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RESUMO 

 

No presente trabalho é apresentada uma metodologia alternativa para a 

quantificação do corante Carmim de Índigo em balas industrializadas pelo 

processo de análise digital de imagens. Para tal, a bala industrializada é 

solubilizada em água, uma alíquota dessa solução é transferida, diluída, 

colocada em contato para agitar com uma massa de espuma de poliuretano, 

aonde será sorvida. Após a solução ser filtrada e a espuma ser seca, a mesma 

é fixada em um suporte de papel, e por meio de um scanner de mesa a imagem 

digital deste produto é registrada. Mediante o tratamento da imagem com um 

software de livre acesso para a análise de imagens (ImageJ) a intensidade de 

cor da espuma é obtida, o que possibilita a obtenção de um sinal diretamente 

proporcional a concentração do corante Carmin.  

O sinal analítico se mostrou proporcional a concentração no intervalo de 0,1 a 

20 mg L-1, fornecendo limites detecção e de quantificação do método de 19,4 e 

64,6 µg L-1 respectivamente. Esses valores foram suficientes para a 

determinação do corante nas amostras. Por fim, a eficiência do método foi 

avaliada por testes de recuperação, precisão e robustez.   

 

 
Palavras-chave: Corantes alimentares, Carmin de índigo, Bala, Poliuretano, 
Imagens Digitais 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this present work was to propose an alternative methodology 

to quantify the food coloring Indigo Carmine in an industrialized candy through 

the process of digital imaging analysis. For such, the candy is solubilized in water, 

an aliquot of this solution is transferred, diluted and then the solution is agitated 

in contact with a Polyurethane foam, which is capable of adsorbing the dye. After 

the foam is dry, it’s glued into a sheet of paper and using a flatbed scanner a 

digital image was taken. A free access software called ImageJ was used to treat 

the image taken in order to obtain the color intensity of the foam. Which was 

found to be directly proportional to the concentration of the dye Indigo Carmine. 

This following method turned out to be proportional in the range of 0,1 to 20 mg 

L-1. The calculated limits of detection and quantification of this method are 

respectively 19,4 e 64,6 µg L-1. These values obtained were enough to determine 

the food colorant in the studied candy. Finally yet importantly, the efficiency of 

the method was evaluated by recuperation tests, precision and accuracy. 

 
 

Keywords: Food Coloring, Indigo Carmine, Candy, Polyurethane foam, Digital 
Imaging  
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1 INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 
Os corantes são uma classe de substâncias enraizada na sociedade e 

contidas em diversos produtos, tais como: fibras têxtis (Sokolowska-Gajda et al., 

1996), tintas, plásticos, cosméticos (M. Rafatullah et al., 2010), medicamentos, 

bebidas e alimentos.  

Segundo o Item 1.2 da Portaria nº 540, de 27 de outubro de 1997, aditivo 

é qualquer ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos com o 

objetivo de modificar suas características físicas, químicas, biológicas ou 

sensoriais, durante sua fabricação, processamento, preparação, tratamento, 

embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação, sem 

o propósito de nutrir (BRASIL, 1997).  

O ser humano capta cerca de 87% das suas percepções sensoriais pela 

visão, desta forma, a aceitação de um produto alimentício está relacionada 

diretamente a sua cor, esta característica sensorial é fundamental na indução da 

sensação de prazer. Embora o consumo de um determinado alimento devesse 

depender principalmente de seu valor nutricional, a sua cor, aroma e textura são 

fatores que exercem efeito estimulante ou inibidor de apetite (BOBBIO, 2003). 

Embora esses efeitos sejam associações inerentes às características 

psicológicas, eles interferem na escolha dos produtos (SOUZA, 2012). 

A variação de cor nos alimentos ao longo do tempo e dos efeitos de 

processamento e armazenagem requer que a indústria adicione corantes aos 

alimentos a fim de torna-los mais atrativos aos olhos do consumidor (BASF, 

2010). Sem a adição de corantes, refrigerantes de cola não seriam marrons, 

margarinas não seriam amarelas, gelatinas não seriam coloridas, dentre 

inúmeros outros produtos conhecidos pelas suas respectivas cores. 
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1.1 Classificação Dos Corantes Alimentícios 

 

Os corantes podem ser divididos em naturais, obtidos a partir de um 

vegetal ou animal, e corantes artificiais, obtidos por síntese orgânica. 

a) Corante orgânico natural – aquele obtido a partir de vegetal, ou de animal, cujo 
princípio corante tenha sido isolado com o emprego de processo tecnológico 
adequado. 
 

b) Corante orgânico artificial – aquele obtido por síntese orgânica. 
 

c) Corante artificial – é o corante orgânico sintético não encontrado em produtos 
naturais. 

 
d) Corante orgânico sintético idêntico natural – é o corante orgânico sintético cuja 

estrutura química é semelhante à do princípio ativo isolado de corante orgânico 
natural. 

 
e) Corante inorgânico ou pigmento – aquele obtido a partir de substâncias minerais 

e submetido a processos de elaboração e purificação adequados a seu emprego 
em alimento. 

 
f) Caramelo – o corante natural obtido pelo aquecimento de açúcares à 

temperatura superior ao ponto de fusão (ANVISA, 1977). 

Quadro 1 - Corantes alimentícios permitidos no Brasil. 

 

Fonte: ANVISA, 1977. 
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1.1.1 Corantes Naturais 
 

As civilizações antigas tinham o hábito de retirar substâncias da natureza 

para colorir seus alimentos e assim melhorar sua aparência, eles adicionavam 

extratos naturais para melhorar a aparência de seus produtos. Muitas 

substâncias de origem animal, vegetal ou mineral utilizadas como especiarias e 

condimentos já tinham o objetivo de colorir os alimentos (BASF, 2009). 

A utilização de corantes naturais depende principalmente da sua extração 

a partir de fontes naturais. Durante a extração, os corantes são passíveis de 

sofrerem oxidação, isomerização, foto-oxidação ou formação de complexos 

metálicos. Embora os corantes naturais apresentem desvantagens (baixa 

estabilidade e alto custo) frente aos corantes artificiais, eles têm sido utilizados 

há anos sem evidências de danos à saúde. Outro fator relevante é o valor 

nutricional de alguns corantes naturais, como por exemplo os ß-Carotenos, que 

contém vitamina A, fortalecendo o sistema imunológico e diminuindo a 

suscetibilidade a doenças degenerativas (FRANCIS, 1992), (VALDUGA et al., 

2009), (GOMES, 2002). 

Entre as principais fontes para obtenção de corantes naturais estão as 

plantas (folhas, flores e frutos), animais (insetos) e micro-organismos (fungos e 

bactérias) (MENDONÇA, 2011). 

Os corantes mais comumente encontrados na natureza, extraídos de 

plantas e animais, são divididos em cinco classes principais: tetrapirróis, 

carotenos, flavonoides, antraquinonas e betalaínas (JACOBSON, 1994), como 

mostrado na Tabela 1.  

Tabela 1- Principais classes de corantes naturais. 

 

Classe Corante Cor Fontes de Obtenção 

Tetrapirrol Clorofila Verde Folhas Verdes 

Tetraterpeno ß- Caroteno 

Bixina 

Amarelo 

Vermelho 

Cenoura 

Sementes de Urucum 

Flavonóide Luteolina 

Cianidina 

Amarelo 

Vermelho 

Frutas, Flores e Vegetais 

Cereja, Morango, Açaí 

Antraquinona Ácido Carmínico Vermelho Insetos, Flores e Frutos 

Betalaína Betanina Vermelho Beterraba 

Fonte: MENDONÇA, 2011. 
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Comercialmente os tipos de corantes naturais mais empregados pelas 

indústrias alimentícias têm sido os extratos de urucum, carmim de cochonilha, 

curcumina, antocianinas e as betalaínas (BASF, 2010). 

 

1.1.2 Corantes Artificiais 
 

Com a descoberta dos corantes sintéticos nos séculos XVIII e XIX, bem 

como a influência da cor na aparência e, consequentemente, uma maior 

aceitação dos produtos pelos consumidores, o interesse das indústrias pelo uso 

dos corantes artificiais aumentou, inclusive na tentativa de mascarar alimentos 

de baixa qualidade (BASF, 2010). 

Os corantes artificiais têm melhor capacidade de colorir quando 

comparados com corantes de cunho natural. Além do mais, estes apresentam 

inúmeras vantagens, tais como; alta estabilidade à diversos fatores (oxidação, 

luz, pH, calor, isenção de contaminação microbiológica), maior uniformidade na 

cor conferida e custos de produção relativamente baixos. Apesar das inúmeras 

vantagens sua substituição por corantes naturais tem sido gradativa, visto que, 

os corantes artificiais são uma classe de aditivos sem valor nutritivo, introduzidos 

nos alimentos e bebidas com o único objetivo de conferir cor, tornando-os mais 

atrativos. Além disso, existem diversos estudos que comprovam a sua toxicidade 

(WALTHALL, 1999), potencial carcinogênico (MORITZ, 2005), mutagenidade 

(TSUDA et al., 2001) e a ocorrência de transtornos de hiperatividade em crianças 

são creditados alguns corantes alimentares artificiais. (FDA, 2011). Se o 

consumo desses corantes não deve ser totalmente evitado, deve ser no mínimo 

controlado. 

Desta forma, o mercado e o consumo de corantes naturais vêm 

aumentando muito nos últimos anos, a fim de reduzir o consumo de corantes 

artificiais. 

A Tabela 2 apresenta alguns corantes artificiais permitidos no Brasil, 

seguidos do número CAS de identificação (visto que há a ocorrência de diversos 

nomes para cada corante), origem de obtenção do mesmo, aplicação industrial 

e efeitos adversos reportados na literatura médica.  
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Tabela 2- Propriedade dos principais corantes artificiais permitidos no Brasil. 

 

Corantes 

(Número CAS) 

Origem Aplicação Efeitos Adversos 

Amarelo 

Crepúsculo 

(2783-94-0) 

Sintetizado a partir 

da tinta do alcatrão 

de carvão e tintas 

azoicas. 

Cereais, balas, 

refrigerantes, gomas 

de mascar, laticínios. 

Alergia, urticária, 

angioedema e 

problemas gástricos. 

Azul Brilhante 

(3844-45-9) 

Sintetizado a partir 

da tinta do alcatrão 

de carvão. 

Cereais, balas, 

refrescos, gelatinas, 

laticínios. 

Hiperatividade em 

crianças, eczema e 

asma. 

Amaranto 

(915-67-3) 

Sintetizado a partir 

do alcatrão de 

carvão. 

Cereais, balas, 

geleias, gelatinas, 

recheios, xaropes. 

Proibido na UE e 

EUA. 

Eritrosina 

(16423-68-0) 

Tinta do alcatrão 

de carvão. 

Gelatinas, balas, 

geleias, laticínios. 

Pode causar 

aumento hormonal e 

hipertireoidismo. 

Indigotina 

(860-22-0) 

Tinta do alcatrão 

de carvão. 

Goma de mascar, 

balas, gelatinas, 

iogurte, refrescos 

artificiais. 

Náuseas, vômitos, 

hipertensão, alergia e 

problemas 

respiratórios. 

Ponceau 4R 

(2611-82-7) 

Tinta do alcatrão 

de carvão. 

Frutas em caldas, 

xaropes de bebidas, 

balas e sobremesas. 

Anemia e aumento 

da incidência de 

glomerulonefrite. 

Amarelo 

Tartrazina 

(1934-21-0) 

Tinta do alcatrão 

de carvão. 

Laticínios, licores 

fermentados, balas, 

frutas e iogurtes. 

Reações alérgicas, 

insônia em crianças e 

afecção da flora 

gastrointestinal. 

Vermelho 40 

(25956-17-6) 

Sintetizado 

quimicamente. 

Cereais, balas, 

recheios, refrigerantes, 

gelatinas. 

Hiperatividade em 

crianças dificuldades 

respiratórias. 

