntes elevadas da fonte primária ou o uso do efeito Zeeman (aplicação de campo 

magnético) para o desdobramento das linhas atômicas. Todas estas configurações tornaram os 

equipamentos de LS AAS complexos e caros, e, embora o sistema de correção de fundo por 

efeito Zeeman tenha atingido um alto nível de desempenho, nenhuma das soluções é ideal, e 

particularmente os dois primeiros corretores possuem sérias limitações práticas (WELZ, 

SPERLING, 1999). 

Em 1979, Harnly propôs o primeiro espectrômetro de absorção atômica com 

possibilidade de detecção simultânea, usando uma única lâmpada de xenônio como fonte de 

radiação contínua, podendo operar com chama ou com forno de grafite. Para minimizar a 

oscilação da intensidade da lâmpada de arco de xenônio foi empregada modulação mecânica 

do comprimento de onda. Este sistema permitia a leitura de intensidades fora da linha 
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analítica para corrigir deslocamentos largos de faixa na intensidade espectral, causados pela 

oscilação da lâmpada ou por absorção não específica de fundo. No entanto, esse conjunto não 

conseguiu operar em freqüências acima de 60 Hz sem sacrificar o sinal em relação ao ruído 

(S/N). Somente em 1990, com o emprego de detectores de estado sólido, eliminou-se a 

necessidade da modulação mecânica do comprimento de onda e possibilitou-se a leitura 

simultânea em diferentes comprimentos de onda (AMORIM et al, 2008; BORGES et al, 

2005).  

 

2.5.2 Espectrometria de absorção atômica com chama 

 

A espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS) foi introduzida em 1955 

por Walsh na Austrália e por Alkemade e Milatz na Holanda. Para que ocorra a atomização é 

necessário que a amostra seja convertida em um aerossol constituído de partículas finamente 

divididas. Assim, os processos de dessolvatação e formação da nuvem atômica tornam-se 

eficientes. Dessa forma, a amostra líquida é aspirada por um nebulizador pneumático pelo 

fluxo rápido do oxidante, geralmente ar, próximo da extremidade do capilar por efeito 

Venturi. O líquido se dispersa como uma fina névoa que é direcionada em alta velocidade 

contra um anteparo, nos quais as gotículas se dispersam em partículas ainda menores. O 

aerossol formado, o oxidante e o combustível passam por defletores que bloqueiam as 

gotículas maiores do líquido. As gotículas que são introduzidas na chama evaporam e, então, 

o sólido resultante vaporiza e se decompõe em átomos. A FAAS é fortemente limitada, pois o 

processo de nebulização é ineficiente e apenas cerca de 5 – 10 % da amostra aspirada é 

introduzida na chama (HOLLER, 2009). 

 

2.5.3 Espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica 

 

Em 1959, Boris L’Vov propôs o uso de um forno de grafite como atomizador para 

absorção atômica. Em seu primeiro experimento, L’vov usou um forno baseado no modelo de 

King (que é aquecido lentamente). Mais tarde, ele desenvolveu seu próprio forno, onde a 

amostra era depositada dentro de um eletrodo de grafite. L’Vov foi sem dúvida o primeiro 

pesquisador, após a descoberta da espectrometria de absorção atômica (AAS), a usar um forno 

eletricamente aquecido como atomizador. Ele não apenas desenvolveu este atomizador, mas 

também estabeleceu seus princípios teóricos. 
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Na atomização eletrotérmica, um volume definido da solução da amostra (10-50 µL), é 

dispensado dentro do atomizador e a temperatura vai sendo aumentada para remover o 

solvente e a maioria dos concomitantes antes da atomização. A alíquota introduzida dentro do 

tubo de grafite é atomizada em um tempo muito curto (tipicamente 1 s) e um sinal transiente é 

estabelecido, cuja área (absorvância integrada) é proporcional à massa do analito na solução 

medida. (SILVA, 2004) 

O aquecimento da amostra dentro do tubo de grafite é realizado através de um 

programa de temperaturas com as seguintes etapas: secagem, em torno do ponto de ebulição 

do solvente; pirólise, usada para destruir, pelo menos parcialmente, a matriz (componentes 

orgânicos e inorgânicos) sem causar perda do elemento a ser determinado; atomização, que 

produz o vapor atômico do analito; e a limpeza, para remoção dos resíduos (WELZ, 

SPERLING, 1999).  

Para se obter uma boa análise usando o forno de grafite deve-se obedecer às condições 

STPF (Stabilized Temperature Platform Furnace) que foram introduzidas por Slavin em 1981 

e consistem na observação dos seguintes tópicos (WELZ, SPERLING, 1999; SLAVIN, 

1982): 

• Usar uma plataforma de L’vov onde se consegue um ambiente isotérmico, 

diminuindo as chances de recombinação do analito; 

• Aquecimento transversal; 

• Alta velocidade de aquecimento na etapa de atomização; 

• Interrupção do gás interno durante a atomização; 

• Tubos de grafite piroliticamente recobertos; 

• Absorbância integrada onde a medida é realizada por área, sendo esta 

proporcional ao número de átomos no campo ótico; 

• Uso de modificadores químicos cujo objetivo é atingir temperaturas mais 

elevadas, na etapa de pirólise, sem que ocorra perda do analito, diminuindo as 

chances de interferências na fase de atomização; 

• Correção do fundo 

 

2.5.3.1 Curvas de pirólise e atomização 

 

As curvas de pirólise e atomização são normalmente utilizadas para a otimização das 

temperaturas de pirólise e atomização, mas também permitem obter informações sobre os 
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mecanismos de atomização e de interferência. A Figura 2.1 apresenta duas curvas 

esquemáticas e complementares de absorvância integrada versus temperatura. Na curva de 

pirólise (A), a temperatura de atomização se mantém fixa a uma temperatura ótima e os 

valores da medida de absorvância integrada são plotados versus a temperatura de pirólise 

variável. Na curva de atomização (B), os valores da medida da absorvância integrada são 

plotados versus a temperatura de atomização variável, e a temperatura de pirólise se mantêm 

fixa a uma temperatura ótima. 

Figura 2.1 - Curvas esquemáticas de pirólise e atomização no forno de grafite,  

 
Fonte: WELZ, SPERLING, 1999

 

A primeira curva indica até qual temperatura se pode submeter termicamente um 

elemento, numa dada amostra, sem perdas durante a pirólise. Na segunda curva é possível 

saber qual a temperatura da primeira evidência da atomização, a chamada temperatura de 

aparecimento do sinal, e também a temperatura ótima de atomização, que é a menor 

temperatura na qual é obtida a máxima densidade da nuvem atômica.  

Em GF-AAS usa-se um programa de temperatura para separar o analito dos 

concomitantes in situ antes da etapa de atomização. Para separar eficientemente esses 

concomitantes se faz necessário o uso de temperaturas de pirólise mais altas. No entanto, o 

analito não deve ser volatilizado durante o estágio de pirólise, existindo limitações na 

temperatura máxima empregada. Sendo assim, para se determinar a temperatura máxima é 

necessário estabelecer as curvas de pirólise experimentalmente. Deve ser aqui enfatizado que 

cada elemento (numa determinada matriz) possui uma temperatura de pirólise e uma de 

atomização características. 
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2.5.3.2 Modificadores Químicos 

 

Os modificadores químicos são definidos como reagentes que podem ser adicionados, 

ajudando a reter o analito a temperaturas mais altas durante a pirólise, com a finalidade de 

remover concomitantes indesejáveis ou melhorar a atomização (IUPAC). 

Schlemmer e Welz fizeram uma lista de critérios para a seleção de um modificador 

químico ideal: (WELZ, SPERLING, 1999) 

• Elevar a temperatura de volatilização do analito (T > 1000ºC); 

• Estabilizar uma grande variedade de elementos, de modo a facilitar o 

estabelecimento de métodos que permitam a determinação simultânea de vários 

elementos na amostra. 

• O reagente deve estar disponível em alta pureza; 

• O modificador, o qual é adicionado em excesso, não pode conter nenhum 

elemento que possa vir a ser determinado em nível de traço. 

• Não pode diminuir o tempo de vida do tubo de grafite e da plataforma. 

• O modificador pode apenas dar uma contribuição mínima para o sinal de 

fundo. 

Um modificador químico utilizado para a maioria dos elementos e amplamente 

aplicável a uma grande variedade de matrizes é a combinação de Pd + Mg(NO3)2 conhecida 

como o “modificador universal” (SCHLEMMER, WELZ, 1986). Elementos do grupo da 

platina destacam-se como excelentes modificadores químicos sendo seu uso normalmente 

atrelado a modificação da superfície de grafite através de recobrimento por eletrodeposição ou 

termodeposição, chamando-se assim de modificadores permanentes (VOLYNSKY, 2004) 

 

2.5.4 Espectrometria de Absorção Atômica de Alta Resolução com Fonte Contínua (HR-

CS AAS) 

 

Espectrometria de absorção atômica de alta Resolução com fonte contínua (HR-CS 

AAS)  tem sido reconhecida como uma das ferramentas analíticas eficiente no 

desenvolvimento de novos métodos analíticos para determinação de constituintes inorgânicos 

em matrizes complexas. Seus principais atributos são a possibilidade da determinação 

elemento multi-sequencial rápida, devido à utilização de uma única fonte de radiação 
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primária, a correção de fundo aperfeiçoado e baixos limites de detecção, semelhante ou 

melhor do que aqueles em GF AAS tradicionais com as fontes de radiação de linha. 

Em contraste com a fonte de linhas (LS), o termo fonte contínua (CS) descreve uma 

fonte de radiação, que gera uma distribuição espectral contínua ao longo de uma ampla faixa 

de comprimentos de onda. Em princípio, fontes incandescentes tais como lâmpadas de 

quartzo de halogêneo e diferentes tipos de lâmpadas de arco voltaico de deutério ou de 

xenônio podem ser usadas como fonte para de HR CS AAS. Porém, o parâmetro mais crítico 

para a selecção de uma fonte de radiação é o seu intervalo de emissão espectral, importante na 

região do UV distante até 190 nm (WELZ et al, 2005). 

 

Assim, com base na concepção convencional de uma lâmpada de arco curto clássica 

de xenônio, uma lâmpada foi desenvolvida pela GLE (Berlim, Alemanha) para se obter um 

aumento da emissão de UV, sendo otimizada para operar no modo “hot-spot”(Figura 3.2 A). 

Este modo de descarga é caracterizada pela formação de um plasma extremamente pequeno 

perto da superfície do cátodo (Figura 3.2 B). Durante a operaçãoa pressão interna da lâmpada 

aumenta e um ponto quente (hot-spot) é formado com diâmetro menor que 0,2 mm e uma 

temperatura de plasma de cerca de 10.000 K. 

 
Figura 2.2 – A) Lâmpada de arco curto de Xe. B) Lâmpada de arco curto de Xe operando no 

                    modo “hot-spot”, T~10.000 K. 

 
A)  

B) 
Fonte: WELZ et al, 2005. 

 

A lâmpada é operada a uma potência de 300W, e é constituída por dois eletrodos de 

tungstênio com uma distância de 1mm entre eles. A intensidade de emissão, desta forma, 

excede a de uma lâmpada de cátodo oco em pelo menos 1 a 3 ordens de magnitude. 
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Embora os arcos sejam instáveis, seu posicionamento é ativamente corrigido por um 

sistema controlado por computador que move um espelho, garantindo que o feixe de radiação 

esteja constantemente incidindo no centro do atomizador e, portanto, na fenda de entrada do 

monocromador. A primeira versão do Duplo Monocromador Echelle (Double Echelle 

Monochromator - DEMON) foi apresentado em 1993 no XXVIV CSI (Colloquium 

Spectroscopicurn Internationale) em York (UK) (FLOREK, BECKER-ROSS, 1995) e 

compreendia um monocromador de prisma que cria a ordem de pré-seleção, frente a um 

monocromador echelle simples e foi usado para HR CS AAS. Uma versão melhorada deste 

instrumento, é mostrada na Figura 2.3. 

Figura 2.3 - Representação esquemática de um espectrômetro de absorção atômica de alta resolução 
...................com fonte contínua (HR-CS AAS).

 

Fonte: WELZ et al, 2003 
 

Observa-se através da Figura 2.3 que a radiação da CS é focada através do atomizador 

para a fenda de entrada do espectrômetro usando dois espelhos elipsoidais e é, então, dirigida 

ao monocromador DEMON de alta resolução, onde incidirá em um prisma e em uma rede de 

difração echelle em arranjo Littrow. O prisma é usado para dispersão da radiação incidente, 

uma fenda intermediária separa a faixa espectral de interesse que entra no segundo 

monocromador, a rede de difração echelle, que fornece a alta resolução, de aproximadamente 

2 pm por pixel no ultravioleta.  

O comprimento de onda de interesse é, desta forma, selecionado pela rotação do 

prisma e da rede de difração para posições pré-ajustadas, através de motores de passo sobre os 

quais estes componentes estão fixados. A estabilização do comprimento de onda é realizada 

por uma lâmpada de neônio cujo feixe está posicionado em frente à fenda intermediária. As 

linhas emitidas pela lâmpada de Ne são resolvidas pela rede echelle e incidem sobre 
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determinados pixels do detector. O software do instrumento confere se a linha está 

posicionada no pixel esperado para o intervalo espectral selecionado. As linhas são separadas 

pela rede echelle em várias ordens sobrepostas, o que implica no fato que para cada posição 

da rede há ao menos uma linha de Ne que irá atingir o detector. 

Por fim a radiação emitida e transmitida, após o processo de separação na rede echelle, 

atinge o detector que é constituído por um arranjo linear de dispositivos de carga acoplada 

(CCD), similar aos dispositivos utilizados em câmeras fotográficas digitais, sensível na região 

do UV. Cada pixel é equipado com um amplificador individual, de maneira que o instrumento 

opera de fato com 512 detectores completamente independentes, 200 dos quais são 

normalmente utilizados para propósitos analíticos. Isto significa que todo o ambiente espectral 

a ± 200pm ao redor da linha analítica na região do ultra-violeta e até ± 500pm na região 

visível do espectro torna-se “visível”, fornecendo uma série de informações indisponíveis em 

instrumentos convencionais. (BORGES et al, 2005; HEITMANN et al,1996, DESSUY, 2007)  

A importância de uma ampla faixa dinâmica torna-se óbvia quando se leva em conta 

as medidas com forte absorção de fundo, bem como medições simultâneas em uma ampla 

região espectral. Deste ponto de vista, o arranjo CCD é o detector mais indicado para CS 

AAS. Os valores típicos para a capacidade de saturação entre 600.000 e 800.000 elétrons por 

pixel e um ruído de leitura de 5 a 30 elétrons, resultam em melhor relação sinal/ruído com 

faixa dinâmina limitada de 600 a 800, o que é suficiente para aplicações de AAS (WELZ et al, 

2005). 

Medida de correção de fundo tem sido sempre um dos principais desafios em todas as 

técnicas espectrofotométricas. Devido à alta resolução espectral e ao detector CCD, a natureza 

do fundo e sua distribuição espectral tornam-se visíveis, o que facilita consideravelmente 

tomar uma medida apropriada para sua correção. Em segundo lugar, a medida da absorção 

atômica e do fundo é estritamente simultânea, o que permite a visualização mesmo dos sinais 

de fundo mais rápidos. 

A correção automática via software é possível para todos os eventos que são contínuos 

em relação à faixa espectral observada (eventos que influenciam similarmente todos os pixels 

do detector). Embora todos os pixels sejam iluminados pela mesma fonte de radiação e “lidos” 

simultaneamente, apenas alguns deles serão utilizados para medir a absorção atômica. Com 

isto, os outros pixels podem ser utilizados para corrigir variações na intensidade de emissão da 

CS bem como absorção contínua de fundo. O software também possibilita a correção de 

qualquer absorção molecular com estrutura rotacional fina (como as causadas por PO, por 

exemplo), mesmo se houver uma sobreposição espectral e temporal com o sinal do analito. A 
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correção deste tipo de fundo é feita pela subtração de um espectro de referência utilizando um 

algoritmo de mínimos quadrados. Porém, devido à alta resolução e a seu sistema de correção, 

a ocorrência de interferências espectrais em HR CS AAS é extremamente rara (WELZ et al, 

2005). 

