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RESUMO 

 

O presente trabalho descreve o desenvolvimento de um método para 

determinação de Cu, por espectrometria de absorção atômica em forno de grafite 

(GF AAS), em amostras de suplementos protéicos de 3 marcas diferentes, 

adquiridas comercialmente na cidade de Niterói - RJ, obtidos a partir do soro do leite 

(whey protein), utilizando análise direta de sólidos em suspensão. Foram estudados 

diferentes parâmetros, como temperaturas de pirólise e atomização de soluções 

aquosas de Cu e suspensões das amostras, tipos de diluentes e concentrações dos 

mesmos, concentrações da suspensão, uso de aquecimento, irradiação ultrassônica 

e ação de surfactantes. Os melhores resultados foram obtidos com temperaturas de 

pirólise e atomização foram de 600 ºC e 2200 ºC para soluções aquosas contendo 

Cu e suspensões, diluentes HNO3 1,0 mol L-1 e HNO3 0,4 mol L-1 + HCl 0,5 mol L-1 + 

H2O2 0,02 mol L-1 (mix), 2,0% m/v de amostra, 60 minutos de imersão em ultrassom 

e uso de surfactante Triton X-114, 1,00% m/v na suspensão contendo HNO3 1,0 mol 

L-1 e mix. Os limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) do método 

nas melhores condições de análise da suspensão foram, respectivamente, 0,08 e 

0,2 g g-1. A recuperação do analito utilizando calibração com padrões aquosos, no 

caso da suspensão contendo HNO3 1,0 mol L-1, se deu entre 81 - 110%. No caso do 

mix, entre 62 - 72%. A concentração de Cu nas amostras digeridas se encontrou 

entre LOQ e ≤ 1,30 g g
-1 

e as suspensões apresentaram valores, no máximo 4% 

menores que os das soluções digeridas. Todas as amostras continham 

concentrações de Cu abaixo das exigidas por leis nacionais e internacionais. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Palavras-chave: suplementos alimentares, cobre, GF AAS, abordagem 

univariada. 
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ABSTRACT 

 

The present work describes the development of a method for the 

determination of copper, by graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF 

AAS), in samples of protein supplements of three different brands, commercially 

acquired in Niterói city - RJ, obtained from whey protein, using direct analysis of 

suspended solids. Different parameters were studied, such as pyrolysis and 

atomization temperature of aqueous solutions of copper and slurry samples, diluents 

media and concentrations of the same, concentrations of slurry, heating, use of 

ultrasonic radiation and action of surfactants. Best results were achieved with 

pyrolysis and atomization temperatures of 600 °C and 2200 °C for aqueous solutions 

containing copper ou slurry, diluents 1.0 mol L-1 HNO3 and 0.4 mol L-1 HNO3 + HCl 

0.5 mol L-1 + H2O2 0.02 mol L-1 (mix), 2.0% w/v sample, 60 minutes in ultrasonic bath 

and use of Triton X-114, at 1.00% m/v in the suspension containing 1.0 mol L-1 HNO3 

and mix. The limit of detection (LOD) and limit of quantification (LOQ) of the method 

under the best slurry analysis conditions were, respectively, 0.08 and 0.2 g g-1. 

Recovery of the analyte using calibration with aqueous standards, in the case of the 

slurry containing 1.0 mol L-1 HNO3, was between 81-110%. In the case of the mix, 

between 62 - 72%. The concentration of Cu in the digested samples was between 

LOQ and ≤ 1.30 g g-1 and the suspensions presented values, at most 4% lower than 

those of the digested solutions. All samples contained copper concentrations below 

those required by national and international laws. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 SUPLEMENTOS ALIMENTARES  

Suplemento alimentar é todo alimento especialmente formulado com objetivo 

de auxiliar atletas, suprindo suas necessidades nutricionais especiais e auxiliar no 

desempenho do exercício. Contém vitaminas, minerais, fibras, proteínas, 

aminoácidos, ácidos graxos, aminoácidos, enzimas, entre outros, sendo excluídos 

desta categoria substâncias estimulantes, hormônios ou similares, além 

de substâncias com propósito terapêutico ou medicamentoso (RESOLUÇÃO DE 

DIRETORIA COLEGIADA Nº 18, de 27 de abril de 2010, ANVISA).  

Segundo a European Food Safety Authority suplementos são fontes 

concentradas de nutrientes ou outras substâncias com efeito nutricional ou 

fisiológico, a fim de complementar a dieta básica. Podem ser ingeridas na forma de 

dose, como pílulas, comprimidos, líquidos, sólidos, entre outros. Sua ingestão 

excessiva pode causar efeitos colaterais de alto risco; portanto, as instruções de 

ingestão de quantidade máxima e nutrientes inseridos são imprescindíveis para 

garantir seu uso seguro.   

  

1.1.1 Proteína extraída do soro do leite (whey protein)  

É um conjunto de aminoácidos essenciais para o corpo humano, composto 

majoritariamente de cadeia ramificada, que apresentam alto valor nutritivo. Também 

contém alto teor de cálcio e peptídeos bioativos do soro. É largamente utilizado na 

área esportiva, com possíveis efeitos sobre a síntese proteica muscular esquelética, 

redução da gordura corporal, regulação da adiposidade e aperfeiçoamento 

do desempenho físico. Pesquisas envolvendo a análise de seus compostos 

bioativos evidenciam benefícios para a saúde humana. Dentre estes destacam-se 

seus efeitos hipotensivo, antioxidante e hipocolesterolêmico (HARAGUCHI et al., 

2008).  

Esse aglomerado de proteínas apresenta uma estrutura contendo pontes 

de dissulfeto, que inferem estabilidade estrutural e são constituídas por -

lactoglobulina, -lactoalbumina, albumina do soro bovino, imunoglobulinas e glico-

macropeptídeos (HARAGUCHI et al., 2008). Essas porções podem variar em 

tamanho, peso molecular e função, e estão contidas em todos os tipos de leite, 
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sendo, no caso do leite bovino, formado por cerca de 80% de caseína e 20% de 

proteínas do soro, percentual que pode variar de acordo com a raça do gado, ração 

fornecida e país de origem (FISCHBORN, 2009).  

Em relação aos micronutrientes, o whey protein é composto maciçamente por 

ferro, cálcio e sódio, somando entre 0,7% e 1% do total, porém pode também conter 

traços de metais como o Cu, sendo estes incorporados durante o processo de 

preparo, envase, estocagem e/ou transporte (OLIVEIRA et al., 2015).  

Durante décadas, as proteínas extraídas do soro do leite foram dispensadas 

pela indústria de alimentos, sendo geradas durante o processo de fabricação de leite 

e queijo. Somente em 1971, o Dr. Paavo Airola descreveu seus efeitos fisiológicos 

benéficos, quando foram aderidos na prática esportiva (HARAGUCHI et al., 2008).  

  

1.2 MERCADO E REGULAMENTAÇÃO  

 

1.2.1 Mercado mundial e brasileiro  

Apesar do conhecimento sobre a existência dos suplementos alimentares 

e similares já há algumas décadas, somente a partir dos anos 2000 houve um forte 

investimento em propaganda e marketing na área, gerando um retorno à indústria de 

alimentação de R$ 529,6 bilhões em 2014, e somente o mercado de alimentos e 

bebidas com apelo à saúde e ao bem-estar deve movimentar R$ 108,5 bilhões até 

2019, globalmente falando (KWASNICKA, 2015).  

No Brasil, a cadeia de nutrição esportiva cresceu 148% em vendas de 2009 a 

2014, se posicionando em quarto lugar, atrás dos Estados Unidos, Austrália e Reino 

Unido. Já as indústrias produtoras conseguiram alcançar R$1,49 bilhão em 

faturamento em 2016, o que representou um crescimento de 10% em relação ao 

período anterior. Devido a isso, há preocupação em investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, a fim de criar novas texturas, sabores e fórmulas, objetivando 

atrair os mais variados públicos, desde idosos e veganos a competidores 

profissionais (BRASNUTRI, 2017).  