 

Fonte: Food Ingredients Brasil, 2009 

 

Os Estados Unidos tinham no início do século XX mais de 700 substâncias 

com poder corante, hoje reduziu a quantidade de corantes sintéticos permitidos 

em alimentos para nove, sendo dois de uso restrito. No Japão, segundo a 

legislação, permite-se o uso de 11 corantes sintéticos. Atualmente, 17 corantes 

artificiais são permitidos na União Europeia para uso em alimentos e bebidas. 

http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=2783-94-0
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=3844-45-9
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=915-67-3
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=16423-68-0
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=860-22-0
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=2611-82-7
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=1934-21-0
http://www.commonchemistry.org/ChemicalDetail.aspx?ref=25956-17-6
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Alguns países da Europa, como a Noruega e a Suécia, proíbem o uso de 

qualquer corante artificial nos alimentos. 

No Brasil, a Portaria nº 02 DINAL/MS, de 28 de janeiro de 1987, excluiu 

da Tabela I do Decreto 55871/65, os corantes Amarelo Ácido ou Amarelo Sólido 

(13015), Azul de Indantreno ou Azul de Alizarina (69800), Laranja GGN (15980), 

Vermelho Sólido E (16045), e Escarlate GN (14815) para uso em alimentos. 

Pela legislação atual, segundo as resoluções n° 382 a 388, de 9 de agosto 

de 1999, são permitidos no Brasil para alimentos e bebidas o uso de apenas 11 

corantes artificiais sendo eles: Amaranto, Eritrosina, Vermelho 40, Ponceau 4R, 

Amarelo Crepúsculo, Amarelo Tartrazina, Azul de Indigotina, Azul Brilhante, 

Azorrubina, Verde Rápido e Azul Patente V (BASF, 2009), (ANVISA, 2009). Na 

Figura 1 é apresentado a estrutura química dos corantes artificiais mais utilizados 

pela indústria alimentícia. 

  

                                        Tartrazina                                          Vermelho 40 

 

                                      Amarelo Crepúsculo                            Eritrosina 

 

                             Indigotina                                              Azul Brilhante 

Figura 1 - Estrutura química de alguns corantes sintéticos 
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1.2 Carmin de Índigo 

 

O corante azul de índigo foi um dos primeiros e mais populares pigmentos 

conhecidos pelo homem. Como o próprio nome implica, índigo, é originário da 

Índia. Nas antigas civilizações do Egito, Grécia e Roma, este corante tinha alto 

valor agregado devido ao alto poder de pigmentação e grandes custos de 

transporte para a Europa. Este era sinônimo de status, usado majoritariamente 

pela nobreza. Estudos mostraram que o Corante Azul de índigo era utilizado em 

sarcófagos de múmias em tumbas egípcias, ou seja, a mais de 4000 anos atrás 

pelo homem (GORDON E GREGORY, 1983). No livro De Bello Gallico do 

imperador da Roma antiga, Júlio César, há relatos de muitos guerrilheiros da 

região de Gália que acreditavam ser invencíveis se eles pintassem o rosto com 

o pigmento azul de índigo. Esta crença foi devidamente desmistificada, visto que 

os galeses perderam a guerra para Júlio César (WILEY, 2009). 

Em 1865 Bayer propôs a estrutura química do corante, assim como sua 

rota sintética, possibilitando uma produção em grande escala. No entanto, o 

pigmento azul de índigo é insolúvel em água. Para ter seu uso expandido, os 

laboratórios BASF no início do século XX, perceberam que ao realizarem uma 

reação de sulfonação na molécula do azul de índigo, era possível torná-lo solúvel 

em água, visto que, com uma seguinte neutralização há a formação de um sal 

orgânico, denominado de Carmin de Índigo. Como mostra o esquema reacional 

abaixo. 

 

Figura 2 - Esquema de sulfonação do Azul de Índigo. 
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  O Carmin de Índigo é um corante artificial utilizado comumente como 

indicador de pH, no entanto pode ser aplicado como indicador de ozônio e 

superóxidos (KETTLE et al, 2004) e em partos é possível detectar vazamentos 

do fluido amniótico ao injetar Carmin intravenoso (CRAIK, 2009). Seus sais de 

Sódio, Potássio e Cálcio são permitidos no Brasil como corante alimentar. A 

ingestão diária aceitável (IDA) de Carmin é de 5 mg/kg (EFSA, 2014).  

O Consumo excessivo pode acarretar em transtornos comportamentais, 

além de problemas respiratórios, alergias, náuseas, vômito e urticárias. (FSA, 

2010) (DA QUEIJA et al., 2001),(USFDA, 2011),(FERBER, 1987). 

 

 

      Figura 3 - Carmin de índigo em pó. 
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1.3 Balas. 

 
 

1.3.1. História 

 
Os primeiros relatos do aparecimento de balas são datados a 

aproximadamente 1500 anos antes de Cristo, pelos povos da China antiga e dos 

egípcios. A bala dos primórdios era feita basicamente de mel e frutas, visto que 

era sabido na época que o mel ajudava a conservar as frutas. Eventualmente, o 

açúcar contido no mel cristalizava-se e assim formaram as primeiras balas, bem 

diferente das atuais (EDWARDS, 2000). 

Somente 600 anos antes de Cristo, os persas e gregos descobriram que 

os indianos produziam um alimento doce, que se assemelhava com a bala de 

mel. Este doce era chamado de “Khanda”, e era produzido a partir do 

aquecimento de pedaços de cana de açúcar. Portanto, é creditado aos indianos 

a invenção da bala parecida como a atual. 

Desde a idade média, as balas eram consideradas uma forma de remédio, 

utilizadas para problemas gastrointestinais e para aliviar dores de garganta, 

muito comuns na época devido a insalubridade. Esta era sinal de nobreza, 

presente nos banquetes dos mais ricos e poderosos (FURIA, 1973). 

 No entanto, só na revolução industrial, nos anos 1830, com o avanço das 

tecnologias e produção de açúcar em larga escala, o mercado de balas cresceu 

absurdamente. Com isto, a bala se popularizou, deixando de ser um privilégio 

dos mais ricos e teve seu consumo distribuído em todas camadas sociais e 

idades, principalmente com o público jovem e infantil.  

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o produto começou a 

ser comercializado como forma de aliviar o estresse. Os soldados norte-

americanos também tinham a guloseima presente na dieta. Depois do período 

de guerra, as vendas do chicle dispararam (ABICAB, 2012). 

 Neste momento, a história das balas se confunde com a dos corantes 

artificiais e outros aditivos, na tentativa de produzir algo mais atrativo e 

homogêneo, mascarando os defeitos de produção e armazenagem.  
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 1.3.2 Produção 

 
Basicamente a bala é feita pela dissolução do açúcar em água ou leite 

para a formação de um xarope, o qual é aquecido até alcançar a concentração 

desejada ou até se caramelizar. O tipo de bala é depende dos pequenos 

ingredientes adicionados e por quanto tempo e temperatura que a mistura é 

fervida (RICHADSON, 2002). 

Quando o xarope é fervido a aproximadamente 170ºC ou mais, as 

moléculas de sacarose são quebradas em açucares menores, criando uma 

substancia marrom, chamada de caramelo. E este caramelo é utilizado para a 

confecção dos demais tipos de bala, dependendo dos sub ingredientes 

adicionados (GOLON E KUHNERT, 2012). 

Na Figura 4, são mostrados os três principais carboidratos utilizados na 

formação do caramelo para confecção de balas e outros doces. Os 

monossacarídeos α-D-Glucose e β-D-Frutopiranose e o dissacarídeo Sacarose, 

com a alta temperatura, podem sofrer reações de hidratação e desidratação para 

a formação de inúmeros outros componentes. 

 

 
Figura 4 - Principais carboidratos na confecção de balas e um esquema das 

reações de quebra (GOLON E KUHNERT, 2012). 
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1.3.3. Mercado e consumo 

 

No Brasil, a indústria de balas é de grande maioria composta por 

empresas multinacionais, mais de 90% do volume e do valor de consumo é 

concentrado nas cinco maiores empresas do setor, das quais quatro são de 

capital estrangeiro. O Brasil é um dos países nos quais mais tem crescido o 

consumo e produção de doces e balas. Este mercado tem um crescimento 

anual de 5%, com expectativa de aumento para 7% ao ano, após as 

Olimpíadas em 2016 (MINTEL, 2013). 

No entanto, este mercado é pequeno, comparado a outras partes do 

mundo, como mostra a Figura 5. 

 

Figura 5 – Distribuição do mercado de balas e gomas de mascar no mundo 

em 2015, valores em bilhões de Reais (EUROMONITOR, 2016). 

 

 

O relatório da agência de inteligência Mintel aponta algumas características do 
consumidor brasileiro: 
 
 40% dos brasileiros tendem a consumir uma bala por semana. 

 Os jovens entre 16 e 24 anos, são a faixa etária de maior consumo deste 

alimento. Cerca de 76% dos jovens desta faixa afirmaram que consomem 

chicletes e balas uma vez por semana.  

 64% dos brasileiros preferem balas e chicletes de fabricação natural. No 

entanto este tipo de guloseima compõe somente 2% do faturamento total 

das balas. 

234,1

129,2

119,5

79,6

35,0
13,7

Europa Asia América do Norte América Latina Africa Oceania
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 Quanto maior é a faixa etária, menor é o consumo de balas. Somente 9% 

das pessoas com mais de 50 anos afirmaram ingerir balas uma vez por 

semana (MINTEL, 2013). 

 

 

 

1.4 O Fenômeno de Adsorção. 

 
A adsorção é um fenômeno físico-químico no qual o componente em uma 

fase gasosa ou líquida é transferido para superfície de uma fase sólida. Os 

componentes que se unem à superfície são chamados adsorvatos, enquanto a 

fase sólida que retém o adsorvato é chamada de adsorvente. A remoção das 

substâncias a partir da superfície é chamada dessorção (VALENCIA, 2007; 

MASEL, 1996; BRUCH, 1997). Neste trabalho, o adsorvente é o poliuretano e o 

adsorvato é o Carmin de Índigo.  

A migração destes componentes de uma fase para outra tem como força 

motriz a diferença de concentrações entre o seio do fluido e a superfície do 

adsorvente. Usualmente o adsorvente é composto de partículas que são 

empacotadas em um leito fixo por onde percorre a fase fluida continuamente até 

que não haja mais transferência de massa. Como o adsorvato concentra-se na 

superfície do adsorvente, quanto maior for esta superfície, maior será a eficiência 

de adsorção (MASEL, 1996), (BRUCH, 1997). 

Existem basicamente dois tipos de adsorção: a adsorção física ou 

fisiosorção e a adsorção química ou quimiosorção. No entanto, as vezes é 

possível observar ambas simultaneamente. A Tabela 3, retrata as principais 

diferenças entre os dois tipos de adsorção. 

A adsorção física ocorre quando as moléculas do adsorvato, presentes na 

fase líquida entram em contato com a superfície do adsorvente, as forças de Van 

der Walls presentes na fase sólida, criam um campo de forças que é capaz de 

atrair e aprisionar a molécula. O tempo que a molécula de adsorvato fica ligada 

a superfície depende diretamente da energia de adsorção. Esta energia é uma 

relação entre as forças exercidas pela superfície do adsorvente e as forças de 

campo das moléculas adjacentes (BRUNCH, 1997). Essas interações têm longo 
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alcance, porém são fracas. Origina-se pela atração entre dipolos permanentes 

ou induzidos, sem a sobreposição de orbitais atômicos. 

Todavia, na quimiosorção há interação química, havendo sobreposição e 

rearranjo de orbitais moleculares entre o adsorvente e adsorvato. Com a exceção 

de alguns casos, a adsorção química é exotérmica e reversível.  (MASEL, 1996; 

DROGUETT, 1983). 

Tabela 3 - Comparação entre os processos de quimiosorção e fisiosorção. 

 

Fisiosorção Quimiosorção 

Forças de Van der Waals Forças comparáveis a ligações 

químicas 

Calor de Adsorção < 20 kJ/mol Calor de Adsorção > 20 kJ/mol 

Espécie adsorvida conserva sua 

natureza 

Espécie adsorvida sofre uma 

transformação e origina outra 

espécie. 

