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RESUMO 

 

O conhecimento acerca da composição dos sucos de frutas é muito importante para garantir 

segurança e qualidade, principalmente dos produtos industrializados. Métodos rápidos e 

precisos para determinar a presença de potenciais elementos tóxicos são cada vez mais 

requisitados. O presente trabalho propõe um método simplificado de determinação direta de Cu 

e Mn em sucos e néctares industrializados por espectrometria de absorção atômica com forno 

de grafite (GF AAS). Diferentes sabores (laranja, manga, maracujá, pêssego e uva) e marcas de 

sucos comerciais comprados em mercados do estado do Rio de Janeiro foram analisados. As 

amostras foram diluídas com HNO3 5% (v/v) e injetadas diretamente no forno de grafite. Curvas 

de pirólise e atomização foram construídas para Cu e Mn em meio das amostras. As 

temperaturas determinadas para pirólise foram 1200 e 1300 °C e para atomização foram 2100 

e 2200 °C, respectivamente. A calibração foi realizada através de curvas analíticas aquosas. A 

exatidão do método foi avaliada pelo teste de recuperação que forneceu uma variação média de 

81-117%. A precisão foi avaliada através de duas determinações independentes de cada analito 

nas amostras e foi sempre menor do que 8%. Os limites de quantificação para Cu e Mn foram 

de 0,20 e 0,18 μg L-1, respectivamente. O método proposto para tratamento das amostras 

(diluição levemente ácida) foi comparado a um método de referência (digestão ácida em micro-

ondas) e a significância dos resultados foi analisada por teste t-pareado. A influência do sabor 

e da marca sobre a concentração dos analitos foi avaliada por análise de variância de dois fatores 

(ANOVA) com nível de 95% de confiança. Foi provado que tanto o sabor quanto a marca 

interferem na concentração dos analitos. As concentrações determinadas de Cu e Mn variaram 

de 24-321 μg L-1 e 116-3296 μg L-1, respectivamente. Dentre os sabores analisados, os sucos de 

uva apresentaram as maiores concentrações tanto de Cu quanto de Mn. 
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ABSTRACT 

 

Knowledge about the composition of fruit juices is very important to ensure the safety and 

quality specially for manufactured products. Rapid and precise methods for determining the 

presence of potential toxic elements are increasingly required. The present work proposes a 

simplified method for direct determination of Cu and Mn in commercial nectars and fruit juices 

by graphite furnace atomic absorption spectroscopy (GF AAS). Different flavors (orange, 

mango, passion fruit, peach and grape) and brands of commercial juices purchased in Rio de 

Janeiro markets were analyzed. Samples were diluted with 5% (v/v) HNO3 and injected directly 

into the graphite furnace. Pyrolysis and atomization curves were building up in samples 

medium. The temperatures set for pyrolysis for Cu and Mn were 1200 and 1300 °C and for 

atomization were 2100 and 2200 °C, respectively. Calibration was performed through analytical 

curves. The method accuracy was assessed by recovery test which provided a mean range of 

81-17%. Precision was evaluated by two independent determinations of each analyte in the 

samples and it was always lower than 8%. The limits of quantification for Cu and Mn were 0.20 

and 0.18 µg L-1, respectively. The proposed method for sample treatment (slightly acidic 

dilution) and the reference method (micro-wave digestion) were compared by t-test. The 

significance influence of brand and flavor on the analyte concentration were evaluated by 

applying a two-way ANOVA test at 95% confidence level. It has been proved that both flavor 

and brand affect the concentration of the analytes. The concentration range determined for Cu 

was 24-321 μg L-1 and 116-3296 μg L-1 for Mn. Among the analysed flavors grape juices 

presented the highest concentrations of Cu and Mn. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Sucos de frutas são largamente consumidos em todo o mundo. Especialmente populares 

em países tropicais, a bebida faz parte da dieta habitual de boa parte da população brasileira. A 

demanda pela versão industrial da bebida é cada vez maior, principalmente devido ao crescente 

apelo por produtos práticos e mais saudáveis. A indústria aposta na diversificação de sabores, 

concentrações e embalagens, além de uma forte publicidade em torno do conteúdo nutricional 

do produto para incentivar o consumo por todas as faixas etárias.  

 Os sucos são reconhecidos por serem ricos em diversos nutrientes importantes, no 

entanto podem ser uma potencial fonte de elementos tóxicos advindos da contaminação do meio 

ambiente ou do próprio processo de produção. Deste modo, é de extrema importância avaliar a 

composição dos sucos tanto para certificar sua qualidade quanto para garantir segurança aos 

consumidores.  

 Diversos estudos a respeito dos populares sucos de “caixinha” tem sido desenvolvidos. 

Além das pesquisas a cerca do teor de fruta, e da quantidade de açúcares, existe a necessidade 

de monitorar as concentrações dos metais. Apesar de muitos deles serem minerais essenciais 

para a saúde humana, se em quantidades inadequadas, podem oferecer risco a curto ou longo 

prazo devido a sua bioacumulação no organismo (TORMEN et al., 2011; TVERMOES et al., 

2014). Além disso, em alguns casos, esses elementos podem ter influência negativa no processo 

de produção como por exemplo facilitar reações de oxi-redução, precipitação, formação de géis 

e, inclusive, alterar as características organolépticas dos sucos (OLALLA et al., 2004).  

 O presente projeto propõe um método simples para a determinação direta de metais (Cu 

e Mn) em néctares e sucos industrializados por espectrometria de absorção atômica com forno 

de grafite (GF AAS). Uma vez otimizado, o método foi aplicado à sucos de diferentes sabores 

e marcas.  

 

1.1 CENÁRIO NACIONAL DOS SUCOS INDUSTRIALIZADOS 

 

 Embora não seja de amplo conhecimento do consumidor, existem três tipos de bebidas 

não gaseificadas e não fermentadas à base de frutas, o suco, o néctar e o refresco. De acordo 

com a legislação brasileira, suco é a bebida não concentrada e não diluída, que não pode conter 

substâncias estranhas à fruta de origem. Já o néctar e o refresco são bebidas obtidas pela diluição 

do suco em água, sendo obrigatoriamente adicionado açúcar ou edulcorante. Os dois se 

diferenciam apenas pela faixa de concentração de suco na bebida, o néctar varia de 10 a 50%, 
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dependendo da fruta, já o refresco de 5 a 30% (m/m). Ao contrário do suco, as bebidas diluídas 

podem conter aromas, acidulantes, corantes, conservantes e antioxidantes (BRASIL, 1994; 

BRASIL, 2003; BRASIL, 2009; BRASIL, 2013). 

 O Brasil está entre os quatro maiores produtores de sucos industrializados do mundo, 

competindo diretamente com os Estados Unidos, a Espanha e o México, sendo o primeiro na 

produção mundial de sucos de laranja. Até meados dos anos 90, a produção de sucos do país 

era quase toda voltada para o mercado internacional. No entanto, com o crescimento econômico 

e com a mudança do estilo de vida dos brasileiros, o país também passou a atender ao mercado 

interno (ROSA et al., 2006).  

 Os brasileiros ainda são muito resistentes ao consumo dos sucos industrializados, 

preferindo o suco natural, feito na hora. No entanto, no âmbito das bebidas comerciais, o 

consumo de néctar é maior do que o de suco, em grande parte devido ao menor valor agregado 

e à forte propaganda vinculada à categoria. De acordo com a ABIR (Associação Brasileira das 

Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas não Alcóolicas), o consumo médio de néctar por 

habitante no país, passou de 3,9 em 2010 para 6,2 L por ano em 2015, evidenciando um aumento 

de 63% do consumo da bebida. Tais dados são baseados na produção anual brasileira de néctar 

(Figura 1). Os sabores de sucos prontos mais vendidos no Brasil são laranja, manga, uva, 

maracujá e pêssego, respectivamente (NEVES et al., 2010; ROSA et al., 2006). 

 

 

Figura 1: Volume total de produção do mercado brasileiro de néctares dos anos de 2010 a 2015. 

Fonte: Site da ABIR. 
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1.2 BENEFÍCIOS DOS SUCOS 

 

 Frutas e seus respectivos sucos são ricos em uma vasta gama de compostos 

nutricionalmente importantes tais como carboidratos, proteínas, vitaminas, carotenóides, fibras, 

flavonóides, ácidos fenólicos, minerais dentre outras substâncias bioativas. Tais componentes 

oferecem inúmeros benefícios à saúde humana, especialmente aqueles com propriedades 

antioxidantes (CINDRIĆ et al., 2011; HARMANKAYA et al., 2012; SZYMCZYCHA-

MADEJA et al., 2014). 