Em resumo, as principais vantagens oferecidas pela HR-CS AAS são (BORGES et al, 

2005): 

i) uma única fonte de radiação é requerida para todos os elementos e linhas; 

ii) oferece uma melhora na razão sinal/ruído devido a elevada intensidade da 

emissão da CS, resultando em melhores precisão e limites de detecção; 

iii) pelo mesmo motivo não há mais linhas fracas, portanto raias secundárias têm a 

mesma intensidade e podem ser usadas sem comprometimentos, por exemplo, 

se a concentração do analito na amostra é elevada, reduzindo ou eliminando a 

necessidade de diluição da mesma; 

iv) a região espectral nas vizinhanças da linha analítica torna-se “visível”, 

possibilitando muito mais informações do que as obtidas por instrumentos 

convencionais de fonte de linha; 

v) a detecção com arranjo de carga acoplada permite uma correção 

verdadeiramente simultânea da radiação de fundo; 

vi) o software possibilita o armazenamento de espectros de referência, por 

exemplo, espectros de absorção molecular de estruturas rotacionais finas e, a 

subseqüente subtração deste do espectro de uma amostra, usando-se um 

algoritmo de mínimos quadrados, tornando possível a correção de fundo 

estruturado mesmo sob a raia analítica; 

vii) correção automática para todos eventos contínuos, tais como ruído de lâmpada 

ou absorção de fundo contínuo; 

viii) sistema de pós-processamento dos dados; 

 

2.5.4.1 – Aplicações da HR CS AAS 

 

Embora a técnica de HR CS AAS seja relativamente recente, diversos trabalhos já 

foram desenvolvidos ou estão em desenvolvimento a fim de se comprovar a eficácia e 

aplicabilidade da técnica, frente às demais técnicas espectroscópicas na determinação de 

metais e íons metálicos. 
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Em 2004, Schelemmer et al., apresentaram no 8th Rio Symposium on Atomic 

Spectrometry, um comparativo da técnica de LS AAS frente a HR-CS AAS na determinação 

de Cd, Cr, Pb e Zn em amostras de água. Não houve diferença estatisticamente significante 

entre os resultados obtidos com as duas técnicas (95% de confiança). Para Cd em 228,802 nm 

um limite de detecção 2 a 3 vezes melhor detecção foi obtido usando HR-CS AAS, e a 

precisão também foi significativamente melhor, principalmente quando comparado com LS 

AAS usando o corretor de fundo de deutério, em que a diferença era de até 5 vezes. Melhores 

LOD’s foram obtidos também por HR-CSAAS para o chumbo em ambas as linhas de análise, 

com uma clara vantagem para a linha 217,001 nm. Para o zinco em 213,856 nm o LOD 

também foi melhor (até duas vezes mais sensível) usando HR-CS AAS. Uma melhoria mais 

acentuada de pelo menos cinco vezes, para ambos os limites de detecção e precisão foram 

obtidos para a determinação de Cr, o que demonstra mais uma vez que a superioridade da 

técnica de HR-CS AAS, mesmo em matrizes simples, tais como água. 

Amorim Filho et al (2008) exploraram as potencialidades da HR-CS FAAS na 

determinação de Ni e Pb em amostras de água mineral, sequencialmente. Para tal, estudaram o 

aumento do número de pixels (absorbância integrada) e o somatório dos sinais de absorção 

das linhas atômicas principais e secundárias (Para Ni 232,003 nm - principal e 341,477 nm - 

secundária e para Pb 217,0005 nm - principal e 283,306 nm secundária). As amostras foram 

pré-concentradas 5 vezes, por evaporação. Para Ni o LOD em relação à linha principal 

diminuiu de 4,1 para 2,5 µg L-1 quando o número de pixels variou de 1 para 7. Para a linha 

secundária este parâmetro não se alterou significativamente. Para o Pb o LOD em relação à 

linha principal diminuiu de 23,6 para 12,4 µg L-1 quando o número de pixels foi variado de 1 

a 7, enquanto que para a linha secundária (283,306 nm) este valor diminuiu de 50,9 a 23,1 µg 

L-1. Com o somatório das absorbâncias, ocorreu um aumento na sensibilidade, diminuindo 

assim o LOD do Pb de 24,1 para 11,4 µg L-1. As recuperações de Pb variaram 

significativamente com o aumento do volume das linhas. As melhores recuperações foram 

observadas na linha principal (92-93%) e na somatória de ambas (90-92%). No caso do Ni, 

esta influência foi pouco relevante, sendo que a recuperação variou de 92-104%. 

Vignola et al (2010) realizaram a determinação simultânea de Cd e Fe por HR-CS GF 

AAS, utilizando a linha principal de Cd em 228,802 nm e uma linha secundária do Fe em 

228,725 nm, em amostras de lodo de estações de tratamento de esgotos. Duas amostras de 

referência certificadas e duas amostras reais de lodo de esgoto doméstico e industrial foram 

analisadas como suspensões preparadas em uma mistura de HF e HNO3. Uma boa 

concordância entre os valores certificados os valores determinados nas amostras de referencia 
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a um nível de confiança de 95% foram observados; testes de recuperação foram realizados em 

amostras reais, resultando em recuperações variando de 90 a 105%. Os limites de detecção de 

0,03 e 90 µg g-1 para Cd e Fe, respectivamente, foram obtidos, comprovando a aplicabilidade 

do método. 

Freire e Santelli (2012) descreveram uma metodologia para extração dos metais Co, 

Cu, Mn, Ni and Pb de amostras de águas produzidas de petróleo, utilizando uma resina 

Chelex® 100 e sua posterior determinação pela técnica de HR-CS GF AAS. Os limites de 

detecção de 0,006, 0,07, 0,03, 0,08 e 0,02 µg L-1 foram obtidos para Co, Cu, Mn, Ni e Pb, 

respectivamente. A precisão do método proposto foi avaliada por análise de três materiais de 

referência certificados e de água do mar por meio de ensaios de recuperação, e os dados 

indicaram que a metodologia pode ser aplicada com sucesso para este tipo de amostras. Para 

os valores de precisão, expressa como o desvio padrão relativo (RSD %, n = 10) com adição 

de 2,0 µg L-1.encontrou-se as concentrações de 3,5, 4,0, 9,0, 5,3 e 5,9 para Co, Cu, Mn, Ni e 

Pb, respectivamente.  

Mohadi (2012) realizou experimentos de determinação de Pb, Cd, Cr, Cu, Ni and Fe 

em amostras de água e sedimentos certificadas por LS FAAS e HR-CS GFAAS/FAAS. A 

determinação de Cu e Fe em amostras de água natural e o material certificado CRM 1643 

usando LS FAAS e HR-CS GFAAS mostraram resultados muito bons. A utilização de 

modificadores provou ser muito útil para eliminar as interferências da matriz. De um modo 

geral, a filtragem da amostra não resultou em diferenças significativas, mas a adição de HNO3 

para o Cu da amostra a um aumento significativo da absorção do analito, enquanto que a 

adição de H2O2 não causou qualquer aumento. 

Sendo assim, é possível observar a vasta aplicação desta técnica e sua viabilidade na 

determinação de metais em amostras de águas naturais e sintéticas, com o sem métodos de 

pré-concentração, porém os métodos de pré-concentração são sempre uma excelente 

alternativa quando se trabalha com amostras consideradas complexas que produzem 

interferências nas determinações pelas técnicas espectrofotométricas. 

 

2.6 MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E PRÉ-CONCENTRAÇÃO DE METAIS EM ÁGUAS 

 

A necessidade de determinação de metais em matrizes complexas, torna-se relevante, 

principalmente, no que se refere à saúde humana e ao meio ambiente. A determinação de 

elementos traço dissolvidos em amostras com elevados teores de sólidos dissolvidos é difícil e 

constitui um problema de interesse dentro do campo ambiental, uma vez que seus índices 
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devem ser monitorados. Para a determinação de metais nestas matrizes é necessário o 

desenvolvimento de métodos analíticos apropriados à detecção de micro-quantidades desses 

elementos. 

Várias técnicas têm sido aplicadas para a determinação de traço de metais em amostras 

aquosas. Nestas determinações instrumentais, baixos níveis de concentração de analitos e os 

altos níveis de matrizes são os principais problemas. Estas limitações podem ser superadas 

através da utilização de técnicas de pré-concentração e separação, conforme veremos a seguir 

(GHAEDI et al,2007; MENDIL et al, 2008). 

 

2.6.1 Extração em fase sólida (SPE) 

 

 A extração em fase sólida (SPE – Solid Phase Extraction) baseia-se na utilização de 

suportes sólidos modificados por agentes complexantes, com aplicações e processos em 

colunas e em batelada (SANTOS JR et al, 2002). Quando um sólido se encontra em contato 

com um gás ou uma solução, o gás ou a substância dissolvida na solução (soluto) tende a 

concentrar-se na superfície do sólido. Esta tendência de acumulação de um composto e/ou íon 

sobre uma superfície é denominada sorção (CIOLA, 1981). O método utiliza princípios 

semelhantes de particionamento de metal entre as fases líquida e sólida. A amostra é passada 

através de uma coluna contendo um adsorvente e os elementos retidos na fase sólida são 

eluídos desta com um solvente apropriado (MADRAKIAN et al, 2008). 

Ramesh et al (2002) pré-concentrou os metais Cd, Cu, Mn, Ni, Pb e Zn presentes em 

água do mar e águas naturais após a quelação em uma coluna contendo resinas de Amberlita 

XAD-4 revestida com pirrolidina ditiocarbamato de amônio (APDC) e a piperidina 

ditiocarbamato (pipDTC). Após eluição dos metais com HNO3 4 mol L-1, foi possível a 

determinação direta por ICP-OES. Os resultados mostram que Amberlita XAD-4 revestida 

com APDC foi mais eficiente na recuperação dos íons metálicos (superior a 98%) em 

comparação com Amberlite XAD-4 revestida com pipDTC e revelaram que o procedimento 

proposto possui boa precisão (desvio padrão relativo, RSD menor que 5%). 

Santos Jr (2002) quantificou Mn, Cu e Zn após pré-concentração em amberlita XAD-7 

impregnada com vermelho de alizarina S em solução fisiológica e água de mar, da cidade de 

Salvador- Bahia. Testes de recuperação com adição de revelaram eficiência no que diz 

respeito à exatidão e à precisão do procedimento recomendado, com retenção quantitativa 

maior ou igual a 95%, sendo determinados por FAAS. Porém o autor relatou ainda uma 

desvantagem deste sistema que foi a liberação do reagente orgânico do suporte quando se 
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utiliza uma maior quantidade de amostra e maior tempo de contato entre as mesmas, devido à 

solubilidade do reagente em água.  

Meesri (2007) também quantificou por FAAS os cátions Cd(II), Cu(II) e Pb(II), porém 

após extração e pré-concentração em resina de poliestireno-divinilbenzeno (PS-DVB) 

funcionalizada com um grupo benzotiazol. PS-DVB com o grupo amino foi inicialmente 

elaborado pela redução e reações de nitração e, posteriormente, tratados com 2-etil 

benzotiazolilacetato (BA) para obter a resina quelante com uma ligação amida (BA-PS-DVB). 

Enquanto isso, os amino-PS-DVB foi diazotado com a BA para obter a resina quelante com 

uma ligação azo (azo-BA-PSDVB). Obteve-se resultados de validação aceitável: 71,2 e 

74,0% de recuperação de Cd e Cu e RSD inferior a 10% (n = 15). O método proposto foi 

aplicável para a determinação de Cu em água potável. 

O potencial dos nanotubos de carbono multicamadas modificados para separação 

simultânea e pré-concentração de Pb, Cd, e Ni foi investigada por Mohammadi et al (2010). 

Sob as condições experimentais ótimas, a limites de detecção do método para o Pb, Ni e Cd 

foram de 0,32, 0,17 e 0,04 ng mL-1, respectivamente. O RSD obtido foi de até 1,7% (n = 7). O 

método foi aplicado para a determinação de metais traço, em amostras biológicas, e água, com 

resultados satisfatórios. 

Materiais biológicos têm sido aplicados constantemente como suportes sólidos para 

extração em fase sólida. Como exemplo, estudos realizados por Biscaro et al (2007) 

mostraram a viabilidade de se usar o substrato biológico Saccharomyces cerevisiae (levedura 

utilizada na fabricação de pão e cerveja) imobilizados como material sorvente para pré-

concentrar Cd, através de extrações em fase sólida em batelada. Visando eliminar a etapa de 

eluição do processo de extração, avaliou-se a possibilidade de determinar o analito na fase 

sólida, nebulizando suspensões da levedura diretamente para o ICP-OES. Os resultados 

mostram que o efeito causado pela matriz foi caracterizado por uma pequena supressão do 

sinal do analito (entre 10 a 16%), evidenciando a viabilidade de descartar a etapa de eluição 

do processo de extração. Foi possível a determinação de Cd em amostras com concentrações 

inferiores a 1 μg L-1, mostrando a aplicabilidade do método para análise de águas fluviais não 

contaminadas. Para todas as amostras, foram obtidas recuperações quantitativas de Cd entre 

94 e 105%. 
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2.6.2 Extração líquido-líquido 

 

 Entre os diversos procedimentos de extração de metais, a extração líquido-líquido 

(LLE, do inglês Liquid-Liquid Extraction) é freqüentemente utilizada como técnica de 

separação. A extração líquido-líquido é um processo que envolve a transferência de massa 

entre dois líquidos imiscíveis ou pouco miscíveis, tendo a capacidade de realizar separações. 

Este processo é baseado na distribuição do soluto entre as duas fases e a miscibilidade parcial 

dos líquidos. Geralmente, a extração ocorre pelo contato de um elevado volume de amostra 

com uma alíquota do solvente orgânico contendo o agente complexante, na qual ocorre o 

enriquecimento do analito.  

Carasek et al (2002) demonstraram um procedimento analítico rápido e de baixo custo 

para a pré-concentração de traço de chumbo e cádmio em águas naturais, após complexação 

com ditizona dissolvida em xileno e determinação utilizando FAAS. O pequeno volume de 

solvente extrator possibilitou atingir elevados fatores de pré-concentração, os quais foram 

adequados para determinação por FAAS cujo custo de aquisição e manutenção é baixo, e 

portanto mais acessível, quando comparado a outras técnicas espectrofotométricas.  

A extração LLE convencional é um método clássico de extração e pré-concentração de 

analitos, ainda muito utilizado. No entanto, caracteriza-se pela demora, requer grandes 

volumes de solventes orgânicos, além de envolver várias etapas que estão associadas com as 

perdas de analito e ocorrência de contaminação (OJEDA, ROJAS, 2011).  

A microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME, do inglês dispersive liquid-

liquid microextraction) utiliza um solvente dispersor, miscível no solvente extrator (fase 

orgânica) e na amostra (fase aquosa), bem como um solvente extrator, imiscível na fase 

aquosa, sendo baseada em um sistema ternário de solventes e atende aos requisitos de 

miniaturização, baixo custo, rapidez e eficiência de extração e com alto potencial para 

aplicação direta em campo (MARTINS et al, 2012).  

Sereshti et al (2011) estudou a DLLME combinada a técnica de ICP-OES na pré-

concentração e determinação simultânea de Cr, Cu, Ni e Zn em amostras de água. 

Dietilditiocarbamato de sódio (Na-DDTC), tetracloreto de carbono e metanol foram usadas 

como agente quelante, solvente de extração e solvente dispersante, respectivamente. A faixa 

linear para Cu, Ni e Zn foi 1-1000 µg L-1 e para o Cr foi µg L-1. O coeficiente de correlação 

(R2) foi maior do que 0,993. Os limites de detecção foram entre 0,23 e 0,55 µg L-1. O RSD (n 

= 7) foram entre de 2,1-3,8%. O método foi aplicado com sucesso para determinação de Cr, 

Cu, Ni e Zn nas amostras de água com recuperações satisfatórias (90-99%). 
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 Um método que não deve deixar de ser citado, pois é amplamente empregado na 

extração e pré-concentração de metais é a extração em ponto nuvem (CPE). O fenômeno do 

ponto nuvem está relacionado com a separação de fases que ocorre em soluções aquosas de 

agentes tensioativos não iônicos que se tornam turvas quando aquecido a uma temperatura 

conhecido como o ponto de nuvem, formando um sistema de duas fases: uma fase aquosa 

com algumas micelas solubilizadas, e uma fase rica em surfactante de volume reduzido. 

Quaisquer espécies hidrofóbicas (compostos orgânicos hidrofóbicos ou íons metálicos, após 

reação com um ligante hidrofóbico adequado), originalmente presentes na água é capaz de 

reagir e ligar-se com as micelas e concentrou-se em um pequeno volume da fase rica em 

surfactante (STALIKAS et al, 2002, CARABIAS-MARTÍNEZ et al, 2000).  

Escaleira (2005) aplicou a CPE na extração e pré-concentração de Cd, Pb, Cu e Ni a 

partir de águas salinas e posterior determinação por ICP-OES. Este aplicou uma etapa de 

complexação usando DDTC-Na que é considerado um complexante mais seletivo, pois não 

reage com Na, Ca e Mg. 

Bezerra et al (2007) propos um procedimento para a determinação de Cd, Co, Mn e Cr 

em água produzida da indústria de petróleo por ICP-OES. O procedimento foi baseado na 

extração em ponto nuvem dos metais como de ditizonatos, e aprisionado em surfactante 

Triton X-114. Extrações foram realizadas em soluções com salinidade entre 10 ‰ e 70 ‰. 

Como a salinidade residual na fase rica causou diferenças no seu transporte para o plasma, 

ítrio (Y) foi usado como um padrão interno para corrigir este efeito. Fatores de 

enriquecimento entre 9 e 21 foram obtidos, limites de quantificação entre 0,093e 1,2 mg L-1 e 

precisão entre 1,2 e 5,8% (n = 8) foram obtidas para Cd, Co, Mn e Cr. A precisão foi avaliada 

por testes de recuperação de pico nas amostras de água de alta salinidade, com salinidade de 

40 e 63 ‰. 

Mais recentemente, um método de extração CPE foi desenvolvido por Ulusoy et al 

(2011) para a pré-concentração de traço de alumínio antes de sua determinação FAAS em 

amostras de água mineral. O Al complexado com Azul de Xilidil (XB) e, em seguida 

aprisionado no surfactante Triton X-114. Um fator de enriquecimento de 50 vezes foi obtido. 