Quantidade adsorvida depende mais 

do adsorvato do que o adsorvente 

Quantidade adsorvida depende tanto 

do adsorvato quanto do adsorvente 

Especificidade baixa Especificidade alta 

Adsorção apreciável somente abaixo 

do ponto de ebulição do adsorvato 

Adsorção pode ocorrer em 

temperaturas elevadas 

Energia de ativação baixa Energia de ativação elevada 

Adsorção pode acontecer em 

multicamadas 

Adsorção somente em 

monocamadas 

Fonte: (ISRAELACHWILI, 1991; MASEL, 1996; BRUCH, 1997) 
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1.5 Química dos poliuretanos 

 
No começo do século XX haviam pouquíssimos polímeros sintéticos, no 

entanto com o passar dos anos, a indústria dos polímeros passou por um enorme 

aumento de produção com as invenções do Policloreto de Vinila (PVC, 1913), 

Polietileno (1933), Cloreto de Polivinileno (Saran, 1933), Poliamidas (Nylon, 

1934), Politetrafluoretileno (Teflon, 1938). E no final da década de 30, em 1937, 

houve a invenção do Poliuretano pelo químico Otto Bayer e patenteado pela 

atual companhia Bayer AG, Alemanha. 

A polimerização dos uretanos ocorre quando se reage uma substância 

com dois ou mais isocianatos com um álcool polifuncional, ou seja, um poliol, 

como mostrado na Figura 5. (CANGEMI et al., 2009). 

 

 

Figura 6 - Reação de síntese do Poliuretano 

 
Além da reação principal entre a substância contendo o isocianato com a 

substância contendo a hidroxila, durante a polimerização dos PU’s, também 

podem ocorrer reações paralelas ou secundárias, envolvendo os grupos 

isocianatos. Uma das mais comuns é a reação entre moléculas com o isocianato 

e a água, formando ácido carbâmico representado na Figura 6 que, por sua vez, 

decompõe-se formando amina primária e dióxido de carbono, podendo provocar 

a expansão do polímero, dando forma de uma espuma. (CLARO NETO, 1997). 

 

 

Figura 7 - Reações paralelas envolvendo grupos isocianatos. 

 
O poliuretano é considerado um dos principais polímeros das últimas 

décadas, dentre inúmeros motivos, destaca-se a imensa versatilidade em obter 

matérias com propriedades química e físicas completamente diferentes. Não é 
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exagero afirmar que os poliuretanos são a classe de materiais mais versáteis 

que existem (SONNENSCHEIN, 2015). 

Os poliuretanos podem formar inúmeros produtos, tais quais: Espumas 

flexíveis para colchões e travesseiros, esponjas de lavar louça, espumas rígidas 

para isolamento térmico de geladeiras, caminhões frigoríficos, painéis divisórios, 

solados. Termoplásticos, estofamentos, assentos e volantes automotivos, tintas, 

vernizes, adesivos, selantes, elastômeros, pneus, bolas de futebol, 

preservativos, próteses médicas dentre vários outros utilitários. Apesar desta 

vasta aplicabilidade do PU, atualmente, eles ocupam sexta posição, com cerca 

de 6% do mercado de plásticos mais vendidos no mundo. O consumo mundial 

de PU foi estimado em 16 milhões de toneladas no ano de 2010 

(SONNENSCHEIN, 2015), (CANGEMI et al., 2009). 

Devido a sua alta porosidade, baixa densidade, boa elasticidade, boa 

resistência térmica e química, alta disponibilidade e baixos custos a EPU é uma 

alternativa interessante para a sorção de diferentes substâncias (BRAUN et 

al.,1985),  

As EPU’s contêm grupamentos polares e apolares em sua substância, 

com isto elas conseguem reter moléculas de alta polarizabilidade, como 

compostos aromáticos, ditizonatos metálicos e até mesmo iodo molecular. Assim 

como ânions polarizáveis, como por exemplo os complexos de tiocianato 

Fe(lll).(ALMEIDA et al., 2007), (BOWEN, 1970). 

Devido a sua alta hidrofilicidade, as EPU podem atuar como extratores 

sólidos poliméricos em um processo similar a uma extração líquido-líquido ao 

serem capazes de sorver em sua estrutura uma grande quantidade de moléculas 

orgânicas e metalorgânicas em meio aquoso (EL-SHAHAWI, 1997; SCHUMACK 

et al., 1987; MADDALENA et al., 1998; CASSELLA et al., 2000; NERIN et al., 

1993). 

Existem diversos trabalhos na literatura a respeito do uso do Poliuretano 

para a sorção de diversas estruturas com sucesso, como é mostrado abaixo, no 

Quadro 2. 
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Quadro 2 - Trabalhos envolvendo espuma de poliuretano reportados na 
literatura e diversas aplicações 

 

Aplicações Título do trabalho Autores 

 

 

 

 

 

Extração de 

complexos 

metálicos 

Solid phase extraction of Cu (II) as 

diethyldithiocarbamate complex by polyurethane foam 

SANT’ANA et al., 

2003 

Determination of lead by electrothermal atomic 

absorption spectrometry employing a novel sampling 

strategy of polyurethane foam impregnated with 

thiazolylazo-p-cresol (TAC). 

SANT’ANA et al., 

2004(a) 

 Solid phase extraction of Cd (II) as 

diethyldithiocarbamate complex by polyurethane foam: 

kinetic and thermodynamic characterization. 

SANT’ANA et al., 

2004 (b); 

Characterization of solid-phase extraction of Fe(III) by 

unloaded polyurethane foam as thiocyanate complex 

ALMEIDA et al., 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

Íons 

metálicos 

Kinetics and thermodynamic characteristics of 

cadmium(II) sorption from water using procaine 

hydrochloride physically impregnated polyurethane 

foam. 

EL-SHAHAWI et 

al., 2015 

An on-line solid phase extraction system using 

polyurethane foam for the spectrophotometric 

determination of nickel in silicates and alloys. 

FERREIRA et al., 

1999 

Studies on Indium Sorption from Iodide Medium by 

Polyurethane Foam. 

FERREIRA et al., 

2004 

Preconcentration Systems Using Polyurethane 

Foam/Me-BDBD for Determination of Copper in Food 

Samples. 

LEMOS et al., 

2006 

Sorption–Desorption Photometric Determination of 

Trace Iron in Sodium, Potassium, and Ammonium 

Thiocyanates Using Polyurethane Foams. 

NABIVANETS et 

al., 2001 

 

 

 

 

 

Preconcentration and separation of acaricides by 

polyether based polyurethane foam. 

EL-SHAHAWI E 

ALDHAHERI, 

1996 

Collection and separation of some organic insecticides 

on polyurethane foam columns. 

FARAG et al., 

1986 
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Pesticidas 

Modeling, kinetic, and equilibrium characterization of 

paraquat adsorption onto polyurethane foam using the 

ion-pairing technique. 

VINHAL et al., 

2015 

Retention of carbaryl by polyether type 

polyurethanefoam: a critical study 

CASSELLA et 

al., 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pigmentos e 

Corantes 

Extraction of azo dyes by polyurethane foam. CHOW E 

WERBOWESKY, 

1996 

Adsorption of Color Dyestuffs on Polyurethane–

Chitosan Blends. 

SHIH et al., 2003 

Employment of polyurethane foam for the adsorption of 

Methylene Blue in aqueous medium. 

BALDEZ et al., 

2009 

Polyurethane foam loaded with SDS for the adsorptions 

of cationic dyes from aqueous medium: multivariate 

optimization of the loading process. 

ROBAINA et al., 

2009 

Estudo da Sorção do Corante Catiônico Violeta Cristal 

por Espuma de Poliuretano em Meio Aquoso contendo 

Dodecilsulfato de Sódio. 

MORI E 

CASSELLA, 

2009 

 

Use of Polyurethane foams for the removal of the Direct 

Red 80 and Reactive Blue 21 dyes in aqueous medium. 

NETA et al., 2011 

Removal of Malachite Green from Aqueous Medium 

Employing Polyurethane Foam as Adsorbent and 

Sodium Dodecylsulfate as Carrier. 

LEITE et al., 

2012 

 

Adsorção de 

Compostos 

Aromáticos 

Extraction of aromatic organic compounds by 

polyurethane foam. 

SCHUMACK E 

CHOW, 1987 

Determination of aromatic amines in aqueous extracts 

of polyurethane foam using hydrophilic interaction liquid 

chromatography and mass spectrometry. 

JOHNSON et al., 

2010 

  

 

Remoção de 

óleos em 

água 

Enhancing oil removal from water by immobilizing multi-

wall carbon nanotubes on the surface of polyurethane 

foam. 

KESHAVARZ et 

al., 2015 

Removal of oil from water using polyurethane foam 

modified with nanoclay. 

NIKKHAH et al., 

2015 
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Remoção de 

óleos em 

água 

Rapid adsorption for oil using superhydrophobic and 

superoleophilic polyurethane sponge. 

LI et al., 2014 

Superhydrophobic/superoleophilic magnetic 

polyurethane sponge for oil/water separation. 

LIU et al., 2015 

 

 

 

 

Poluentes 

Orgânicos 

Retention and separation of some organic water 

pollutants with unloaded and tri-n-octylamine loaded 

polyester-based polyurethane foams. 

EL-SHAHAWI, 

1994 

Preconcentration and separation of some organic water 

pollutants with polyurethane foam and activated carbon. 

EL-SHAHAWI, 

1993 

Enriching composite hydrophilic polyurethane foams 

with PAC to enhance adsorption of phenol from 

aqueous solutions. 

MASSALHA et 

al., 2015 

 

Surfactante 

Solventless determination of total anionic surfactants in 

waters using polyurethane foam as support and 

analysis of digital images. 

FEITEIRA et al., 

2015 

Cafeína em 

sangue 

Sorption Characteristics of Caffeine onto Untreated 

Polyurethane Foam: Application to Its Determination in 

Human Plasma. 

AZEEM et al., 

2011 
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1.6  Análise de imagens digitais para quantificação de analitos 

Embora o uso de imagens digitais em química analítica tenha se tornado 

comum na última década, o primeiro trabalho sobre essa abordagem foi 

publicado em 1964 (LEDLEY, 1964). Apesar da tecnologia da época ser rústica 

e pouco desenvolvida, ele conseguiu converter imagens de exames médicos em 

dados digitais, dando início a análise de imagens e sua conversão em valores. 

Só 22 anos depois, Geladi e colaboradores publicaram o primeiro trabalho 

relacionado ao uso de imagens digitais para quantificação de substâncias tanto 

de forma univariada, quanto multivariada. Eles também introduziram o conceito 

de Histograma e pixels para extração de informação das imagens. (Geladi, Wold, 

& Esbensen, 1986). 

Esta técnica teve um crescimento exponencial no final dos anos 90, 

devido ao avanço da tecnologia de imagens digitais com desenvolvimento de 

melhores câmeras e softwares para obtenção de dados. Este crescimento é 

evidenciado na Figura 8, na qual é relatado o número de artigos publicados na 

área, ao longo dos anos segundo a base do site de pesquisas SCOPUS. 

 

Figura 8 - Artigos publicados em análises de imagens digitais ao longo dos 
anos segundo o site de pesquisas SCOPUS, 2016. 

A técnica é bastante promissora, por ser de fácil implementação e baixo 
custo, além de fornecer resultados equivalentes e até melhores, comparados 
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com metodologias já estabelecidas. Na literatura são reportados diversos 
trabalhos no Brasil e no mundo com o uso da análise de imagens digitais, estes 
são expostos nos Quadros 3 e 4, abaixo. 

Quadro 3 - Trabalhos de pesquisadores brasileiros envolvendo análise de 
imagens digitais reportados na literatura 

 

Título do trabalho Autores 

A digital image analysis method for quantification of sulfite in 

beverages. 

BENEDETTI et 

al., 2015 

Development and analytical validation of a simple multivariate 

calibration method using digital scanner images for sunset yellow 

determination in soft beverages. 

BOTELHO et al., 

2014 

Solventless determination of total anionic surfactants in waters 

using polyurethane foam as support and analysis of digital 

images. 

FEITEIRA et al., 

2014 

Digital image analysis – an alternative tool for monitoring milk 

authencity. 

SANTOS et al.,, 

2013 

Scanner Digital Images Combined with Color Parameters: A Case 

Study to Detect Adulterations in Liquid Cow’s Milk. 