 A ingestão diária de sucos está associada à prevenção de inúmeras doenças crônicas, 

degenerativas e inflamatórias tais como câncer, Mal de Alzheimer, diabetes e doenças 

cardiovasculares. Estudos também apontam que o consumo regular desta bebida pode diminuir 

a incidência de alergias e de problemas gastrointestinais. Estes benefícios são associados 

principalmente aos antioxidantes, tais como vitamina C, E, flavonoides dentre outros que 

podem variar de acordo com a fruta utilizada na produção da bebida. (BHARDWAJ et al., 2014; 

HARMANKAYA et al., 2012). 

 A composição mineral dos sucos, por sua vez, é importante para formação do sangue e 

dos ossos, e para manter o funcionamento correto das células. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) existem 18 minerais fundamentais para o funcionamento do corpo 

humano, dentre eles 7 são necessários em quantidades de macro nutrientes, e 11 em quantidades 

de micronutrientes (WHO, 1996). O consumo diário de sucos de frutas pode cobrir parte 

significativa da Ingestão Diária Recomendada (IDR) de diversos minerais importantes tais 

como Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, entre outros (SZYMCZYCHA-MADEJA et al., 2014). 

 

1.3 METAIS NOS SUCOS 

 

Sucos contêm uma grande variedade de metais, no entanto as fontes destes elementos 

são difusas e de difícil rastreabilidade.  Fatores como o tipo de vegetal, solo, clima, maturidade 

da fruta e práticas utilizadas no cultivo são algumas das variantes que afetam a composição da 

bebida. Por isso, sucos feitos do mesmo tipo de fruta podem apresentar uma grande variedade 

tanto na composição quanto na concentração dos metais (ALLOWAY, 2013; INTAWONGSE 

& DEAN, 2006; LIU et al., 2013; WUANA & OKIEIMEN, 2011).  

Alguns estudos a respeito da constituição dos sucos identificaram desde 

macroelementos tais como Na, Ca, K e Mg, à elementos traço como Cu, Mn, Fe e Zn, inclusive 

aqueles que podem apresentar toxicidade elevada tais como Cd, Pb e Cr (CAUTELA et al., 
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2009; CINDRIĆ et al., 2011; FROES et al, 2009; HARMANKAYA et al, 2012; 

SZYMCZYCHA-MADEJA et al., 2014; VELIMIROVIĆ et al., 2013). 

O solo é uma fonte natural de metais do qual vegetais retiram os nutrientes necessários 

para o seu desenvolvimento. No entanto, atividades antropogênicas tais como o uso de 

fertilizantes, pesticidas e até a deposição atmosférica de partículas metálicas afetam a 

composição do solo e, consequentemente, a das plantas (ALLOWAY, 2013; EFREMOVA & 

IZOSIMOVA, 2011). Apesar da concentração absoluta do metal no solo interferir na 

quantidade absorvida pelo vegetal, segundo Intawongse e Dean (2006), tal dependência não é 

direta, pois o processo de absorção também depende da biodisponibilidade do metal no solo e 

do tipo de planta.  

Em sucos comerciais o processo produtivo pode afetar a composição final da bebida. O 

processamento de frutas com cascas e sementes, por exemplo, pode contribuir para o aumento 

da concentração de Cu, Mn, Fe, Ni e Co (SIMPKINS et al, 2000; TOALDO et al, 2013). Já o 

armazenamento, manuseio e embalagem podem ser fontes de contaminação de Al, Cr e Mn 

(GARCÍA et al., 1999; GUTZEIT et al., 2008; LÓPEZ et al., 2002). Em contra partida, o 

processo de separação do suco da polpa também pode levar a diminuição de alguns elementos 

tais como Cu, Fe, Cr, Mo (GUTZEIT et al., 2008). 

 

1.3.1 Cobre 

 

 Conhecido a pelo menos 10.000 anos, o cobre foi o primeiro metal a ser manipulado 

pelo homem. Tradicionalmente utilizado em ligas para confecção de moedas, o elemento 

atualmente tem uma vasta aplicação industrial (LEE, 2013). Graças a suas características dúctil 

e condutora, o metal é utilizado desde a construção civil à equipamentos eletrônicos, atingindo 

uma demanda global de 27 milhões de toneladas em 2014, de acordo com o European Copper 

Institute. Além da sua funcionalidade industrial, o cobre também é um elemento essencial a 

todas as formas de vida. 

Segundo Fraga e colaboradores (2005) as atividades biológicas do cobre estão 

fortemente associadas à presença de pares de elétrons não ligantes que permite sua participação 

em diversas reações redox importantes para a manutenção do organismo. No sistema biológico 

o cobre encontra-se principalmente na forma de complexos orgânicos, especialmente como 

metaloenzimas. Tais compostos desempenham um papel fundamental no processo de consumo 

de oxigênio e na produção de energia, além disso, estas enzimas são importantes para o sistema 
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imunológico, tecidos conectivos do esqueleto, formação do sangue, de vasos sanguíneos e do 

sistema nervoso (KASHIAN & FATHIVAND, 2015; WHO, 1996). 

O ser humano adulto contém em média 80mg de Cu no corpo, que é obtido 

principalmente através da cadeia alimentar. As principais fontes deste micronutriente são 

peixes, carnes, frutas e legumes (WHO, 1996). Em vegetais não contaminados, por exemplo, a 

concentração típica de Cu varia de 4 a 15 mg.Kg-1, no entanto o uso de fertilizantes, 

principalmente os de fosfato, e alguns fungicidas, interferem na concentração final no vegetal 

(ALLOWAY, 2013). De acordo com a ANVISA (2005), a IDR de Cu para adultos é de 900 

µg/dia e, segundo estudos, o consumo diário de sucos variados pode suprir em até 35% da dose 

recomendada (SZYMCZYCHA-MADEJA et al., 2014).  

Apesar da sua essencialidade, efeitos adversos podem ser associados tanto ao excesso 

quanto à deficiência de Cu no organismo. A baixa ingestão do elemento é associada a 

hipertensão, anemia, osteoporose, problemas vasculares e até mesmo a diminuição da tolerância 

de glicose. Segundo a OMS, o limite máximo de tolerância para ingestão de Cu para um adulto 

é de 10mg/dia, acima disso o elemento apresenta toxicidade para os seres humanos (WHO, 

1996).  

Em um menor grau, os sintomas de intoxicação por Cu são náuseas, vômito e dores 

gastrointestinais, em casos extremos, a elevada ingestão do metal pode levar à insuficiência 

hepática, colapso vascular e a morte. Há indícios que o acúmulo progressivo do elemento no 

organismo pode levar à doença de Alzheimer, câncer e doenças cardiovasculares (BREWER, 

2010; COLLINS & KLEVAY 2011; MA & BETTS, 2000). 

 

1.3.2 Manganês 

 

 Encontrado na natureza principalmente na forma de pirolusita (MnO2), o manganês é o 

terceiro metal de transição mais abundante da crosta terrestre. O minério de cor preta, já era 

utilizado a mais de 30.000 anos em pinturas rupestres e atualmente a sua principal aplicação é 

na indústria metalúrgica (ATKINS et al, 2008; LEE, 2013). Segundo a BGS (British Geological 

Survey), em 2014 o mundo produziu 54,7 milhões de toneladas de minérios de manganês, do 

qual cerca de 80% é voltado para a produção de aço, cuja principal função é aumentar a 

resistência e a dureza da liga.  

 O manganês é um nutriente indispensável a todos os seres vivos, apresentando-se 

principalmente na forma de metaloenzimas. Nos vegetais o micronutriente tem um papel 
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fundamental na produção de oxigênio durante a fase clara da fotossíntese, onde enzimas 

conhecidas como WOC (water-oxidizing complex), que são clusteres contendo 4 centros 

redutores de manganês, catalisam a reação de redução da água gerando oxigênio (FISCHER et 

al., 2015; NAJAFPOUR et al, 2016; YACHANDRA et al, 1996). Para os seres humanos, o Mn 

é essencial no desenvolvimento de tecidos, esqueletos e no processo de reprodução, além disso, 

o metal atua como antioxidante e participa do metabolismo de carboidratos, aminoácidos e do 

colesterol (BALLESTA et al, 2010; CHELLAN, 2015; FRAGA, 2005; ZHANG et al., 2016; 

WHO, 1996). 

 No corpo humano o manganês encontra-se na concentração de microtraço e, assim como 

o cobre, é adquirido principalmente através da cadeia alimentar. A deficiência em manganês 

pode causar anormalidades no esqueleto, diminuir a tolerância em glicose e alterar o 

metabolismo de carboidratos e gorduras, por isso, a ANVISA (2005) recomenda que adultos 

façam uma ingestão de 2,3mg/dia de Mn. Os alimentos de maior concentração do elemento são 

cereais, nozes, leguminosas, suco de abacaxi e chás. A ingestão diária de sucos, por exemplo, 

pode suprir até 23% da dose recomendada (BALLESTA et al, 2010; CHELLAN, 2015; 

FRAGA, 2005; SZYMCZYCHA-MADEJA et al, 2014; WHO, 1996).  