 

 

 

 

 



 

3 
 

1.2.2 Regulamentação internacional e brasileira  

O Codex Alimentarius é um plano da Organização das Nações Unidas (ONU), 

para a Organização da Agricultura e Alimento (do inglês FAO – Food and 

Agriculture Organization), e Organização Mundial da Saúde, idealizado e 

implementado em 1963, com a intenção de estabelecer normas internacionais na 

área alimentícia, composto de padrões, diretrizes e guias sobre Boas Práticas e de 

Avaliação de Segurança e Eficácia, sendo seus principais objetivos os de proteger a 

saúde dos consumidores e garantir práticas leais de comércio entre os países. 

A Resolução das Nações Unidas 39/248, de 1985, sugere que os países integrantes 

pela ONU, sendo o Brasil um deles, adotem o Codex como base para a criação de 

leis e normas referentes ao setor de alimentos (Codex Alimentarius, 1981).  

O Conselho de Nutrição Responsável (do inglês Council for Responsible 

Nutrition) fundado em 1973 e com sede em Washington, D.C., é a associação 

comercial líder que representa suplementos dietéticos e fabricantes de alimentos 

funcionais e fornecedores de ingredientes, produzindo e comercializando grande 

parcela destes globalmente. Os associados são obrigados a seguirem uma série de 

regulamentos federais e estaduais referentes a suplementos dietéticos nas áreas de 

fabricação, marketing, controle de qualidade e segurança, bem como ao Código de 

Ética da CRN (Council for Responsible Nutrition, 1994).  

Em 1994, foi a provada nos Estados Unidos a Lei de Educação e Saúde do 

Suplemento Alimentar, com o apoio do CRN, que confere autoridade à 

Administração de alimentos e medicamentos (do inglês, FDA - Food and Drug 

Administration) além de amplas ferramentas para proteger os consumidores, 

permitindo a estes o acesso a uma gama de suplementos alimentares de alta 

qualidade, seguros e benéficos (Council for Responsible Nutrition, 1994).   

A União Europeia (UE) adotou a ideia e, em 10 de Junho de 2002, fixou 

normas referentes à fabricação e comercialização dos suplementos alimentares 

na Diretiva nº 2002/46/CE dos Parlamento e Conselho Europeu. 

No Brasil, em 1980, o Ministério das Relações Exteriores instaurou o Comitê 

do Codex Alimentarius do Brasil (CCAB), instituído pela Resolução CONMETRO - 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial nº 01, de 17 

de março de 1980 e reestruturado através das Resoluções CONMETRO nº 07, de 
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26 de julho de 1988, nº 01 de 16 de junho de 1989, nº 12 de 24 de agosto de 1992 e 

nº 05 de 26 de maio de 1993.   

O CCAB é composto por 13 membros de órgãos do governo, das indústrias e 

de órgãos de defesa do consumidor: Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), Ministério 

da Ciência e Tecnologia (MCT), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e 

Qualidade Industrial (INMETRO), Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), Instituto de Defesa dos Consumidores (IDEC), dentre outros. Técnica e 

especificamente, a análise e avaliação são feitas pelos INMETRO, ANVISA e MAPA, 

levando os resultados ao CCAB, submetendo-os às reuniões internacionais dos 

Comitês do Codex (ANVISA, 1980).  

A RDC nº 18, de 27 de abril de 2010, instaurada pela ANVISA, é específica 

para alimentos para atletas, estando inclusos suplementos alimentares, onde são 

esclarecidos seus requisitos, classificações, designações, composição de 

macronutrientes e rotulagem.  

O Ministério da Saúde e Secretaria de Vigilância Sanitária utilizou-se de 

Portarias para enquadrar quesitos no setor alimentício, como as:  

 Portaria nº 30, de 13 de janeiro de 1998, na qual alimentos para 

controle de peso são inseridos, institui a definição, classificação, composição de 

micro e macronutrientes e contaminantes, formas de apresentação, armazenamento, 

rotulagem e registro dos mesmos;  

 A Portaria nº 31, de 13 de janeiro de 1998, que enquadra alimentos 

adicionados de nutrientes essenciais, determina requisitos, classificações, 

designações, composição de micro e macronutrientes, armazenamento, rotulagem e 

registro dos mesmos;  

 A Portaria nº 32, de 13 de janeiro de 1998, referente a suplementos 

vitamínicos e ou minerais, regulamenta a definição, classificação, composição de 

micronutrientes e contaminantes, formas de apresentação, rotulagem e registro.  

Em suma, não há uma norma ou similar específica e completa adequada 

para suplementos alimentares para fins esportivos. O mesmo vale 

para determinação e quantificação de macro e micronutrientes, e contaminantes. No 

Brasil, a ANVISA, INMETRO, fabricantes e centros de pesquisas se utilizam da 

Farmacopeia Brasileira, enquadrando as ditas amostras em fármacos para a 
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realização de testes e certificados. Internacionalmente, segue-se diretrizes do setor 

alimentício da OMS e suas próprias Farmacopeias também.  

 

1.3 O COBRE  

O Cu está extensamente disposto na natureza e é considerado um 

dos elementos traço essenciais para o corpo humano, atuando em diversas 

funções bioquímicas como parte de muitas metaloproteínas e metaloenzimas. Para 

a população em geral, grande parte deste micronutriente é obtida da dieta, através 

da ingestão de legumes, carnes, frutos secos e bebidas e alguns tipos de águas 

minerais (BAIERLE et al., 2010).  

Na Tabela 1 são apresentadas as Ingestões Diárias Recomendadas de Cu 

considerando diferentes organizações nacionais e internacionais. 

 

Tabela 1: Ingestão Diária Recomendada de Cu (mg dia-1) de acordo com 

diferentes órgãos responsáveis.  

Ingestão Recomendada de Cu para adultos mg dia-1 

Organização Mundial da Saúde* 1,0 – 1,4 

Comitê Científico de Alimentação (UE)* 1,1 

Administração de Alimentos 

e Medicamentos (Estados Unidos e Canadá)** 
2,0 

ANVISA (Brasil)*** 0,9 

Fontes: *OMS, 1999. **FDA, 1993.  ***RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005. 

 

O Cu é encontrado principalmente sob forma cúprica, Cu2+, porém também 

pode existir na forma cuprosa Cu+, no interior celular. Sua característica redox é 

usada nas etapas da geração de energia e catálise na geração de espécies reativas 

de oxigênio no organismo. Entre 85% e 95% do Cu estão ligados covalentemente 

a ceruloplasmina sérica, uma glicoproteína hepática transportadora de cobre 

plasmático, por isso a importância da quantificação deste metal na maioria das 

pesquisas e estudos (SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD, 2006).  

O acúmulo no corpo humano do elemento de estudo pode levar a Doença de 

Wilson, uma manifestação hereditária genética que leva à mutação do cromossomo 

13 responsável por produzir a proteína ATP7B. Sua ingestão em excesso, 
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juntamente com uma dieta rica em gordura saturada e gordura trans, também está 

associada a doenças neurodegenetarivas, como Alzheimer e mal de Parkinson, pois 

há o aumento da concentração de Cu+, íon que tem um elétron livre para doar, 

formando radicais livres que quebram compostos como proteínas e DNA (BAIERLE 

et al, 2010). 

O diagnóstico pode ser feito através de exames oftalmológicos, de sangue, 

urina e/ou biópsia hepática. O tratamento varia de acordo com a concentração de Cu 

encontrada no corpo do paciente, indo desde dieta com supressão de alimentos 

ricos em Cu, uso de penicilina juntamente com suplementos ricos em zinco, 

hemodiálise ou, em casos mais graves, até transplante de fígado (JOHNSON et al., 

2009). 