O limite de detecção obtido para o Al, foi de 1,43 µg L-1, com RSD de 2,7%. O método 

proposto foi aplicado para determinação do traço quantidade de alumínio em amostras de 

água mineral, com resultados satisfatórios.  
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2.7 SISTEMAS MICROEMULSIONADOS 

 

Uma microemulsão é definida como um sistema formado pela dispersão de 

microgotículas de dois líquidos imiscíveis estabilizados por meio de uma membrana 

interfacial formada por tensioativo e co-tensioativo. São soluções termodinamicamente 

estáveis, homogêneas e opticamente isotrópicas (HOLMBERG et al, 2002) 

A possibilidade de utilização de microemulsões vem induzindo a um aumento nas 

pesquisas e aplicadas não só pela necessidade de esclarecer as propriedades físico-químicas 

destes sistemas, mas, principalmente, pelo grande número de aplicações possíveis nas 

diversas áreas da química, engenharia química, indústrias farmacêuticas, alimentícias, 

biotecnologia e outras, bem como pelas suas propriedades como: alta estabilidade, baixíssima 

tensão interfacial a baixas concentrações de tensoativos, capacidade de combinar grandes 

quantidades de dois líquidos imiscíveis em uma única fase homogênea, entre outras. Suas 

aplicações são várias, por exemplo: recuperação avançada do petróleo, obtenção de 

membranas, processos de separação e purificação, processos de polimerização, encapsulação 

de drogas farmacêuticas, extração de metais, etc (LUCENA NETO, 2005). 

 

2.7.1 Mecanismos de formação 

 

A distinção entre microemulsões e emulsões convencionais é bastante clara. Embora 

as emulsões possam ser cineticamente estáveis por longos períodos de tempo, ainda assim, a 

separação de fases ocorre para atingir um mínimo de energia livre interfacial. A ação de 

agentes tensoativos, polímeros, e outros auxiliares de estabilização pode mudar a taxa de 

coalescência de gotículas para tempos extremamente longos através da diminuição da 

constante de velocidade, mas a força motriz termodinâmica para minimizar a área de contato 

interfacial entre as fases imiscíveis, permanece inalterada. As microemulsões, por outro lado, 

são composições termodinamicamente estáveis, com tempos de vida indefinido (MYERS, 

2006). 

As microemulsões são compostas por duas fases líquidas mutuamente imiscíveis, uma 

dispersa espontaneamente na outra com o auxílio de um ou mais agentes tensoativos e 

cotensoativos. Apesar de microemulsões de dois líquidos não aquosos serem teoricamente 

possíveis (por exemplo, sistemas de fluorocarbono / hidrocarboneto), quase todos os trabalhos 

relatados diz respeito a, pelo menos, uma fase aquosa. Os sistemas de água podem ser 

microemulsões do tipo óleo em água (O/A), em que as microgotículas são ditas diretas e do 
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tipo água em óleo (A/O), onde as microgotículas são ditas inversas tal como ilustrado na 

Figura 2.1. O resultado é determinado por variáveis, tais como o sistema 

tensioativo/cotensioactivo utilizado, a temperatura, os níveis de eletrólitos, a natureza da fase 

de óleo, e as proporções relativas dos componentes (MYERS, 2006). 

Figura 2.4 - Representação esquemática de microemulsões do tipo água-em-óleo e de água-em-óleo 
....................(A/O e O/A), incluindo agentes cotensoativos. 

 
Fonte: MYERS, 2006. 

 

Entretanto, a possibilidade de formar microemulsão depende do balanço entre as 

propriedades hidrofílicas e lipofílicas do tensoativo, determinada não somente pela sua 

estrutura química, mas também por outros fatores como temperatura, força iônica e a presença 

de cotensoativo. A mistura de tensoativos com equilíbrio hidrófilo-lipófilo adequado 

proporciona a condição máxima de “solubilização” do óleo e da água (MYERS, 2006). 

O carácter de uma microemulsão é criticamente dependente das estruturas dos 

tensoativos e cotensoactivos empregues e as quantidades relativas de cada um no sistema. 

Como mencionado acima, a maioria das microemulsões, em especial aquele que emprega um 

tensoativo iônico, irá requerer a adição de um cotensoativo para atingir as propriedades 

interfaciais necessárias para permitir a dispersão espontânea de uma fase na outra. Os 

surfactantes não iônicos, por outro lado, é frequente formarem microemulsões sem a adição 

de um outro componente (MYERS, 2006). 

Somente combinações específicas podem produzir sistemas translúcidos. A adição dos 

vários componentes deve ser em conjunto, na ordem exata, para produzir as microemulsões. 

A correta ordem de preparação provavelmente baixa a barreira de energia de ativação e inicia 

a formação da microemulsão (LUCENA NETO, 2005). 

A/OO/A 
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2.7.2 Diagrama de fases 

 

Os sistemas microemulsionados formados por três constituintes podem ser 

representados em diagrama de fase onde, de acordo com as proporções de cada um, pode-se 

delimitar a região de microemulsão. (MOURA, 2001) 

O diagrama de fase descreve em que condição experimental é possível se obter 

microemulsões e as regiões limites de transição entre emulsões, fases separadas e 

microemulsões O/A e A/O. O modo mais usual de descrever estes sistemas de quatro 

componentes é através do diagrama de fases pseudoternário, onde fase aquosa, fase oleosa e 

mistura de tensoativo/cotensoativo são representadas nos vértices do triângulo. Esse tipo de 

diagrama também suporta outras misturas, como por exemplo óleo, cotensoativo e 

água/tensoativo. (OLIVEIRA et al, 2004) 

Os diagramas de fase ternários (Figura 2.5) representam diretamente sistemas 

microemulsionados por três componentes (água, óleo e tensoativo) onde cada constituinte 

ocupa um vértice do triângulo. 

 

Figura 2.5 –Diagrama de fases ternário e seus constituintes 

 
Fonte: adaptado de ROSSI et al, 2007 

 

Os diagramas de fase quaternários necessitam de uma representação tetraédrica, para 

que cada vértice represente um constituinte puro (tensoativo, cotensoativo, fase óleo e fase 
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aquosa). Porém, estas representações são de difícil construção, optando-se assim pelo uso dos 

diagramas pseudoternários, onde um vértice representará a mistura de dois constituintes. A 

região denominada de Microemulsão, na Figura 2.6 (B), representa o domínio da existência 

do sistema opticamente transparente.  

 

Figura 2.6 – Diagramas de fase. A) Quaternário e B) Pseudoternário. 

  

Fonte: ROSSI et al, 2007 

 

2.7.2.1 – Classificação de Winsor 

 

As microemulsões podem existir em equilíbrio com outras fases, aquosas ou 

orgânicas, formando sistemas multifásicos (Figura 2.7). Winsor (1950) propôs uma 

classificação baseada na natureza das fases envolvidas. Esta classificação estabelece quatro 

tipos de sistemas: 

• WINSOR I (WI): Quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com 

uma fase orgânica em excesso. 

• WINSOR II (WII): Quando a fase microemulsionada está em equilíbrio com 

uma fase aquosa em excesso. 

• WINSOR III (WIII): É caracterizado por ser um sistema trifásico, onde a 

microemulsão está em equilíbrio com uma fase aquosa e outra orgânica ao 

mesmo tempo. 

• WINSOR IV (WIV): É um sistema monofásico, em escala macroscópica, 

constituído por uma única fase microemulsão. 

 

A  B 
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Figura 2.7 - Classificação de Winsor para sistemas microemulsionados. 

Fonte: AUTOR 

 

3.7.2.2 – Parâmetros que influenciam o comportamento das microemulsões 

 

• Tensoativo 

 

A escolha do tensoativo adequado a um sistema microemulsionado pode ser feita pelo 

caráter hidrofílico deste tensoativo. Quando se deseja uma microemulsão do tipo A/O por 

exemplo, deve-se utilizar um tensoativo mais hidrofóbico (não iônico); consequentemente, 

um tensoativo de caráter hidrofílico (iônico) deve ser utilizado para obtenção de 

microemulsões do tipo O/A (rico em água) (Capek, 2004). 

 

• Cotensoativo 

 

A adição de um cotensoativo diminui o tamanho das gotículas e amplia as regiões de 

microemulsões. Dessa forma, o tamanho da gotícula é fortemente afetado pela mistura de 

tensoativo no sistema, havendo tendência à diminuição do tamanho das gotículas com o 

aumento da concentração de tensoativo, gerando sistema opticamente transparente ou 

translúcido. Isso ocorre porque a mistura de tensoativo com um cotensoativo é mais eficiente 

em reduzir a tensão interfacial entre óleo-água, proporcionado a redução máxima do tamanho 

das gotículas da fase interna (Oliveira et al, 2005).  
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• Estrutura da fase óleo ou hidrocarboneto 

 

A estrutura da fase óleo ou hidrocarboneto pode influenciar as propriedades da 

interface, seja através do decréscimo ou do aumento do número de átomos de carbono do 

hidrocarboneto. As moléculas de óleo com pequeno volume molecular (hidrocarboneto de 

cadeia curta) ou alta polaridade (aumento da aromaticidade) promovem fortes efeitos de 

solvatação tensoativo-óleo sobre a interface. Em contraste, o aumento no comprimento da 

cadeia do óleo conduz a uma redução das interações entre as microgotículas, diminuindo a 

solubilização da microemulsão (Lucena Neto, 2005). 

 

• Razão cotensoativo/tensoativo (C/T) 

 

Segundo Dantas et al (2003), a relação C/T é um fator muito importante no domínio 

de existência da microemulsão. Normalmente, um aumento na região microemulsionada é 

observada com um aumento neste parâmetro devido ao consequente aumento da quantidade 

do agente cotensoativo, o que estabiliza as micelas na região da microemulsão.  

No mesmo estudo, os autores variou a razão C/T e verificaram a melhor razão nas 

proporções de 1,0, 2,0 e 4,0 C/T. O aumento do domínio de existência da microemulsão 

aumentou com o aumento da relação de C/T. Para C/T = 4,0 a maior zona de microemulsão 

foi obtido (Figura 2.8). 
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Figura 2.8 - Influência da relação C / T na região da microemulsão para o sistema constituído por 
                      água, querosene, n-butanol/OCS. 

Fonte: DANTAS et al, 2003 
 

• Influência da salinidade 

 

A influência da salinidade é fortemente evidenciada em microemulsões contendo 

tensoativos iônicos. O aumento da salinidade faz com que as forças coulombianas entre as 

cabeças polares dos tensoativos iônicos reduzam a afinidade destas pela água ao mesmo 

tempo em que aumenta a afinidade pelo óleo. A medida que se aumenta a concentração de sal, 

o óleo se solubiliza totalmente na microemulsão, provocando o crescimento da fase aquosa e 

transformando o sistema em WII (BELTRAME, 2006).  

 

2.7.3 Microemulsões na extração de metais  

 

O sistema Winsor II (WII) é constituído por uma dispersão de gotículas de água em 

uma fase óleo, que existe em equilíbrio com a fase aquosa em excesso. As gotículas de água 
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são envoltas por uma camada formada por tensoativo e cotensoativo. Esta camada atua como 

uma membrana que capta por complexação o soluto, que é transferido da fase aquosa para a 

fase microemulsão onde é aprisionado em gotículas (BELTRAME, 2006). 

De um modo geral, apenas se a microemulsão é de óleo contínua, que pode ser 

utilizado para o material separado da fase aquosa. Assim, a extração de íons metálicos usando 

o sistema Winsor II, muitas vezes é eficaz para acelerar a extração e melhorar a capacidade de 

recuperação. O aumento da taxa de extração é explicado pelo aumento da área interfacial 

facilitando o transporte dos íons metálicos da fase aquosa para a fase orgânica (WATARAI, 

1997). 

Sistemas de extração por microemulsão como meio de separação têm geralmente 

excelentes propriedades, tais como a escala nanométrica, estrutura esférica bicontinua, a 

coalescência rápida e dinâmica de reseparação de estrutura e a capacidade de solubilização 

melhorada. Os sistemas de aplicação de microemulsões na extração de cátions metálicos têm 

grandes vantagens em relação à extração por solvente convencional e muitas outras novas 

técnicas. 

Dantas, et al (2003) investigaram extração de metais pesados por microemulsão, 

usando óleos vegetais regionais (óleo de coco saponificado) como tensoativo. A extração foi 

realizada num único passo para os metais Cr, Cu, Fe, Mn, Ni e Pb, com o rendimento de 

extração superior a 98%. 

Dantas Neto et al (2004) utilizaram OCS (óleo de coco saponificado) para remoção de 

cromo em um efluente proviniente de curtume. Após o processo de extração, a re-extração foi 

realizada e os resultados obtidos mostraram que o cromo pode ser removido a partir da fase de 

microemulsão por soluções ácidas clorídrico e sulfúrico, o que permite a sua reutilização no 

processo de produção de couro. 

A extração de urânio em ácido fosfórico por sistemas microemulsionados no equilíbrio 

Winsor II usando TOPO (óxido de trioctilfosfina) e D2EHPA (ácido di(2-etil-hexil)fosfórico) 

como extractante foi relatada por Saidi e Khalaf (2004). Os resultados obtidos mostram que 

um rendimento de extração de mais de 90% do U presente no ácido fosfórico pode ser 

alcançado em três etapas teóricas, com razão de fases aquosa/fase orgânica = 12:1, sem pré-

tratamento ácido para a remoção da matéria orgânica.  

Extração de gálio e alumínio foi estudada por Lucena Neto (2005) e as eficiências de 

reextração foram estudadas em sistemas microemulsionado utilizando OCS, AMINADO (12-

N,Ndietil-amino-9,10-dihidroxiestearato de sódio) e Kelex-100 como surfactante. sistema 

microemulsionado selecionado por apresentar os melhores resultados na extração do gálio foi 
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composto de: OCS/álcool isoamílico/querosene/licor de Bayer a uma razão C/T igual a 28 e 

pH da fase aquosa igual a 6, atingindo-se a re-extração em 100% para os dois metais 

estudados. 

Yan-Zhao et al (2008) avaliaram a extração de cobalto e níquel a partir de solução de 

NH4SCN utilizando sistema microemulsionado em Winsor II. A microemulsão foi composta 

por uma solução de HCl, um solvente orgânico, surfactante, incluindo o álcool como 

cotensioactivo. A extração de cobalto e níquel mostrou que este sistema foi mais eficiente do 

que o sistema de extração de solvente convencional, com rendimento superior a 93%, e fator 

de separação de cobalto e níquel maior do que 96 quando R = 5 e 99,34% quando R = 2 

(sendo R a razão volume de fase aquosa/microemulsão). 

Mais recentemente, Lu et al (2011) desenvolveram um método para extração de 

alumínio em amostras de chá utilizando microemulsão e determinação das espécies por 

espectrofluorimetria. Com 8-hidroxiquinolina (8-HQ) como o agente de quelação e Triton X-

100 como o agente de extração, a separação das espécies de alumínio nas soluções de 

diferentes pH foi realizada no equilíbrio Winsor II. O limite de detecção foi de 0,23 µg L-1 em 

solução de pH 9,5, e 0,59 µg L-1 em solução de pH 6,0, respectivamente. A precisão (RSD) 

para 11 medições replicadas de 10 µg L-1 alumínio foi de 2,1% em solução de pH 9,5 e 2,8% 

em solução de pH 6,0, respectivamente. As recuperações para as amostras fortificadas foram 

96,8-103,5%. 

Como visto, apesar das aplicações de sistemas microemulsionados na extração de 

metais ser bem ampla, a sua aplicação como método de pré-concentração a níveis de traço, 

bem como aplicação como método analítico é limitado a poucos metais por vez. Como 

método de pré-concentração simultânea de vários metais de interesse ambiental ainda é pouco 

conhecido. Neste trabalho, um procedimento analítico para extração e pré-concentração 

simultânea de cobre, níquel, cádmio, chumbo, cobalto e tálio utilizando microemulsão no 

equilíbrio Winsor II foi desenvolvido.  

 

2.8 – PLANEJAMENTO DE MISTURAS 

 

Os planejamentos experimentais para o estudo de misturas têm encontrado larga 

aplicação na ciência, engenharia e indústria. A finalidade principal de se utilizar essa 

metodologia é verificar como as respostas ou propriedades de interesse são afetadas pela 

variação das proporções dos componentes de uma mistura (Campos et al, 2006). Como 

benefício, pode ser observada reduções significativas no tempo e nos custos, possibilitando a 
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obtenção de resultados robustos e confiáveis. Isso, muitas vezes, significa a diferença entre a 

viabilidade no desenvolvimento de um produto ou até mesmo da sobrevivência de uma 

empresa no mercado. Os métodos de experimentos com misturas representam uma importante 

área da estatística aplicada. Estes métodos são de vital importância na ciência dos alimentos 

por exemplo, e na indústria (SPANEMBERG, 2010). 

A soma dos componentes de uma mistura é sempre 100%. Para uma mistura qualquer 

de q componentes, podemos escrever 

 

∑ 100% 1                                                                                                        (Eq 2.1) 

 

Onde xi representa a proporção do i-ésimo componente. Para especificar a composição 

da mistura, só precisamos fixar as proporções q – 1 componentes. A proporção do último 

componente será sempre o que falta para completar 100% (Barros Neto, 2010). 