 O manganês é considerado um dos metais menos tóxicos dentre os elementos traço, por 

isso casos de intoxicação por via oral são raros, os mais comuns são por inalação crônica em 

minas ou indústrias. A OMS não estabelece um limite de tolerância de Mn, no entanto sabe-se 

que altas concentrações do metal no organismo podem causar distúrbios neurológicos, levando 

inclusive à doença de Parkinson (CHELLAN, 2015; FRAGA, 2005; NILUBOL et al, 1967; 

WHO, 1996). 

 

1.4 ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA COM FORNO DE GRAFITE 

 

 A espectroscopia de absorção atômica é estudada desde o início do século XIX, quando 

o alemão Joseph von Fraunhofer observou que o espectro solar continha falhas, linhas escuras. 

Na época ele contou 574 linhas e determinou seus respectivos comprimentos de onda, porém 

não soube explicar o que as causava. Em 1820 David Brewster, cientista escocês, sugeriu que 

tais linhas seriam ocasionadas pelo processo de absorção da radiação pela atmosfera solar, no 

entanto, foi apenas em 1859 que o físico Gustav R. Kirchhoff, juntamente com o químico 

Robert Bunsen puderam comprovar este fenômeno (AMORIM et al., 2008; LOON, 2012; 

WELZ & SPERLING, 1999).  
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 Kirchoff e Bunsen criaram um espectroscópio que lhes permitia observar as linhas de 

emissão geradas por elementos químicos em uma chama não luminosa (queimador de Bunsen), 

assim observaram que cada elemento possuía um espectro definido, como uma impressão 

digital, que poderia ser utilizado para identificar os elementos químicos na natureza. Eles 

também notaram que as linhas de emissão do sódio coincidiam com algumas linhas do espectro 

de Fraunhofer. Kirchoff então deduziu que a atmosfera solar deveria conter vapor de sódio que 

absorve na mesma faixa em que o elemento emite radiação. Assim, as linhas escuras seriam 

linhas de absorção atômica características de cada elemento (LOEWEN & POPOV, 1997; 

FILGUEIRAS, 1996). 

 Por quase um século, a espectroscopia de absorção atômica foi utilizada 

majoritariamente por astrônomos para determinar a composição e a concentração de metais nas 

atmosferas das estrelas. A utilização do fenômeno de absorção atômica com aplicação em 

análises químicas ganhou espaço em 1954 quando Alan Walsh propôs a técnica de 

determinação de metais utilizando o processo de absorção atômica com chama, nascia assim a 

espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS – Flame Atomic Absorption 

Spectrometry). Apenas dois anos após Walsh apresentar sua técnica, o russo B. V. L'vov propôs 

a espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GF AAS - Graphite Furnace Atomic 

Absorption Spectrometry), baseada na atomização eletrotérmica (AMORIM et al., 2008; 

LOON, 2012; L’VOV, 2004; WELZ & SPERLING, 1999). 

 A AAS é uma técnica qualitativa e quantitativa utilizada principalmente para 

determinação de metais. Átomos na fase gasosa e seus respectivos íons elementares podem 

absorver energia, discreta ou difusa, promovendo um ou mais elétrons à estados excitados. 

Utilizando-se deste princípio a técnica consiste basicamente em atomizar o analito, incidir 

radiação sobre esta massa gasosa e detectar a radiação que não foi absorvida. O tipo de energia 

(comprimento de onda) absorvida associa-se qualitativamente com o analito, já a quantidade de 

energia absorvida relaciona-se quantitativamente (BUTCHER & SNEDDON, 1998; EBDON 

& EVANS, 1998; SKOOG et al., 2007).  

 A absorção atômica ocorre quando um fóton transfere sua energia para um átomo 

promovendo um elétron de valência do estado fundamental à um estado excitado, esta 

transferência só ocorre se o fóton possuir exatamente a diferença de energia entre um nível e o 

outro. Assim, ao incidir radiação (Po), energia discreta e específica para cada elemento, átomos 

absorvem essa energia atenuando a intensidade transmitida (P) proporcionalmente ao número 

de espécies absorventes (BUTCHER & SNEDDON, 1998; SKOOG et al., 2007).  
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 Para a quantificação do analito por espectrometria de absorção atômica, a intensidade 

de radiação incidente e a transmitida são detectadas a fim de se obter a relação de transmitância 

(T = P/Po).  A transmitância conserva uma relação exponencial inversa a concentração assim, 

para evitar o tratamento matemático mais robusto, utiliza-se a absorvância, que nada mais é do 

que o logaritmo inverso da transmitância que conserva uma relação direta com a concentração 

do analito. Dessa forma, pode-se fazer uma analogia com a Lei de Lambert Beer (Equação 1), 

no qual a absorvância é diretamente proporcional à concentração do analito. (EBDON & 

EVANS, 1998; LOON, 2012; SKOOG et al., 2007). 

 

𝐴 = − log𝑇 = 𝑙𝑜𝑔
𝑃0
𝑃
= 𝑘𝐶 (Equação 1) 

 

Onde: 

A é a absorvância; 

k é o coeficiente de absorção (varia com as condições experimentais); 

C é a concentração do analito. 

 

 Uma das etapas cruciais da espectrometria de absorção atômica é a atomização. Existem 

diversos tipos de atomizadores utilizados nesta técnica, no entanto os mais conhecidos são a 

chama e o forno de grafite. O forno de grafite fornece uma sensibilidade maior do que os 

atomizadores em chama, pois a amostra é introduzida em um tubo de volume confinado, com 

um tempo longo de permanência e de atomização. Entretanto, o tempo de análise e a chance de 

interferência são bem maiores, pois tanto o analito quanto a matriz estão mais concentrados no 

forno do que na chama (CAL-PRIETO et al., 2002; SEIXAS, 2008; SKOOG et al., 2007). 

 Com intuito de minimizar as interferências na GF AAS, em 1981 Slavin e colaboradores 

desenvolveram um sistema analítico atualmente conhecido como STPF (Stabilized 

Temperature Platform Furnace), que é um conjunto de requisitos indicados para reduzir as 

interferências causadas pela matriz. As principais condições propostas foram: realizar a 

atomização em um processo isotérmico, pelo uso do tubo de grafite com plataforma de L’vov; 

usar modificadores para aumentar a volatilidade da matriz ou aumentar a estabilidade térmica 

do analito; utilizar corretores de fundo, como por exemplo o corretor de Zeeman, e empregar a 

absorvância integrada do pico em detrimento da altura (L’VOV, 1991; L’VOV, 2005). 

 O aquecimento na técnica de absorção eletrotérmica é resistivo, dessa forma a variação 

da temperatura pode ser controlada pela alteração da corrente, chegando a até 3000 °C. O 
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programa de aquecimento é controlado pelo operador e deve ser planejado de acordo com o 

tipo de analito e de amostra, a fim de minimizar perdas e interferências. Geralmente o 

aquecimento ocorre em quatro etapas (CRUZ, 2015; FRESCHI et al., 2000; SKOOG et al., 

2015; WELZ & SPERLING, 1999):  

 Secagem: etapa que tem por objetivo evaporar o solvente, geralmente a temperatura 

utilizada é ligeiramente acima da temperatura de ebulição do mesmo.  

 Pirólise: etapa de eliminação da matriz, de modo que a temperatura seja alta suficiente 

para decompor termicamente interferentes, porém não tão alta a ponto de perder o 

analito. 

 Atomização: etapa de vaporização e atomização do analito; a temperatura varia de 

acordo com o elemento, mas normalmente ocorre em altas temperaturas. 

 Limpeza: etapa aconselhada para eliminar possíveis resíduos persistentes no tubo, 

evitando assim o efeito de memória. 

 O programa de aquecimento normalmente passa por rampas e platôs de temperaturas, 

conforme Figura 2. O aquecimento até a secagem e a até pirólise deve ser lento para evitar que 

o analito se espalhe pelo tubo com consequente diminuição de sensibilidade e reprodutibilidade. 

Já para atingir a atomização, o aquecimento deve ser o mais rápido possível para garantir que 

todas as espécies absorventes sejam atomizadas ao mesmo tempo assegurando a sensibilidade 

da medição (BUTCHER & SNEDDON, 1998; EBDON & EVANS, 1998; FRESCHI et al., 

2000; SKOOG et al., 2015; WELZ & SPERLING, 1999). 

 

 

Figura 2: Programa de temperatura típico de absorção atômica com forno de grafite: 1-secagem, 

2-pirólise, 3-atomização, 4-limpeza.  