Em revés, a deficiência do mesmo pode resultar em déficits hematopoiéticos, 

gerando anemia hipocrômica microcítica (baixo nível de hemoglobinas devido 

afatores genéticos ou deficiência de ferro), associada a leucopenia (baixo nível de 

leucócitos),  neutropenia (baixos níveis de neutrófilos) e doenças  cardiovasculares, 

pois sua concentração plasmática modifica o transporte de sódio pela membrana 

dos eritrócitos. Há também a diminuição de eficiência do trabalho de enzimas, como 

a SOD 1 e SOD 3 (superóxido desmutases) que utilizam o Cu para a conversão de 

superóxidos, na forma de radicais livres, em O2 e H2O2. Há estudos sendo 

desenvolvidos ligando a carência de Cu nestas enzimas à Esclerose Lateral 

Amiotrófica (ELA), Síndrome de Down e hepatocarcicoma (BAIERLE et al, 2010).  

Outra consequência da deficiência deste metal é o desenvolvimento 

neurológico incompleto em crianças, devido à codificação errada na produção da 

proteína ATP7A, impedindo que haja distribuição necessária e suficiente do Cu pelo 

corpo, denominada Síndrome de Menkes (BAIERLE et al, 2010).  

Seu diagnóstico é confirmado através de exame de sangue e o tratamento é 

feito com ingestão de medicamentos a base de Cu, seja por via oral ou venosa 

(JOHNSON et al., 2009).  
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1.4 ANÁLISE DIRETA DE SÓLIDOS UTILIZANDO AMOSTRAGEM EM 

SUSPENSÃO 

Suspensão é uma solução heterogênea composta de uma fase sólida, onde 

está o analito em estudo, inserida em um diluente líquido, e há pouca solubilidade 

entre eles (MAGALHÃES et al., 1998). 

A etapa de separação do analito da matriz que compõe a amostra pode 

ser determinante na análise, envolvendo  tanto solubilização parcial como total da 

amostra no diluente. Há também diferentes métodos de preparo podendo ser por via 

seca ou úmida, considerando as variáveis a serem estudadas, como 

aquecimento em sistemas abertos ou fechados, o uso de ultrassom e/ou energia 

radiante, uso de surfactantes, concentrações de amostra e diluentes (NOGUEIRA, 

2003).  

Os agentes oxidantes são usados para decompor amostras orgânicas antes 

da determinação do metal. Normalmente é utilizado ácido concentrado juntamente 

com aquecimento, sendo relevante ponderar características como força do ácido, 

poder oxidante e complexante, ponto de ebulição, solubilidade dos sais resultantes, 

segurança na manipulação, pureza e as consequências ambientais. O ponto 

de ebulição da solução não deve exceder o do ácido durante a extração, a fim de 

evitar o alto consumo do mesmo. Ácidos nítrico, clorídrico, sulfúrico, fosfórico, 

fluorídrico e peróxido de hidrogênio, como igualmente suas misturas, são usados 

para decompor amostras orgânicas, ligas metálicas, minerais comuns, solos, rochas, 

argilas e silicatos (OLIVEIRA, 2003).  

A análise de uma suspensão pela espectrometria de absorção atômica possui 

a vantagem da determinação direta do metal, economizando tempo, energia e 

reagentes necessários para a etapa de digestão. Em revés, o uso de suspensões 

acarreta em ocasionais entupimentos da ponteira injetora e, como consequência, um 

sinal analítico não condizente com o real; o aparecimento de resposta de fundo e a 

necessidade de homogeneização da suspensão durante toda a análise, enquanto 

que para suspensões digeridas a matriz orgânica é degradada, produzindo água e 

CO2, retirando a interferência por matriz do contexto (SOUSA et al., 2015). 

TOKMAN, N. (2007) estudou Cu em amostras em suspensão de suplementos 

multivitamínicos e minerais por espectrometria de absorção atômica eletrotérmica 

(ET AAS). Os parâmetros estudados foram volume total da suspensão, 
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concentração de amostra e efeito do uso do surfactante Triton X-100, sendo o 

diluente usado água destilada-deionizada. Os resultados foram 10 mg de amostra, 

250 L de água e 20 L de Triton X-100, e foram encontrados 1,82g L-1 de Cu em 

10 L de cada amostra estudada, estando abaixo dos valores exigidos por lei. 

SILVA et al. (2013) determinou Cu em corantes alimentares usando amostras 

em suspensão e a técnica de espectrometria de absorção atômica com forno de 

grafite (GF AAS). Para o estudo foi usado uma solução 0,4% v/v HNO3. O uso de 

diferentes modificadores químicos, H2O2, temperaturas de pirólise e atomização 

foram avaliados. Os resultados com os maiores sinais analíticos se deram com o 

não uso de H2O2; 5 g Pd + 3 g Mg(NO3)2 como modificador químico, 1200 ºC e 

2000 ºC para temperaturas de pirólise e atomização. Os testes de recuperação 

permaneceram entre 90 - 100%. As concentrações de Cu se mostraram abaixo da 

exigida pela legislação brasileira. 

BORDAJANDI et al. (2004) determinaram Cu em diferentes alimentos de 

Huelva (Espanha) digerindo as amostras em forno de microondas utilizando HNO3 e 

H2O2, à 100 °C por 4 horas,  utilizando otimização univariada e espectrometria de 

absorção atômica com atomização por chama (F AAS). Os resultados se mostraram 

satisfatórios, entre 0,14 e 13,2 g g-1, de acordo com o tipo de alimento, estando 

abaixo dos valores exigidos pela OMS. 

SORIANO, S.; NETTO, A. D. P.; CASSELLA, R. J. (2007) determinaram Cu 

em amostras digeridas de suplementos multivitamínicos e minerais por F AAS. Os 

parâmetros estudados foram: concentração de ácido, método de agitação e 

ultrassom, aplicando otimização multivariada. Os resultados para 0,12 g de amostra 

em 20 mL de solução mostraram que o uso de agitação magnética e ultrassom 

foram similares, tendo seu máximo em 5 minutos, assim como a efetividade de 

extração das soluções de HCl ou HNO3 + HCl, se mantidas sempre à 1 mol L-1 total, 

irradiação por 5 minutos. As condições ótimas citadas forneceram valores para a 

recuperação entre 93-105% para o Cu. 

DA-COL et al. (2008) pesquisou Fe, Zn e As em amostras de feijão e 

suplementos a base de fígado de aves servidos na merenda escolar de Campinas, 

SP, usando a técnica F AAS. Houve a digestão ácida de 200 mg de amostra em 3 

mL de HNO3 concentrado e 1 mL de H2O2 30% m/m em forno de microondas. Os 

teores dos metais se encontraram abaixo do máximo certificado. 
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LISBOA, T. P. (2016) estudou Na, Ke Cr em amostras de suplementos 

alimentares do tipo whey protein, hipercalórico e protein bar com a técnica de GF 

AAS. Houve realização de digestão ácida em forno de microondas usando 250 mg 

de suplemento e 6 mL HNO3 65% e 2 mL H2O2  35%. Para determinação de Cr 

usou-se Mg(NO3)2 como modificador químico. As recuperações geram resultados 

entre 77-230%. 

As pesquisas encontradas na literatura sobre determinação de metais em 

suspensões e soluções (suspensões digeridas) em diferentes tipos de amostras de 

suplementos e alimentos utilizando espectrometria de absorção atômica estão 

resumidas na Tabela 2. 
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Tabela 2: Revisão bibliográfica de trabalhos que realizaram análise de diferentes 

amostras utilizando suspensão em meio ácido, digestão ácida e espectrometria de 

absorção atômica. 

Amostra Analitos Técnica 
Tratamento da 

Amostra 

Referência 

Bibliográfica 

Suplementos 

multivitamínicos e 

minerais 

Cu ET AAS 

270 L de 

suspensão com 

10 mg  de 

amostra e 1:12,5 

(Triton X-100 : 

água) 

TOKMAN, N. 