Os métodos simplex, se baseia em algoritmos muito simples, que podem ser 

facilmente implementados em instrumentos analíticos.  

Quando há três componentes de mistura (q=3), o espaço simplex é um triângulo 

eqüilátero. O sistema de coordenadas usado para os valores de xi, i=1, 2,..., q, é chamado 

sistema de coordenada simplex (Figura 2.9). 

 

Figura 2.9 - Espaço simplex para três componentes 

 

Fonte: BARROS NETO, 2010. 

A aplicação do plano de experiência consiste em dividir o sistema estudado em uma 

rede de distribuição de pontos, de composição previamente definida no diagrama 

pseudoternário, e, com os valores experimentais das respostas, aplica-se a equação (2). 
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1 INSTRUMENTAÇÃO 
 
3.1.1 Espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua – HR – 

CS AAS 
 

Um espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua (HR-CS 

AAS) com módulos de atomização em chama (HR-CS F AAS) e forno de grafite (HR-CS GF 

AAS), modelo ContrAA 700 (Analityk Jena, Jena, Alemanha) foi utilizado, conforme Figura 

3.1. Os comprimentos de onda utilizados nesta parte do estudo foram 228,802 nm para Cd, 

217,000 nm para Co, 324,754 para Cu, 232,003 para Ni, 276,786 Pb e 240,725 nm para Tl. A 

determinação do Cu e Ni foi realizada no modo sequencial (na chama) e os demais foi 

monoelementar (forno de grafite). 

 

Figura 3.1 – Espectrômetro de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua com 
atomização em forno de grafite e chama (HR-CS AAS), modelo ContrAA 700, 
Analitik Jena 

 
Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Um compressor externo forneceu ar, e acetileno comercial (99.6%, White Martins) 

foram utilizados como gases na chama para atomização de Ni e Cu. A vazão de gás acetileno 

e a altura do queimador foram avaliadas nas amostras extraídas. As vazões do gás acetileno e 

as distintas alturas do queimador foram otimizadas para cada analito e encontram-se 

mostradas na Tabela 3.1. A vazão do ar foi de 440 L h-1. Para a determinação em chama, um 
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sistema de amostragem discreta, modelo SFS 6, Analityk Jena, foi utilizado para que o 

mínimo de amostra possível fosse introduzido na chama de forma a produzir um sinal 

transiente, conforme Figura 3.2. Esta estratégia foi necessária, pois o volume final de amostra 

disponível após extração foi de 500 µL.  

 

Tabela 3.1 - Parâmetros operacionais do HR-CS F AAS. 

Analito C2H2-Ar 
(L/h) 

C2H2-N2O 
(L/h) 

Altura queimador 
(mm) 

Cu 40 - 6 
Ni 70 - 6 

Fonte: AUTOR, 2013. 
 

Figura 3.2 – Sistema de amostragem discreta acoplado a chama do HR-CS F AAS. 

 
Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Para a técnica de HR-CS GF AAS, argônio com pureza de 99,996% (White Martins, 

São Paulo, Brasil) foi utilizado como gás de purga e proteção. Todos os experimentos foram 

conduzidos utilizando tubos de grafite com recobrimento pirolítico (Analytik Jena) com 

plataforma integrada (Part. No. 407A81.025). As amostras e soluções foram inseridas no tubo 

de grafite com auxilio de um amostrador automático, modelo MPE 60 (Analytik Jena AG). 

O programa de temperatura adotado para recobrimento das plataformas com Ru como 

modificador permanente para a determinação de Pb e Cd nos extratos é mostrado na Tabela 

3.2. Uma massa total de 500 µg do modificador foi depositada sobre a plataforma através de 

dez injeções de 50 µL cada contendo a solução do modificador (1000 mg L-1), executando-se 

o programa de temperaturas constante da Tabela 3.2, após cada injeção.  
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Tabela 3.2 - Programa de temperatura para recobrimento da plataforma de grafite com Ru. 

Etapa Temperatura (0C) Rampa (0C/s) Permanência (s) Vazão do Ar (L 
min-1) 

1 130 5 30 2,0 
2 300 30 20 2,0 
3 600 0 5 0 
4 1000 50 10 0 
5 2000 1000 5 2,0 

Fonte: AUTOR, 2013. 
 
O programa adotado para recobrimento com W da plataforma de grafite com intuito de 

modificar a superfície de carbono através da deposição de W sob a forma de carbeto de W 

encontra-se mostrado na Tabela 3.3, uma massa total de 500 µg de W foi depositada na 

plataforma de grafite e na parede do tubo seguindo o mesmo procedimento descrito acima, no 

entanto agora utilizando uma solução de 1000 mg L-1 de W.  

Tabela 3.3 - Programa de temperatura para recobrimento da plataforma de grafite e da parede de um 
...................tubo de grafite com W. 

Etapa Temperatura (0C) Rampa (0C/s) Permanência (s) Vazão do Ar (L min-

1) 
1 80 6 20 2,0 
2 90 3 20 2,0 
3 110 5 10 2,0 
4 350 50 20 2,0 
5 1300 300 10 2,0 
6 1300 0 5 0 
7 2300 1500 4 0 
8 2450 500 4 2,0 

Fonte: AUTOR, 2013. 
 
O programa de temperatura otimizado do forno de grafite utilizado para as 

determinações em HR-CS GF AAS está mostrado na Tabela 3.3 para soluções aquosas 

submetidas ao método de extração. 

Tabela 3.4 - Programa de temperatura para a determinação de Cd, Co, Pb e Tl nas amostras por HR-
CS GF AAS. 

Etapas 
Temperatura (oC) Rampa 

(ºC/s) 
Permanência 

(s) 

Vazão do 
gás interno 
(mL min-1) Cd Co Pb Tl 

Secagem 90 90 90 90 5 20 2.5 
Secagem 120 120 120 120 5 20 2.5 
Pirólise 700 800 700 600 0 5 STOP 

Atomização 1700 2400 1700 1700 FP 5 STOP 
Limpeza 2200 2500 2200 2500 500 4 2.5 

FP (Full Power) = Potência máxima. Fonte: AUTOR, 2013. 
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Utilizou-se água deionizada em sistema Milli-Q Integral 5, Millipore (resistividade 18,2 

MΩ cm). O ácido nítrico 65% P.A, utilizado foi destilado em sistema sub-boinling, 

Distillacid, Berghof (Eningen, Alemanha), que opera com lâmpada de infravermelho (Figura 

3.3). 

 

Figura 3.3 – Sistema de destilação Sub-boinling 

 
Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Agitador tipo vortex, modelo AP 56, Phoenix, (Araraquara, Brasil) foi utilizado para 

mistura dos componentes do sistema microemulsionado Centrífuga, modelo XYZ, Nova 

Instruments (Piracicaba, Brasil) foi utilizada para acelerar o processo de separação. 

 
3.2 REAGENTES, PADRÕES E AMOSTRAS 

 
Foram utilizados padrões monoelementares estoque (com certificação ISO/Guide 

34:2009) de concentração de 1000 mg L-1 de cádmio, cobalto, chumbo e tálio, todos 

adquiridos da SCP Science (Quebec, Canadá), foram utilizados. Uma solução intermediária 

contendo estes elementos foi preparada nas concentrações de 10 mg L-1, em ácido nítrico 

(previamente destilado em sistema sub-boinling ) a 10% (v/v) para preservação dos metais em 

solução, sendo este o padrão intermediário utilizado para estudos subsequentes.  

Solução de cloreto de Ru (Aldrich Steinhein, Suíça) contendo 1,0 g L-1 de Ru e nitrato 

de paládio (Merck Darmstadt, Alemanha) contendo 10,0 g/L de Pd foram utilizadas como 

modificadores químicos permanentes. Modificador Pd/Mg em solução foi também utilizado e 

preparado para uma concentração de 1,5g/L de Pd e 1,0 g/L de Mg por diluição de soluções 

estoque de nitrato de paládio (Merck) e nitrato de magnésio (Merck) ambos na concentração 

de 10 g/L. O ajuste da salinidade da amostra, foi realizado com uma solução estoque de 30 g 

L-1 de Na, foi preparada a partir do sal de cloreto de sódio (Vetec, Duque de Caxias, Brasil).  
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O tensoativo OCS (óleo de coco saponificado) foi sintetizado no Laboratório de 

Tecnologia de Tensoativos (LTT), localizado no Instituto de Química da UFRN, conforme 

procedimento a seguir:Pesou-se 100 g de óleo de coco em um becker de 500 mL e adicionou-

se 16,17 g de NaOH em etanol (40% v/v). O processo de retirada do álcool foi por agitação 

mecânica e a pasta obtida é levada ao sol até secar. Após obtenção do OCS, este foi 

submetido a um procedimento de purificação. Para isso, o mesmo foi solubilizado em HCl 

1mol L-1. Observou-se então a separação da fase óleo e esta foi novamente submetida ao 

processo de saponificação e posterior obtenção do OCS purificado. 

Os reagentes orgânicos utilizados no processo de extração foram o n-hexano,P.A 99%, 

(Vetec) e n-butanol, P.A. (Vetec) todos sem purificação prévia sendo o controle de 

contaminação feito monitorando brancos envolvendo os reagentes. As amostras utilizadas 

foram: material de referência certificado MRC 05.1./08.0001 (solução multielementar de 

metais em água sintética - INMETRO, Rio de Janeiro, Brasil) e amostras reais de água salina 

do Rio Potengi (Natal, Brasil), da Lagoa do Jiqui (Natal, Brasil) e de água produzida 

(PETROBRAS- UO RN/CE, Brasil);  

Todas as amostras foram coletadas, coletadas e sua preservação se deu segundo 

orientações estabelecidas no U.S.EPA SW-846, chapter 3 - Inorganic Analites (2007). Sendo 

assim, duas amostras de água foram coletadas: uma amostra da Lagoa do Jiqui e outra do Rio 

Potengi. As amostras foram acidificadas em campo para preservação dos metais em solução 

com HNO3 até 1% v/v. Antes da extração as mesmas foram filtradas com o auxílio de filtros 

de seringa de nylon, com porosidade 0,45 µm. Como o Rio Potengi, por ser um estuário, já 

apresenta a característica de ser uma água salobra (salinidade classificada segundo a 

Resolução CONAMA nº 357/2005), a mesma não necessitou de ter a sua salinidade corrigida 

para a realização dos testes. Já a amostra da Lagoa do Jiqui teve a concentração de Na 

ajustada para 6 g L-1. 

Uma amostra de água produzida coletada pela Petrobrás foi analisada, sendo a mesma 

uma amostra retirada de dentro de um oleoduto. A amostra foi acidificada para 1% v/v de 

HNO3. Antes da extração a amostra foi filtrada com o auxílio de filtros de seringa de nylon, 

com porosidade 0,45 µm. O ajuste da salinidade não foi necessário, tendo em vista que já se 

tratava de uma amostra com elevado teor salino (salinidade classificada segundo a Resolução 

CONAMA nº 357/2005). 

A Curva de calibração externa foi preparada a partir da solução intermediária (10 mg L-

1) contendo os elementos de interesse, em HNO3 1% v/v, sendo simulando o meio salino, Na 

6g L-1. As soluções foram submetidas ao método de extração proposto e posterior leitura do 
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equipamento. Um branco da curva foi realizado considerando todos os reagente envolvidos no 

procedimento de extração na ausência dos analitos. Um curva de calibração externa sem 

considerar o procedimento de extração, 1% v/v de HNO3, também foi realizada a fim de 

obtermos os fatores de enriquecimento, que considera a razão entre as inclinações (slope) 

obtidas para as curvas submetidas ao procedimento de pré-concentração e sem pré-

concentração.  

 

3.3 PROCEDIMENTO DE EXTRAÇÃO 

 

3.3.1 Diagrama de fases 

 

Para determinar a região de microemulsão no diagrama pseudoternário, a fase óleo foi 

misturada com a fase de tensoativo/cotensoativo e a mistura foi titulada com a fase aquosa até 

que a mistura tornou-se límpida. O volume de água utilizado era então registrado. A titulação 

com a fase aquosa foi continuada até a mistura ficar turva e, mais uma vez, o volume de água 

era registado.  

O diagrama de fase pseudoternario foi construído através da representação gráfica dos 

valores de fase aquosa, fase oleosa, e da mistura ativa tensoativo/cotensoativo, utilizada no 

ensaio. Os valores obtidos foram “plotados” no Origin para obtenção do diagrama de fases 

pseudoternário, conforme exemplo abaixo: 

 

Figura 3.4 - (a) Titulação com fase aquosa; (b) representação dos pontos de titulação e regiões 
do diagrama de fases 

 
Fonte: OLIVEIRA, 2004 

 

 

 

 



58 
 

 

3.3.2 – Extração dos metais 

 

O método de extração consiste na mistura do tensoativo (OCS), cotensoativo (n-

butanol), fase óleo (n-hexano) e fase aquosa (amostra de água salina contendo os metais a 

serem extraídos), em proporções previamente definidas, favorecendo a formação da região de 

Winsor II.  

Em um tubo tipo falcon de polipropileno de 50 mL, pesa-se diretamente a massa de 

OCS. A fase aquosa é adicionada e, em seguida o cotensoativo (butanol) e a fase óleo 

(hexano). A proporção de cada componente depende do ponto de estudo dentro do diagrama 

de fases na região de WII. O tubo foi fechado e levado para agitação com sistema vortex por 

aproximadamente 1 minuto. Deixa-se então em repouso, por no mínimo 8 horas para a 

separação total das fases (aquosa em excesso e microemulsão, conforme Figura 3.5) de forma 

espontânea.  

 
Figura 3.5 – Microemulsão no equilíbrio Winsor II após separação das fases 

  

Fonte: AUTOR, 2013 

Próximo ao volume de 7,5 mL, é possível observar a separação das fases, sendo a parte 

de baixo a fase aquosa em excesso. Após a separação, retira-se com o auxílio de uma seringa 

descartável, a fase aquosa em excesso, e à microemulsão, adiciona-se 500 µL de HNO3 10% 

v/v e leva-se novamente para agitação no vortex durante aproximadamente trinta segundos, 

tempo necessário para o ácido interagir com a microemulsão liberando o metal para a nova 

fase aquosa (HNO3 10%). As fases são novamente separadas, dessa vez por centrifugação por 

5 minutos a 2500 rpm. Remove-se a fase aquosa do fundo do tubo falcon com o auxílio de 

uma seringa descartável (Figura 3.6), sendo este o extrato final. 
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Figura 3.6 – Retirada do extrato final com o auxílio de uma seringa descartável 

 

Fonte: AUTOR, 2013. 
 

Um resumo do processo de extração pode ser visto na Figura 3.7. Após este 

procedimento, realizou-se a determinação dos metais presentes na solução de extração da 

microemulsão foi analisada por espectrometria de absorção atômica de alta resolução com 

fonte contínua (HR – CS AAS), sendo Pb, Cd, Tl e Co analisados com atomização em forno 

de grafite e Cu e Ni por atomização em chama.  

Figura 3.7 – Esquema do processo de extração dos metais em sistema microemulsionado

Fonte: AUTOR, 2013. 
 

O volume de extrato obtido foi o suficiente para as determinações, tanto em forno de 
grafite, que requer baixos volumes por determinação, sendo consumidos a cada replicata, por 
analíto, 20 µL do extrato, como em chama pois, a utilização do sistema de amostragem 
discreta nos permitiu uma redução do volume de 2,5 mL para 250 µL a cada determinação.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 ESCOLHA DO SISTEMA MICROEMULSIONADO 

 

 Na escolha do sistema microemulsionado, levou-se em consideração o tipo de matriz a 

ser extraída. Para o presente trabalho, como o objetivo era a extração e pré-concentração de 

metais traço em águas, um sistema que favorecesse a extração do metal e possibilitasse a 

utilização de um maior volume de fase aquosa foi escolhido para possibilitar a extração com 

maiores fatores de pré-concentração. Assim, um sistema tipo Winsor II (WII), sistema 

composto de duas fases bem definidas é o mais adequado, pois neste a fase microemulsionada 

está em equilíbrio com uma fase aquosa em excesso.  

 

4.1.1 Escolha dos constituintes do sistema 

 

O sistema microemulsionado, tipo WII, apresenta comumente quatro constituintes: 

tensoativos, cotensoativos, fase oleosa e fase aquosa Cada componente no sistema 

microemulsionado tem função específica no processo de extração. O objetivo mais comum é 

extrair os analitos de uma fase para outra, no caso em se tratar de amostras aquosas deseja-se 

que os analitos migrem para a fase óleo, essa migração é então proporcionada pelo tensoativo 

que atinge a concentração micelar crítica (C.M.C.) formando os agregado micelares que vão 

conter os analitos em seu interior, o co-tensoativo atua de forma a favorecer uma interação 

entre as fases no momento em que as micelas se formam sendo comumente usado substâncias 

com miscibilidade parcial compatível com ambas às fases. A escolha destes constituintes e 

suas características são de extrema importância para estabelecer a versatilidade do sistema 

frente as suas diversas aplicações. 