WENTZELL et 

al., 2011 

A digital image-based method for determining of total acidity in 

red wines using acid–base titration without indicator. 

TÔRRES et al., 

2011 

Evaluation of aging mechanisms of olive oil–lemon juice emulsion 

through digital image analysis. 

SILVA et al., 

2010 

Digital image-based flame emission spectrometry. LYRA et al., 2009 

Determination of interfacial tension of insulating oils by using 

image analysis and multi-way calibration. 

GODINHO et al., 

2009 

Uso de scanner em espectrofotometria de absorção molecular: 

aplicação em experimento didático enfocando a determinação de 

ácido ascórbico. 

GOMES et al., 

2008 

Digital image-based titrations. GAIÃO et al., 

2006 

Scanner Image Analysis in the Quantification of Mercury using 

Spot-Tests. 

PACIORNIK et 

al., 2006 

Quantification of Lactobacillus in fermented milk by multivariate 

image analysis with least-squares support-vector machines 

BORIN et al., 

2006 
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Além de pesquisadores brasileiros, existem estudos neste tema em todo 

mundo, como mostra o Quadro 4. 

Quadro 4 - Trabalhos de pesquisadores estrangeiros envolvendo análise de 
imagens digitais reportados na literatura 

 

Título do trabalho Autores 

Hyperspectral image analysis. A tutorial. AMIGO et al., 2015 

Multivariate image analysis: A review with applications. 

Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems. 

PRATS-MONTALBÁN 

et al., 2011 

Mobile phone platform as portable chemical analyzer. GARCÍA et al., 2011 

Digital Imaging Mass Spectrometry. BAMBERGER et al., 

2011 

Prediction of compositional and sensory characteristics using 

RGB digital images and multivariate calibration techniques. 

FOCA et al., 2011 

Chromogenic Sensing of Biogenic Amines Using a 

Chameleon Probe and the Red-Green-Blue Readout of 

Digital Camera Images. 

STEINER et al., 2010 

A non-destructive digital imaging method to predict 

immobilized yeast-biomass. 

ACEVEDO et al., 2009 

Measurement of sole activity by digital image analysis DUARTE E OCA, 2009 

Colorimetric Sensor Arrays for the Analysis of Beers: A 

Feasibility Study. 

ZHANG et al., 2006 

A computer based system for matching colours during the 

monitoring of tea fermentation. 

BORAH E BHUYAN, 

2005 

Single-step calibration, prediction and real samples data 

acquisition for artificial neural network using a CCD camera. 

MALEKI et al., 2004 

Nos últimos anos, o uso de sistemas digitais para aquisição de imagens 

para o controle de qualidade de produtos vem ganhando espaço na indústria 

devido ao baixo custo de implementação, possibilidade de automação no 

monitoramento da linha de produção sendo capaz de avaliar inúmeros 

parâmetros, tais como cor, homogeneidade e presença de imperfeições nos 

produtos simultaneamente, substituindo, portanto, a mão de obra humana por 

câmeras de fácil acesso (FOCA, 2004), (ISA, 2014). 
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Esta técnica baseia-se no uso de informações que possam ser extraídas 

de imagens digitais geradas a partir de substâncias coloridas. As imagens 

digitais apresentam a coloração da radiação refletida, a qual é complementar à 

radiação absorvida pelas espécies. O estudo destas imagens é então baseado 

no fenômeno de absorção molecular e, portanto, análogo à espectrofotometria 

na região do visível (LYRA et al., 2009).  

As imagens digitais podem ser geradas com o auxílio de diferentes 

equipamentos, como câmeras digitais, webcams, smartphones, scanners e 

outros. O processamento dos dados é feito por um software capaz de prover um 

valor numérico para definir a intensidade de coloração de uma área selecionada 

na imagem (GOMES et al., 2008), (ZAMORA et al., 2011). A forma mais utilizada 

para converter uma imagem para sua forma numérica consiste na delimitação 

de uma área que é dividida em várias partes situadas em um arranjo 

bidimensional. (VANESPEN et al., 1992). Cada ponto neste arranjo é 

denominado de pixel. O que consiste no menor ponto que forma uma imagem 

digital capaz de fornecer informações acerca da cor de uma imagem. 

A representação de cor utilizada para esta análise digital foi proposta pelo 

pesquisador da Kodak, Bryce Bayer em 1976. Esta representação é conhecida 

como padrão Bayer ou sistema RGB (red, green, blue) na qual cada pixel é capaz 

de capturar a intensidade de coloração em três componentes: vermelho, verde 

e azul.O modelo RGB é um modelo somatório das cores que usa os valores de 

três cores primárias para fornecer a cor exibida. A combinação das três matrizes 

(R, G e B) permite a aquisição de mais de 16 milhões de possibilidades de cores 

no espectro eletromagnético visível (380 – 730 nm). O sinal analítico pode ser 

tomado como o valor obtido para um destes componentes (vermelho, verde ou 

azul), como uma combinação matemática destes valores, ou como absorvância 

em um dos canais.  

O software utilizado neste trabalho foi o ImageJ, no entanto, existem 

relatos de diversos outros programas computacionais reportados na literatura 

para tratamento de imagens digitais, estes outros programas computacionais 

são mostrados no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Diferentes tipos de Softwares para análise de imagens digitais 

reportados na literatura e os respectivos trabalhos. 

 

Software Título do trabalho Autores 

Image Processing 

Activity Index 

Measurement of sole activity by digital image 

analysis 

DUARTE E OCA, 

2009 

Digital Image Processing GONZALEZ E 

WOODS, 2002 

Image Processing 

Software Package 

Optimas 

Recent advances in image processing using 

image texture features for food quality 

assessment 

JACKMAN et al., 

2013 

Virtual Basic Single-step calibration, prediction and real 

samples data acquisition for artificial neural 

network using a CCD camera.  

MALEKI et al., 

2004 

 

 

 

 

 

 

Matlab 

Quantification of Lactobacillus in fermented 

milk by multivariate image analysis with least-

squares support-vector machines. 

BORIN et al., 

2007 

Digital image analysis – an alternative tool for 

monitoring milk authencity. 

SANTOS et al.,, 

2013 

Digital Imaging Mass Spectrometry. BAMBERGER et 

al., 2011 

Hyperspectral image analysis. A tutorial. AMIGO et al., 

2015 

Determination of interfacial tension of 

insulating oils by using image analysis and 

multi-way calibration. 

GODINHO et al., 

2009 

Development and analytical validation of a 

simple multivariate calibration method using 

digital scanner images for sunset yellow 

determination in soft beverages. 

BOTELHO et al., 

2014 

Evaluation of aging mechanisms of olive oil–

lemon juice emulsion through digital image 

analysis. 

SILVA et al., 

2010 
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ChemEye Colorimetric Sensor Arrays for the Analysis of 

Beers: A Feasibility Study. 

ZHANG et al., 

2006 

Adobe Photoshop Uso de scanner em espectrofotometria de 

absorção molecular: aplicação em 

experimento didático enfocando a 

determinação de ácido ascórbico. 

GOMES et al., 

2008 

CodeGear Rad 

Studio 

A digital image-based method for determining 

of total acidity in red wines using acid–base 

titration without indicator. 

TORRES et al., 

2011 

LabVIEW Digital imaging as a detector for generic 

analytical measurements.  

BYRNE et al., 

2000 

 

Lyra e colaboradores (2009) propuseram um sistema multivariado, no qual 

um vetor foi gerado no espaço tridimensional RGB (valores adquiridos por meio 

de software escrito pelos autores no sistema Kylix). A norma deste vetor, ou seja, 

a raiz quadrada da soma dos quadrados dos componentes R, G e B, foi adotada 

como resposta analítica, a qual se revelou linearmente proporcional à 

concentração de lítio, sódio e cálcio em soluções aquosas (FEITEIRA, 2009). A 

desfragmentação da imagem no sistema RGB é uma alternativa rápida e não 

destrutiva para caracterização de matrizes alimentares (FOCA et al., 2011).  

O uso de um scanner exclui a necessidade de otimizar e manter 

constantes uma série de parâmetros que a câmera digital ou webcam requerem, 

como posição e angulação dos componentes do sistema, resolução, distância 

focal, abertura das lentes e iluminação externa. Caso essa configuração, que já 

é mantida fixa no scanner, evitam-se diversos transtornos. (FEITEIRA, 2009), 

(BORIN et al., 2007).  

Portanto o uso do scanner para aquisição de imagens é uma opção mais 

robusta do que as demais fontes de aquisição das imagens reportadas na 

literatura.  
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2 OBJETIVOS 

 
                  

2.1 Objetivo Geral 

 
O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma metodologia para a 

determinação do corante Carmin de Índigo em doce industrializado por meio da 

sorção do corante sob uma espuma de poliuretano e a consequente análise das 

imagens digitais as quais são tratadas pelo software ImageJ.  

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 Estudar a influência do pH, massa de poliuretano, tempo de sorção, 

compactação, concentração inicial do corante e granulometria da 

espuma, a fim de garantir máxima sensibilidade às análises. 

 

 Estudo da extração do corante da bala industrializada e otimização do 

mesmo. 

 

 Estabelecimento dos parâmetros de mérito do método, como limites de 

detecção e quantificação, recuperação e precisão.  

 

 Construção de isotermas de adsorção para avaliar a natureza do 

processo de sorção observados, tanto em parâmetros cinéticos, quanto 

termodinâmicos.   
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3 PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS   

 

3.1 Aparelhos utilizados. 

 
Neste trabalho, para o preparo das soluções, foi utilizada uma balança 

analítica da marca Sartorius (Göttingen, Alemanha), Mesa agitadora Nova 

Técnica 145 (São Paulo, Brasil), e para a medição do pH das soluções foi 

utilizado um pHmetro Metrohm 827 Mobile (Herisau, Suiça) equipado com 

eletrodo Ag / AgCl. O espectrofotômetro da marca Biocristal modelo BEL 1105 

foi utilizado para algumas análises. 

 

3.2 Preparo das soluções padrões e curva analítica. 

 
 

A solução estoque do Carmin de Índigo (Merck, Alemanha), foi preparada 

pela dissolução de 25,0 mg do corante e avolumados num balão volumétrico de 

250,0 ml por uma solução de HCl para obtenção de um pH 2. As soluções 

estoque e padrão de Carmin foram preparadas diariamente, quando necessário. 

Para a realização da metodologia, foram realizadas diluições dessa solução 

estoque para preparo de curvas analíticas. Foram retiradas alíquotas de 2000, 

1000, 500, 200, 100, 50, 20 L e transferidas para 7 balões volumétricos de 10,0 

ml. Todos foram avolumados com uma solução 2,0 mol L-1de HCl até atingir pH 

2. 

Após o preparo desta curva, todo volume de solução de cada balão 

volumétrico foi transferido para tubos de polietileno de 15 mL. Por fim, foram 

adicionados 35 mg de EPU em cada tubo e colocados em uma mesa agitadora 

por um período de 60 min a 240 rpm.  

A solução do branco foi realizada adicionando 35 mg de EPU em um tubo 

Falcon com 10 mL da solução ácida de pH 2. Seguidos de 60 minutos de 
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agitação na mesa agitadora. O pH de todas as soluções foi ajustado com uma 

solução de HCl (Vetec, Brasil) 2,0 mol L-1. 

Após este tempo de sorção, os tubos foram retirados da mesa agitadora 

e com auxílio de um funil e papel de filtro, as espumas de poliuretano foram 

filtradas. A solução foi descartada e o filtrado foi deixado para secar a 

temperatura ambiente por 30 min. Após este tempo as espumas foram 

compactadas com auxílio de uma seringa (Descarpack, Brasil) de 3 mL e coladas 

em um papel de folha ofício para serem escaneados. 

3.3 Procedimento para aquisição da imagem digital. 

 
 
O scanner HP Photosmart C4280 foi empregado para a obtenção das 

imagens digitais com uma resolução de 300 dpi (dots per inch – pontos por 

polegada), 24 bits com formato de imagem .tiff e tamanho de arquivo de 2550 x 

3507 pixels. As imagens escaniadas foram aferidas através do software Image J 

(National Institutes of Health, EUA) para obtenção dos dados e tratados 

estatisticamente por planilhas e gráficos construídos em Excel®. Os cálculos 

finais de resultados e o tratamento estatístico de resultados foram realizados em 

planilhas eletrônicas. 