(Adaptado de SLAVIN, 1978)  
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 Frente a outras técnicas espectroanalíticas, a GF AAS oferece alta seletividade e 

sensibilidade adequada para determinação de metais em nível traço e ultratraço.  Além disso, 

comparada à absorção atômica com chama e com técnicas mais sofisticadas como emissão com 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES), o custo operacional é mais baixo, a quantidade de 

amostra utilizada é pequena e problemas relacionados ao transporte são praticamente 

inexistentes. Ademais, o forno de grafite possibilita a análise direta de amostras sólidas ou em 

suspensão. A técnica porém requer alguns cuidados quanto à possíveis interferências que não 

são eliminadas com o tratamento térmico no equipamento. (CAL-PRIETO et al., 2002; 

NORUMA et al., 2008; SROGI, 2008; WELZ & SPERLING, 1999). 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Desenvolver uma metodologia analítica simples para determinação direta de Cu e Mn 

em néctares e sucos comerciais empregando espectrometria de absorção atômica com forno de 

grafite (GF AAS). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Otimizar as temperaturas de pirólise e atomização de cobre e manganês nas 

condições estudadas (introdução direta da amostra); 

 Aplicar a metodologia otimizada para Cu e Mn em amostras de diferentes sabores e 

marcas de néctares e sucos comerciais;  

 Comparar estatisticamente a concentração dos metais determinados em cada marca 

e sabor; 

 Comparar as concentrações obtidas com os valores de referência recomendados e 

com os limites de ingestão previstos na legislação brasileira. 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 Controles de qualidade de alimentos cada vez mais rigorosos, associados ao 

desenvolvimento de técnicas analíticas cada vez mais sensíveis, corroboraram para que nos 

últimos anos vários estudos à respeito da composição de metais em sucos comerciais fossem 
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realizados. No âmbito da determinação e quantificação de metais as técnicas espectroquímicas 

se sobressaem para elucidar tais questões. 

  A maioria dos trabalhos relacionados à determinação de metais em sucos foram 

realizados por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) ou espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) (CINDRIĆ 

et al., 2011; DEHELEAN & MAGDAS, 2013; FROES et al., 2009; HARMANKAYA et al., 

2012; KILIÇ et al., 2015; SZYMCZYCHA-MADEJA & WELNA, 2013; TORMEN et al., 

2011; VELIMIROVIĆ et al., 2013; WELNA et al., 2014). No entanto, o uso de técnicas de 

absorção atômica com esta finalidade vem crescendo, destacando-se a F AAS e a GF AAS 

(BRAGANÇA et al., 2012; BRANDÃO et al., 2011; CAUTELA et al., 2009; FERREIRA et 

al., 2008; LIU et al., 1996; SZYMCZYCHA-MADEJA et al., 2014; VELASCO-REYNOLD 

et al., 2008). 

 Um dos grandes desafios na determinação de metais em sucos é lidar com a possível 

presença de interferentes provenientes da matriz. Tais bebidas apresentam alta carga orgânica, 

incluindo sólidos solúveis como açúcares, proteínas e aditivos, que são de difícil eliminação 

por tratamento térmico no equipamento. A fim de minimizar tais interferências, a maioria dos 

trabalhos publicados realizaram tratamento prévio da amostra por digestão por via úmida 

(BRAGANÇA et al., 2012; CAUTELA et al., 2009; DEHELEAN & MAGDAS, 2013; 

OLALLA et al., 2004; VELASCO-REYNOLD et al., 2008) ou por via seca (VELIMIROVIĆ 

et al., 2013; WELNA et al., 2014). 

 Metodologias que visam diminuir o laborioso processo de tratamento das amostras 

também já foram testadas. A fim de eliminar interferentes sólidos presente na matriz, alguns 

trabalhos centrifugavam e/ ou filtravam os sucos antes da determinação do analito (EISELE & 

DRAKE, 2005; PEUKE, 2009; SZYMCZYCHA-MADEJA & WELNA, 2013). A 

determinação direta por sua vez é menos usual, porém a análise de amostras diluídas com 

soluções pouco concentradas de ácido nítrico utilizando ICP OES obtiveram bons resultados. 

As diluições reportadas variaram entre 1:1 e 1:200 (v/v) (CINDRIĆ et al., 2011; FROES et al., 

2009; POHL & PRUSISZ, 2006; SZYMCZYCHA-MADEJA et al., 2014).  

 Apenas duas referências foram encontradas para determinação direta de metais em sucos 

utilizando GF AAS. Em 1993, Arruda e colaboradores determinaram alumínio em sucos de 

tomate por injeção em fluxo. Já em 2005, Oliveira e colaboradores determinaram selênio em 

suco de manga, tomate e uva. Ambos utilizaram modificadores e diluíram as amostras com 

ácido nítrico 0,2% e 1% (v/v), respectivamente. 
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 Nenhum trabalho de determinação direta de Cu ou Mn por GF AAS foi encontrado na 

literatura. Por todos os motivos discutidos previamente, é difícil tomar algum valor de 

concentração como referência, no entanto nas Tabela 1 e 2, são apresentadas faixas de 

concentrações de Cu e Mn determinadas em algumas publicações revisadas para este projeto.  

 

Tabela 1: Concentrações de Cu referenciadas na literatura, determinadas em diferentes 

amostras de sucos de laranja, manga, maracujá, pêssego e uva. 

Suco 

Faixa de 

concentração 

de Cu (𝜇g/L) 

Técnica 
Tratamento da 

Amostra 
Referência 

Laranja 33-304 ICP-MS digestão úmida Dehelean & Magdas, 2013 

Manga 30-60 GF AAS digestão úmida Bragança et al., 2012 

Maracujá 20-110 ICP-MS digestão úmida Tormen et al., 2011 

Pêssego 226-439 ICP OES digestão úmida Harmankaya et al., 2012 

Uva 90-210 F AAS diluição Ferreira et al., 2008 

 

Tabela 2: Concentrações de Mn referenciadas na literatura, determinadas em diferentes 

amostras de sucos de laranja, manga, maracujá, pêssego e uva. 

Suco 

Faixa de 

concentração 

de Mn (𝜇g/L) 

Técnica 
Tratamento da 

Amostra 
Referência 

Laranja 64-308 ICP-MS digestão úmida Dehelean & Magdas, 2013 

Manga 80-190 GF AAS digestão úmida Bragança et al., 2012 

Maracujá 130-290 ICP-MS digestão úmida Tormen et al., 2011 

Pêssego 197-349 ICP OES digestão úmida Harmankaya et al., 2012 

Uva 80-220 GF AAS digestão úmida Bragança et al., 2012 

 

 Metodologias que evitam o tratamento prévio da amostra por digestão vem despertando 

cada vez mais interesse na determinação de metais em sucos visto que o tempo de preparo é 

reduzido, possíveis perdas do analito são evitadas e o risco de contaminação é menor 

(NOMURA et al., 2008). A técnica espectrométrica de absorção atômica com forno de grafite 

permite o tratamento térmico controlado da amostra, eliminando possíveis interferentes antes 

da etapa de atomização. Assim, a determinação direta de metais em sucos por GF AAS 

apresenta-se como um processo simples e vantajoso para fornecer informações importantes para 

assegurar a qualidade e a segurança dos sucos de frutas. 
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4 MATERIAIS E REAGENTES 

 

4.1 MATERIAIS E EQUIPAMENTOS  

 

As determinações dos analitos foram realizadas utilizado um espectrômetro de absorção 

atômica com forno de grafite Varian - AA240Z (Mulgrave, Austrália) equipado com um 

atomizador GTA-120, amostrador automático Varian PSD-120 e corretor de fundo com efeito 

Zeeman.  Os tubos de grafite com plataforma L’vov foram obtidos junto à Varian. Foram 

utilizadas lâmpadas de catodo oco de cobre e manganês também Varian. O gás protetor 

utilizado foi o argônio 99,99% de pureza (Linde Gases, Macaé, Brasil). 

 Um forno de micro-ondas Speedwave modelo DAK 100/4 (Berghof, Alemanha) foi 

utilizado para digestão das amostras. 

 

4.2 REAGENTES 

 

 Todas as soluções aquosas foram preparadas com água ultrapura (18,2 MΩcm) obtida 

através do sistema de purificação Direct Q-3 (Millipore, Milford, MA, USA).  

 O ácido nítrico concentrado utilizado para acidificar soluções e amostras foi adquirido 

junto à Tedia (Fairfield, OH, USA). 

 Os padrões de cobre e manganês de 1000 mg L-1 utilizados para a preparação das curvas 

de calibração foram ambos obtidos da Tedia (São Paulo, Brasil). 

 

4.3 DESCONTAMINAÇÃO DOS MATERIAIS  

 

 Todo o material utilizado passou por um processo de descontaminação.  Tubos de 

polietileno (15 e 50 mL), ponteiras de micropipetas, copinhos do amostrador automático e 

vidrarias utilizadas foram lavados com detergente e enxaguados com água correte, seguido por 

um segundo enxague com água ultrapura (Milli-Q). Por pelo menos 24 horas esse material 

ficava imerso em solução de HNO3 10 % (v/v). Antes do uso esses materiais eram enxaguados 

com água ultrapura e secos em estufa a 60 °C (exceto material volumétrico). 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 AMOSTRAGEM 

 

 As amostras analisadas de néctares e sucos foram adquiridas entre março e novembro 

de 2016 em estabelecimentos comerciais de Duque de Caxias e Niterói (Rio de Janeiro, Brasil). 