 

4.1.1.1 Tensoativos  

 

Existem diversos tensoativos comerciais sendo investigados (Triton X - 100, Triton X 

– 114), e muitos resultados já foram bastante explorados com diferentes objetivos (LU et al 

2011; ZHAO et al 2012). O óleo de coco saponificado (OCS), que é um tensoativo iônico, 

destaca-se como alvo deste trabalho  por ser uma alternativa economicamente viável, e ser 

originado da saponificação do óleo do coco extraído da fruta do coco, que é uma matéria-

prima abundante na região Nordeste do Brasil. Além disso, o OCS já teve sua eficiência como 
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agente extrator para metais testada e comprovada em trabalhos anteriores (DANTAS et al, 

2003; LUCENA NETO, 2005; DANTAS et al, 2009) , frente a outros tensoativos comerciais. 

No entanto até então não há relatos na literatura do uso do OCS em métodos de extração 

visando o desenvolvimento de métodos analíticos mais precisos e exatos para determinação 

de elementos em níveis traço em amostras ambientais com matriz complexa. 

 

4.1.1.2 Cotensoativo 

 

Como cotensoativo, dois alcoóis foram testados, o n-butanol e o álcool isoamílico. Por 

se tratar de um sistema no equilíbrio WII, onde o tensoativo escolhido é iônico e fortemente 

hidrofílico, mas que não é capaz de solubilizar a fase oleosa recomenda-se utilizar no sistema 

um cotensoativo (álcool) para que ocorra a associação do cotensoativo ao tensoativo iônico, 

diminuindo a repulsão entre as cabeças polares dos tensoativos, sendo este um fator adicional 

para a formação e estabilidade da microemulsão. 

 

4.1.1.3 Fase Óleo 

 

Sendo a fase óleo a que num primeiro momento vai comportar os agregados micelares 

contendo os analitos,dois hidrocarbonetos de cadeias relativamente longas foram testados 

como, o n-hexano e o n-heptano.  

 

4.1.1.4 Fase Aquosa 

 

A fase aquosa no sistema proposto representa a própria amostra da qual deseja-se 

extrair e pré-concentrar devido a diferença de volumes entre as fases. Como fase aquosa testes 

iniciais foram realizados nas seguintes condições: acidificada com HNO3 a 1% v/v, e não 

acidificada. Foi adicionado NaCl pois o aumento da salinidade faz com que as forças 

Coulombianas entre as cabeças polares dos tensoativos iônicos reduzam a afinidade destas 

pela água, ao mesmo tempo em que a afinidade pelo óleo aumenta, favorecendo assim a 

formação dos sistema no equilíbrio WII. A concentração de 6 g L-1 de sódio (Na) como 

cloreto de sódio foi estabelecida como ponto de partida para este estudo. Esta concentração 

também neste momento representava a média da concentração de Na presente em águas 

produzidas, amostras complexas alvo deste estudo. 
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4.1.1.5 Razão cotensoativo/tensoativo (C/T) 

 

A proporção entre a quantidade de cotensoativo/tensoativo influencia diretamente as 

regiões de Winsor. Neste estudo, utilizou-se a mesma proporção otimizada por Dantas et al 

(2003) que observaram que o domínio da existencia da microemulsão aumentou com a 

variação crescente da razão C/T até 4,0 onde se obteve a maior zona de microemulsão, sendo 

esta a razão escolhida para este trabalho. 

Um estudo preliminar foi realizado a fim de se definir os constituintes do sistema. 

Quatro diferentes sistemas foram preparados, conforme combinações estabelecidas na Tabela 

4.1. Estudos iniciais consideraram medidas que foram realizadas utilizando o HR-CS GF 

AAS. Os sistemas foram preparados para uma amostra sintética com elevada salinidade e com 

concentração de analitos de 10 µg L-1. Os resultados obtidos considerando a intensidade de 

sinal obtida para os metais por estão apresentados nas Figuras 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Testes preliminares de sistemas com variação do cotensoativo e fase óleo. 

 Sistema A1 Sistema A2 Sistema A3 Sistema A4 

Tensoativo OCS OCS  OCS  OCS 
Cotensoativo Butanol Álcool Isoamílico Butanol Álcool Isoamílico 

Fase óleo Hexano Hexano Heptano Heptano 

Fase aquosa 
10 µg.L-1 de metais 

em Na 6g L-1 

10 µg.L-1 de metais 

em Na 6g L-1 

10 µg.L-1 de metais 

em Na 6g L-1 

10 µg.L-1 de metais  

em Na 6g L-1 

Fonte: AUTOR, 2013. 
   



63 
 

 

Figura 4.1 – Estudo dos constituintes do sistema para na extração de Pb, Cd, Co, Cu, Ni e Tl
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Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Pode-se observar que os sistemas A3 e A4 sem ácido não apresentaram boa extração , 

apresentando concentrações dos metais analisados em concentrações muito próximas a da 

solução aquosa não submetida ao método de extração por microemulsão (MME). Os sistemas 

A1 com e sem ácido apresentaram as maiores concentrações dos metais após extração e pré-

concentração, mas também o A3 com ácido apresentaram bons fatores de pré-concentração. 

No gráfico da Figura 4.1 observa-se que chumbo (Pb) apresentou maiores fatores de 

pré-concentração nos sistemas A1 e A3 com ácido. Já o cádmio (Cd) apresentou maiores 

fatores de pré-concentração no sistema A1 sem ácido, seguido pelo A1 com ácido, bem como 

o cobalto (Co) e tálio (Tl), porém não muito acima dos sistemas A1 e A3 com ácido.  

Como o sistema A1 sem ácido não foi capaz de pré-concentrar o Pb e ainda, levando-

se em consideração que amostras para determinação de metais devem ser previamente 

acidificadas para preservação dos metais em solução, optou-se pelo sistema A1 com fase 

aquosa acidificada, n-hexano como fase oleosa, n-butanol como cotensoativo e OCS como 

tensoativo. O sistema A2 com e sem ácido e o A4 com ácido não estão representados por não 

apresentarem fator de extração, sugerindo que estes não seriam sistemas favoráveis para 

extração destes metais. 
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4.1.1.6 Influencia da salinidade e pH da fase aquosa 

 

Um estudo foi realizado, levando-se em consideração dois fatores: que as amostras de 

água para determinação de metais devem ser previamente preservadas em ácido (nítrico) até 

pH > 2 e, que as amostras alvos deste trabalho são águas com elevados teores de salinidade, 

que podem vir a interferir na determinação direta dos metais traço pelas técnicas 

espectroanalíticas mais geralmente utilizadas. Assim, na fase aquosa, variou-se a 

concentração de sódio (Na), utilizando-se para isso um sal de cloreto de sódio, e de ácido 

nítrico (HNO3) a fim de se testar a eficiência da extração. Os resultados obtidos encontram-se 

nos gráficos das Figuras 4.2 e 4.3. 

Figura 4.2– Efeito da concentração de sódio na intensidade do sinal dos metais extraídos.
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Fonte: AUTOR, 2013. 
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Figura 4.3– Efeito da concentração de ácido nítrico na intensidade do sinal dos metais extraídos.
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Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Pode-se observar, através da Figura 4.2, que uma pequena concentração de Na leva a 

uma diminuição na intensidade do sinal dos analitos, evidenciando que a presença de sal 

modifica o processo de extração. Porém, a presença deste é imprescindível para a formação 

do sistema WII. Acima de 1 g L-1 de Na, as concentrações tendem a se manter constantes, 

com exceção do Pb que apresentou um aumento de extração na concentração de 6 g L-1 de Na, 

o que nos levou a escolha desta concentração no sistema microemulsionado proposto.  

Na Figura 4.3 é possível observar a influência do HNO3. Este proporciona uma 

diminuição significativa na intensidade do sinal dos analitos exceto para o Co, o que pode ser 

explicado pela mudança na força iônica do meio de extração de forma a modificar a eficiência 

de extração. Vale ressaltar que inicialmente para este estudo a condição de extração não havia 

sido otimizada apenas considerou-se um ponto de extração na Região WII: 70% de FA, 10% 

FO e 20% C/T (=4). Considerando-se que os padrões e amostras são acidificados para 

preservação dos metais em solução, escolheu-se a condição de extração compromisso, 6 g/L 

de Na e 1% v/v de HNO3, entre as condições reais das amostras da região. 

 

4.1.2 Obtenção do diagrama de fases 

 

Após a determinação dos componentes do sistema microemulsionado, foi obtido o 

diagrama de fases do sistema escolhido, segundo procedimento descrito no item 3.3.1 do item 
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transiente a melhor cinética de atomização representada por um sinal simétrico e/ou máxima 

intensidade. 

Foi realizada a extração de uma amostra sintética que representa a fase aquosa 

contendo os analitos de interesse na concentração de 1µg L-1 com 1% HNO3 e 6,0 g L-1 de Na. 

Aqui novamente considerou-se o ponto de extração na Região WII: 70% de FA, 10% FO e 

20% C/T (=4). As Figuras 4.5 e 4.6 mostram as curvas de pirólise e atomização para Pb e Cd, 

respectivamente.  

  Figura 4.5– Perfis das curvas de pirólise e de atomização para Pb 1,0 µg L-1 submetido a MEE. 
                A) Curva de pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 1500oC.  

             B) curva de atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 600oC. 

 

Fonte: AUTOR, 2013. 
 

Figura 4.6 – Perfis das curvas de pirólise e de atomização para Cd 1,0 µg L-1 submetido a MEE. 
             A) Curva de pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 1500oC.  

           B) Curva de atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 600oC. 

Fonte: AUTOR, 2013. 

Para o Pb e Cd, avaliou-se o uso de rutênio (Ru) e irídio (Ir) como modificadores 

permanentes o estudo é feito de forma comparativa ao observado  sem modificador. Pode-se 

perceber em ambos os casos que sem o uso de modificador o perfil das curvas é decrescente 
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não havendo nenhuma estabilidade térmica e acima de 400oC, já é observado perda desses 

analitos. O uso de ambos modificadores permitiu um ganho de estabilidade térmica até 800oC 

para ambos analitos. O modificador Ru além de garantir estabilidade térmica favoreceu um 

aumento de sensibilidade possivelmente explicado por que durante o tratamento do tubo de 

grafite, as impurezas presentes nas soluções dos modificadores são eliminadas devido às 

elevadas temperaturas de aquecimento, levando a menores brancos com consequente 

diminuição do limite de detecção.  

As temperaturas de atomização foram otimizadas em função das curvas de atomização 

e do perfil do sinal transiente. Para ambos os analitos observa-se perfis decrescente de curvas 

de atomização em função de perdas por difusão. As condições otimizadas para Cd e Pb 

consideram o uso de  modificador permanente Ru, temperatura de pirólise 700°C e 

temperatura de atomização 1700°C. 

As curvas de pirólise e de atomização obtidas para o Tl encontram-se na Figura 4.7. 

Para o analito Tl, foi avaliado o modificador universal Pd/Mg em solução e sem modificador. 

O Tl assim como Cd e Pb é bastante volátil e sem a presença de modificador não apresentou 

estabilidade térmica. O uso de modificador em solução, adicionado a cada ciclo foi a 

estratégia adotada. A escolha deste modificador foi feita em função de estudos anteriores 

(SCHLEMMER, WELZ, 1986; ASADOULAHI et al, 2007). Com o uso de modificador 

Pd/Mg houve um ganho de sensibilidade e estabilidade térmica até 600 oC, evidenciando que 

o modificador atua no mecanismo de atomização do Tl e seu uso se faz necessário. O perfil da 

atomização foi caracterizado também por perdas por difusão. A condição otimizada 

compromisso para Tl envolve o uso de modificador em solução Pd/Mg e temperaturas 600°C 

e 1700°C de pirólise e atomização, respectivamente.  
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Figura 4.7 – Perfis das curvas de pirólise e de atomização para Tl 10 µg L-1 submetido a MEE. 
               A) Curva de pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 1600oC.  

          B) Curva de atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 600oC.

Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Para o Co não foi necessário o uso de modificador químico conforme pode ser 

observado na Figura 4.8. Este apresentou significativa estabilidade térmica sem o uso de 

modificador químico, até 1200oC sem perdas significativas. A curva de atomização mostra 

que o Co precisa de uma temperatura maior para atomizar apresentando um perfil crescente 

conforme a temperatura aumenta. A condição otimizada para Co foram temperatura de 

pirólise de 800°C o e temperatura de atomização 2400° C, porém, optou-se pelo uso do 

modificador permanente W a fim de se obter uma maior vida útil do forno de grafite 

empregado nas determinações deste analito.  

 

Figura 4.8 – Perfis das curvas de pirólise e de atomização para Co 1,0 µg L-1 submetido a MEE. 
             A) Curva de pirólise, estudo realizado à temperatura de atomização de 2300oC.  

       B) Curva de atomização, estudo realizado à temperatura de pirólise de 600oC.

Fonte: AUTOR, 2013. 
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4.3. PLANEJAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Para avaliação do ponto onde ocorre melhor eficiência da extração, foi realizado um 

planejamento experimental do tipo Centroide Simplex. O método baseia-se na variação das 

propriedades de uma mistura ternária em função da concentração de seus constituintes, cujo 

tratamento estatístico dos resultados mostra o comportamento desta mistura no domínio 

estudado.  

Para isso, foi construído um triângulo equilátero dentro da região de interesse, no caso 

a região de WII próximo ao vértice da fase aquosa, conforme pode-se observar na Figura 4.4. 

Esta região foi escolhida por englobar a composição mais viável ecologicamente por 

representar uma fase orgânica pequena gerando menos resíduos orgânicos uma vez que o 

maior componente no sistema é a própria amostra favorecendo assim também elevados 

fatores de extração e pré-concentração. A Figura 4.4 mostra a região e a localização dos 

pontos analisados. A composição dos pontos que representam o triângulo equilátero se 

encontra na Tabela 4.2.  

A Tabela 3 mostra a matriz com valores reais e as respostas dos sinais analíticos 

(absorbâncias integradas) para cada analito preparado para a concentração de 10,0 µg L-1 para 

Tl e 1,0 µg L-1 para Pb, Cd e Co, respectivamente. A determinação foi realizada em duplicata 

para a avaliação do erro experimental. Todos os ensaios foram realizados numa ordem padrão. 

A avaliação final foi feita utilizando uma função de resposta múltipla (MR) a fim de obter 

uma condição simultânea para extrair ambos os analitos, sendo a MR calculada pela seguinte 

equação: 

 
 

0,2607
   

0,8343   
 

0,5925   
 

0,5613 

 Onde Abs é a resposta analítica para os metais, 0,2607, 0,8343, 0,5925 e 0,5613 foram 

os maiores valores de absorbância obtida para Tl, Pb, Cd e Co respectivamente, durante os 

ensaios. 
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Tabela 4.2. Planejamento Centróide Simplex usado para a construção da superfície de contorno. 

Experimento 
Fase 

aquosa Hexano 
n-butanol/ 

OCS=4 Tl Pb Cd Co MR 
1 90 5 5 0,0005 0,0213 0,0074 0,0133 0,0636 
2 65 30 5 0,0108 0,0179 0,0076 0,0069 0,0881 
3 65 5 30 0,0550 0,0000 0,0000 0,0080 0,2255 
4 77,5 17,5 5 0,0001 0,1743 0,0285 0,0092 0,2736 
5 77,5 5 17,5 0,2492 0,5292 0,3814 0,5168 3,1545 
6 65 17,5 17,5 0,2604 0,8343 0,2884 0,3941 3,1878 
7 73,3 13,3 13,3 0,1386 0,5992 0,5925 0,5613 3,2498 
8 80 10 10 0,0053 0,2515 0,0134 0,0058 0,3546 
9 70 20 10 0,0037 0,1928 0,0118 0,0082 0,2797 
10 70 10 20 0,2325 0,5904 0,2733 0,2935 2,5839 
1 90 5 5 0,0023 0,0232 0,0069 0,0125 0,0705 
2 65 30 5 0,0076 0,0205 0,0059 0,0059 0,0742 
3 65 5 30 0,0541 0,0000 0,0000 0,0139 0,2323 
4 77,5 17,5 5 0,0013 0,2321 0,0202 0,0057 0,3272 
5 77,5 5 17,5 0,2472 0,7029 0,3793 0,5396 3,3924 
6 65 17,5 17,5 0,2607 0,7830 0,3013 0.3619 3,0917 
7 73,3 13,3 13,3 0,1434 0,6075 0,5833 0,5489 3,2405 
8 80 10 10 0,0013 0,2302 0,0091 0,0047 0,3043 
9 70 20 10 0,0083 0,1873 0,0153 0,0130 0,3052 
10 70 10 20 0,2187 0,5346 0,2757 0,2734 2,4320 

Fonte: AUTOR, 2013. 

 

 A figura 4.9 apresenta o resultado do planejamento centroide simplex para os analitos, 

considerando a resposta MR. Ela mostra uma grande região de máximo, região do vermelho, 

o qual compreende os pontos 5, 6, e 10. Esta região define as condições que favorecem a 

máxima extração e pré-concentração de todos os analitos. O ponto 10 com 70% de fase 

aquosa, 10% de fase óleo e razão C/T (n-butanol / OCS = 4) de 20%, foi escolhida com o 

ponto ótimo, com extração superior a 90% para os analitos em estudo. Essas proporções 

foram utilizados para determinações posteriores.  
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visualização do ambiente. Na Figura 4.10 encontra-se o espectro 3D do sinal transiente obtido 

para o Cd para uma amostra complexa. Na Figura 4.10 (A) encontra-se o sinal transiente para 

a amostra diretamente introduzida no tubo de grafite e submetida ao programa de temperatura 

otimizado, pode-se observar claramente a influência da presença de Na em concentração 

elevada não permitindo enxergar o sinal do Cd, devido ao ruído.  

