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Introdução 
Os sinais de absorção não específica (fundo) são 
intensificados na análise direta por GF AAS 
empregando amostragem de sólidos. Para evitar 
que o aumento ‘aparente’ da absorção atômica 
produza resultados errôneos, métodos de correção 
de fundo eficientes são necessários. A 
espectrometria de absorção atômica de alta 
resolução com fonte contínua (HR-CS AAS) permite 
a correção de fundo pelo algoritmo matemático dos 
mínimos quadrados (LSBC)1. O princípio deste 
método envolve subtrair do espectro original os 
sinais associados a um espectro referência gerado 
por uma ou mais substâncias que simulem o fundo.  
Silicatos e fosfatos presentes nos vegetais 
constituem um problema analítico na determinação 
de Co por GF AAS quando métodos de correção de 
fundos ineficientes estão envolvidos. A proposta 
deste trabalho é aplicar o LSBC na determinação de 
Co em material vegetal por HR-CS GF AAS 
empregando amostragem de sólidos. 

Resultados e Discussão 
Os sinais de fundo na região espectral da linha 
principal do Co (240,725 ± 0,2 nm) podem ser 
originados pelas estruturas rotacionais finas das 
moléculas diatômicas SiO (A1π - X1∑+) e PO (A2∑+ - 
X2π). Assim, os estudos iniciais foram direcionados 
na identificação das espécies responsáveis pelos 
sinais de fundo observados. Os seguintes 
modificadores foram avaliados: a) Pd(NO3)2; b) 
Mg(NO3)2; c) W; d) Rh. A calibração foi feita 
empregando soluções padrão aquosas e os 
coeficientes de correlação foram > 0,9991. Massas 
de aproximadamente 0,5 mg das plantas medicinais 
e dos materiais de referência certificados (1570a 
Spinach Leaves, 1573a Tomato Leaves, 1575a Pine 
Needles) foram pesadas diretamente na plataforma 
de grafite. Dois espectros de referência contendo o 
fundo estruturado foram gerados a partir de: a) 
solução 10% NH4H2PO4 (PO); b) 0,2 mg de sílica-
gel (SiO). Análise da Tabela 1 revela que a principal 
interferência é causada por SiO.    

 
Tabela 1. Resultados (ng g1) da correção por LSBC 
em 1570a Spinach Leaves*  

Sem  
LSBC 

LSBC 
SIO 

LSBC 
PO 

LSBC 
SiO + PO 

502 ± 42 399 ± 15 500 ± 42 397 ± 17 
*valor certificado: 390 ± 50 ng g-1 

 
A correção por LSBC foi mais eficiente na presença 
do modificador Pd(NO3)2.  Na Tabela 2 observa-se 
que os valores das concentrações dos CRM’s foram 
concordantes com os valores certificados.  
 
Tabela 2. Resultados (ng g-1) da determinação de 
Co nos CRMs.  

CRMs Valores 
certificados Sem LSBC Com LSBC 

1570a 570 ± 20 690 ± 78 558 ± 38 
1573a 390 ± 50 502 ± 42 397 ± 17 
1575a 61 ± 2 77 ± 10 63 ± 4 
 
O limite de detecção foi 3,18 ng g-1. Testes de 
homogeneidade mostraram que a distribuição de Co 
nas amostras é homogênea em quantidades de até 
0,1 mg. Os teores de Co em 10 plantas medicinais 
analisadas variaram de 0,30 a 1,94 µg g-1. Esses 
resultados foram concordantes com os obtidos por 
ICP OES ao nível de 95% de confiança.  

Conclusões 
A HR-CS GF AAS possibilitou avaliar e identificar os 
interferentes na região espectral do comprimento de 
onda principal do Co. As interferências espectrais 
são em grande parte causadas por PO e 
principalmente SiO. No entanto, o uso do 
modificador Pd(NO3)2 em associação ao LSBC  
permitiu uma correção mais eficiente.   
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