Todas as bebidas estavam contidas em embalagens Tetra Pak. Os seguintes sabores e marcas 

foram analisados: 

 

Tabela 3: Marcas e sabores de sucos e néctares analisados. 

Marca Néctares Sucos 

Bela Ischia 
laranja, manga, pêssego e 

uva 
laranja e uva 

Del Valle 
laranja, manga, maracujá, 

pêssego e uva 
laranja e uva 

Maguary - kids 
laranja, manga, maracujá, 

pêssego e uva 
- 

Sufresh 
laranja, manga, pêssego e 

uva 
- 

 

5.2 PREPARO DAS SOLUÇÕES E AMOSTRAS 

 

 As soluções padrão de Cu e Mn utilizadas foram preparadas diariamente a partir de 

diluições adequadas de suas respectivas soluções estoques com água ultra purificada. Já as 

soluções ácidas foram preparadas por diluição de ácido nítrico concentrado em água ultrapura 

e armazenadas em frascos de polietileno de 500 mL.  

 As amostras por sua vez foram apenas homogeneizadas manualmente e duas alíquotas 

foram retiradas diariamente para tratamento antes da injeção no equipamento. Até o momento 

da análise as amostras eram mantidas em suas embalagens originais e armazenadas sob 

refrigeração, em torno de 15 °C. 
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5.3 TRATAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

5.3.1 Diluição 

 

 As amostras utilizadas para determinação direta do analito por GF AAS foram diluídas 

com solução de ácido nítrico 5% (v/v) em proporções adequadas para realizar a medição dos 

metais. Duas alíquotas independentes foram diluídas para cada amostra. 

 

5.3.2 Abertura em micro-ondas 

 

 As amostras tratadas por digestão em micro-ondas foram acidificadas com ácido nítrico 

concentrado (2 mL da amostra + 5 mL de HNO3), e então foram levadas ao forno de micro-

ondas por 32 minutos para tratamento térmico conforme o programa de temperatura mostrado 

na Tabela 4. A digestão foi feita em duplicata. O controle do branco foi realizado de forma 

similar às amostras (2 mL de água ultra pura + 5 mL de HNO3 conc.). Terminado o processo 

de abertura das amostras o extrato foi avolumado à 50 mL com água ultra pura para posterior 

determinação dos metais.  

 

Tabela 4: Programa de temperatura utilizado para abertura das amostras por micro-ondas. 

Etapas 
Temperatura 

(°C) 

Pressão 

(bar) 

Rampa 

(min) 

Patamar 

(min) 

Potência 

(W) 

1 100 60 1 10 990 

2 200 60 5 10 990 

3 50 60 1 5 990 

 

5.4 DETERMINAÇÃO DE Cu E Mn EM NÉCTARES E SUCOS POR GF AAS 

  

 Os sinais analíticos foram obtidos a partir da injeção de 20µL da amostra previamente 

tratada no forno de grafite, seguido da aplicação do programa de temperatura para cada metal. 

O sinal de fundo foi corrigido pelo corretor baseado no efeito Zeeman. As medições foram 

realizadas em duplicata. Os parâmetros instrumentais utilizados nas determinações de cada 

metal podem ser observados na tabela abaixo: 

 

 

 



29 

Tabela 5: Parâmetros instrumentais de Cu e Mn. 

Parâmetros Cu Mn 

comprimento de onda (nm) 324,8 279,5 

corrente da lâmpada (mA) 3,0 5,0 

largura da Fenda (nm) 0,5 0,2 

modo de medição área do pico área do pico 

gás de purga argônio argônio 

 

5.5 PROGRAMA DE TEMPERATURA DO FORNO DE GRAFITE 

 

 Para determinação das temperaturas ótimas de pirólise e atomização foram realizadas 

medições dos analitos em uma mesma amostra e em diferentes temperaturas. As curvas de 

pirólise e atomização foram construídas em três matrizes diferentes (aquosa, néctar e suco de 

laranja Del Valle) tanto para o Cu quanto para o Mn. O programa de temperatura utilizado foi 

baseado no programa otimizado por Cruz (2015), com algumas alterações nos tempos de 

secagem e com a substituição das temperaturas de pirólise e atomização de cada metal no meio 

adequado. 

 

5.6 QUANTIFICAÇÃO DOS METAIS 

 

5.6.1 Calibração por curva analítica 

 

 Foram preparadas curvas analíticas individuais para cada metal a fim de se obter a 

relação entre as concentrações conhecidas de Cu e Mn e suas respectivas respostas analíticas. 

Assim, as concentrações de cada metal nas amostras foram estimadas de acordo com a seguinte 

equação: 

 

𝐶 = (
𝑆 − 𝑏

𝑎
) × 𝑓 (Equação 2) 

 

 

Onde: 

C é a concentração final de metal na amostra; 

S é o sinal analítico; 

b é o coeficiente linear obtido da curva analítica; 



30 

a é o coeficiente angular obtido da curva analítica; 

f é o fator de diluição. 

 

5.6.2 Calibração por curva de adição padrão 

 

 Foram preparadas curvas de adição padrão para cada metal em todas as amostra da 

marca Del Valle.  Quantidades conhecidas de padrão foram adicionadas à amostra, sendo que 

em uma delas não foi adicionado analito, a fim de se obter a relação entre as concentrações 

totais de metal (quantidade na amostra mais quantidade adicionada) e suas respectivas respostas 

analíticas. Assim, a quantificação de cada metal na amostra foi estimada pela extrapolação da 

reta até a resposta nula, de acordo com a Equação 3. 

 

𝐶 = |(
𝑏

𝑎
) × 𝑓| (Equação 3) 

Onde: 

C é a concentração final do metal na amostra; 

b é o coeficiente linear da curva de adição padrão; 

a é o coeficiente angular da curva de adição padrão; 

f é o fator de diluição. 

 

5.6.3 Determinação dos parâmetros de quantificação e detecção 

 

 Os limites de detecção (LD) foram determinados como a concentração do analito que 

produz uma resposta igual a 3 vezes o ruído instrumental (estimado pelo desvio padrão do 

branco), conforme a Equação 4. Já os limites de quantificação (LQ) foram estabelecidos como 

a concentração do analito que gera uma resposta 10 vezes maior que o desvio padrão do branco, 

de acordo com a Equação 5 (SKOOG et al., 2015). Foram realizadas 10 medições do branco 

para determinar o LD e o LQ de cada metal. 

 

𝐿𝐷 =
3𝜎𝑏
𝑠

 (Equação 4) 
 

𝐿𝑄 =
10𝜎𝑏
𝑠

 (Equação 5) 

 

Onde: 

σb é o desvio padrão do branco; 
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s é a sensibilidade da curva analítica. 

 

5.7 DETERMINAÇÃO DOS VALORES DE RECUPERAÇÃO 

 

 Alíquotas de sucos e néctares foram fortificadas em quatro pontos com padrões 

individuais de Cu e Mn. Assim, as recuperações foram calculadas em cada ponto, como sendo 

a relação entre a quantidade adicionada de analito e a diferença entre a concentração da amostra 

real e a concentração da amostra fortificada, de acordo com a Equação 6. Os ensaios de 

recuperação foram realizados apenas em sucos e néctares da marca Del Valle. 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 = (
𝐶𝑓 − 𝐶0

𝐶𝑎
) × 100% (Equação 6) 

Onde: 

Cf é a concentração do analito na amostra fortificada; 

C0 é a concentração do analito na amostra não fortificada; 

Ca é a concentração adicionada do analito. 

 

5.8 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

 O teste t pareado foi utilizado para comparar o método proposto (simples diluição ácida 

da amostra) com o método de referência (abertura da amostra em micro-ondas). A influência 

do sabor e da marca foram avaliadas por análise de variância (ANOVA) de dois fatores. Os 

cálculos foram realizados através de uma planilha de Excel adequadamente preparada para 

executar tais tarefas. Todos os testes foram realizados com nível de confiança de 95%.  

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 TESTES PRELIMINARES 

 

6.1.1 Estudo do fator de diluição das amostras 

 

 A primeira etapa do presente trabalho consistiu em avaliar a possibilidade de determinar 

diretamente os metais nas amostras. Inicialmente foi realizada a injeção direta dos sucos e 

néctares no forno de grafite. Os sinais analíticos obtidos tanto para o Cu quanto para o Mn 
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foram muito altos, evidenciando a alta concentração dos analitos frente a sensibilidade da 

técnica. Além disso, houve um desgaste maior do tubo de grafite pois o programa de 

temperatura não foi suficiente para eliminar toda matriz, deixando resíduos no tubo. 

