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Introdução 

A determinação de cobre comumente é realizada 
por meio de técnicas espectroanalíticas. Dentre 
essas técnicas, a espectrofotometria UV-vis 
apresenta vantagens em relação às demais devido 
ao custo relativamente baixo, versatilidade e 
simplicidade operacional. No entanto, apesar da 
viabilidade econômica, a espectrofotometria UV-vis 
não apresenta uma sensibilidade considerável para 
a quantificação de metais em certas amostras, 
requerendo, desta forma, estratégias para melhorar 
seu desempenho analítico

(1)
. Essa limitação tem 

sido minimizada com o emprego de uma etapa de 
pré-concentração. Neste ponto, o uso sílica 
quimicamente modificada com óxidos mistos tem 
sido investigado com êxito como fase extratora de 
íons metálicos em face da melhoria das 
propriedades seletivas e maior estabilidade 
química

(2)
. Assim, no presente estudo foi avaliada a 

eficiência do adsorvente SiO2/TiO2/ZnO com fase 
extratora de íons cobre, visando o desenvolvimento 
de um método de pré-concentração acoplado com 
espectrofotometria UV-Vis. A síntese do adsorvente 
SiO2/TiO2/ZnO foi realizada de acordo com Alfaya e 
Gushikem

(3)
, com modificações.  

Resultados e Discussão 

O sistema de pré-concentração é apresentado na 

Figura 1.  

Figura 1: Diagrama do sistema de pré-concentração. A- Amostra (6,4 mL 

min
-1

); E1- Eluente (HNO3 0,5 mol L-1. 2,6 mL min-1); Água (6,4 mL min-
1); E2- Eluente (HNO3 1 mol L-1. 2,6 mL min-1); R- Reagente complexante 
(DDTC 0,3% (m/v). 1 mL min-1); B- Bomba peristáltica; I- Injetor; C- 
minicoluna com 50 mg de SiO2/TiO2/ZnO; D- Detector espectrofotométrico 
em 452 nm; BR- Bobina reacional.  

Neste sistema, a amostra (A) é percolada pela mini-

coluna (C) recheada com 50 mg de adsorvente a 

uma vazão de 6,4 mL min
-1

 e pH 7,0 (tamponado 

com tris-HCl 0,05 mol L
-1

). A concentração do 

complexante DDTC (dietilditiocarbamato de sódio) 

(R) otimizada foi de 0,3% (m/v) que conflui com o 

eluente (E2) (0,5 mol L
-1

 HNO3), ambos na vazão de 

1 e 2,6 mL min
-1

, respectivamente. O volume do 

eluente definido pela alça de amostragem foi de 0,3 

mL. Nota-se no sistema FIA, a adoção de uma linha 

adicional de HNO3 com intuito de corrigir a linha de 

base. Pela baixa seletividade da reação de 

complexação dos íons metálicos com o DDTC, 

avaliou-se a interferência com soluções binárias  
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. Notou-se que concentrações em geral 10 

vezes maiores que Cu
2+

 não promoveram 

interferências no sinal analítico, mostrando que o 

adsorvente SiO2/TiO2/ZnO tem uma maior afinidade 

Cu
2+ 

frente aos interferentes analisados. O método 

proposto apresentou LD e LQ de 9,04 µg L
-1

 e 19,34 

µg L
-1

 respectivamente, fator de pré-concentração 

de 35 vezes, eficiência de concentração de 11,17 

min
-1

 e índice de consumo de 0,57 ml. A exatidão do 

método foi avaliada por meio de testes de adição e 

recuperação em amostras de água de diversas 

composições com percentuais de recuperação (92,0 

a 108,8 %). As etapas futuras compreendem na 

aplicação do método em outras amostras de 

interesse ambiental e/ou alimentício.  

Conclusões 

Devido as propriedades adsortivas do material 
SiO2/TiO2/ZnO o método mostrou-se satisfatório 
para pré-concentração de íons cobre apresentando 
boa sensibilidade e seletividade.  

Agradecimentos 

FAEPE-UEL, CNPq, CAPES e INCT-Bioanalítica. 
1 Lobinski, R.; Marczenko, Z.; Crit. Rev. Anal. Chem. 1992, 23, 55. 
2 Costa, L.M.; Ribeiro, E.S.; Segatelli, M.G.; do Nascimento, D.R.; de 
Oliveira, F.M.; Tarley, C.R.T. Spectrochim. Acta Part B 2011, 66, 329.  
3 Alfaya, A. A.S.; Gushikem, Y. Chem. Mater. 1998, 10, 909. 