(2007) 

Corantes 

alimentícios 
Cu GF AAS 

Suspensão em 

solução ácida + 

5 g Pd + 3 g 

Mg(NO3)2 

SILVA 

et al (2013) 

Diferentes 

alimentos de 

Huelva 

(Espanha) 

Cu F AAS 

Digestão com 

HNO3 e H2O2 em 

forno de 

microondas 

BORDAJANDI 

et al (2004) 

Suplementos 

multivitamínicos e 

minerais 

Cu F AAS 

0,12 g em 20 mL 

de solução ácida 

digerida em forno 

de microondas 

SORIANO, 

et al (2007) 

Feijão e 

suplementos a 

base de fígado 

de aves 

Fe, Zn e 

As 
F AAS 

200 mg em 4 mL 

de solução ácida 

em forno de 

microondas 

DA-COL 

et al (2008) 

Whey protein, 

hipercalórico e 

protein bar 

Na, K e 

Cr 
GF AAS 

250 mg em 8 mL 

de solução ácida 

em forno de 

microondas 

LISBOA, T. P. 

(2016) 
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 1.5 ABORDAGEM UNIVARIADA  

O método de estudo univariado também pode ser chamado de método do 

fator único, pois é a alteração e observação da resposta de um único fator em 

estudo, enquanto os outros se mantêm fixos. O propósito é alcançar a melhor 

resposta para o fator em estudo. Para o teste do parâmetro seguinte, o valor ótimo 

encontrado para o primeiro experimento é mantido, sendo este segundo mudado até 

sua potencialização (GÓIS, 2012).  

Apesar de amplamente difundido na área acadêmico-científica, o termo 

"otimização univariada" não é considerado correto, uma vez que o resultado ótimo 

para um quesito é conseguido mantendo-se todos os outros fixos. Alterando 

qualquer item do sistema fixado anteriormente, uma nova resposta ótima será 

obtida.  

O estudo univariado é uma estratégia muito utilizada em pesquisas analíticas 

devido sua simplicidade. Ao escolher este recurso, é necessário considerar quesitos 

como melhor precisão, maior sensibilidade, menor limite de detecção, maior número 

de medidas por tempo e menor custo. Uma desvantagem do uso do método é o não 

conhecimento de uma possível perturbação que a otimização de uma etapa pode 

causar à outra (EIRAS et al., 1996).  

Existem diversas pesquisas publicadas, em diferentes áreas, onde se valeram 

da abordagem univariada, sendo obtidos resultados satisfatórios. 

  

 1.6 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM FORNO DE 

GRAFITE  

O estudo sobre espectrometria atômica começou a despertar interesse e ter 

relevância em meados do século XVII, com os experimentos de Joannes Marci, em 

1648, realizando observações sobre a origem do arco-íris, com embasamento no 

espalhamento da luz solar nas gotículas d'água. Em 1672, Isaac Newton dissertava 

sobre a decomposição e recomposição da luz do sol através de um prisma. Já em 

1800 houve a descoberta da região do infravermelho por William Herschel e da 

região do ultravioleta, em 1801, por Ritter e Wollaston. Este também descobriu, em 

conjunto com Fraunhofer, em 1802, linhas escuras no espectro obtido a partir da luz 

do sol, porém somente em 1820 foram explicadas por Brewster como sendo 
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causadas pelo processo de absorção da radiação na atmosfera do sol (AMORIM et 

al., 2008).  

Em 1859, o químico Robert Bunsen juntamente com o físico 

Gustav Kirchhoff criaram um espectrômetro a fim de observar o comportamento de 

metais excitados por chama não luminosa. Em 1860 estes descreveram o processo 

de emissão e absorção de energia radiante por átomos na chama, sendo a emissão 

atômica a escolhida por pesquisadores até nos dias atuais, no século XXI, como 

técnica analítica eficiente na determinação de metais (OKUMURA et al., 2004).  

Já em 1900, Plank compôs a lei quântica de absorção e emissão da radiação, 

na qual um átomo somente pode absorver radiação num comprimento de onda 

característico (SKOOG, HOLLER & NIEMAN, 1998). 

Em 1954, Alan Walsh trouxe à luz novamente a técnica de espectrometria de 

absorção atômica, somente sendo aceita como um todo na comunidade científica 

em 1960, devido ao pouco investimento feito até então. Esta técnica para a 

determinação de metais possuía vantagens como baixo limite de detecção, 

simplicidade, seletividade, boa resolução e baixo custo de operação (AMORIM et al., 

2008).  

Os primeiros espectrômetros eram constituídos de chama como atomizador, 

lâmpada de catodo oco como fonte de radiação específica, monocromador, 

que seleciona o comprimento de onda desejado, e um detector, que transforma 

energia de radiação eletromagnética não absorvida pela amostra em sinal elétrico 

(OLIVEIRA, 2004). 

Em 1959, Boris L'Vov utilizou forno de grafite como atomizador, quando foi 

observado que melhores respostas foram obtidas quando a análise é feita em  

g L-1 e, no caso da chama, em mg L-1, exemplificados na Figura 1 (AMORIM et al., 

2008). 
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Figura 1: Esquema da estrutura interna do espectrômetro de absorção atômica com 

feixe duplo, podendo haver troca do queimador por um forno de grafite.

 

Fonte: scpscience.com. Acessado em 09/04/2018. 

 

Desde o fim do século XX, a atomização pode ser feita de diferentes 

maneiras, sendo por chama ou eletrotermicamente em forno de grafite as mais 

usadas. É parte primordial do espectrômetro, uma vez que é onde ocorre a pirólise e 

a atomização (RIBEIRO et al., 2002). 

Apesar dos F AAS e GF AAS serem usados com maior frequência em 

estudos e análises, eles possuem particularidades e é o que determinará a escolha 

de qual será usado em cada caso, tendo suas características dispostas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Diferentes características do F AAS e GF AAS. 

 F AAS GF AAS 

Princípio de atomização Chama Corrente elétrica 

Utilização da amostra injetada Aproximadamente 10% 90 – 100% 

Quantidade de amostra injetada Aproximadamente 1 mL 5 – 50 L 

Sensibilidade mg L-1 g L-1 

Desvio padrão relativo ≤ 1% 2 - 5% 

Tempo de análise 10 – 30 s/amostra 3 – 5 min/amostra 

Pirólise de suspensões Não é completa Completa 

Fonte: shimadzu.com.br. Acessado em 20/05/2018. 

 

O espectrofotômetro de absorção atômica é capaz de determinar um metal, 

por via úmida e seca, por exemplo, quali e quantitativamente, bem como 

semi metais e alguns ametais em diversas amostras ambientais, biológicas, 

geológicas, dentre outras (RIBEIRO et al., 2002).  
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A medida realizada pelo equipamento é feita através da transmitância, ou 

seja, a radiação eletromagnética que alcançou o detector, e depende de fatores 

como concentração da amostra, elemento em estudo, comprimento de onda 

e comprimento do caminho percorrido pelo feixe de luz. Para determinar a 

concentração do analito em uma amostra, os dois últimos fatores não devem variar, 

bem como a intensidade inicial do feixe de radiação. A condição para que tal análise 

ocorra é que a matriz seja destruída, permanecendo átomos livres no estado 

fundamental (do elemento em estudo) capazes se serem excitados a níveis de 

energias maiores (OLIVEIRA, 2004).  

Através da Lei de Lambert-Beer é possível calcular a concentração da 

solução em estudo (OLIVEIRA, 2004):  

A = log (P0/P) = l N k   

Dados no Sistema Internacional, onde:  

A = Absorvância;  

P0 = Intensidade do feixe de luz inicial;  

P = Intensidade do feixe que chega ao detector;  

N= número de espécies absorventes;  

l = Distância percorrida pela radiação através da solução (m);  

k  = Coeficiente de absorção espectral.  