 O segundo passo foi testar diferentes diluições das amostras com solução de HNO3 2% 

(v/v) a fim de minimizar possíveis efeitos causados pela matriz e obter um sinal analítico dentro 

da capacidade de medição do equipamento. Os fatores de diluição otimizados estão 

apresentados na Tabela 6.  

 

Tabela 6: Fatores ótimos de diluição para cada metal e amostra da marca Del Valle. 

Amostras Cu Mn 

néctar de laranja 20 20 

néctar de manga 30 60 

néctar de maracujá 20 20 

néctar de pêssego 20 20 

néctar de uva 30 100 

suco de laranja 40 40 

suco de uva 40 2000 

 

 A determinação das diluições ideais seguiram um compromisso entre a sensibilidade 

adequada, o mínimo de matéria orgânica dispensada dentro do tubo e a possibilidade de medir 

ambos os analitos em uma única amostra tratada. As diluições dos néctares e sucos das outras 

marcas foram ajustadas a partir destes fatores de diluição otimizados. 

 

6.1.2 Estudo da influência da concentração do ácido nítrico 

 

 Considerando a possibilidade dos metais estarem ligados à diferentes componentes 

orgânicos da matriz, a utilização de soluções ácidas na diluição favorece a liberação destes 

elementos para o meio. Assim, foram testadas três soluções diferentes de ácido nítrico. Com 

intuito de manter o procedimento simples e de bancada, sem necessidade do uso de capelas, 

foram testadas concentrações bem diluídas do ácido como 1, 2 e 5% (v/v). O teste foi realizado 

apenas com néctar e suco de laranja Del Valle. Os resultados obtidos podem ser observados na 

figura abaixo.   
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Figura 3: Influência da concentração de HNO3 na determinação de Cu e Mn em néctar e suco de 

laranja Del Valle. 
 

 Levando-se em consideração a variabilidade do processo, em nenhum dos metais 

determinados houve influência significativa da concentração de HNO3 no sinal analítico. 

Optou-se por trabalhar com o HNO3 5% (v/v) para garantir a disponibilidade dos metais em 

solução. 

 

6.2 OTIMIZAÇÃO DAS TEMPERATURAS DE PIRÓLISE E ATOMIZAÇÃO 

 

 Com o intuito de utilizar um programa de temperatura adequado às características 

individuais dos analitos nas amostras foram construídas curvas de pirólise e atomização em três 

meios diferentes (aquoso, néctar e suco) para cada metal. As curvas de pirólise e atomização de 

Cu e Mn são apresentadas nas figuras 4 e 5, respectivamente. 
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Figura 4: Curvas de pirólise e atomização de Cu em meio aquoso, néctar e suco de laranja Del 

Valle. 
 

 

Figura 5: Curvas de pirólise e atomização de Mn em meio aquoso, néctar e suco de laranja (Del 

Valle). 
 

 Observando os gráficos é possível notar que o comportamento térmico do Cu foi similar 

nos três meios. O Mn por sua vez, apresenta um comportamento no néctar e no suco diferente 

do meio aquoso. Ocorreu um deslocamento de 100 °C na temperatura de pirólise do Mn no 
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néctar e no suco, se comparado ao meio aquoso. Este fenômeno pode ser atribuído à formação 

de compostos refratários de Mn, devido a presença de componentes orgânicos e inorgânicos na 

matriz do suco e do néctar (FRANCISCO et al., 2015). 

 A definição da temperatura de pirólise foi baseada na escolha da maior temperatura 

possível para aproveitar todo potencial energético de eliminação da matriz sem que houvesse 

perda do analíto. Assim, as temperaturas definidas de pirólise para o Cu e o Mn foram 1200 °C 

e 1300 °C, respectivamente. A temperatura ideal de atomização, por sua vez, foi fixada em 2100 

°C para o Cu e 2200 °C para o Mn a fim de se obter a maior resposta analítca possível, buscando 

também minimizar o desgaste do tubo de grafite. As temperaturas foram escolhidas como 

condição de compromisso para determinar os analitos nos três meios. 

 O programa de temperatura utilizado está descrito na Tabela 7. As etapas de secagem 

foram definidas com o intuito de evaporar por completo a água da matriz da amostra. A 

temperatura de limpeza por sua vez foi fixada em 100 °C acima da temperatura de atomização, 

como é o praticado pelo grupo de pesquisa LESPA (Laboratório de Espectroanalítica Aplicada), 

para garantir que qualquer componente persistente no tubo fosse eliminado sem comprometer 

o tempo de vida útil do mesmo. 

 

Tabela 7: Programa de temperatura do forno de grafite para Cu e Mn. 

Etapas Temperatura (°C) 
Rampa 

(s) 

Patamar 

(s) 

Vazão de Argônio 

(L min-1) 

secagem I 95 5,0 - 0,3 

secagem II 120 10,0 14,0 0,3 

pirólise 1200 (Cu), 1300 (Mn) 5,0 4,0 0,3 

atomização 2100 (Cu), 2200 (Mn) 1,0 3,0 0,0 

limpeza 2200 (Cu), 2300 (Mn) 2,0 - 0,3 

 

6.3 ESTUDO DE INTERFERÊNCIAS NÃO ESPECÍFICAS 

 

 Por ser uma técnica com sensibilidade ultratraço, a GF AAS permite trabalhar com 

soluções bem diluídas, o que pode diminuir significativamente interferências causadas pela 

matriz. A fim de testar se as diluições foram suficientes para eliminar possíveis efeitos de 

matriz, curvas analíticas de cada metal foram comparadas às curvas de adição padrão realizadas 

nos cincos sabores de néctares e nos dois sabores de sucos Del Valle. A comparação entre as 

curvas foi realizada através da análise das razões entre as sensibilidades das curvas de adição 

(SCAdP) e da curva analítica (SCA) para cada analito.  
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6.3.1 Néctares 

 

 As figuras 5 e 6 mostram as curvas de adição e as curvas analíticas para o Cu e Mn, 

respectivamente, em diferentes sabores de néctares. 

 

 

Figura 6: Curva analítica aquosa e curvas de adição de Cu em néctares Del Valle. 

 

 

 

Figura 7: Curva analítica aquosa e curvas de adição de Mn em néctares Del Valle. 

 

 Observando as figuras 5 e 6 é nítido que não houve grande variação entre as inclinações 

das retas. As razões entre as inclinações das curvas variaram de 0,84 à 1,18, conforme mostrado 

Equações

aquoso: y = 0,009x + 0,0048 (r2=0,9982)

manga: y = 0,0106x + 0,083 (r2=0,9994)

maracujá: y = 0,0099x + 0,0428 (r2=0,9987)

pêssego: y = 0,010x + 0,113 (r2=0,9988)

uva: y = 0,0099x + 0,0897 (r2=0,9983)

Equações

aquoso: y = 0,0347x + 0,0026 (r2=0,9918)

manga: y = 0,0322x + 0,4046 (r2=0,9968)

maracujá: y = 0,031x + 0,2016 (r2=0,9983)

pêssego: y = 0,0345x + 0,2512 (r2=0,9856)

uva: y = 0,0293x + 0,2878 (r2=0,9963)
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na Tabela 8. As maiores diferenças de sensibilidade foram observadas na curva de adição de 

Cu no néctar de manga e na curva de adição de Mn no néctar de uva, apresentando uma variação 

em relação às suas respectivas curvas analíticas de aproximadamente 18 e 16%, apenas. Tais 

resultados indicam que não há interferência de matriz significativa, por tanto o método de 

calibração por curva analítica pode ser usado para determinação de Cu e Mn nos néctares. 

 

Tabela 8: Razões (SCAdP/SCA) entre as inclinações da curva analítica e as curvas de adição de Cu 

e Mn nos néctares. 

Néctares Cu Mn 

laranja 1,04 0,91 

manga 1,18 0,93 

maracujá 1,10 0,89 

pêssego 1,11 0,99 

uva 1,10 0,84 

 

 As curvas de adição no néctar de laranja não foram adicionadas aos gráficos das figuras 

5 e 6 pois estas foram realizadas em dias diferentes, tendo como referência outras curvas 

analíticas. No entanto, a razão entre as curvas de adição padrão no néctar de laranja e suas 

respectivas curvas analíticas são mostradas na Tabela 8. 

 

6.3.2 Sucos 

 

 A comparação entre as curvas analíticas e de adição padrão também foi realizada para 

os sucos através da análise da sensibilidade das curvas. As figuras 7 e 8 mostram as curvas 

construídas para cada analito e sabor de suco Del Valle analisado. 
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Figura 8: Curvas analíticas e de adição padrão de Cu nos sucos Del Valle. 

 

 

 

Figura 9: Curvas analíticas e de adição padrão de Mn nos sucos Del Valle. 
 