Na Figura 4.10 (B) encontra-se o sinal transiente para o Cd submetido ao método 

proposto de MEE submetido ao programa de temperatura otimizado, pode-se observar o sinal 

livre de interferências caracterizando o método como um excelente método de extração de 

forma a propiciar a separação do Cd dos intereferentes. 

 

Figura 4.10. Espectro 3D do sinal transiente para Cd em amostras de água produzida. A) Amostra in 
                     natura; B) Amostra após extração e pré-concentração por microemulsão  

A 
 

B 

Fonte: AUTOR, 2013. 

Para a quantificação das amostras pelo método proposto, foram feitas curvas analíticas 

aquosas considerando a presença de NaCl na concentração de 6,0 g de Na L-1 para os 

elementos Cd, Pb, Tl e Co. As curvas foram preparadas pelo mesmo procedimento proposto 

neste trabalho, a mesma realizada para as amostras, através da extração com microemulsão. 

Curvas analíticas aquosas não submetidas ao processo de extração foi realizada para fins de 

comparação e obtenção dos fatores de melhoramento do método proposto. As curvas obtidas 

podem ser observadas através da Figura 4.11.  
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Figura 4.11 – Curvas analíticas comparativas com e sem pré-concentração para os metais 
                           determinados por atomização em forno de grafite. A) Pb, B) Cd, C) Co e D) Tl
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Fonte: AUTOR, 2013.

 

Para todas as curvas obtidas, um aumento de intensidade no sinal dos analitos 

determinados pôde ser observado, e consequentemente, um aumento do coeficiente angular da 

curva (sensibilidade). Para o chumbo, um fator de enriquecimento de 15 vezes foi obtido 

através da razão entre os coeficientes angulares das curvas com e sem pré-concentração 

obtidas. Para a curva pré-concentrada, a faixa foi linear obtida foi de 0,1 a 2,0 µg L-1 perdendo 

linearidade após esta concentração, evidenciando o alto poder de pré-concentração do método. 

O VMP (valor máximo permitido) para Pb, segundo a Resolução CONAMA nº 357/2005 para 

águas doces, salobras e salinas classe 1, é de 10 µg L-1, sendo o método proposto 100 vezes 

mais sensível que o necessário para atender a resolução normativa em questão.  

Cádmio apresentou um fator de enriquecimento de 13 vezes. Para este metal, foi 

possível pré-concentrar a partir da concentração de 0,01 µg L-1, sendo a faixa linear desde esta 

concentração até 2 µg L-1. O VMP para Cd em águas doces é de 1 µg L-1 e 5µg L-1 para águas 

salobras e salinas, o que significa que o método atende a esta resolução.  
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Para o Cobalto, o aumento da inclinação da curva implicou num ganho em 

sensibilidade de 8 vezes, com linearidade da curva entre 0,05 e 2,0 µg L-1. Apenas água doce 

apresenta VMP para este parâmetro, sendo de 50 µg L-1 o que significa que este método é 

1000 vezes mais sensível que o necessário para atender a resolução CONAMA nº 357/2005.  

Para tálio, que é considerado um metal de baixa sensibilidade, conseguiu-se um LOD 

de 0,057 µg L-1 e faixa linear entre 1 e 20 µg L-1, considerado excelente para este metal. Por 

ser um metal de difícil determinação, este é considerado um fator limitante para que as 

resoluções ambientais definam baixos VMPs. Para a Resolução CONAMA nº 357/2005, o 

VMP de tálio é de 0,1 mg L-1 (ou 100 µg L-1) o que é incoerente tendo em consideração que 

devido à sua toxicidade, este foi incluído na lista de 129 chamados "poluentes prioritários" 

pela U.S EPA (United States Environmental Protection Agency) por ser considerado como 

um dos mais tóxico dos metais, ocasionando tanto intoxicação crônica quanto aguda 

(Asadoulahi et al, 2007). Novamente, obtem-se um limide de quantificação obtido pelo 

método proposto 100 vezes mais sensível que o VMP da referida resolução. Todos os 

parâmetros obtidos após extração e pré-concentração estão descritos na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 - Parâmetros de mérito obtidos para as curvas analíticas na determinação por atomização 
                   em forno de grafite de Pb, Cd, Tl e Co, após extração e pré-concentração com 
                   microemulsão 

Parâmetro Tipo de Curva Pb Cd Tl Co 

Faixa linear (µg L-1) 
Sem pré-

concentração 
1,0-10,0 0,1-10,0 1,0-100,0 0,1-10,0 

Pré-concentrada 0,1-2,0 0,01-2,0 0,5 - 20 0,05-2,0 

Coeficiente de 
correlação 

Sem pré-
concentração 

0,9999 0,9998 0,9995 0,9995 

Pré-concentrada 0,9974 0,9996 0,9996 0,9994 

Sensibilidade (s L 
µg-1) 

Sem pré-
concentração 

0,0123 0,02701 0,0058 0,0114 

Pré-concentrada 0,18124 0,35485 0,03847 0,0937 

LOD (µg L-1) 
Sem pré-

concentração 
0,30 0,03 0,30 0,03 

Pré-concentrada 0,09 0,01 0,06 0,01 

VMP (µg L-1)  10(1, 2) 1(1) 5(2) 50(1) 100(1, 2) 

Fator de 
enriquecimento 

 15 13 7 8 

(1) VMP CONAMA Nº 357/2005 para águas doces, classe 1 
(2) VMP CONAMA Nº 357/2005 para águas salobras e salinas, classe 1 

Fonte: AUTOR, 2013. 
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  Os limites de detecção obtidos (LOD) foram menores que 0,1 µg L-1, valores 

geralmente só obtidos por técnicas muito sensíveis, como ICP-MS. Os fatores de 

enriquecimento mostraram que a pré-concentração foi possível utilizando o sistema 

microemulsionado. 

Nas determinações dos metais em amostras reais, utilizou-se uma amostra de água 

sintética certificada pelo INMETRO, uma amostra real de água do Rio Potengi (salobra), uma 

água doce da Lagoa do Jiqui, uma água produzida da indústria do petróleo, sendo todas as 

amostras enriquecidas e submetidas à extração pelo método proposto. 
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Tabela 4.4 - Resultado das determinações por atomização em forno de grafite das amostras de referência e reais submetidas ao método de extração proposto 
                   para n= 3, t-Student aplicado para 95% de confiança.  

Amostra 

Pb  Cd  Tl  Co  

Certificado/
adicionado 

Obtido 
Certificado/
adicionado 

Obtido 
Certificado/ 
adicionado 

Obtido 
Certificado/ 
adicionado 

Obtido 

Água sintética (INMETRO), mg L- 1,50 ± 0,01 1,58±0,0 0,604±0,003 0,61±0,03 NI <0,06 NI <0,01 

Concordância% 105 101 - - 

Água salobra, µg L-1 - <0,09 - <0,01 - <0,06 - <0,01 

Água salobra enriquecida,  µg L-1 1,00 1,09±0.3 1,00 1,06± 0.12 11,0 12,4±0,6 1,00 1,08±0,09 

Recuperação% 109 107 112 108 

Água doce, µg L-1 - <0,09 - <0,01 - <0,06 - <0,01 

Água doce enriquecida, µg L-1 0,50 0,47±0.05 1,00 0,90±0.04 10,0 8,3±0,3 1,00 0,85±0,01 

Recuperação% 94 91 83 85 

Água produzida, µg L-1 - <0,09 - <0,01 - <0,06 - <0,01 

Água produzida enriquecida, µg L- 0,50 0,54±0,03 0,10 0,099±0.005 1,00 0,98±0,07 0,10 0,11±0,03 

Recuperação% 108 99 99 110 

NI = não informado;       Fonte: AUTOR, 2013. 
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O material de referencia certificado do INMETRO continha os metais Pb e Cd, 

apresentando valores de concordância após extração de 105 e 101% respectivamente. Testes 

de adição e recuperação foram realizados para as amostras reais para todos os elementos, foi 

calculada a recuperação sobre a amostra fortificada, com recuperações obtidas entre 83% e 

112%. 

Os resultados das amostras reais revelaram que as mesmas estão de acordo com o 

VMP da Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces, salobras e salinas, pois 

nenhuma delas, mesmo após pré-concentradas revelaram concentrações dos metais acima, não 

só do VMP, como também do LOD do método obtido. 

Muitos métodos de pré-concentração de metais em amostras aquosas tem sido 

desenvolvidos, entretanto, os sistemas microemulsionados podem ser vantajosos se 

comparado a estes conhecidos por que a separação das espécies metálicas é simples e pode ser 

aplicada para fins analíticos. Outro fator que torna este método vantajoso sobre os 

procedimentos convencionais é que a obtenção do agente de extração (surfactante) pode ser 

obtido a partir de matéria prima abundante no nordeste do Brasil, o óleo do coco, o qual é 

utilizado para a obtenção do OCS. O mesmo teve sua eficácia comprovada pela obtenção de 

bons fatores de enriquecimento que são comparáveis ou melhores do que outros métodos 

disponíveis (com fatores de enriquecimento calculados da mesma forma), conforme 

apresentado na Tabela 4.5. 
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Tabela 4.5 – Comparação entre o método de extração por microemulsão e outros métodos 
estabelecidos pela literatura. 

Fonte: AUTOR, 2013. 

 

4.4.2 Determinação por HR CS F AAS  

A determinação de Ni e Cu foi realizada usando o HR-CS F AAS. Esta técnica, menos 

sensível do que com atomização em forno de grafite, sendo mais utilizadas por ser 

considerada de baixo custo e apresentar elevada frequência analítica. Porém, as limitações 

referem-se a limites de detecção de 1 a 3 ordens superiores aos obtidos por GF AAS, por 

exemplo. Com o objetivo de obter limites de detecção menores, o método de MEE foi 

aplicado à HR-CS F AAS. O procedimento de extração e pré-concentração utilizado foi o 

mesmo já proposto. As curvas analíticas sem e com pré-concentração foram obtidas. Os 

gráficos (Figura 4.13) estão com concentrações em mg L-1 para as curvas em vermelho, tendo 

em vista que o método de atomização em chama não tem sensibilidade para determinação 

direta das amostras na concentração em µg L-1 sem pré-concentração prévia. 

Através dos gráficos da Figura 4.13, foi possível observar que a quantificação, após 

pré-concentração pelo método proposto, de concentrações em na ordem de µg L-1. A curva 

analítica para Cu (Figura 4.13 A) e Ni (Figura 4.13 B) sem pré-concentração mostra que só 

foi possível a determinação a partir de 0,5 mg L-1 (ppm), enquanto que após pré-concentração 

foi possível a determinação a partir de 2,0 e 5,0 µg L-1 para Cu e Ni, respectivamente. 

 

 

Analitos 
Método 

de 
extração 

Fator de 
enriquecimento LOD (µg L-1) Técnica de 

determinação Matriz Referencia 

Cd, Co, 
Ni, Pb, Zn, 

Cu 
CPE 9,95–22,16 0,01 – 0,34 ICP-OES Água de rio Zhaoa et al, 

2012 

Cd, Co, 
Mn and Cr CPE 9 - 21 0,093 – 1,2 ICP-OES Água 

produzida 
Bezerra et al, 

2007 
Co, Cr, Ni, 

Cd, Mn, 
Zn,Cu and 

Pb 

SPE 2,2 – 6,8 0.002 – 0,26 FI-ICP-MS 

Água de rio, 
água de 

lago, água 
do mar 

Trujillo et al, 
2012 

Cr, Cu, Ni 
and Zn DLLME 8 - 9 0,23-0,55 ICP-OES 

Água de 
torneira, 

água de rio, 
água do mar 

Sereshti et al, 
2011 

Cd, Co, 
Pb and Tl MEWII 6 - 19 0,01 – 0,09 HR CS 

GFAAS 

Água de 
lagoa, água 
produzida, 

água de 
estuário 

Método 
proposto 
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Figura 4.12 – Curvas analíticas comparativas com e sem pré-concentração para os metais 
                                determinados em chama. A) Cu, B) Ni
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Fonte: AUTOR, 2013. 

 

Na Tabela 4.6 estão apresentados os parâmetros de mérito das curvas analíticas de Cu 

e Ni, após pré-concentração, mostrando que pelo método proposto foi possível ser aplicado 

para determinações através da FAAS.  

Os fatores de enriquecimento foram estabelecidos conforme descrito anteriormente, a 

razão das inclinações obtidas pelas curvas sem e com MEE. Os limites de detecção obtidos 

(LOD) mostraram que, após extração e pré-concentração pelo método proposto, é possível a 

quantificação de amostras de interesse ambiental também pela técnica de HR-CS F AAS.  

Para cobre, onde o VMP pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas doces é 

de 9 µg L-1 e 5 µg L-1 para águas salobras e salinas, a quantificação a partir de 2 µg L-1 já é 

possível com confiabilidade analítica. Já para níquel, que tem VMP de 25 µg L-1 para águas 

doces, salobras e salinas, o limite de quantificação de 5 µg L-1 mostrou que o método é pelo 5 

vezes mais sensível que o necessário para atender a resolução. Estes limites, são comparáveis 

as obtidas através da técnicas de ICP-OES e da própria HR-CS GF AAS por análise direta 

(sem pré-concentração prévia). 
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Tabela 4.6 - Parâmetros de mérito obtidos para as curvas analíticas obtidas após pré-concentração na 
                   determinação por atomização em chama para Cu e Ni  

Parâmetro Tipo de Curva Cu Ni 

Faixa linear (µg L-1) 
Sem pré-concentração 500-2500 500-2500 

Pré-concentrada 2-200 5-200 

Coeficiente de correlação 
Sem pré-concentração 0,9998 0,9999 

Pré-concentrada 0,99803 0,99845 

Sensibilidade (s L µg-1) 
Sem pré-concentração 0,1139 0,03062 

Pré-concentrada 1,0261 0,35495 

LOD (µg L-1) 
Sem pré-concentração 20,0 33,3 

Pré-concentrada 0,6 1,5 

VMP (µg L-1)  9(1) 5(2) 25(1, 2) 

Fator de enriquecimento  9 12 

(1) VMP CONAMA Nº 357/2005 para águas doces, classe 1 
(2) VMP CONAMA Nº 357/2005 para águas salobras e salinas, classe 1 

Fonte: AUTOR, 2013. 

Na determinação em amostras de águas naturais, utilizou-se a mesma amostra de 

referencia certificada pelo INMETRO, que contém estes dois metais nas concentrações 

demonstradas na Tabela 4.7. Foi utilizada ainda uma amostra real, coletada na Lagoa do Jiqui 

enriquecida com 10 µg L-1 dos analitos. Os resultados após extração estão na Tabela 4.7 e 

com estes é possível confirmar que amostras submetidas ao método de extração proposto 

neste trabalho pode ser aplicado analiticamente na determinação de metais traço não só pela 

técnica de atomização em forno de grafite mas também em chama. 

 

Tabela 4.7 - Resultado das determinações por atomização em chama das amostras de referência e da 
lagoa do Jiqui, submetidas ao método de extração proposto para n= 3 com intervalo de 
confiança de 95%  

Amostra 
Cu Ni  

Certificado/adicionado Obtido Certificado/adicionado Obtido 

Água sintética (INMETRO), 1,614 ± 0,01 1,617±0,04 1,493±0,009 1,55±0,1 

Concordância% 100 104 

Água doce, µg L-1 - <LOD - <LOD 

Água doce enriquecida, µg L- 10 8,66±0,74 10 7,87±1,04

Recuperação% 87 80 

Fonte: AUTOR, 2013. 
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5 CONCLUSÃO 
 
 Os resultados obtidos neste trabalho nos permitiram estabelecer um conjunto de 

conclusões em relação ao método de extração e pré-concentração proposto para extração dos 

metais cádmio, cobalto, chumbo, tálio, cobre e níquel em águas naturais e produzidas da 

industria do petróleo. 

 A escolha do sistema microemulsionado escolhido, no equilíbrio Winsor II, mostrou-

se ser a opção adequada, tendo em vista que neste equilíbrio, foi possível se otimizar as 

proporções das fases aquosas, oleosa, e cotensoativo/tensoativo, de forma a minimizar a 

utilização de reagentes, sendo a maior proporção contemplada neste equilíbrio a própria 

amostra de interesse (70%), de onde se pretendia extrair os metais. Uma maior proporção 

desta fase nos permitiu extrair uma maior concentração de analitos, bem como minimizou os 

custos de obtenção do sistema, tendo em vista que com baixas proporções de fase óleo (10%) 

e razão C/T (20%) menores volumes foram utilizados. 

 O método de extração e pré-concentração utilizando sistemas microemulsionados foi 

uma importante aplicação do uso de tensoativos na química analítica. Tal método mostrou-se 

uma alternativa simples e de baixo custo em relação a outras técnicas de pré-concentração de 

metais traços, através do uso de um tensoativo de origem natural, que é um produto regional e 

de fácil aquisição. 