 

Para o uso adequado do espectrofotômetro de absorção atômica com 

atomização eletrotérmica é importante considerar seu programa de temperatura, 

exemplificado na Tabela 4, com o objetivo de obter o maior e mais confiável sinal 

analítico. 
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Tabela 4: Programa hipotético de temperatura para o GF AAS. 

Etapa 
Temperatura 

(ºC) 

Rampa; 

Patamar (s) 

Vazão do gás 

(L min-1) 
Situação 

1 95 5; 40 3,0 Secagem I 

2 120 10; 30 3,0 Secagem II 

3 1000 5; 20 3,0 Pirólise 

4 2300 0; 2 0 Atomização 

5 20 1; 3 3,0 Limpeza 

Fonte: SILVA, 2013. 

 

O programa de temperatura do GF AAS é composto, em geral, das etapas de 

secagem (secagem da amostra), pirólise (quando há a separação dos componentes 

da matriz e sua destruição, sem perder o analito), a atomização (produção do vapor 

atômico do elemento de estudo da amostra) e limpeza (quando há a eliminação de 

qualquer substância que tenha restado no forno). O fluxo de gás inerte é importante, 

pois arrasta vapores formados durante as etapas de secagem, pirólise e limpeza, 

assim como protege a superfície interna do forno de grafite (CORREIA et al., 2005). 

Uma etapa a se preocupar e acompanhar é a escolha do programa de 

temperatura para pirólise e atomização, de acordo com a Figura 2, definindo-se as 

temperaturas onde ocorrerá a degradação completa da matriz da amostra sem 

perder o analito (pirólise) e a melhor relação entre o sinal analítico, tempo de vida do 

forno e menor tempo de atomização possível (atomização) (CORREIA et al., 2005). 
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Figura 2: Esquema de uma curva de pirólise e atomização e a escolha das 

temperaturas com melhor sinal analítico. 

 

Fonte: SILVA, 2013. 

 

Ainda referente à Figura 2, T1 é a temperatura onde o sinal analítico é máximo 

e quando há a garantia da destruição total da matriz da amostra; T2 é quando há o 

desaparecimento de resposta referente à temperatura de pirólise; T3 é quando há o 

aparecimento do primeiro sinal analítico referente à temperatura de atomização e T4 

é a menor temperatura que apresenta o maior sinal analítico possível, visando 

poupar o tubo de grafite (SILVA, 2013). 

O conceito STPF (Forno com Plataforma e Temperatura Estabilizada, do 

inglês Stabilized Temperature Platform Furnace) é um conjunto de condições que 

devem ser usadas simultaneamente a fim de garantir resultados confiáveis e livres 

de interferência no forno de grafite. Estas condições são: tubo de grafite pirolítico 

(mais inerte e menos poroso ao vapor atômico), plataformas de L’vov (onde ocorre 

atomização em atmosfera isotérmica no tempo e espaço, com aquecimento rápido 

do forno de grafite, conhecida como “rampa zero”), interrupção do gás interno 

durante a atomização (aumenta o tempo de residência do vapor do analito no 

caminho óptico, conduzindo a um aumento na sensibilidade e aproximação das 

condições de isotermicidade do forno), uso de modificadores químicos (que 

aumentam a volatilidade da matriz ou a estabilidade térmica do analito, podendo-se 

trabalhar em temperaturas de pirólise maiores), processamento rápido de sinal, área 

de pico e correção de fundo por efeito Zeeman, por exemplo (WELZ et al., 1999). 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolvimento de um método para a determinação de Cu em amostras de 

suplementos alimentares do tipo whey protein, utilizando análise direta de sólidos 

em suspensão e espectrometria de absorção atômica com forno de grafite. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Digestão de amostras de whey protein com ácido nítrico e peróxido de 

hidrogênio em forno de microondas; 

 Determinação de Cu nas amostras digeridas por espectrometria de 

absorção atômica com forno de grafite; 

 Estudo univariado do procedimento de preparo de suspensão de 

amostras de whey protein; 

 Aplicação do método desenvolvido em todas as amostras; 

 Testar a exatidão do método com teste de recuperação em amostras 

em suspensão e por comparação com os resultados referentes às amostras 

digeridas em forno de microondas; 

 Comparar os resultados obtidos com as Ingestões Diárias 

Recomendadas estabelecidas nacional e internacionalmente. 
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3. INSTRUMENTOS, MATERIAIS E REAGENTES 

 

Diferentes amostras de whey protein adquiridas comercialmente em lojas 

especializadas na cidade de Niterói-RJ sofreram digestão ácida e foram assistidas 

pelo forno de microondas Speedwave Xpert, Berghof (Eningen, Alemanha). Para 

medir a massa de todos os sólidos foi usada a balança analítica ATX/ATY, 

Shimadzu (São Paulo, Brasil). O banho de ultrassom utilizado foi o Ultracleaner 

1600, Unique (Indaiatuba, Brasil) e o banho-maria foi o NT-265, Nova Técnica – 

Equipamentos para Laboratórios (Piracicaba, Brasil). A água utilizada no preparo de 

todas as soluções foi deionizada pelo sistema Pure Classic, Elga LabWater (São 

Paulo, Brasil) com resistividade 14,0 M cm, à 21 ºC. 

Todas as soluções e suspensões foram preparadas com reagentes de grau 

analítico. O ácido nítrico (65% m/m) da Qhemis (Jundiaí, Brasil) foi destilado abaixo 

do ponto de ebulição utilizando o destilador de ácido Alpha RA 8, LAUDA L000650 

(Delran, Estados Unidos). Foram usados também HCl (36% m/m) da J. T. Baker 

(Aparecida de Goiânia, Brasil), H2O2 50% m/m da Synth (Diadema, Brasil), 

surfactante Triton X-100 da Tedia (Rio de Janeiro, Brasil), surfactante Triton X-114 

da Sigma Aldrich (São Luis, Estados Unidos), bem como padrão de Cu 1000 mg L-1 

Qhemis (Jundiaí, Brasil). 

Todas as amostras foram analisadas no espectrômetro de absorção atômica 

com forno de grafite e correção de fundo com lâmpada de D2 AA 6600 GFA-EX7i, 

Shimadzu (São Paulo, Brasil), tendo lâmpada de catodo oco de Cu Shimadzu (São 

Paulo, Brasil) e fornos de grafite sem plataforma Shimadzu (São Paulo, Brasil). 

O gás argônio utilizado nas análises por GF AAS era da marca White Martins 

(Rio de Janeiro, Brasil) e possuía 99,999% de pureza. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

4.1 ESTUDO DA CURVA ANALÍTICA PARA COBRE 

Foram preparadas soluções-padrão de 1 – 25 g L-1 de Cu 0,5% HNO3 v/v a 

partir de uma solução estoque de 1000 mg L-1 de Cu e analisadas por GF AAS. 

Foram digeridas, em duplicata, em forno de microondas, programado 

conforme sugestão do equipamento para leite integral em pó e mostrado na Tabela 

5, amostras contendo cerca de 0,5 g de whey protein de 3 diferentes marcas, 5,0 mL 

de HNO3 65% e 2,0 mL de H2O2 50%, juntamente com dois brancos. Foram 

nomeadas whey protein A, B e C. Após este processo, todas as soluções foram 

transferidas para frascos plásticos, avolumadas para 25 mL e seus sinais analíticos 

foram obtidos por GF AAS. 

 

Tabela 5: Programa de temperatura, pressão e potência do forno de microondas 

utilizado na digestão ácida das amostras de whey protein. 