 Apesar dos sucos, por serem constituídos integralmente do suco da fruta, serem mais 

concentrados do que os néctares, apenas o suco de uva apresentou diferença significativa entre 

as inclinações das curvas, conforme pode ser observado na Tabela 9. Tal resultado indica que 

provavelmente componentes do suco de uva provocam interferências não específicas mais 

significativas do que componentes do suco de laranja. Com uma diferença de sensibilidade 

entre a curva de adição do suco de uva e sua respectiva curva analítica de 60% para o Cu e 80% 

para o Mn, o método de calibração por adição padrão se faz necessário, caso a amostra seja 

tratada apenas por diluição levemente ácida.  Já para o suco de laranja, que não apresentou 

grande diferença entre as inclinações das curvas, a calibração por curva analítica em meio 

aquoso se mostrou satisfatória. 
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Tabela 9: Razões (SCAdP/SCA) entre as sensibilidades da curva analítica e das curvas de adição de 

Cu e Mn nos sucos. 

Suco Cu Mn 

laranja 0,96 0,82 

uva 1,60 1,81 

 

6.4 ENSAIOS DE RECUPERAÇÃO 

 

 Devido a impossibilidade de se obter um valor de referência quanto à concentração dos 

analitos nas amostras analisadas, e a fim de atestar se os resultados obtidos pela comparação 

das inclinações das curvas foi suficiente, testes de recuperação para cada metal foram aplicados 

em todas as amostras da marca Del Valle. As faixas e médias de recuperações obtidas nas 

amostras são apresentadas abaixo.  

 

Tabela 10: Faixa e média de recuperação (%) entre os quatro pontos fortificados de cada 

amostra e analito. 

Amostra 
Cu Mn 

Faixa Média Faixa Média 

néctar de laranja 103-114 108 89-105 99 

néctar de manga 95-102 99 93-113 100 

néctar de maracujá 109-117 114 77-89 84 

néctar de pêssego 106-113 109 101-137 117 

néctar de uva 111-129 116 85-104 92 

suco de laranja 90-95 93 75-86 81 

suco de uva 155-163 160 182-245 207 

 

 Os valores de recuperação para os néctares e para o suco de laranja foram satisfatórios, 

indicando que não há interferência de matriz significativa nessas amostras. Em contra partida, 

o suco de uva apresentou valores de recuperação acima do adequado, evidenciando a presença 

de interferências não específicas possivelmente causadas pela matriz de tal amostra.  

 

6.5 AVALIAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO 

 

 Com intuito de verificar possíveis erros sistemáticos gerados no tratamento das amostras 

por simples diluição, todos os sucos e néctares Del Valle foram submetidos ao tratamento por 

digestão úmida em micro-ondas. O método de abertura da amostra por micro-ondas é 
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reconhecido e considerado eficaz para tratamento prévio das amostras analisadas, por isso seus 

resultados poderiam ser considerados como valores de referência, uma vez que a digestão em 

meio ácido promove a decomposição da matéria orgânica disponibilizando para o meio os 

analitos que possivelmente estavam ligados à componentes orgânicos.   

 

6.5.1 Avaliação da exatidão do método de referência  

 

 A fim de verificar se os resultados obtidos a partir dos extratos das amostras tratadas 

por digestão ácida no micro-ondas são valores confiáveis, um teste de recuperação em triplicata 

no micro-ondas com adição padrão de 250 μg L-1 de Cu e Mn foi realizado no néctar de 

maracujá Del Valle. Os resultados das recuperações podem ser verificados na tabela abaixo. 

 

Tabela 11: Valores de recuperação de Cu e Mn no néctar de maracujá Del Valle. 

Replicata 

Cu Mn 

Concentração 

encontrada (μg L-1) 

Recuperação 

(%) 

Concentração 

encontrada (μg L-1) 

Recuperação 

(%) 

1 320 ± 9 101 406 ± 2 92 

2 311 ± 8 96 404 ± 18 97 

3 302 ± 4 88 428 ± 12 111 

Média 311 ± 4 95 413 ± 7 100 

 

 Foram observadas recuperações entre 88 e 111%, evidenciando que o tratamento da 

amostra por digestão ácida no micro-ondas foi eficiente. Além disso, os resultados foram 

bastante precisos, apresentando desvio padrão relativo abaixo de 2% para determinação de 

ambos os analitos. Assim, o método de abertura das amostras por micro-ondas pode ser 

considerado como referência para comparar os resultados obtidos pelo método proposto por 

este trabalho. 

 

6.5.2 Comparação entre o método proposto e o método de referência  

 

 As concentrações obtidas das amostras tratadas por digestão no forno de micro-ondas 

foram comparadas às concentrações obtidas por determinação direta. As figuras 10 e 11 

mostram os resultados obtidos dos néctares (n-) e sucos (s-) de todos os sabores analisados da 

marca Del Valle através de ambos os métodos. Todas as concentrações foram obtidas por 
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calibração aquosa, exceto o suco de uva diluído no qual curvas de adição padrão foram 

utilizadas para obtenção das concentrações de ambos os analitos. 

 

 

Figura 10: Comparação entre as concentrações de Cu obtidas com amostras tratadas por micro-

ondas e tratadas por simples diluição ácida. 

 

 

Figura 11: Comparação entre as concentrações de Mn obtidas com amostras tratadas por 

micro-ondas e tratadas por simples diluição ácida. 
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 A fim de confirmar se os resultados obtidos nos dois métodos são estatisticamente 

semelhantes, o teste t-pareado foi aplicado para cada conjunto de dados (Cu e Mn) compostos 

pelas 7 amostras da marca Del Valle (Tabela 12). Em um nível de confiança de 95%, não há 

diferença significativa entre os resultados, indicando que o tratamento da amostra por diluição 

seguido da determinação de Cu e Mn por GF AAS pode ser considerado um método eficiente.  

 

Tabela 12: Valores de t calculados no teste t-pareado entre os métodos com tratamento da 

amostra por micro-ondas e por determinação direta. 

Analito t 

Cu 1,52 

Mn 1,84 

t(6) tabelado 2,45 

(Fonte t-tabelado: Miller & Miller, 2010) 

 

6.6 DETERMINAÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS ANALÍTICAS 

 

 Os parâmetros de mérito foram calculados a partir de curvas analíticas aquosas 

construídas com pontos em duplicata, e podem ser visualizadas na Tabela 13. As curvas 

forneceram para ambos os analitos coeficientes de determinação (r2) acima de 0,99, indicando 

um bom ajuste dos dados descrito pelo modelo linear (INMETRO, 2003).  A precisão dos 

resultados foi calculada a partir de duas determinações independentes dos metais nas amostras 

e foram todas abaixo de 8%. A precisão do instrumento foi avaliada através de duas medições 

em cada amostra, e os resultados foram todas abaixo de 9%. 

 

Tabela 13: Parâmetros de mérito para determinação de Cu e Mn.  

Parâmetros Cu Mn 

LD (μg L-1) 0,062 0,053 

LQ (μg L-1) 0,20 0,18 

r2 0,9988 0,9997 

 

6.7 DETERMINAÇÃO DOS METAIS NAS AMOSTRAS 

 

 As concentrações de Cu e Mn em todos os néctares e sucos de laranja foram obtidas 

pelo método de determinação direta dos analitos por GF AAS. Já as concentrações dos metais 

nos sucos de uva foram obtidas através da digestão das amostras em micro-ondas seguida da 

determinação pela mesma técnica analítica. Ao total 22 amostras foram analisadas, 20 delas 
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através do método proposto e 2 pelo método de referência. Os resultados para Cu e Mn são 

apresentados na figuras abaixo e nas tabelas 14 e 15. Todas as concentrações apresentadas a 

seguir foram determinadas a partir da calibração por curva analítica aquosa. 

 

 

Figura 12: Concentrações determinadas de Cu nas amostras analisadas. 
 

 

Figura 13: Concentrações determinadas de Mn nas amostras analisadas. 
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Tabela 14: Concentrações de Cu nas amostras analisadas. Resultado expresso como média (µg 

L-1) ± desvio padrão (µg L-1) de duas determinações independentes do analito. 

Amostra Bela Ischia Del Valle Maguary Sufresh 

néctar laranja 179 ± 5 214 ± 5 24,0 ± 0,1 62 ± 5 

néctar manga 321 ± 12 231 ± 1 253 ± 3 199 ± 6 

néctar maracujá - 72 ± 1 96 ± 1 - 

néctar pêssego 184 ± 4 244 ± 18 183 ± 15 207 ± 5 

néctar uva 321 ± 1 259 ± 3 243 ± 2 606 ± 3 

suco laranja 215 ± 6 466 ± 7 - - 

suco uva* 334 ± 1 990 ± 3 - - 

*concentração determinada após tratamento da amostra por micro-ondas. 

 

Tabela 15: Concentrações de Mn nas amostras analisadas. Resultado expresso como média (µg 

L-1) ± desvio padrão (µg L-1) de duas determinações independentes do analito. 