 
 

3.4 Procedimento para preparo da espuma de poliuretano. 

 
Antes de serem realizados os experimentos, as espumas foram lavadas 

com etanol (Baker) e água ultra pura, trituradas, peneiradas e secas em 

ambiente parcialmente selado por duas semanas a temperatura ambiente, a fim 

de evitar erros de pesagem e garantir maior área superficial para sorção, 

repetitividade e reprodutibilidade dos resultados.  

 

3.5 Procedimento de extração do corante da bala. 

 
Para realizar a quantificação do corante na bala industrializada, foi 

necessário primeiramente pesar a bala em uma balança analítica, após a 

pesagem, a bala foi dissolvida em 50,0 mL de água, até a passagem de todo 

corante CI para a fase líquida. Uma alíquota de 5 mL do extrato de bala foi 
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adicionada a um balão volumétrico de 10,0 mL e avolumado com HCl até 

alcançar um pH 2. Neste instante, 35,0 mg da EPU foi adicionada nos 10 mL de 

extrato de bala em pH 2.  

A solução foi transferida para um tubo Falcon de 15 mL e imediatamente 

foi posta à agitação numa mesa agitadora a 240 rpm, até atingir o tempo de 

equilíbrio otimizado. A mistura foi, então, filtrada. A EPU (filtrado) foi seca para 

ser compactada e então assentada em uma folha A4 ofício que fora escaneada. 

 Após a aquisição das imagens digitais das EPU as mesmas eram tratadas pelo 

software Image J. A Figura 9, explicita um esquema da metodologia para 

extração e quantificação do corante Carmin de Índigo (CI) na bala.  

 
 

 
 

 
Figura 9 - Esquema do método proposto para quantificação do  

CI na bala. 
 
 

 
 

Pesagem da bala

Dissolução de uma bala em 50 mL de 
água

Alíquota de 5 mL + Solução HCl (pH 2) + EPU 
35 mg 

Agitação

Filtração/Compactação/Colagem

Aquisição da imagem digital com 
Scanner

Tratamento de dados: 
Software



43 
 

3.6 Otimização por análise de imagens digitais e por espectrofotometria 
de absorção molecular. 

 
 
Os parâmetros de otimização foram avaliados pela metodologia de 

análise de imagens digitais. No entanto, alguns estudos de otimização também 

foram realizados simultaneamente com o auxílio de um espectrofotômetro, para 

comparar eficiência de metodologias e para determinar percentuais de remoção. 

Todas as aferições no espectrofotômetro foram realizadas no comprimento de 

onda máximo de 610 nm, característico do Carmin de Índigo. 

Para avaliar o pH ótimo para a sorção, foram preparadas soluções de 

mesma concentração de CI inicial (5,0 mg L-1), com duas massas de EPU, 50 

mg e 75 mg, em diferentes valores de pH: 2,0; 4,0; 7,0; 10,0 e 11,7. Foram 

medidos os valores de absorvância inicial da solução de Carmin em pH 7. Uma 

mesma quantidade de cada solução de diferentes pH’s 10 mL, foi transferida 

para um tubo de polietileno juntamente com a massa de EPU estipulada. O 

conjunto foi posto sob agitação por um tempo de 3 horas para assegurar máxima 

transferência de massa. Logo após a agitação a espuma foi seca e colada em 

uma folha ofício e escaniada, já o filtrado, correspondente a quantidade de CI 

não adsorvida foi aferida no espectrofotômetro. 

Foi avaliado também o percentual de remoção de CI, por quantidade de 

EPU. Para isto, foram preparadas quatro soluções de CI 5,0 mg.L-1, pH 2. Em 

cada solução foram adicionadas diferentes massas de EPU; 35, 50, 75, 100 mg, 

em triplicata. Foram medidos os valores iniciais (A0) e finais de absorvância (Af), 

após 60 minutos de contato com a espuma sob agitação, para cada solução com 

o auxílio de um espectrofotômetro.  

Por fim, o espectrofotômetro também foi utilizado para determinar o tempo 

no qual o equilíbrio de adsorção é atingido. Para isto, foram preparadas 8 

soluções de CI de concentração 5 mg L-1. Em intervalos de tempo definidos; 5, 

10, 15, 20, 30, 45, 60 minutos e num tempo de 24h. 

 Os tubos Falcon foram retirados da agitação. A espuma foi filtrada e 

escaniada, já o filtrado foi aferido no espectrofotômetro. A diferença de 

absorvância inicial (A0) e final (Af), foram anotadas para os cálculos de remoção, 

bem como a absorvância aferida no tempo de 24h. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO. 

4.1 Estudos preliminares. 

 
O sinal utilizado para monitorar a concentração do corante na solução foi 

a absorvância da espuma colorida. Este valor de absorvância foi calculado após 

a sorção do corante na espuma e a aquisição da imagem digital pelo scanner. 

(como descrito nos itens 3.2 e 3.3). Utilizando o Software ImageJ pode-se 

monitorar a intensidade de coloração em 3 canais: vermelho, verde e azul. O 

sinal utilizado em todo o procedimento foi o sinal referente ao canal vermelho. 

Em relação ao tratamento matemático aplicado aos dados provenientes 

do software, optou-se pelo cálculo de absorvância, que foi expressa como sinal 

analítico da análise digital. O dado obtido no canal vermelho (coloração 

complementar ao azul, observado na espuma após o processo de sorção) dá 

origem ao sinal de absorvância, de maior sinal e maior sensibilidade. 

Calculando-se o logaritmo da razão entre o dado obtido para uma espuma 

em que foi retida apenas na solução de HCl, pH 2 (Po). Equivalente ao branco 

analítico, e o dado para uma outra em que foi retido o corante Carmin de índigo 

propriamente dito, nas mesmas condições, pH 2, 60 minutos de agitação em 

diversas concentrações (P). Como mostra a equação 1. 

 

Absorvância = -log
𝑃

𝑃𝑜
                    (1) 

 

Os dados foram obtidos através do Software ImageJ (National Institutes 

of Health, EUA) ao analisar a imagem digital fornecida após o escaneamento das 

EPU’s. O valor aferido foi o de “Mean” para cada histograma do RGB, como 

mostra a Figura 10. Desta forma, foi possível construir curvas analíticas que 

relacionem absorvância com concentração de CI e então determinar a 

concentração total deste corante em uma amostra. 
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Figura 10 - Histogramas fornecidos pelo programa ImageJ, nos canais RGB 
(0,2 mg L-1 de CI, 60 minutos de agitação, 240 rpm, pH 2) 

 
 

4.1.1 Caracterização da espuma de Poliuretano. 

 
A espuma de poliuretano (ORTOBOM, Brasil) apresentava densidade de 

0,09 mg mm-³ e foi caracterizada como do tipo Poliéter (e não Poliéster), por 

espectro de infravermelho (Figura 11). A presença de uretanos pode ser 

confirmada através da banda de 1536 cm-1 de estiramento C-N e 1641cm-1 

característico de estiramento C=O de uretanos. Já a banda alargada em 1087 

cm-1 evidencia o estiramento simétrico de éteres (C-O-C). E a inobservância da 

banda de 1770 cm-1 , que caracteriza o estiramento de ésteres. Desta forma é 

possível afirmar que a EPU é de tipo poliéter. 

 

 

Figura 11 - Espectro de infravermelho da EPU (FEITEIRA, 2009). 
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4.2 Estudos das isotermas de adsorção  

 

Para entender melhor a natureza do processo de adsorção CI-EPU, foram 

realizadas as isotermas de Langmuir, Freundlich e que ajudaram a elucidar 

algumas propriedades deste fenômeno de sorção. As Figuras 12 e 13 mostram 

o ajuste de pontos para definição de um melhor modelo matemático para o 

processo em estudo. 

 A suposição básica do modelo de Langmuir é que a adsorção acontece 

em sítios de adsorção homogêneos, de mesma energia. Na qual, somente uma 

molécula pode ocupar cada sítio, sem interações intermoleculares entre os 

adsorvidos (DALARAN et al, 2011). A equação de Langmuir pode ser escrita 

como: 

𝑞𝑒 =  
𝑄0𝐾𝐿𝐶𝑒

1+(𝐾𝐿𝐶𝑒)
                   (2) 

 

No qual,  qe é a quantidade do corante adsorvido na EPU no equilíbrio (mg 

g-1), Q0 é a capacidade máxima de adsorção (mg g-1), KL é a constante de 

Langmuir e Ce é a concentração de corante na solução, no equilíbrio químico. 

A forma linear da equação de Langmuir é dada como: 

 

𝐶𝑒

𝑞𝑒
=

1

(𝑄0𝐾𝐿)
+ 

𝐶𝑒

𝑄𝑜
                  (3) 

 

Outra característica importante das isotermas de Langmuir é a constante 

de parâmetro de equilíbrio adimensional RL, que pode ser definida como: 

 

𝑅𝐿 =
1

(1+𝐾𝐿𝐶0)
                       (4) 

 

Este parâmetro é capaz de indicar o tipo de isoterma, onde: 

R > 1 indica um processo de adsorção desfavorável, ∆𝐺𝑎𝑑𝑠 > 0 

R = 1 indica um processo linear. 

0 < R < 1 indica um processo favorável onde, ∆𝐺𝑎𝑑𝑠 < 0 

R = 0 indica um processo de adsorção irreversível. 
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A partir destas considerações, foi possível construir uma isoterma de 

Langmuir, como mostra a Figura 12. 

 

 

Figura 12 - Isoterma de Langmuir para adsorção do CI na EPU (T = 20ºC, 100 
mg de EPU, pH 2, 60 minutos de agitação 240 rpm, concentração 1-25 mg L-1) 

 

A Isoterma de Langmuir obtida, tem um coeficiente de correlação linear 

não tão bom, desta forma foi necessário construir um outro modelo que consiga 

expressar melhor este processo adsortivo. O modelo escolhido para essa 

comparação foi o de Freundlich. 

A isoterma de Freundlich é uma equação obtida empiricamente, 

empregada frequentemente para modelar sistemas heterogêneos, é evidenciada 

abaixo em sua forma empírica (equação 5) (YAGUB et al, 2014). 

 

𝑞 = 𝐾𝑎𝑑𝐶𝑒
1/𝑛

                        (5) 

 

No qual, q (mg g-1) é a quantidade de soluto adsorvido por unidade de 

massa do adsorvente. Ce (mg L-1) é a concentração do soluto no equilíbrio e Kad 

e n são constantes experimentais que expressam as características da adsorção. 

A equação 5, pode ser linearizada como:  

 

log 𝑞 = 𝑙𝑜𝑔𝐾𝑎𝑑 +
1

𝑛
𝑙𝑜𝑔𝐶𝑒           (6) 

Ce/qe = 0,3166*Ce + 0,1456
R² = 0,9805
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 O gráfico da Figura 13, ilustra a isoterma de Freundlich obtida a partir dos 

dados aferidos. 

 

Figura 13 - Isoterma de Freundlich para adsorção do CI na EPU (T=20ºC, 100 

mg de EPU, pH 2, 60 minutos de agitação, 240 rpm, concentração 1-25 mg L-1) 

  

Para assegurar que a reta obtida na Figura 13, descreve com fidelidade o 

conjunto de medidas obtidas, é possível construir um gráfico de resíduos.  

 

Figura 14 - Resíduos da isoterma de Freundlich 

 

A Tabela 4 mostra os coeficientes de adsorção calculados de ambos os 

modelos, Langmuir e Freundlich, para dois tipos de massa de EPU utilizadas, 35 

mg e 100 mg. 
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Tabela 4 - Coeficientes de adsorção nos modelos de Freundlich e Langmuir na 
adsorção do CI na EPU a 20ºC. 

 

Massa 

de EPU 

Freundlich Langmuir 

Kf 1/n R² Qo KL RL R² 

100 mg 2,180 0,613 0,9962 3,160 2,173 0,018 0,9805 

35 mg 1,436 0,701 0,9718 6,983 0,322 0,110 0,8946 

 

 

A partir dos dados calculados expostos na Tabela 4, é possível fazer 

algumas considerações acerca do processo de adsorção em estudo. 