Etapa Temperatura 

(ºC) 

Pressão 

(bar) 

Rampa 

(min) 

Tempo 

(min) 

Potência 

(W) 

1 150 0 15 5 49 

2 175 0 5 5 49 

3 190 0 5 25 49 

4 51 0 1 5 0 

5 51 0 0 2 0 

6 51 0 0 0 0 

 

4.2 ESTUDO UNIVARIADO DE CONDIÇÕES SUBMETIDAS À SUSPENSÃO  

Foram preparadas uma suspensão utilizando 0,10g de whey protein C em 10 

mL totais (1,00% m/v) utilizando uma solução de HNO3 5% v/v, uma solução aquosa 

contendo 5 g L-1 de Cu e 0,5% HNO3 v/v e um branco contendo esta mesma 

solução ácida. 

O estudo da temperatura de pirólise, utilizando as soluções acima, se deu 

entre 200 – 1400 ºC e a de atomização entre 2000 – 2500ºC. 

Para o estudo do diluente, foram preparadas diferentes suspensões contendo 

HNO3, HCl, H2O2 e suas misturas entre 0,4 – 1,2 mol L-1 HNO3. 
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No caso da concentração de amostra, a mesma foi variada entre 0,25 – 

5,00% m/v, o tempo de imersão em ultrassom entre 5 – 90 min, aquecimento entre 

50 – 120 ºC e a concentração de surfactantes Triton X-100 e Triton X-114 entre 0,25 

– 5,00% m/v. 

A melhor condição de cada etapa foi utilizada no estudo seguinte. 

 

4.3 ESTUDO DA RECUPERAÇÃO DO COBRE 

As amostras foram fortificadas com 5 e 10 g L-1 de Cu e analisadas por GF 

AAS.. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE COBRE NAS AMOSTRAS 

DIGERIDAS 

5.1.1 Estudo da curva analítica para o cobre 

Realizadas as análises das soluções de Cu entre 1 – 25 g L-1, utilizando 

também o branco, foi percebido que houve linearidade da absorvância em relação à 

concentração de Cu, podendo ser comprovado pelo coeficiente de correlação linear 

de 0,9976, mostrado na Figura 3. 

 

Figura 3: Curva analítica para o Cu entre 1 – 25 g L-1 (n = 3) medida por GF AAS. 

 

 

Através da equação da reta contida na Figura 3, foi possível encontrar as 

concentrações de Cu, em g g-1, das amostras digeridas, apresentadas na Tabela 6. 
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Tabela 6: Concentrações de Cu (g g-1, n = 2, concentração média ± intervalo de 

confiança a 95%) e desvio padrão relativo determinados por GF AAS em amostras 

de suplementos alimentares digeridos. 

 

 

 

 

 

 

O desvio padrão relativo do whey protein B foi consideravelmente alto, pois, 

assim como com A e C, foi realizado somente em duplicata e não foi possível refazer 

nova digestão devido a um problema técnico do forno de microondas. 

Devido à amostra de whey protein C ter maior concentração média de Cu, 

estando este valor com o menor desvio padrão relativo dentre os obtidos, os testes 

seguintes foram realizados com suspensões da amostra citada. 

 

5.2 ESTUDO DAS SUSPENSÕES 

 

5.2.1 Estudo do programa de temperatura do forno de grafite 

O programa de temperatura foi estudado por medidas de curva de pirólise e 

atomização para o padrão aquoso e suspensão da amostra, apresentados na Figura 

4. 

Para a solução aquosa contendo Cu notou-se que não houve resposta de 

fundo em nenhuma temperatura estudada, por não ter matriz para eliminar, e que os 

maiores sinais analíticos se deram em 600 ºC para a pirólise e 2200 ºC para a 

atomização. 

No caso da suspensão, foi percebido que para a temperatura de pirólise até 

500 ºC houve resposta de fundo relevante, ou seja, a matriz estava absorvendo 

radiação das lâmpadas, havendo diminuição considerável do mesmo nas 

temperaturas acima da citada, uma vez que houve a eliminação da matriz. A partir 

de 900 ºC a absorvância foi diminuindo, tendo seu mínimo em 1400 ºC, como mostra 

a Figura 4, evidenciando a perda do analito por difusão nesta etapa causado pelo 

aumento da temperatura. A temperatura de 900 ºC obteve a maior absorvância, 

porém desvio padrão significativamente alto, e o erro do próprio equipamento varia 

Amostras 
[Cu] média 

(g g-1) 

RSD 

% 

Whey protein A 0,21 ± 0,01 4,99 

Whey protein B 1,09 ± 0,24 16,10 

Whey protein C 1,30 ± 0,01 0,43 
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entre ± 50 ºC, ou seja, entre 850ºC e 950 ºC, quando a resposta começa a cair. 

Assim, a temperatura ótima foi de 800 ºC devido à alta absorvância, baixo fundo, e 

desvio padrão. 

Na etapa de atomização, todas as temperaturas analisadas obtiveram baixa 

resposta de fundo, não interferindo no resultado, e 2100 ºC foi a que gerou a maior 

absorvância, tendo também baixo desvio padrão. Assim, esta foi a escolhida para as 

abordagens seguintes. O erro de ± 50 ºC do equipamento foi considerado, mas, 

como a absorvância teve valores muito próximos em 2100 e 2200 ºC, a primeira 

pode ser escolhida. 

Porém, como a análise precisa de temperatura de compromisso para 

comparação entre as amostras em suspensão, digeridas e padrão de calibração, a 

nível de comparação, as temperaturas de pirólise e atomização foram fixadas em 

600 ºC e 2200 ºC, quando os sinais analíticos dos dois tipos de soluções ainda estão 

altos e com baixos desvios padrão e respostas de fundo. 

Esse estudo garante que grande parte da matriz da amostra seja pirolisada 

sem perder o analito, uma vez que este elemento químico possui a vantagem de ser 

pouco volátil. 

 

Figura 4: Curvas de pirólise (fixando Ta = 2200 ºC) e atomização (fixando Tp = 600 

ºC) para solução de Cu 5 g L-1 em 0,5% HNO3 e para a amostra em suspensão 

contendo 1,00% m/v do whey protein C em 5% de HNO3  medidas por GF AAS (n = 

3). 
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5.2.2 Estudo do diluente para amostra em suspensão 

Através da Figura 5 foi percebido que os reagentes que obtiveram maiores 

sinais analíticos foram as soluções contendo 0,5 mol L-1 HNO3 + 0,5 mol L-1 HCl + 

0,02 mol L-1 H2O2, que foi chamado de mix, e contendo 1,0 mol L-1 HNO3. 

Por se tratar de suspensões, nem sempre a mesma massa é injetada no forno 

de grafite, então foi utilizada para comparação e estudo a absorvância integrada 

normalizada, que é o sinal analítico gerado durante a atomização do analito por um 

determinado tempo, formando uma área de pico, dividido pela massa de amostra 

pesada no preparo de cada suspensão.  

 

Figura 5: Estudo de diferentes diluentes para suspensões contendo 1,0% m/v de 

amostra de whey protein C por GF AAS (Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3). 

 

O HCl forma cloretos metálicos solúveis em água, fazendo com que o metal 

se una a ele, à frio, deixando a matriz. Já o HNO3, com o auxílio de altas 

temperaturas, é um forte oxidante, ou seja, degrada a matriz orgânica da amostra, 

auxiliando a liberação do Cu para a solução aquosa na forma de nitratos. O H2O2 

também é um oxidante e, estando em meio ácido, produz radicais livres, degradando 

rapidamente matéria orgânica em solução (NOGUEIRA, 2003). 

A suspensão contendo somente 1,0 mol L-1 HNO3 obteve uma absorvância 

integrada normalizada aproximadamente 6% menor que a da mix, e estas duas 

geraram sinais 22% maiores, em média, que com outros diluentes estudados 

Portanto, as análises seguintes foram realizadas com estes dois meios diluentes. 
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5.2.3 Estudo da concentração do diluente para amostra em suspensão 

De acordo com a Figura 6, em relação ao mix, a absorvância integrada 

normalizada teve um aumento de 29% quando passada de 0 mol L-1 para 0,4 mol L-1 

de HNO3, onde seu máximo, foi obtido. Após, houve um ligeiro decréscimo a partir 

da concentração de 0,6 mol L-1 HNO3, seguido de uma constância. Já para as 

suspensões contendo somente o HNO3, houve um aumento de 62% da absorvância 

integrada normalizada de 0 mol L-1 para 1,0 mol L-1, seguido de uma estabilização. 