Amostra Bela Ischia Del Valle Maguary Sufresh 

néctar laranja 249 ± 4 184 ± 4 246 ± 3  117 ± 1 

néctar manga 2036 ± 2 690 ± 10 814 ± 1 771 ± 2 

néctar maracujá - 116 ± 2 312 ± 5 - 

néctar pêssego 246 ± 3 208 ± 1 330 ± 2 247 ± 12 

néctar uva 1033 ± 12 812 ± 10 636 ± 18 851 ± 6 

suco laranja 558 ± 5 331 ± 5 - - 

suco uva* 2855 ± 27 3296 ± 18 - - 

*concentração determinada após tratamento da amostra por micro-ondas. 

 

As concentrações de ambos os analitos nos sucos de laranja e de uva são mais altas do 

que em seus respectivos néctares, estes resultados podem ser atribuídos à concentração de suco 

integral encontrada em quantidades diferentes em cada tipo de bebida (néctares de uva e laranja 

contêm 50% de suco integral, enquanto o suco propriamente dito não sofre qualquer diluição). 

Tal relação pode ser uma evidencia de que a maior parte dos metais são provenientes da própria 

fruta e não de algum tipo de contaminação do processo de produção.  

 Considerando a média das concentrações encontradas em cada sabor (Tabela 16), o Mn 

é encontrado em concentrações mais altas do que o Cu em todos os sabores, tanto nos néctares 

quanto nos sucos. Tal tendência condiz com os resultados encontrados na Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos (TACO) que podem ser observados na Tabela 17 (NEPA, 2011). 

Possivelmente as plantas absorvem mais Mn do solo do que Cu, visto que o Mn é vital para o 
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processo de produção de energia durante a fotossíntese (FISCHER et al., 2015; NAJAFPOUR 

et al, 2016). 

 

Tabela 16: Médias das concentrações (µg L-1) dos analitos nas amostras analisadas. 

Amostra Cu Mn 

néctar laranja 120 199 

néctar manga 251 1078 

néctar maracujá 84 214 

néctar pêssego 203 258 

néctar uva 357 833 

suco laranja 341 444 

suco uva 662 3075 

 

Tabela 17: Concentração média de Cu e Mn encontrada na TACO. Resultado expresso como 

massa do analito (µg) em 100g de suco. 

Suco Cu Mn 

laranja 17 27 

manga* 60 120 

maracujá 50 70 

pêssego** 20 50 

uva 130 200 

(Fonte: NEPA, 2011) 

*valor determinado na polpa de manga. 

**valor determinado na fruta crua. 

 

 Os sucos de uva foram as bebidas que apresentaram as maiores concentrações médias, 

tanto de Cu quanto de Mn, tal inclinação também pode ser observado na TACO (NEPA, 2011). 

O néctar de uva e o suco de laranja foram a segunda e a terceira bebida, respectivamente, com 

as maiores concentrações de Cu. Já para o Mn, além do suco de uva, os néctares de manga e 

uva também se destacaram. As marcas que apresentaram as maiores concentrações médias de 

Cu e Mn foram Bela Ischia e Del Valle. 

 

6.7.1 Análise da influência do sabor e da marca sobre os resultados 

 

A fim de avaliar se o sabor e a marca são responsáveis pelas variações encontradas nas 

concentrações dos analitos nas diferentes amostras, o teste de variância (ANOVA) de dois 
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fatores foi aplicado para cada conjunto de dados (Cu e Mn). Tanto para o Cu quanto para o Mn, 

a influência de ambos os fatores é considerada estatisticamente relevante em um nível de 95% 

de confiança, conforme mostrado na Tabela 18. O teste foi realizado com todos os sabores de 

néctar exceto o de maracujá, pois não foi possível adquirir tal sabor em todas as 4 marcas 

analisadas. 

 

Tabela 18: Valores de F calculado para ambos os analitos nos néctares de laranja, manga, 

pêssego e uva. 

Analito 
F calculado 

Fator marca Fator sabor 

Cu 156 903 

Mn 2766 12937 

F tabelado F (3,16) 4,08 

(Fonte F-tabelado: Miller & Miller, 2010) 

 

 Apesar do teste de variância indicar que existem diferenças significativas entre as 

concentrações determinadas dos analitos nas diferentes marcas, não é possível afirmar que tal 

resultado é devido exclusivamente à etapa de produção. Inúmeros fatores podem contribuir para 

a variabilidade das concentrações dos metais nas frutas tais como solo, clima, sazonalidade 

entre outros. Para estabelecer uma relação segura entre as marcas e as concentrações dos 

analitos nas amostras, todo o processo de produção deveria ser acompanhado e analisado. 

 

6.7.2 Comparação com valores de referência nutricional e limites máximos de tolerância 

 

As concentrações determinadas de Cu estão todas abaixo do limite máximo de tolerância 

de ingestão (LMTingestão) estabelecido pela OMS e do limite máximo de tolerância de Cu em 

sucos (LMTsucos) instituído pela legislação brasileira de 1965 (Tabela 19). Devido à baixa 

toxicidade do Mn, tanto a OMS quanto a legislação nacional não estabelecem limites de 

tolerância para tal metal. 
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Tabela 19: Valores de referência de limites máximos de tolerância de ingestão e tolerância em 

sucos comerciais e valor ingestão diária recomendada  

Elemento traço LMTsucos IDR LMTingestão 

Cu 30 mg/L 900 μg/dia 10 mg/dia 

Mn - 2,3 mg/dia - 

(Fonte: ANVISA, 2005; MS, 1965; WHO,1996) 

 

 Na Figura 14 são apresentadas as massas de Cu e Mn referentes a um copo (200mL) de 

cada bebida analisada neste trabalho. Os valores apresentados foram baseados nas médias 

obtidas para cada sabor. Tendo em vista que os metais analisados são essenciais à saúde 

humana, uma comparação superficial entre a quantidade determinada dos analitos e a ingestão 

diária recomendada (IDR) pode ser realizada. 

 

 

Figura 14: Massa média determinada de Cu e Mn proporcional a um copo (200mL) de cada tipo 

de bebida analisada. 

 

 O suco de uva é a bebida mais rica em ambos os minerais essenciais determinados, 

apenas um copo desta bebida seria capaz de suprir em torno de 15 e 27% da IDR de Cu e Mn, 

respectivamente.  No entanto, deve-se levar em consideração que o objetivo deste trabalho foi 

determinar a concentração total dos analitos, para comprovar tais considerações seriam 

necessários estudos mais detalhados, como por exemplo a análise da biodisponibilidade dos 

metais determinados. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

 A injeção direta, após tratamento mínimo por diluição das amostras, se mostrou 

vantajosa na determinação de Mn e Cu por GF AAS frente aos laboriosos pré-tratamentos das 
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amostras por digestão. No entanto, para sucos de uva, a digestão ácida em micro-ondas se 

apresentou como a melhor alternativa para evitar a construção de curvas de adição padrão.  

 As curvas de pirólise e atomização foram construídas nos meios das amostras. As 

temperaturas otimizadas de Cu e Mn para pirólise foram 1200 e 1300 °C e para atomização 

foram 2100 e 2200 °C, respectivamente. O comportamento térmico do Cu nas amostras foi 

similar ao observado no padrão aquoso, já o Mn apresentou um pequeno deslocamento para 

temperaturas mais altas de pirólise no meio das amostras. 

 Os limites de detecção e quantificação foram suficientemente baixos para determinar 

ambos os analitos em todas as 22 amostras analisadas. Tanto a precisão dos resultados quanto 

a precisão do equipamento foram menores do que 8 e 9%, respectivamente, fornecendo 

confiabilidade aos dados apresentados. As análises de recuperação e a comparação entre o 

método proposto e o método de referência através do teste t-pareado indicaram a ausência de 

erros sistemáticos significativos. 

 O efeito do sabor e da marca sobre a concentração dos analitos nos néctares foi 

comprovado através da análise de variância de dois fatores (ANOVA). O suco de uva foi a 

bebida que apresentou maior concentração tanto de Cu quanto de Mn. As marcas que 

apresentaram as maiores concentrações em ambos os analitos foram Bela Ischia e Del Valle. 

 Como perspectivas futuras, a determinação de outros metais utilizando como referência 

o método otimizado para Cu e Mn seria interessante para consolidar a metodologia proposta. 

Além disso, estudos à respeito da biodisponibilidade dos analitos através da simulação do efeito 

do pH do estômago sobre as amostras acrescentariam informações importantes, principalmente 

à respeito do efeito nutricional dos sucos. Outro estudo interessante seria analisar diferentes 

embalagens (vidro, alumínio, Tetra Pak) de sucos e comparar se há influência de tal material. 

Por fim, a análise de sucos light poderia fornecer informações à respeito do efeito do açúcar nas 

determinações dos metais em sucos. 
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