Os coeficientes de regressão linear (R²) para as isotermas de Freundlich, 

tanto para 35 mg, quanto para 100 mg são melhores que os valores de 

coeficientes das isotermas de Langmuir, desta forma, o modelo de Freundlich se 

mostra um modelo melhor para expressar este conjunto de dados.  

No entanto, o coeficiente RL obtido na curva de Langmuir é capaz de 

caracterizar o processo de adsorção como favorável, visto que 0 < RL < 1 

(MAGDY et al., 1998). Quanto maior é o valor do coeficiente KL, mais favorável 

é o processo de adsorção, desta forma, a adsorção em 100 mg de EPU é mais 

favorável, visto que, existem mais sítios ativos para a adsorção (NETA et al., 

2011). 

Analisando este processo de adsorção pelo modelo de Freundlich, é 

possível determinar se o processo observado tem um caráter de químico ou 

físico. Se o parâmetro 1/n for menor que a unidade, o processo é químico, no 

entanto, se o valor de 1/n for superior a unidade, o processo tem um caráter de 

adsorção física (MORI E CASSELLA, 2009). Portanto, observando o resultado 

calculado, presente na Tabela 5, o processo em estudo tem características de 

uma quimissorção. Por sua vez, a constante KF aferida indica uma boa 

capacidade de sorção.  

Assim como o modelo de Langmuir, o modelo empírico de Freundlich 

também corrobora com a afirmativa que o aumento da massa de adsorvente 

(EPU), implica num aumento da capacidade adsortiva do analito. 
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4.3 Estudo da cinética de adsorção 

 

Para poder caracterizar o processo de sorção do CI sob a EPU em termos 

cinéticos, a equação de Lagergren, também conhecida como equação cinética 

de pseudo-primeira ordem, para sistemas de adsorção sólido/líquido é 

amplamente utilizada em processos de adsorção de um soluto de uma solução 

líquida (HO E MACKAY, 1998; HO E MACKAY, 1999; HO E MACKAY, 2000).  

Foram testados os dois modelos cinéticos, primeiramente, a equação de 

primeira ordem e depois a equação de segunda ordem. A equação de pseudo-

primeira ordem é apresentada abaixo. 

 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= κ (Qe-qt)                       (7) 

 

Qe e qt (mg g-1) são as capacidades de adsorção em equilíbrio e num 

tempo t, respectivamente. Κ (min-1) é a constante de adsorção de pseudo-

primeira ordem.  

A equação (7) foi integrada nas condições de contorno, t = 0 a t = t; x = 0  

e x = x, 

 

ln(
𝑄𝑒

𝑄𝑒−𝑞𝑡
)= κ𝑡                      (8) 

 

Ao tirar a exponencial e arrumar a equação (7), em incógnitas afins é 

possível chegar na equação (9)  

 

                     qt= Qe(1-𝑒−κ𝑡)                         (9) 

 

A equação (8), pode ser expressa na forma linear, semelhante a uma 

equação do primeiro grau e pode ser convertida de ln para log, obtendo-se a 

equação (10) 

log(𝑄𝑒 − 𝑞𝑡) = log(𝑄𝑒) −
κ

2,303
𝑡           (10) 
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Foi observado que a cinética de adsorção do CI-EPU é governada pela 

equação de Lagergren, até os 60 minutos de agitação como mostra a Figura 15. 

 

 

Figura 15 - Modelo de Lagergren, cinética de adsorção de pseudo-primeira 

ordem para a sorção do CI sob EPU (pH 2; 50,0 mg EPU, 5 mg L-1 de CI, 60 

minutos) 

 
 

 O coeficiente de determinação (R²) obtido foi de 0,9947, o que mostra uma 

boa relação linear entre os pontos aferidos e evidencia que esta cinética de 

adsorção pode ser modelada como pseudo-primeira ordem. Foi calculado 

também a constante de adsorção (Κ), como sendo o produto do coeficiente 

angular da reta com o valor de 2,303, como mostra a equação (10). O valor obtido 

foi de - 0,0615 min-1, o sinal negativo indica que a concentração do soluto está 

diminuindo com o tempo.  

O modelo de pseudo-segunda ordem também foi testado neste estudo. 

Este modelo é descrito na sua forma linear como:  

 

 

𝑡

𝑞𝑡
=  

1

κqe²
+  

1

𝑞𝑒
𝑡                   (11) 
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Figura 16 - Modelo de Lagergren, cinética de adsorção de pseudo-segunda 
ordem para a sorção do CI sob EPU (pH 2; 50,0 mg EPU, 5 mg L-1 de CI, 60 

minutos) 

 

No entanto, o coeficiente de determinação linear foi de 0,828, para 60 

minutos de adsorção, como ilustrado na Figura 16. Logo, esta adsorção CI-EPU 

não pode ser representada através do modelo de pseudo-segunda ordem. 
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4.4 Otimização da metodologia 

 
A otimização da metodologia proposta foi realizada pelo modo univariado, 

empregando-se o corante Carmin de Índigo como modelo. Os parâmetros 

avaliados foram a influência do pH sobre o sinal analítico, tempo de agitação, 

massa de EPU. Além disso, a melhor condição de extração do corante da bala 

também foi estudada. 

Estes parâmetros foram avaliados segundo a metodologia de imagens 

digitais e comparados com a técnica de espectrofotometria de absorção 

molecular. Para todos os experimentos a velocidade de agitação foi de 240 rpm, 

velocidade máxima oferecida pelo aparato utilizado, devido ao fato da sorção ser 

favorecida por maiores velocidades de agitação do sistema, que pode ser 

explicado pela maior transferência de massa adsorvato–adsorvente do seio da 

solução para o filme interfacial (CRINI et al., 2007).  

 

 

4.4.1 Influência do pH do meio sobre o sinal analítico. 

 
 

O pH é um fator importante a ser considerado para otimização do método, 

visto que a atividade de sorção da EPU é dependente do pH da solução 

(WERBOWESKY E CHOW, 1996) e o analito. O CI é utilizado como indicador 

ácido-base em análises químicas devido a mudança de cor, azul em pH menor 

que 11,4 e amarelo em pH acima de 13, como mostra a Figura 17. Portanto, o 

estudo do pH se mostra extremamente relevante para a garantia de seletividade 

na sorção da espuma, bem como maior exatidão. 

 
 

 

Figura 17 - Equilíbrio químico entre espécies de CI em função do pH da 
solução. 
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Para avaliar o pH ótimo para a sorção, foram preparadas soluções de 

mesma concentração de CI inicial, com duas massas de EPU distintas, em 

diferentes valores de pH: 2,0; 4,0; 7,0; 10,0 e 11,7. O procedimento é descrito no 

item (3.6) serviu tanto para a análise de imagens digitais quanto para a técnica 

de espectrofotometria de absorção molecular. Na Figura 18, é apresentado o 

resultado deste estudo, usando a técnica de análise de imagens digitais. 

 

 

Figura 18 - Absorvância de CI em duas massas distas de EPU com diferentes 
valores de pH resultado: média dos canais RGB (60 minutos, 5,0 mg L-1 de CI). 

 
A Figura 18 mostra que o pH de maior absorvância obtida foi o de pH 2, 

portanto é o valor pH onde há maior sorção do CI. Também é possível observar 

que em menores valores de EPU, na maioria das vezes há um valor maior de 

absorvância, isto pode ser explicado devido a coloração da EPU ser mais intensa 

em quantidades de EPU menores. A queda de absorvância após o pH 8 pode 

ser explicada de duas formas. Dong e colaboradores, determinaram o ponto 

isoelétrico (PI) de diversos tipos de PU, desta forma eles mostraram que para 

este tipo de PU, o PI deste pode está situado entre pH 7-8,3. Desta forma, para 

valores de pH acima do PI, a superfície é carregada negativamente, portanto a 

adsorção é drasticamente reduzida visto que o CI em meio alcalino se apresenta 

na sua forma aniônica (DONG et al., 2002; NETA et al., 2011).  

Outro fator responsável pela queda de absorvância reside no fato de 

haver mudança de cor do CI, de azul para amarelo, devido a formação de outra 
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espécie com um sistema aromático mais conjugado, interagindo, de forma 

diferente com a radiação eletromagnética incidente, como mostra na Figura 17, 

na faixa de pH 11,4-13,0 (SABNIS, 2007).  

Para avaliar o pH ótimo para a sorção em termos de remoção. Foram 

medidos os valores de absorvância inicial e final com um espectrofotômetro no 

comprimento de onda de 610 nm. Este estudo é mostrado na Figura 19.  

 

 

Figura 19 - Percentual de remoção de CI em diferentes tipos de pH (60 
minutos, 5,0 mg L-1 de CI). 

 
 

Ao comparar o gráfico acima, com a Figura 18, é possível observar que 

ambos são bem semelhantes e culminam em uma mesma conclusão; o melhor 

pH para a sorção da EPU é o pH 2 e que em soluções alcalinas há pouca ou 

nenhuma sorção do analito. Segundo Werbowesky e Chow, espécies neutras 

são predominantemente retidas na EPU de tipo poliéter (WERBOWESKY e 

CHOW, 1996). Como a EPU utilizada foi de fato do tipo poliéter, como pode ser 

evidenciado no espectro de IV da Figura 11, a sorção do corante é totalmente 

dependente da espécie química que se encontra o corante e da carga assumida 

pela EPU.  

Em pH 2, o percentual de remoção chega a passar de 95%. Este alto 

percentual de remoção é capaz de fornecer um maior sinal analítico, diminuindo 

os limites de detecção e quantificação.  
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4.4.2. Influência do tempo de agitação na sorção do Carmin de Índigo 

 
É necessário estudar a influência do tempo sobre o processo de sorção 

do corante sobre a espuma de poliuretano, para poder trabalhar na condição de 

máxima sensibilidade analítica. Além disso, esse estudo também foi refeito com 

monitoramento espectrométrico para ser possível determinar qual o melhor 

modelo cinético que descreve este processo sortivo (pseudo-primeira ordem ou 

pseudo-segunda ordem). 

O efeito do tempo de agitação é observado na Figura 20, onde é 

apresentado quanto de Corante Carmin de Índigo foi sorvido na EPU, durante o 

tempo de 60 minutos aferido no canal vermelho, o de maior sensibilidade.  

 

 

Figura 20 – Efeito do tempo de agitação na remoção do CI (pH 2, 50 mg 

de EPU, Canal vermelho). 

 
Os dados expostos na Figura 20, revelam a rápida adsorção do CI na 

EPU. Onde o equilíbrio químico  de adsorção é praticamente estabelecido em 30 

minutos de agitação, ou seja, os potenciais químicos de sorção e de dessorção 

do analito sob os sítios ativos são iguais  (𝜇𝑆𝑜𝑟çã𝑜  = 𝜇𝐷𝑒𝑠𝑠𝑜𝑟çã𝑜).  

Foi realizado um último ponto do gráfico da Figura 15, este foi necessário 

para avaliar qual seria a absorvância da espuma após um tempo de agitação 

muito grande (24h). O valor de absorvância aferido foi de 0,254, ou seja, para 

tempos muito maiores de sorção, a o sinal analítico de absorvância não aumenta 

significativamente.  
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Empregando a metodologia de imagens digitais, não é possível calcular 

os valores reais de remoção de CI. No entanto com o auxílio de um 

espectrofotômetro este cálculo torna-se possível. Foram medidos os valores 

iniciais (A0) e finais de absorbância (Af), após a sorção na espuma, para cada 

solução e a razão destes foi calculada em termos de remoção, como mostra a 

equação 3 e ilustra a Figura 21. 

 

Remoção (%) = (
𝐴0−𝐴𝑓

𝐴0
)𝑥100                      (12) 

 

 
Figura 21 - Percentual de remoção do CI durante o tempo (pH 2, 50 mg de 

EPU, Espectrofotômetro). 
 