O aumento na concentração de HNO3 proporciona a digestão parcial da 

amostra durante a pirólise, tornando mais fácil a atomização do Cu que foi lixiviado 

para fora do sólido. 

 

Figura 6: Estudo da concentração do HNO3 (mol L-1) para suspensões (1,0% m/v) da 

amostra whey protein C determinadas por GF AAS (Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3). 

 

As concentrações onde houveram os máximos encontrados para as 

absorvâncias integradas normalizadas para o mix e para o HNO3 foram utilizados 

nas etapas posteriores; 0,4 mol L-1 HNO3 + 0,5 mol L-1 HCl + 0,02 mol L-1 H2O2 e 1,0 

mol L-1, respectivamente. A diferença entre os resultados máximos obtidos em 

relação aos dois diluentes não foi discrepante. Logo, permaneceu o uso dos 

mesmos na sequência. 
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5.2.4 Estudo da concentração de amostra em suspensão 

Através da Figura 7, em relação ao mix, foi observado que concentrações 

entre 1,00% m/v e 5,00% m/v e, em relação ao HNO3, entre 1,50% m/v e 5,00% m/v 

geraram sinais analíticos semelhantes, podendo ser chamada de região robusta, 

porém o uso de massas pequenas de amostra, entre 0,25 e 0,50 % m/v para o mix, 

e entre 0,25% m/v e 1,00% m/v para o HNO3 apresentaram os maiores valores de 

resposta. 

 

Figura 7: Estudo por GF AAS de diferentes concentrações de amostra (% m/v) em 

suspensões da amostra whey protein C (Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3). 

 

A fim de garantir que a concentração de Cu esteja acima dos limites de 

detecção e quantificação para as suspensões estudadas, resultando em uma 

resposta confiável e válida, foi escolhida a concentração de 2,00% m/v de amostra. 

 

5.2.5 Estudo do tempo em ultrassom na amostra em suspensão 

Em relação à suspensão contendo o mix, houve um aumento da absorvância 

integrada normalizada em 74% quando comparado 0 e 60 minutos de imersão em 

ultrassom. Considerando a suspensão contendo somente HNO3, houve um 

crescimento lento até 60 minutos, levando a um aumento de resposta de 63%, como 

mostrado na Figura 8. 
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Figura 8: Estudo por GF AAS da eficácia do uso de ultrassom em suspensões 

(2,00% m/v) da amostra whey protein C (Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3). 

 

Até 30 minutos em ultrassom a absorvância integrada normalizada do mix se 

encontrava menor que a do HNO3, contudo, após esse tempo, houve uma inversão, 

e os valores para o mix aumentaram em até 72%,considerando os sinais analíticos 

máximos. 

Para os dois diluentes, o tempo de imersão da suspensão em ultrassom foi 

fixado em 60 minutos, quando houveram as máximas absorvâncias integradas 

normalizadas: 0,4033 para o mix e 0,2916 para o HNO3. 

Esta etapa foi relevante, pois a agitação ocorrida no ultrassom fez com que o 

líquido vaporizasse, gerando bolhas de ar, permeando a amostra sólida suspensa e 

formando “hot spots”, diminuindo pontualmente a pressão, fenômeno chamado 

cavitação ou fervura a frio, lixiviando mais facilmente o Cu da matriz orgânica. Pelo 

contato com as mãos, foi observado o aquecimento do tubo que continha a 

suspensão, mas a não foi medida a temperatura da mesma para posterior 

comparação com a etapa seguinte. 

 

5.2.6 Estudo do aquecimento da amostra em suspensão 

Com os sinais de absorvância integrada normalizada dispostos na Figura 9 

em relação à temperatura, foi notado que não houve variação significativa do sinal 

analítico nos dois tipos de diluentes estudados. 
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Figura 9: Estudo por GF AAS da eficácia do aquecimento das suspensões (2,00% 

m/v) da amostra whey protein C (Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3, 60 min de 

sonicação). 

 

O uso da temperatura não foi um diferencial nesta etapa, possivelmente 

porque as suspensões já haviam passado 60 minutos em imersão de ultrassom, 

onde houve formação de “hot spots”, explicados no subitem 5.7. 

 

5.2.7 Estudo do uso de surfactantes na amostra em suspensão 

O uso de surfactantes, após agitação, auxilia na molhabilidade e 

homogeneização do sólido em suspensão pelo diluente aquoso formando micelas, 

ou seja, englobando o whey protein, fazendo com que maior concentração 

massa/volume de amostra seja injetada no equipamento. Outro fator é o aumento da 

viscosidade da suspensão, retardando a deposição do sólido no fundo do frasco, 

melhorando a precisão do método e resultando na diminuição do desvio padrão. Por 

outro lado, seu não uso representa menores custos e possibilidade de contaminação 

e menos gasto de tempo devido à retirada desta etapa. 

Observando as suspensões contendo o mix e Triton X-114, foi percebido que 

as concentrações 0,25% e 0,50% m/v geraram aumentos bruscos de sinais 

analíticos, podendo estar fora da curva. Devido a comparações com os resultados 

referentes ao Triton X-100 e com os surfactantes no meio contendo 1,0 mol L-1 de 

HNO3, a concentração mais confiável a ser utilizada foi a de 1,00% m/v. Para as 

suspensões contendo o mix, houve um aumento de 36% no sinal analítico, 
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comparando 0 e 1,00% m/v de Triton X-114 e 45%, comparando 0 e 2,00% m/v de 

Triton X-100; comparações feitas também com suas respostas máximas em cada 

tipo de surfactante (Figura 10). Comparando as respostas entre os diferentes 

surfactantes; 1,00% m/v do Triton X-114 e 2,00% m/v do Triton X-100, notou-se que 

aquele gerou um sinal 2% maior que este. 

No caso das suspensões contendo HNO3 1,0 mol L-1, houve um aumento de 

41% no sinal analítico, comparando 0 e 1,00% m/v de Triton X-114 e 40%, 

comparando 0 e 1,00% m/v de Triton X-100; comparações feitas também com suas 

respostas máximas em cada tipo de surfactante (Figura 11). Comparando as 

máximas respostas entre os surfactantes; 1,00% m/v do Triton X-114 e 1,00% m/v 

do Triton X-100, notou-se que aquele gerou um sinal 3% maior que este. 

 

Figura 10: Estudo por GF AAS da eficácia de surfactantes nas suspensões (2,00% 

m/v) da amostra whey protein C, tendo mix (0,4 mol L-1 HNO3 + 0,5 mol L-1 HCl + 

0,02 mol L-1 H2O2) como diluente (Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3, 60 min de 

sonicação). 
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Figura 11: Estudo por GF AAS da eficácia de surfactantes nas suspensões (2,00% 

m/v) da amostra whey protein C, tendo HNO3 1,0 mol L-1 como diluente (Tp = 600 ºC, 

Ta = 2200 ºC, n = 3, 60 min de sonicação). 

 

 

Para a etapa de recuperação foram escolhidos Triton X-114 1,00% m/v para 

os dois diluentes estudados. Em suma, o uso de surfactantes gerou respostas cerca 

de 2 vezes maiores do que o não uso do mesmo e, por isso, seu uso para a etapa 

foi considerado. 

O uso do Triton X-114 se mostrou ligeiramente mais eficiente que o Triton X-

100. Isto se deve a sua estrutura possuir cadeia orgânica menor, dando uma 

característica mais polar que o Triton X-100, interagindo melhor com o diluente 

aquoso, polar (Figura 12). 