A avaliação de fatores como a salinidade da amostra e o baixo pH, para amostras 

acidificadas, mostrou que não só estes fatores não atrapalham no método de extração, como 

ainda favoreceu a formação do sistema Winsor II, bem como a extração dos metais da fase 

aquosa em excesso (amostra) para o sistema microemulsionado. A presença de Na, que é 

considerado um interferente em técnicas como ICP-OES, ICP-MS e também GF AAS, por 

exemplo, favoreceu um aumento na eficiência na extração através do efeito salting out 

atribuído a um aumento da força iônica. 

O planejamento experimental centroide simplex, proporcionou uma visualização da 

eficiência da extração sobre a escolha dos pontos, provando ser uma ferramenta útil para o 

desenvolvimento e otimização do método, uma vez que possibilitou a obtenção de resultados 

compreendendo uma região considerável de estudo, com um pequeno número de 

experimentos. Além disso, através das superfícies de resposta foi possível a escolha de um 

ponto comum de condição de máxima extração para todos os analitos do estudo analitos, não 

sendo necessário a aplicação de diferentes proporções para os metais estudados.  
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A determinação dos metais utilizando o método proposto aliado ao uso da técnica de 

espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua com atomização em 

forno de grafite (HR-CS GF AAS) permitiu baixos limites de detecção e fatores de 

enriquecimento entre 6 e 19 vezes, quando comparados ao métodos de determinação direta 

dos metais permitindo que os limites de quantificação obtidos fossem pelo menos 100 vezes 

mais sensíveis que o requerido para quantificação destes metais nos ambientes aquáticos 

(VMPs - Valores Máximos Permitidos pela Resolução CONAMA nº 357/2005 para águas 

doces, salobras e salinas, classe 1  

O mesmo método de extração, quando testado através da determinação por atomização 

em chama (HR-CS F AAS) mostrou-se tão eficiente quanto por atomização em forno de 

grafite, chegando a pré-concentrar as amostras a um nível onde os metais, presentes em 

concentrações consideradas traço, pode ser quantificado por esta técnica, que é considerada de 

baixa sensibilidade, não indicada para determinações em amostras complexas. Os limites de 

detecção alcançados inclusive foram compatíveis com a Resolução CONAMA nº 357/2005 

para águas doces, salobras e salinas, classe 1. 

 Através das determinações realizadas na amostra de referencia certificada de água 

(INMETRO), foi possível se comprovar a eficiência da extração do método utilizado, com 

recuperações (n=3) de 105, 101, 100 e 104% para Pb, Cd, Cu e Ni respectivamente. Os testes 

de adição e recuperação realizados nas amostras reais água doce (lagoa do Jiqui), água salina 

(Rio Potengi) e água produzida (PETROBRAS) apresentou recuperação (n=3) entre 80 e 

112% para todos os metais testados, o que mais uma vez vem a comprovar a eficiência deste 

método de extração e pré-concentração.  



85 
 

 

REFERÊNCIAS 
 
AMORIM, F.A.C.; LOBO, I.P.; SANTOS, V.L.C.S.; FERREIRA, S.L.C. Espectrometria de 
absorção atômica: o caminho para determinações multi-elementares. Química Nova. v.31, p. 
1784-1790, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422008000700033 
 
AMORIM FILHO, V. R.; FRANZINI, V.P.; GOMES NETO, J.A. Exploring potentialities of 
the HR-CS FAAS technique in the determination of Ni and Pb in mineral waters. Eclética 
Química. v. 33, p. 49-56, 2008. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-46702008000100007 
 
AMOS, M. D.; WILLIS J. B. Use of high-temperature pre-mixed flames in atomic absorption 
spectroscopy. Spectrochimica Acta. v22, n. 7, p. 1325–1343, 1966. 
http://dx.doi.org/10.1016/0371-1951(66)80037-1 
 
ANDRADE, V.T.; Avaliação da toxicidade de água produzida tratada por processo 
evaporativo com a finalidade de reúso em solo. 2009. f. 144. Tese (Doutorado em 
Engenharia Química). Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 2009.  
 
ANTHEMIDIS, A.N.; XIDIA, S.; GIAKISIKLI, G. Study of bond Elut® Plexa TM PCX 
cation exchange resin in flow injection column preconcentration system for metal 
determination by flame atomic absorption spectrometry. Talanta. v. 97, p. 181-186, 2012. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2012.04.014 
 
ARRUDA, M. A. Z. ; SUSSULINI, A. Determinação de cromo (VI) por espectrometria de 
absorção atômica com chama após a extração e pré-concentração no ponto nuvem. Eclética 
Química. v. 31, n. 1, p. 73-80, 2006. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-46702006000100009 
 
ASADOULAHI, T.; DADFARNIA, S.; SHABANI, A.M.H. Determination of Thallium 
Traces by ETAAS after On-Line Matrix Separation and Preconcentration in a Flow Injection 
System. Journal of the Brazilian Chemical Society. v. 18, n. 7, p. 1353-1359, 2007.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0103-50532007000700010 
 
ASTDR - AGENCY FOR TOXIC SUBSTANCES AND DISEASE REGISTRY. 
Toxicological profile for nickel.  U.S. Department of Health and Human Services. Public 
Health Service. Georgia, 2005. 
 
BAIRD, C.; CANN, M. Química Ambiental. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011 
 
BELTRAME, L.T.C. Sistemas microemulsionados aplicados à remoção de cor de efluentes 
têxteis. 2006. f. 184. Tese (Doutorado em Engenharia Química). Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, 2006. 
 
BEZERRA, M. A. B.; SANTOS, W. N. L.; LEMOS, V. A.; KORN, M. G. A.; FERREIRA, S. 
L. C. On-line system for preconcentration and determination of metals in vegetables by 
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry. Journal of Hazardous 
Materials. v. 148, p. 334-339, 2007. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.02.047 
 
BEZERRA, M.A.; MAÊDA, S.M.N.; OLIVEIRA, E.P.; CARVALHO, M.F.B.; SANTELLI, 
R. E. Internal standardization for the determination of cadmium, cobalt, chromium and 
manganese in saline produced water from petroleum industry by inductively coupled plasma 



86 
 

 

optical emission spectrometry after cloud point extraction. Spectrochimica Acta Part B. v. 
62, p. 985–991, 2007. doi:10.1016/j.sab.2007.06.009 
 
BISCARO, P. A., MENEGÁRIO, A. A., TONELLO, P. S., CALDORIN, R. Pré-
concentração de cádmio com saccharomyces cerevisiae e determinação em águas fluviais 
usando espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado. Química 
Nova. v. 30, n. 2, p. 323-326, 2007. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422007000200016 
 
BISPO, M. S.; BOA MORTE, E. S.; KORN,M. G. A.; TEIXEIRA, L. S. G.; KORN, M.; 
COSTA, A. C. S. Determination of Pb in river water samples by inductively coupled plasma 
optical emission spectrometry after ultrasound-assisted co-precipitation with manganese 
dioxide. Spectrochimica Acta, Part B. v. 60, p. 653– 658, 2005. 
doi:10.1016/j.sab.2005.02.011 
 
BORGES, D.L.G.; CURTIUS, A.J.; WELZ, B.; HEITMANN, U. Fundamentos da 
espectrometria de absorção atômica de alta resolução com fonte contínua. Revista Analytica. 
v. 18, p. 58-67, 2005. http://www.revistaanalytica.com.br/ed_anteriores/18/art02.pdf 
 
BRAGA, B; HESPANHOL, I; CONEJO, J.G.L.; MIERZWA, J.C.; BARROS, M.T.L.; 
SPENCER, M.; PORTO, M.; NUCCI, N.; JULIANO, N.; EIGER, S. Introdução a 
engenharia ambiental. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
  
CADORE, S.; MATOSO, E.; KUBOTA, L.T. Use of silica gel chemically modified with 
zirconium phosphate for preconcentration and determination of lead and copper by flame 
atomic absorption spectrometry. Talanta. v. 60, p. 1105-1111, 2003. doi:10.1016/S0039-
9140(03)00215-7 
 
CAPEK, I. Preparation of metal nanoparticles in water-in-oil (wyo) microemulsions. 
Advances in Colloid and Interface Science. V.110, P. 49–74, 2004. 
doi:10.1016/j.cis.2004.02.003 
 
CARABIAS-MARTÍNEZ, R., RODRIGUEZ-GONZALO, E. B., MORENO-CORDERO, J. 
L., PÉREZ-PAVÓN, C. GARCIA-PINTO, LAESPADA, E.F. Surfactant cloud point 
extraction and preconcentration of organic compounds prior to chromatography and capillary 
electrophoresis. Journal of Chromatography A. v. 902, p. 251–265, 2000.  
http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(00)00837-2 
 
CARASEK, E., TONJES J. W., SCHARF, M. Pré-concentração de chumbo e cádmio em um 
sistema de micro extração líquido-líquido e determinação por espectrometria de absorção 
atômica com chama. Química Nova. v. 25, n. 5, p. 748-752, 2002. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422002000500008 
 
ÇEKIÇ, S. D., FILIK, H., APAK, R. Use of an o-aminobenzoic acid-functionalized XAD-4 
copolymer resin for the separation and preconcentration of heavy metal(II) ions. Analytica 
Chimica Acta. 505, 2004. doi:10.1016/S0003-2670(03)00211-3 
 
CIOLA, R. Fundamentos de catálise. São Paulo: EDUSP, 1981. 
 



87 
 

 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (BRASIL). Resolução n° 357 de março 
de 2005. Disponível em: http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res05/res35705.pdf Acesso 
em: 25 jun. 2013 
 
CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE (BRASIL). Resolução n° 430 de 13 de 
maio de 2011. Disponível em: 
http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res11/propresol_lanceflue_30e31mar11.pdf Acesso 
em: 25 jun. 2013 
 
DANTAS NETO,A.A.; DANTAS, T.N.C.; MOURA, M.C.P.A. Evaluation and optimization 
of chromium removal from tannery effluent by microemulsion in the Morris extractor. 
Journal of Hazardous Materials. v. B114 p.115–122, 2004.  
doi:10.1016/j.jhazmat.2004.07.007 
 
DANTAS, T.N.C., DANTAS NETO, A.A.; MOURA, M.C.P.A.; BARROS NETO, E.L. ; 
FORTE, K.R. ; LEITE, R.H.L. Heavy metals extraction by microemulsions. Water 
Research. v. 37, p. 2709–2717 
 
DANTAS, T.N.C.; OLIVEIRA, K.R.; DANTAS NETO, A.A.; MOURA, M.C.P.A. The use 
of microemulsions to remove chromium from industrial sludge. Water Research. v. 43, p. 
1464-1470, 2009. doi:10.1016/j.watres.2008.12.047 
 
DANTAS, T.N.C.; OLIVEIRA, K.R.; DANTAS NETO, A.A.; MOURA, M.C.P.A.; The use 
of microemulsions to remove chromium from industrial sludge. Water Research. v. 43, p. 
1464–1470, 2009. doi:10.1016/j.watres.2008.12.047 
 
DESSUY, M.B. Espectrometria de absorção atômica em chama com fonte contínua (hr – 
cs faas): avaliação de figuras de mérito e aplicação para análise de tecido animal. 
Dissertação (Mestrado em Química). Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto 
Alegre, 2007. 
 
DONATI, G.L.; Avaliação da viabilidade da determinação de cobalto e cromo em 
alimentos por espectrometria de absorção atômica com forno tubular na chama e 
aerossol térmico (TS-FF-AAS). 2006. f. 99. Dissertação (Mestrado em Ciências, Área de 
concentração: Química Analítica). Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2006.  
 
DRESSLER, V.; POZEBON, D.; CURTIUS, A.; Determination of heavy metals by 
inductively coupled plasma mass spectrometry after on-line separation and preconcentration. 
Spectrochimica Acta Part B. v. 53, p. 1527–1539, 1998. http://dx.doi.org/10.1016/S0584-
8547(98)00180-3 
 
DUFFUS, J.H. “HEAVY METALS” - A MEANINGLESS TERM?. Pure and Applied 
Chemistry. v. 74, p. 793–807, 2002 
 
DUTRA, R.L.; CANTOS, G.A.; PEROZIN, A.R.; SILVA, C.S.M.; WALTRICK, C.D.A.; 
BALEN, M.G.; HERMES, E.M.; MELO, E.S. Determinação de zinco em soro sanguíneo pelo 
método de faas e sua correlação com o estado de estresse. Saúde em Revista. v.6, n.14, p. 31-
37, 2004. http://www.unimep.br/phpg/editora/revistaspdf/saude14art04.pdf 
 



88 
 

 

ERKEY, C. Supercritical carbon dioxide extraction of metals from aqueous solutions: a 
review, The Journal of Supercritical Fluids, v. 17, p. 259–287, 2000. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.talanta.2009.04.025 
 
ESCALEIRA, L. A. Extração e pré-concentração no ponto nuvem para a determinação 
de metais em águas salinas por espectrometria de emissão ótica com fonte de plasma 
indutivamente acoplado. 2005. f. 101. Dissertação (Mestrado em Geoquímica Ambiental). 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2005. 
 
FAKHRU’L-RAZI A.B.; ALIREZA P.; LUQMAN C. A.; DAYANG R. A. B.; SAYED S. 
M.; ZURINA Z. A. Review of technologies for oil and gas produced water treatment, Journal 
of Hazardous Materials. v.170, p.530-551, 2009. http://dx.doi.org/ 
10.1016/j.jhazmat.2009.05.044 
 
FLOREK, S.; BECKER-ROSS, H. High -resolution Spectrometer for Atomic Spectrometry. 
Journal of Analytical Atomic Spectrometry. v. 10, p. 145-147, 1995. 
 
FREIRE A.S.; SANTELLI, R.E. Trace elements determination in high salinity petroleum 
produced formation water by high-resolution continuum source graphite furnace atomic 
absorption spectrometry after matrix separation using Chelex-100® resin. Spectrochimica 
Acta Part B. v. 71-72, p. 92-97, 2012. doi:10.1016/j.sab.2012.05.007 
  
GABARDO, I., T. Caracterização química e toxicológica da água produzida descartada 
em plataformas de óleo e gás na costa brasileira e seu comportamento dispersivo no 
mar. 2007. f. 250. Tese (Doutorado em Química). Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte, 2007. 
 
GHAEDI, M.; AHMADI, F.; SHOKROLLAHI, A.; Simultaneous preconcentration and 
determination of copper, nickel, cobalt and lead ions content by flame atomic absorption 
spectrometry. Journal of Hazardous Materials. v.142, p. 272–278, 2007. 
doi:10.1016/j.jhazmat.2006.08.012 
 
GOLDHABER, S.B. Trace element risk assessment: essentiality vs. toxicity. Regulatory 
Toxicology and Pharmacology, v. 38, p. 232–242, 2003. doi:10.1016/S0273-
2300(02)00020-X  
 
HARNLY, J. M.; O’HAVER, T. C.; GOLDEN, B.; WOLF, W. R. Background-Corrected 
Simultaneous Multielement Atomic Absorption Spectrometer. Analytical Chemistry, v. 51, 
n. 12, p. 2007-2014, 1979. doi: 10.1021/ac50048a027 
 
HEITMANN, U.; SCHIITZ, M.; BECKER-ROB, H.;  FLOREK, S. Measurements on the 
Zeeman-splitting of analytical lines by means of a continuum source graphite furnace atomic 
absorption spectrometer with a linear charge coupled device array. Spectrochimica Acta 
Part B, v. 51 p. 1095-1105, 1996. http://dx.doi.org/10.1016/0584-8547(96)01504-2 
 
HO,C.P.; HSEU, Z.Y.; IIZUKA, Y.; JIEN, S.H. Chromium Speciation Associated with Iron 
and Manganese Oxides in Serpentine Mine Tailings. Environmental engineering science.  v. 
30, n. 5, p. 241-247, 2013. doi: 10.1089/ees 2012.0046 
 



89 
 

 

HOLLER, F.J.; SKOOG, D.A.; CROUCH, S.R. Princípios de análise instrumental. 6. ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
HOLMBERG, K.; JÖNSSON, B.; KRONBERG, B.; LINDMAN, B. Surfactants and 
Polymers in Aqueous Solution. 2 ed. England: John Wiley & Sons, Ltd, 2002. 
 