Analisando os gráficos das Figuras 20 e 21, é possível observar que 

ambas as metodologias forneceram gráficos extremamente semelhantes. Além 

disto, a natureza deste processo de sorção acontece muito rapidamente onde, 

em somente 5 minutos, a EPU é capaz de sorver aproximadamente 75% do 

corante. Em 30 minutos, a taxa de sorção começa a diminuir até chegar em um 

equilíbrio de 93,5% de remoção em 60 minutos de agitação. Em um tempo de 

24h, foi observado uma remoção de 96,3%. Desta forma, o tempo de sorção 

adotado para todos os experimentos foi de 60 min, a fim de garantir máxima 

precisão e sensibilidade nas análises em um menor tempo possível. 
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4.4.3. Influência da massa de EPU sobre o sinal analítico  

 

 Para avaliar a influência da quantidade de EPU sob a remoção de CI 

foram realizados dois experimentos; um deles foi realizado seguindo a 

metodologia de imagens digitais para determinar qual seria a massa de EPU que 

fornecesse maior sinal analítico. E outro experimento, foi utilizado um 

espectrofotômetro de absorção molecular, para calcular os valores de 

absorvância antes e depois e determinar o percentual de remoção. 

 

 
 

Figura 22 - Absorvância medida por massa de EPU (pH 2, 60 minutos de 
agitação, CI 5,0 mg L-1 )  

 
Na Figura 22, é possível observar que os maiores valores de absorvância 

são da menor espuma utilizada, a espuma de 35,0 mg, para todos os canais de 

leitura, tanto no vermelho, verde e azul. Fato este, que pode ser explicado devido 

a maior dispersão da cor quando em quantidades grandes de EPU forem 

analisadas. Ou seja, menores quantidades de EPU concentram mais a 

intensidade de cor para uma mesma concentração inicial do corante, devido a 

menor área superficial da EPU, consequentemente há uma maior densidade de 

sítios ativos de PU ocupados pelo corante. Foi cogitado também a possibilidade 

do uso de quantidades ainda menores de espuma, como 30, 20 e 15mg para 

aumentar a sensibilidade do método, no entanto, estas pequenas quantidades 

de EPU introduziram inúmeras fontes de erro, principalmente pela difícil 

compactação da espuma no momento da obtenção da imagem digital pelo 
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scanner. Desta forma, optou-se pelo o uso da espuma de 35,0 mg para as 

quantificações, devido ao seu maior sinal analítico, que confere menores limites 

de detecção e quantificação ao método. 

Foi avaliado também o percentual de remoção de CI, por quantidade de 

EPU. Para isto, foram preparadas quatro soluções de CI 5,0 mg.L-1, pH 2. Em 

cada solução foram adicionadas diferentes massas de EPU; 35, 50, 75, 100 mg, 

em triplicata. Foram medidos os valores iniciais (A0) e finais de absorbância (Af), 

após a sorção na espuma, para cada solução com o auxílio de um 

espectrofotômetro e a razão destes foi calculada em termos de remoção, como 

mostra a equação 12 e ilustra a Figura 23. 

 

 

Figura 23 - Percentual de remoção do CI por massa de EPU (pH 2, 60 minutos 
de agitação, 5,0 mg.L-1). 

 
 

Através da figura 18, é possível observar que a sorção do CI aumenta 

diretamente com o aumento de EPU, de forma linear no intervalo observado. 

Este fato pode ser explicado pela maior quantidade de sítios ativos nas maiores 

quantidades de EPU empregados. A tabela 5 apresenta o resultado do estudo 

da remoção do corante da solução em função da massa inicial de EPU, 

monitorado espectrofotometricamente. Nessa tabela é possível observar que 

quanto maior a massa da espuma maior é a remoção do corante da solução.  
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Vale aqui discutir a aparente contradição entre os resultados obtidos pela 

técnica de imagens digitais e pela medição direta do sinal do corante em solução 

por absorciometria. Embora o percentual de remoção do corante seja maior com 

massas maiores de EPU (indicando que uma maior quantidade do corante foi 

transferida para a EPU) um maior sinal analítico na técnica de análise digital foi 

obtida com uma menor massa de EPU. Isso significa que, embora a quantidade 

de corante transferido tenha sido menor, a concentração do corante na EPU 

(massa de corante por volume de EPU) foi maior. Como o objetivo principal do 

trabalho é quantificar o corante (e não remove-lo da solução), foi utilizado a 

menor massa possível de EPU para os demais procedimentos com análise de 

imagem digital. 

Tabela 5 – Quantidade de remoção de CI por massa de EPU empregada por 
meio da espectrofotometria de absorção molecular. 

 

Massa EPU (mg) Remoção (%) Desvio Padrão          
Relativo (%) 

35,0 88,40 0,943 

50,0 90,53 1,445 

75,0 92,99 0,781 

100,0 95,68 1,266 
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4.4.4 Estudo do tempo de extração do corante da bala industrializada. 

  
É necessário realizar um estudo da extração do corante CI da bala 

industrializada, para assegurar que a extração do corante da bala é completa, 

em outras palavras, todo o corante presente na bala seja solubilizado na fase 

líquida, onde haverá a sorção pelo EPU. Portanto, foram tiradas alíquotas de 5 

mL em diferentes tempos. O resultado desse estudo segundo a Figura 24. 

                                            
Figura 24 - Absorvância do extrato de bala por tempo de extração para cada 

canal RGB, em triplicata (35,0 mg de EPU, pH 2, 5,0 mg L-1). 
 
 

É possível observar, através da Figura 24, que a partir de 60 segundos de 

dissolução da bala não há aumento significativo nos sinais de absorvância 

aferidos. Com isto, pode-se afirmar que as outras espécies presentes na bala 

não causaram interferência na medição, visto que quanto mais a bala se 

dissolvia, o sinal não se alterava. No tempo de 600 segundos foi possível 

observar que toda a bala foi dissolvida na água, portanto a extração foi exaustiva, 

sem o aumento de sinal analítico. O maior aumento de absorvância nos 

segundos iniciais, indica que o corante, presente na superfície da bala estava 

sendo transferida para a água. 

Um estudo análogo foi realizado com o auxílio de um espectrofotômetro, 

onde alíquotas de 5 mL eram retiradas em diferentes intervalos de tempo e 

aferidas espectofotometricamente, como mostra a Figura 25. 
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Figura 25 - Absorvância do extrato de bala por tempo de extração no 
espectrofotômetro (35,0 mg de EPU, pH 2, 5,0 mg L-1). 

 
Os valores de absorvância quando aferidos em um espectrofotômetro 

apresentaram aumento linear nas primeiras medidas, visto que, foi constatado 

que o corante está presente em sua grande maioria na superfície da bala, logo 

praticamente só o corante se solubilizava em água. No entanto, em maiores 

intervalos de tempo, devido a dissolução dos açúcares presentes na bala, amido, 

óleos e do dióxido de titânio, os valores de absorvância cresciam 

indefinidamente. 

A presença destes interferentes insolúveis em água acarretam um 

aumento de turbidez da solução, o que não pode ser solucionado numa análise 

espectrofotométrica, visto que as moléculas presentes na solução turva têm a 

capacidade de espalhar a radiação incidente. Portanto, mesmo fazendo uma 

varredura na faixa de 610 nm, correspondente ao máximo de absorção do CI, a 

solução turva agrega uma grande quantidade de erros e falta de correlação entre 

os pontos obtidos e uma equação, impossibilitando então, uma análise 

espectrofotométrica para este tipo de matriz.  
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4.5 Curva analítica inicial 

 
 

A partir da otimização dos parâmetros discutidos anteriormente, foi 

construída uma curva analítica inicial para dar continuidade a metodologia. A 

curva foi realizada em triplicata no intervalo de 0 a 20 mg L-1, pH ótimo de 2, 60 

minutos de agitação, sob uma velocidade de 240 rpm, para melhor transferência 

de massa e uma quantidade de 35,0 mg de EPU, para garantir maiores LD e LQ. 

A Figura 26 mostra a imagem digital obtida através de um scanner para a curva 

analítica em questão.  

 

 

 

Figura 26 - Imagem digital gerada para a curva analítica preliminar (35,0 mg 
EPU, 60 minutos de agitação a 240 rpm) 

 

É possível observar na Figura 26 que a espuma de Poliuretano é capaz 

de sorver o analito e que há uma diferença substancial entre o Branco e os 

menores valores da curva. Esta diferença é melhor evidenciada quando a 

imagem digital é analisada nos canais RGB.  

Os dados fornecidos pelo software ImageJ, foram tratados em termos de 

absorvância nos canais vermelho, verde e azul, o que permitiu a construção de 

uma primeira curva analítica, ilustrada na Figura 27.  
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Figura 27 - Curva Analítica nos canais RGB (35,0 mg EPU, 60 minutos de 
agitação a 240 rpm). 

 
 

Como o canal vermelho é o canal de maior sensibilidade analítica ele foi 

utilizado para as quantificações e cálculos. É possível observar que a relação da 

absorvância com a concentração de CI não é melhor representada de forma 

linear, e sim, a partir de uma equação de curva quadrática. Este fato pode ser 

melhor explicado através da soma de dois mecanismos diferentes entre o sinal 

analítico e a concentração. A equação de Beer-Lambert  que possui uma relação 

linear entre o sinal e a concentração e a transferência da espécie da solução 

para a fase sólida, que não necessariamente precisa ter uma relação linear 

(MASEL, 1996). 

Para assegurar que a equação quadrática da curva analítica, descreve 

com fidelidade o conjunto de medidas obtidas, foi construído um gráfico de 

resíduos. 

 

Figura 28 - Resíduos relativos a curva analítica no canal vermelho (35,0 mg 
EPU, 60 minutos de agitação a 240 rpm). 
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4.6. Precisão  

 
 
 Denomina-se precisão, a concordância entre os vários valores 

experimentais obtidos. Quanto mais próximos entre si estiverem, menores serão 

os graus de espalhamento dessas medidas, portanto maior será a precisão do 

método (LEITE, 2008). Para avaliar a precisão da metodologia aqui proposta, 

testes estatísticos de repetitividade e reprodutibilidade foram realizados. 

Para avaliar a repetitibilidade, foram realizadas dez medidas diferentes 

em uma mesma EPU, nas condições previamente otimizadas. A Figura 29, 

mostra a variação da absorvância por medida aferida. O desvio padrão relativo 

calculado para essa coletânea de dados foi de 1,360%. 

 

Figura 29 - Repetitividade do sinal numa mesma espuma mesma concentração 
de corante Carmin adsorvido (0,50 mg L-1 Carmin de Índigo, 60 minutos de 

agitação a 240 rpm, pH 2, 35,0 mg EPU). 

 
 

Já para avaliar a reprodutibilidade do método, foram realizadas análises 

em duplicata de um ponto de 1 mg L-1 da curva padrão e os respectivos brancos, 

em seis dias diferentes. O desvio padrão relativo calculado referente aos 6 dias 

de análises foi de 2,157%. A variação de absorvância é dada na Figura 30. 
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Figura 30 - Reprodutibilidade do sinal em de uma mesma concentração do 
corante Carmin em diferentes espumas, em diferentes dias (1,0 mg L-1 Carmin 

de Índigo, 60 minutos de agitação a 240 rpm, pH 2, 35,0 mg EPU). 

 
Como observado, é esperado um desvio relativo maior para análises em 

dias diferentes, comparados à análises no mesmo dia para uma mesma espuma. 

Visto que há uma maior quantidade de erros agregados em dias diferentes para 

espumas diferentes. No entanto, em ambos os quesitos, repetitividade e 

reprodutibilidade os valores de desvio padrão relativo foram consideravelmente 

baixos, menores de 5%, indicando, boa precisão.   

Variando-se a área em pixels selecionada na imagem da EPU, desejava-

se comprovar se uma modificação no tamanho da área avaliada afetaria ou não 

o sinal analítico. De acordo com a Tabela 6, o desvio padrão relativo para a 

variação da área em pixels foi de 0,340%. Este valor, bastante pequeno, permite 

afirmar que a adsorção do corante sobre a EPU é homogênea. Ou seja, 

estatisticamente o sinal analítico independe da quantidade de 400 a 3600 Pixels. 
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Tabela 6 - Variação do sinal devido à alteração da área selecionada (0,5 mg L-1 

de CI, 60 minutos de agitação a 240 rpm, 35,0 mg EPU). 