 

Figura 12: Estruturas moleculares dos surfactantes Triton X-100 e Triton X-114. 

 

Fonte: thermofisher.com. Acessado em 28/05/2018. 
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5.2.8 Estudo da recuperação do cobre 

Para a recuperação do analito o programa de temperatura escolhido segue 

mostrado na Tabela 7. As temperaturas de pirólise (600 ºC) e atomização (2200 ºC) 

usadas apresentaram ótimos sinais analíticos, baixas respostas de fundo e desvios 

padrão para os padrões aquosos, soluções digeridas e suspensões. 

 

Tabela 7: Programa de temperatura de análise das amostras em suspensão e após 

digestão ácida pelo GF AAS. 

Etapa Temperatura 

(ºC) 

Rampa 

 (s) 

Permanência 

(s) 

Vazão do gás 

(L h-1) 

1 100 10 10 0,10 

2 150 10 10 0,10 

3 600 10 10 1,00 

4 600 2 1 0,00 

5* 2200 0 4 0,00 

6 2500 3 3 1,00 

7 20 1 1 1,00 

*Aquisição do sinal analítico. 

 

Com os dados obtidos ao longo do estudo, mostrados na Tabela 8, foi 

possível conseguir uma equação da reta com alta correlação entre os sinais 

analíticos e concentrações dos padrões aquosos, e as concentrações mínimas 

confiáveis para comparação das amostras digeridas, usadas como referência e as 

suspensões estudadas. 

Para a obtenção dos limites de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) 

foram realizados os seguintes cálculos: 

O LOD instrumental foi calculado multiplicando-se o desvio padrão de 10 

medidas do branco por 3 e dividindo-se o resultado pela inclinação da curva analítica 

de Cu. O LOQ instrumental foi calculado da mesma forma, só trocando a 

multiplicação, ao invés de 3, por 9. 

O LOD do método foi conseguido multiplicando-se o LOD instrumental pelo 

volume total da solução e dividindo o resultado pela massa de amostra pesada. O 

LOQ do método é o LOD do método multiplicado por 3. 
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Tabela 8: Parâmetros de mérito para a determinação de Cu utilizando o método 

proposto (HNO3 1,0 mol L-1 e mix (0,4 mol L-1 HNO3 + 0,5 mol L-1 HCl + 0,02 mol L-1 

H2O2), Tp = 600 ºC, Ta = 2200 ºC, n = 3). 

Equação da reta A = 0,0076 + 0,0078C (L-1 g) 

Coeficiente de correlação linear 0,9988 

LOD instrumental 1 g L-1 

LOQ instrumental 5 g L-1 

LOD do método 0,08 g g-1 

LOQ do método 0,2 g g-1 

Faixa linear  5 – 25 g L-1 

 

Sobre a etapa de recuperação de Cu, foi observado que as suspensões 

contendo somente HNO3 resultaram em valores maiores que no caso do mix nos 

três whey protein analisados, como mostra a Tabela 9. Este resultado foi devido a 

formação de CuCl e CuCl2 à frio que, em meio contendo HCl e H2O2, forma os ditos 

compostos, que possuem temperatura de ebulição abaixo de 1500 ºC, gerando 

diminuição da concentração de cobre no meio durante a etapa de atomização. 

 

Tabela 9: Recuperação do Cu em amostras em suspensão de whey protein 

determinadas por GF AAS. Valores adicionados: 5,0 e 10 g L-1 de Cu. 

Amostra Diluente Recuperação % 

Whey protein A 
mix 62 - 72 

HNO3 81 - 99 

Whey protein B 
mix 70 - 71 

HNO3 97 - 100 

Whey protein C 
mix 68 - 71 

HNO3 98 - 110 

 

De acordo com a Tabela 10, foi possível observar que somente o whey 

protein A esteve abaixo do LOQ. As concentrações de Cu das suspensões contendo 

o mix se mostraram 24% menores que das amostras digeridas, enquanto 

comparando com as suspensões em HNO3 1,0 mol L-1, estas se mostraram 4% 

menores que as concentrações de Cu das amostras digeridas. As porcentagens dos 
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desvios padrão relativos das suspensões contendo HNO3 também foram menores 

que no caso do mix, o que leva a maior precisão e exatidão, e, consequentemente, 

maior confiabilidade dos dados, apesar de que os RSD das suspensões, com 

exceção do whey protein B, explicado no subitem 5.1.1, possivelmente devido a 

erros sistemáticos, foram maiores que das amostras digeridas, por se tratar de 

soluções heterogêneas sólido-líquido. Os RSD das suspensões contendo HNO3 1,0 

mol L-1 foram menores do que os do mix devido à maior concentração de Cu 

encontradas naquelas suspensões, uma vez que há a formação de cloretos de cobre 

no mix, explicado anteriormente. 

As concentrações de Cu encontradas se mostraram menores que as exigidas 

por leis nacionais e internacionais para Ingestão Diária Recomendada (Tabela 1), 

considerando a ingestão recomendada de suplemento alimentar não ultrapasse 30 g 

dose-1, correspondendo à quantidade máxima de Cu de 39 g dose-1, dentre as 

amostras estudadas. 

 

Tabela 10: Concentrações de Cu (g g-1, concentração média ± intervalo de 

confiança) determinadas por GF AAS em amostras de suplementos alimentares 

digeridos, suspensões tendo o mix ou HNO3 como diluente, e seus respectivos RSD 

(%). 

Amostra Tipo de solução 

[Cu] 

(g g
-1

) 

RSD  

% 

Whey protein A 

Amostra digerida < LOQ - 

Suspensão em mix < LOQ - 

Suspensão em HNO3 < LOQ - 

Whey protein B 

Amostra digerida 1,09 ± 0,24 16,10 

Suspensão em mix 0,84 ± 0,10 10,32 

Suspensão em HNO3 1,05 ± 0,06 4,68 

Whey protein C 

Amostra digerida 1,30 ± 0,01 0,43 

Suspensão em mix 0,97 ± 0,10 8,83 

Suspensão em HNO3 1,25 ± 0,10 7,43 

 

Devido às suspensões contendo HNO3 1,0 mol L-1 terem apresentado 

concentrações de Cu mais próximas às das soluções digeridas, usadas como 
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referência, menores porcentagens de desvios padrão relativos e ensaios de 

recuperação mais próximos a 100%, este diluente é o indicado para a determinação 

de Cu em suplementos alimentares preparados sob a forma de suspensão. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Após estudos teóricos e experimentais, pode-se concluir que o método 

desenvolvido é simples, não requerendo instrumentação de alto custo para o 

preparo das amostras. 

Os maiores sinais analíticos foram obtidos tendo: temperaturas de pirólise e 

atomização em 600ºC e 2200ºC, respectivamente; diluentes HNO3 1 mol L-1 e (0,5 

HNO3 + 0,5 HCl + 0,02 H2O2) mol L-1, este sendo chamado de mix; concentração de 

diluente HNO3 1 mol L-1 tendo somente este ácido inserido na suspensão e (0,4 

HNO3 + 0,5 HCl + 0,02 H2O2) mol L
-1

 para o mix; 2,0% m/v de amostra de whey 

protein; 60 minutos de imersão em ultrassom e 1,0% m/v de Triton X-114 para os 

dois diluentes. 

Os LOD e LOQ do método encontrados foram 0,08 g g-1 e 0,2g g-1, 

respectivamente. 

As amostras digeridas apresentaram concentrações de Cu entre < LOQ e 

1,30 g g-1 e as suspensões entre < LOQ e 1,25 g g-1. 

Foram obtidos ótimos valores de recuperação para o meio diluente com HNO3 

(81 – 110%) e aceitáveis para o mix (62 – 72%). 

Duas das três marcas estudadas apresentaram concentrações de Cu 

mensuráveis, estando menores que as recomendadas por leis nacionais e 

internacionais para Ingestão Diária. 
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