ILHI, N.; BAKER, S.; Trace Element Composition of Municipal Waters in the United States: 
A Comparison of ICP-AES and ICP-MS Methods. Journal of Food Composition and 
Analysis. v.14, p. 619-629, 2001. doi:10.1006/jfca.2001.1024 
 
KAGAYA, S.; MIZUNO, T.; TOHDA, K. Inductively coupled plasma atomic emission 
spectrometric determination of 27 trace elements in table salts after coprecipitation with 
indium phosphate, Talanta. v. 79, p. 512–516, 2009. doi:10.1016/j.talanta.2009.04.025 
 
LEHN, S.A.; WARNER, K.A.; HUANG, M.; HIEFTJE, G.M. Effect of sample matrix on the 
fundamental properties of the inductively coupled plasma. Spectrochimica Acta Part B. v. 
58, p. 1785–1806, 2003. doi:10.1016/S0584-8547Ž03.00159-9  
 
L’VOV, B.V. The analytical use of atomic absorption spectra. Spectrochimica Acta. v. 17, 
p.761-770, 1961. http://dx.doi.org/10.1016/0371-1951(61)80141-0 
 
LATORRE, C. H.; MENDEZ, J. A.; GARCIA, J. B.; MARTIN, S. G.; CRECENTE, R.M.P. 
Carbon nanotubes as solid-phase extraction sorbents prior to atomic spectrometric 
determination of metal species: A review, Analytica Chimica Acta. v. 749, p. 16– 35, 2012. 
http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2012.09.001 
 
LU, J.; TIAN, J.; GUO, N.; WANG, Y.; PAN, Y. Microemulsion extraction separation and 
determination of aluminium species by spectrofluorimetry, Journal of Hazardous Materials. 
v.185, p. 1107–1114, 2011. doi:10.1016/j.jhazmat.2010.10.019 
 
LUCENA NETO, M.H. Estudo da influência de tensoativos em sistemas 
microemulsionados na extração de gálio e alumínio. 2005. f. 160. Tese (Doutorado em 
Engenharia Química). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2005. 
 
MADRAKIAN, T., ZOLFIGOL, M. A., SOLGI, M., Solid-phase extraction method for 
preconcentration of trace amounts of some metal ions in environmental samples using silica 
gel modified by 2,4,6-trimorpholino-1,3,5-triazin. Journal of Hazardous Materials. v. 160, 
p. 468–472, 2008. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.03.021 
 
MANNIO, J.; JÄRVINEN, O.; TUOMINEN, R.; VERTA, M.; Survey of trace elements in 
lake waters of Finnish Lapland using the ICP-MS technique. Science of the Total 
Environment. v. 160/161, p. 433-439, 1995. http://dx.doi.org/10.1016/0048-9697(95)04376-
C 
 
MARANHÃO, T. A.; MARTENDAL, E.; BORGES, D. L. G.; CARASEK, E.; WELZ B.; 
CURTIUS, A. J. Cloud Point Extraction for the Determination of Lead and Cadmium in 
Urine by Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry with Multivariate Optimization 
Using Box—Behnken Design, Spectrochimica Acta Part B. v. 62, p. 1019-1027, 2007. 
doi:10.1016/j.sab.2007.05.008 
 



90 
 

 

MARTINS, M.L.; PRIMEL, E. G.; CALDAS, S.S.; PRESTES, O. D.; ADAIME, M. B.; 
ZANELLA,R. Microextração Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME): fundamentos e 
aplicações, Scientia Chromatographica. v. 4, p. 35-51, 2012. 
http://dx.doi.org/10.4322/sc.2012.004 
MEESRI, S., PRAPHAIRAKSIT, N., IMYIM, A., Extraction and preconcentration of toxic 
metal ions from aqueous solution using benzothiazole-based chelating resins. Microchemical 
Journal. v. 87, p. 47-55, 2007. doi:10.1016/j.microc.2007.05.006 
 
MELO, V.F.; ANDRADE, M.; BATISTA, A.H.; FAVARETTO, N.; GRASSI, M.T.; 
CAMPOS, M.S. Chumbo e zinco em águas e sedimentos de área de mineração e metalurgia 
de metais. Química Nova. v. 35, n. 1, p. 22-29, 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-
40422012000100005 
 
MENDIL, D.; TUZEN, M.; USTA, C.; SOYLAK, M. Bacillus thuringiensis var. israelensis 
immobilized on Chromosorb 101: A new solid phase extractant for preconcentration of heavy 
metal ions in environmental samples. Journal of Hazardous Materials. v. 150, p. 357–363, 
2008. doi:10.1016/j.jhazmat.2007.04.116 
 
MINISTÉRIO DA SAÚDE (BRASIL). Portaria 2.914 de 12 de dezembro de 2011. 
Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.html 
Acesso em: 25 jun. 2013 
 
MIRÓ,M.; ESTELA,J. M.; CERDÁ,V. Application of flowing stream techniques to water 
analysis Part III. Metal ions: alkaline and alkaline-earth metals, elemental and harmful 
transition metals, and multielemental analysis, Talanta. v. 63, p. 201–223, 2004. 
doi:10.1016/j.talanta.2003.10.047 
 
MOHADI, R. Determination of heavy metals in natural waters and sediments by high 
resolution-continuum source flame and graphite furnace atomic absorption 
spectrometry. 2012. f. 144. Tese (Doctor of Natural Sciences), Faculty of Mathematics, 
Informatics and Natural Sciences University of Hamburg, 2012.  
 
MOHAMMADI, S.Z.; AFZALI, D.; POURTALEBI, D. Flame atomic absorption 
spectrometric determination of trace amounts of lead, cadmium and nickel in different 
matrixes after solid phase extraction on modified multiwalled carbon nanotubes, Central 
European Journal of Chemistry. v. 8, p. 662-668, 2010. doi: 10.2478/s11532-010-0029-8 
 
MOURA, M.C.P.A. Utilização de microemulsões como agentes modificadores de 
superfícies para remoção de íons metálicos. 2001. f. 203. Tese (Doutorado em Engenharia 
Química). Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2001. 
 
MYERS, D. Surfactant science and technology. 3 ed. Hoboken: John Wiley & Sons, Inc., 
2006. 
 
NEVES, S.R.M. Espectrometria de absorção atômica em chama com fonte contínua (HR 
– CS FAAS): avaliação de figuras de mérito e aplicação para análise de tecido animal. 
2009. f. 84. Dissertação (Mestrado em Química, Área de concentração: Química Analítica). 
Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2009.  
 



91 
 

 

OJEDA, C.B.; ROJAS, F.S.; PAVÓN, J.M.C. Preconcentration of Cadmium in 
Environmental Samples by Cloud Point Extraction and Determination by FAAS, American 
Journal of Analytical Chemistry.v. 1, p. 127-134, 2010. doi:10.4236/ajac.2010.13016 
 
OLIVEIRA, A.G.; FORMARIZ, T. P.; URBAN, M. C. C.; SILVA JÚNIOR, A. A.; 
GREMIÃO, M. P. D. Microemulsões e fases líquidas cristalinas como sistemas de liberação 
de fármacos, Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas. v. 41, n. 3, P. 301-313, 2005. 
http://www.scielo.br/pdf/rbcf/v41n3/a03v41n3.pdf 
 
OLIVEIRA, A.G.; SCARPA, M.V.;  CORREA, M.A.;  CERA, L.F.R.; FORMARIZ, T.P. 
Microemulsões: estrutura e aplicações como sistema de liberação de fármacos. Química 
Nova. v.27, n. 1, p.131-138, 2004. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422004000100023 
 
OLIVEIRA, E.P.; YANG, L.; STURGEON, R.E.; SANTELLI, R.E.; BEZERRA, M.A.; 
WILLIE, S.N.; CAPILLA, R. Determination of trace metals in high-salinity petroleum 
produced formation water by inductively coupled plasma mass spectrometry following online 
analyte separation/preconcentration, Journal of Analytical Atomic Spectrometry. v. 26, p. 
578–585, 2011. doi: 10.1039/C0JA00108B 
 
PESAVENTO, M; ALBERTI, G.; BIESUZ, R. Analytical methods for determination of free 
metal ion concentration, labile species fraction and metal complexation capacity of 
environmental waters: A review. Analytica Chimica Acta. v. 631, p. 129–141, 2009. 
doi:10.1016/j.aca.2008.10.046 
 
PETRY, C. F., Determinação de Elementos Traço em Amostras Ambientais por ICP 
OES. 2005. f. 73. Dissertação (Mestrado em Química). Universidade Federal do Rio Grande 
do Sul. Porto Alegre, 2005.  
 
RAMESH, A., MOHAN, K. R., SESHAIAH, K., Preconcentration of trace metals on 
Amberlite XAD-4 resin coated with dithiocarbamates and determination by inductively 
coupled plasma-atomic emission spectrometry in saline matrices. Talanta. v. 57, p. 243–252, 
2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0039-9140(02)00033-4 
 
ROSSI ,C. G. F. T. ; DANTAS,T. N. de C.; NETO, A. A.D.; MACIEL, M. A. M. 
Microemulsões: uma abordagem básica e perspectivas para aplicabilidade industrial. Revista 
Universidade Rural: Série Ciências Exatas e da Terra. v. 26, n. 1-2, p. 45-66, 2007. 
http://www.editora.ufrrj.br/revistas/exatas/rce/v26n1-2/45-66.pdf 
 
RPS. Onshore co-produced water: extent and management, Waterlines Report, National 
Water Commission, Canberra, 2011. 
 
SAIDI, M.; KHALAF, H. Using microemulsion for recovery of uranium from phosphoric 
acid of Annaba (Algeria). Hydrometallurgy. v. 74, p. 85–91, 2004. 
doi:10.1016/j.hydromet.2004.01.002 
 
SALOMON, S.; JENNE, V.; HOENIG, M. Practical aspects of routine trace element 
environmental analysis by inductively coupled plasma–mass spectrometry, Talanta. v. 57, p. 
157–168, 2002. http://dx.doi.org/10.1016/S0039-9140(01)00678-6 
 



92 
 

 

SANTOS JR, A. F. S., KORN, M. G. A., JAEGER, H. V., SILVA. M. N. S., COSTA, A. C. 
S. Determinação de Mn, Cu e Zn em matrizes salinas após separação e pré-concentração 
usando amberlite XAD-7 impregnada com vermelho de alizarina s. Química Nova. v. 25, n. 
6B, p. 1086-1090, 2002. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422002000700008 
 
SANTOS, J.S.; SANTOS, M.L.P.; OLIVEIRA, E. Estudo da mobilização de metais e 
elementos traço em ambientes aquáticos do semiárido brasileiro aplicando análises de 
componentes principais. Química Nova. v. 31, n. 5, p. 1107-1111, 2008. 
http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422008000500032 
 
SANTOS, L.M.G. Estudo de diferentes técnicas da espectrometria de absorção atômica 
na determinação de elementos inorgânicos em matrizes de interesse sanitário. 2009. f. 
126. Tese (Doutorado em Vigilância Sanitária). Instituto Nacional de Controle de Qualidade 
em Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, 2009. 
 
SCHLEMMER, G.; WELZ, B. Palladium and magnesium nitrates, a more universal modifier 
for graphite furnace atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta. v. 41B, p. 1157-
1165, 1986. http://dx.doi.org/10.1016/0584-8547(86)80175-6 
 
SCHLEMMER, G.; GLEISNER, H.; GUO, T.Z.; HERKLE, R.; HEITMANN, U. 8th Rio 
Symposium on Atomic Spectrometry, Paraty, Brazil, Book of Abstracts, 2004. 
 
SERESHTI, H.; KHOJEH, V.; SAMADI, S. Optimization of dispersive liquid–liquid 
microextraction coupled with inductively coupled plasma-optical emission spectrometry with 
the aid of experimental design for simultaneous determination of heavy metals in natural 
waters, Talanta. v. 83, p. 885–890, 2011. doi:10.1016/j.talanta.2010.10.052 
 
SLAVIN, W. Atomic absorption spectroscopy. The present and future Analytical Chemistry. 
v. 54, n.6, p. 685-694, 1982. doi: 10.1021/ac00243a718 
 
SOYLAK, M.; TUZEN, M.; ELCI, L. Multi-element pre-concentration of heavy metal ions 
by solid phase extraction on Chromosorb 108, Analytica Chimica Acta. v. 548, p. 101–108, 
2005. doi:10.1016/j.aca.2005.06.005 
 
SPANEMBERG, F. E. M. Planejamento de experimentos com mistura no estudo da vida útil 
de balas duras. XXX Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 2010. 
 
STALIKAS, C.D., Micelle-mediated extraction as a tool for separation and preconcentration 
in metal analysis. Trends in Analytical Chemistry. v. 21, n. 5, p. 343-355, 2002. 
http://dx.doi.org/10.1016/S0165-9936(02)00502-2 
 
STOKES, R.J.; EVANS, D.F. Fundamentals os interfacial engineering. New York: Wiley – 
VHC Inc., 1997. 
 
TANG, A., JIANG, D., YAN, X., Cloud point extraction preconcentration for capillary 
electrophoresis of metal ions. Analytica Chimica Acta. v.507, p. 199-204, 2004. 
 
TODOLÍ, J. L.; GRAS, L.; HERNANDIS, V.; MORA J. Elemental matrix effects in ICP-
AES, Journal of Analytical Atomic Spectrometry. v.17, p. 142–169, 2002. doi: 
10.1039/b009570m  



93 
 

 

 
WINSOR, P.A. hydrotropy, solubilization and related emulsification processes. Transactions 
of the Faraday Society. v.46, p. 762-772. 1950. doi: 10.1039/TF9504600762 
 
TRUJILLO, I. S.; ALONSO, E. V.; TORRES,A. G. J.; PAVÓN, M. C. Development of a 
solid phase extraction method for the multielement determination of trace metals in natural 
waters including sea-water by FI-ICP-MS, Microchemical Journal. v.101, p. 87–94, 2012. 
doi:10.1016/j.microc.2011.11.003 
 
ULUSOY, H. İ.; GÜRKAN, R.; AKSOY, U.; AKÇAY, M. Development of a cloud point 
extraction and preconcentration method for determination of trace aluminum in mineral 
waters by FAAS, Microchemical Journal. v. 99, p. 76–81, 2011. 
doi:10.1016/j.microc.2011.03.013 
 
U.S. EPA - United State Environment Protection Agency. SW-846. Test Methods for 
Evaluating Solid Waste, Physical Chemical Methods, Chapter three, Inorganic Analites, 
Revision 4, 2007. 
 
VANLOON, G.W.; STEPHEN, J.D. Environmental chemistry: a global perspective. 3 ed. 
New York: Oxford University Press Inc, 2011.  
 
VEGUERÍA, S. F. J.; GODOY, J.M.; CAMPOS, R. C.; GONÇALVES, R. A. Trace element 
determination in seawater by ICP-MS using online, offline and bath procedures of 
preconcentration and matrix elimination, Microchemical Journal. v. 106, p. 121–128, 2013. 
doi:10.1016/j.microc.2012.05.032 
 
VIGNOLA, F., BORGES, D.L.G.; CURTIUS, A.J.; WELZ, B.; BECKER-ROSS, H. 
Simultaneous determination of Cd and Fe in sewage sludge by high-resolution continuum 
source electrothermal atomic absorption spectrometry with slurry sampling. Microchemical 
Journal. v. 95, p. 333–336, 2010. doi:10.1016/j.microc.2010.01.014 
 
VLESSIDIS, A.G.; TSOGAS, G.Z.; GIOKAS, D.L. Graphite furnace and hydride generation 
atomic absorption spectrometric determination of cadmium, lead, and tin traces in natural 
surface waters: Study of preconcentration technique performance. Journal of Hazardous 
Materials. v.163, p. 988–994, 2009. doi:10.1016/j.jhazmat.2008.07.098 
 
VOLYNSKY, A. B. Comparative efficacy of platinum group metal modifiers in 
electrothermal atomic absorption spectrometry, Spectrochimica Acta Part B. v. 59, p. 1799– 
1821, 2004. doi:10.1016/j.sab.2004.07.005 
 
WALSH, A. The application of atomic absorption spectra to chemical analysis. 
Spectrochimica Acta. v. 7, p. 108-117, 1955. 
 
WATARAI, H. Microemulsions in separation sciences. Journal of Chromatography A. v. 
780, p. 93-102, 1997. http://dx.doi.org/10.1016/S0021-9673(97)00444-5 
 
WELZ, B.; SPERLING, M. Atomic Absorption Spectrometry. 3. ed. Weinheim: Wiley-
VCH, , 1999. 
 



94 
 

 

WINSOR, A. Hydrotropy, solubilization and related emulsification processes: Part IX.-the 
electrical conductivity and the water dispersibility of some solubilized systems. Trans. 
Faraday Soc. 46 (1950) 762-772. 
 
WHO - World Health Organization. Guidelines for drinking-water quality.4. ed. Geneva: 
WHO Press, World Health Organization, 2011. 
 
YAMINI, Y.; FARAJI, M. S.; SHARIATI, R.; HASSANI, M.; GHAMBARIAN, On-line 
metals preconcentration and simultaneous determination using cloud point extraction and 
inductively coupled plasma optical emission spectrometry in water samples, Analytica 
Chimica Acta. v. 612, p. 144–151, 2008. doi:10.1016/j.aca.2008.02.034 
 
YAN-ZHAO, Y.; TAO, Z.; CHUAN-BO, X.; XUE-MEI, X.; LING, L.; ZHAN-YU, L. Study 
on the extraction of cobalt and nickel from NH4SCN solution by Winsor II microemulsion 
system. Separation and Purification Technology. v. 60 p. 174–179, 2008. 
doi:10.1016/j.seppur.2007.08.006 
 
ZHAO, L.; ZHONG, S.; FANG, K.; QIAN, Z.; CHEN, J. Determination of cadmium(II), 
cobalt(II), nickel(II), lead(II), zinc(II), and copper(II) in water samples using dual-cloud point 
extraction and inductively coupled plasma emission spectrometry, Journal of Hazardous 
Materials. v. 239– 240, p. 206-212, 2012. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2012.08.066 
 


	CAPA_PPGQ_Doutorado.pdf
	1: Capa Dout PPGQ