 
Área (Pixels) Sinal Analítico 

60 x 60 0,0817 
50 x 50 0,0823 
40 x 40 0,0816 
30 x 30 0,0812 
25 x 25 0,0820 
20 x 20 0,0816 

  
 Desvio padrão relativo 
 0,340% 

 
 
4.6.1 Melhor formato de imagem. 
  

Ao escanear as EPU, o software do Scanner HP Photosmart C4280 

oferecia dois tipos diferentes de formato de imagem. O formato .tiff (Tag Image 

File Format) e o formato .jpeg (Joint Photographic Experts Group). Portanto, foi 

realizado um estudo para determinar qual é seria o melhor formato para o 

tratamento das imagens digitais. Este consistiu na realização de duas curvas 

analíticas em dias diferentes, as quais foram aferidas no mesmo instante, em 

ambos formatos, .tiff e .jpeg pelo scanner. 

Como mostrado anteriormente, a quantidade de pixels não altera 

significativamente o sinal analítico obtido. Desta forma, este estudo foi conduzido 

numa área de 1600 pixels. Dez histogramas foram aferidos de diferentes 

posições da espuma de poliuretano como mostra a Figura 31. A absorvância 

média aferida destes 10 histogramas foi utilizada para construção das curvas 

analíticas.  

 

Figura 31 - Dez posições aferidas para cada EPU (35,0 mg de EPU, 5,0 mg de 
CI, 60 minutos de agitação a 240 rpm, pH 2) 
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Para determinar o melhor formato foram avaliadas, inúmeros fatores, tais 

como: Desvio padrão relativo médio, coeficiente de correlação (R²) e 

sensibilidade, através do coeficiente angular das curvas analíticas obtidas. Estes 

parâmetros são mostrados na Tabela 7. 

Tabela 7 - Comparação dos formatos de imagem digitais 

 

 .TIFF .JPEG 

 Curva 

Analítica 1 

Curva 

Analítica 2 

Curva 

Analítica 1 

Curva 

Analítica 2 

Desvio Padrão 0,7134 0,7931 0,8391 1,0007 

Desvio Padrão 

Relativo 

0,620% 0,560% 0,687% 0,683% 

Coeficiente 

Angular 

0,0483 0,0403 0,0398 0,0394 

Coeficiente de 

Determinação  

R²= 0,9988 

 

R²= 0,9981 

 

R²= 0,9855 

 

R²= 0,9755 

 

 

 

Teste F está baseado na hipótese nula de que as variâncias das duas 

populações consideradas sejam iguais Ho (14). 

 

F= σ2
Maior/σ2

Menor 

       F= (1,0007)²/(0,7134)² = 1,968                     (14) 

Fcrítico = 2,12 

 

Observando os dados fornecidos na Tabela 7, é possível concluir que o 

formato .tiff. É mais adequado na obtenção de imagens digitais, por ter maior 

sensibilidade analítica e melhor linearidade. No entanto o teste de comparação 

de precisões, o teste F, indica que não há diferença significativa nas precisões 

de ambos formatos de imagem, no nível de confiança de 95%. 

O formato .jpeg utiliza um sistema de compressão, comum em fotos, para 

diminuir o tamanho do arquivo. Consequentemente existe perda de qualidade, já 

o formato .tiff é um formato onde não há compressão e perda de dados. Ele foi 
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criado para salvar imagens criadas por scanners, frame grabbers e programas 

que editam fotografia (UFF, 2009), (MURRAT E VANRYPER, 1996). Desta 

forma, o formato .tiff se mostra uma melhor opção para aquisição das imagens. 

 

4.7  Exatidão 

 
A exatidão é a qualidade que exprime a compatibilidade do valor aferido 

com o valor verdadeiro, absoluto e utópico. Como não foi encontrado na literatura 

nenhum trabalho quantificando o mesmo analito na mesma matriz, não há como 

comparar esta metodologia com metodologias previamente validadas, portanto, 

para exprimir a exatidão deste método foi realizado testes de recuperação. 

Para determinar a recuperação do método, realizou-se uma curva de 

curva analítica em triplicata. Os valores de absorvância obtidos na curva de 

adição padrão foram convertidos em concentração analítica, interpolando estes 

valores na curva analítica. 

Com isto é possível comparar a concentração de carmim teórico (valor 

adicionado na curva de adição padrão) com a concentração de carmim 

experimental (valor obtido através da interpolação dos valores na curva analítica) 

e expressar esses valores como porcentual de remoção, onde: 

 

Recuperação = (
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒 𝑥 100%

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐴𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑎 𝐸𝑠𝑝é𝑐𝑖𝑒
) 

Para os cálculos de recuperação foi utilizada a curva abaixo, na Figura 32. 

 

Figura 32 - Curva Analítica de CI (pH 2, 60 minutos, 35,0 mg de EPU) 
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Tabela 8 - Valores de recuperação obtidos para cada amostra aferida 

 

Recuperação 

1ª Amostra 2ª Amostra 3ª Amostra 

91,72 92,14 86,29 

95,36 95,93 82,90 

86,47 87,22 83,12 

84,79 85,67 85,51 

 

 

A partir das três curvas analíticas foi calculado o percentual de remoção 

total do método como sendo a média da recuperação das replicatas, ignorando-

se o primeiro ponto da curva de 100%. Visto que as demais concentrações 

teóricas foram calculadas a partir da absorvância do primeiro ponto da curva de 

adição padrão como sendo o extrato da bala sem o CI adicionado. Os desvios 

padrão e padrão relativo, mencionados na Tabela 9, correspondem aos desvios 

dos percentuais de remoção gerais, ou seja, são a média dos desvios para cada 

conjunto de replicata. 

Tabela 9 - Média dos dados de recuperação. 

 

Média das Replicatas 

Recuperação Desvio Padrão 
Combinado 

Desvio Padrão 
Combinado Relativo 

88,10% 4,02 4,56% 

 

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram inicialmente 

calculados segundo as equações mostradas a seguir, em que 𝛿 corresponde ao 

desvio padrão do sinal de dez brancos e S à sensibilidade do método.  

 

𝐿𝐷 =
3𝛿

𝑆
       (15) 

 

𝐿𝑄 =
10𝛿

𝑆
       (16) 
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Tabela 10 - Parâmetros de mérito do método 

 

Parâmetro  

Curva analítica típica Ab= -0,0201C2 + 0,1889C - 0,0037 

R² 0,9997 

Limite de detecção 19,4 µg L-1 

Limite de quantificação 64,6 µg L-1 

Precisão* 2,5 %. 
 
*Desvio padrão relativo dos sinais obtidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.8 Quantificação do Carmin de Índigo na bala industrializada. 

 
A metodologia desenvolvida nesta monografia foi capaz de quantificar a o 

corante CI presente em cada bala industrializada e de determinar a porcentagem 

em peso de corante na bala. Desta forma, a quantidade aferida nesta 

metodologia foi comparada com as quantidades máximas de ingestão diária do 

Brasil e do mundo, para averiguar se esta bala cumpre com os limites máximos 

vigentes. 

 Foram realizadas três replicatas em cada extração e no total, quatro balas 

foram analisadas, a análise de três balas seguiu a metodologia previamente 

explicitada, já na quarta bala, houve uma ligeira modificação no volume de 

extrato. Ao invés da extração do CI, ocorrer com 50 mL de água, foi utilizado um 

volume maior de 100 mL, os resultados foram comparados para demonstrar que 

ambos são estatisticamente iguais.  
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Tabela 11 - Quantificações realizadas em micrograma de carmim por grama de 

bala (35,0 mg de EPU, 60 minutos de agitação a 240 rpm, pH 2) 

 

Concentração Carmin de Índigo (µg g-1) 

Amostra Replicata 

1 

Replicata 

2 

Replicata 

3 

Média das 

Replicatas 

DPR % 

1 114,13 108,53 121,78 114,64 4,03 

2 111,13 110,64 120,06 113,61 3,52 

3 109,97 104,59 118,77 111,44 4,56 

4 109,56 108,06 119,02 112,05 4,18 

 
 
 

Este teste foi realizado a fim de demostrar a boa robustez do método, visto 

que, mesmo em uma concentração contendo metade do analito, e com menos 

influência dos possíveis efeitos de matriz, os resultados foram estatisticamente 

iguais. Para comparar a precisão das metodologias foi utilizado os Teste F, a 

comparação foi feita entre a variância das três primeiras amostras com a 

variância da quarta amostra, como mostra a equação abaixo. 

 

 
                              F= σ2

Maior/σ2
Menor =1,04                        (17) 

          Fcrítico = 4,11 

 
 Também foi realizado um teste para comparação de médias para avaliar 

se ambas as médias são estatisticamente iguais, ou se são resultado de um 

conjunto de erros aleatórios. Desta forma, utilizou-se o Teste t de Student, 

segundo a equação (18). Com isto os resultados de concentração média de CI 

em cada bala, e os testes estatísticos são indicados na Tabela 12. 

 

𝑡 =  
𝑥𝑚− 𝑥4

𝑠𝑐𝑜𝑚𝑏 √
𝑁1+𝑁2
𝑁1𝑥𝑁2

                              (18) 

 

Tabela 12 - Quantidade de Carmin de Índigo média por bala nos diferentes 
métodos 
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[Carmin de Índigo] µg g-1 
 

Método 
desenvolvido 

Método 
modificado 

Fcalculado Fcrítico tagrupado tcrítico 

113,67 ± 0,65 112,50 ± 0,865 
 

1,04 4,11 0,16 2,23 

* (SKOOG et al., 2006. NC 95%) 

 
 

A aplicação do teste t-Student, indica que a hipótese nula é mantida a 

95% de confiança (tagrupado < tcrítico). Em outras palavras, não há diferença 

estatística entre os resultados provenientes nos dois métodos. Desta forma, a 

metodologia se mostra robusta, visto que não há variação na concentração nem 

na precisão do método, com a alteração de alguns parâmetros analíticos. 

A legislação Brasileira e mundial aceitam um máximo de 5 mg de corante 

por Kg de peso corpóreo de consumo diário do corante Carmin de Índigo (EFSA, 

2014; ANVISA, 1977). Desta forma, uma criança de 6 anos, pesando 20 Kg, 

poderá consumir o máximo de 100 mg de CI por dia. Esta quantidade equivale 

ao consumo de aproximadamente mil balas, iguais as balas de estudo deste 

trabalho. Portanto, é possível afirmar que um pacote de balas contendo este 

corante é seguro para o consumo, tanto de crianças e adolescentes, como para 

adultos. 
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5 CONCLUSÕES 

 
Este trabalho, demonstrou com êxito a possibilidade de quantificação de 

uma matriz complexa (bala) por meio da análise de imagens digitais. Devido à 

grande capacidade de adsorção do corante Carmin de Índigo na espuma de 

poliuretano e através da construção de isotermas que ajudaram a elucidar a 

natureza do processo de sorção observado.  

Os resultados obtidos confirmam que o método apresentado é exato e 

preciso, apesar de extremamente simples, visto que a quantificação foi realizada 

com aparatos de baixo custo (uma espuma de travesseiro, um scanner como 

detector e um software de domínio público para o tratamento de dados e 

obtenção de um sinal analítico). 

Os estudos de otimização do método permitiram a construção de uma 

metodologia robusta, com curvas analíticas de bom coeficiente de correlação, 

com baixos limites de detecção (19,4 µg L-1) e quantificação (64,6 µg L-1). Estes 

limites são baixos o suficiente para cumprimento das normas brasileiras e 

mundiais acerca da quantidade máxima de CI que pode ser ingerida diariamente. 

Portanto, esta nova metodologia se mostra uma boa alternativa na 

quantificação deste tipo de matriz, visto que estudos, aqui apresentados, 

demonstraram que a espuma de poliuretano nas condições otimizadas consegue 

eliminar a presença de interferentes da bala. 

Desta forma, esta metodologia é muito mais vantajosa do que a 

convencional cromatográfica, devido a maior praticidade, menor custo e maior 

rapidez nas determinações, visto que não há pré-tratamento nas amostras. 
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