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1. RESUMO 

O alumínio apresenta diversas aplicações na indústria e no mercado, estando 

presente em remédios, tratamento de água e em produtos do cotidiano, porém 

estudos post mortem em pacientes diagnosticados com a doença neurodegenerativa, 

doença de Alzheimer, têm indicações de altas concentrações do metal na região 

afetada pela doença. Estudos recentes não confirmam a correlação entre ambos. 

Neste trabalho, através da espectrometria de absorção molecular na região do visível, 

utilizando como reagente colorimétrico o violeta de pirocatecol, determinou-se a 

concentração de alumínio em água aquecida em panelas de alumínio, com o intuito 

de estudar se há liberação do metal para água, possibilitando a entrada do metal no 

organismo de seres humanos pela ingestão de alimentos cozidos em panelas de 

alumínio ou que necessitem da água aquecida em utensílios desse material, como por 

exemplo, o café. Utilizou-se panela de alumínio devido sua acessibilidade de preço e 

por ser o utensílio doméstico essencial em qualquer residência. As amostras de água 

utilizadas foram obtidas de panelas de alumínio areadas e sem arear. Os resultados 

obtidos para uma média de três determinações foram de 0,70 e 0,50 μmol L-1, para 

alumínio em água de panelas areada e sem arear, respectivamente. Para café filtrado 

com água aquecida em panela areada obteve-se 4,7 μmol L-1. Para café filtrado em 

água aquecida em panela sem arear não se obteve valor quantitativo e significativo 

de alumínio. Nota-se uma maior concentração de alumínio das amostras obtidas da 

panela areada em relação às amostras obtidas da panela sem arear, evidenciando a 

necessidade de cuidado com a utilização deste utensílio para a preparação de 

alimentos. 

2. INTRODUÇÃO 

O alumínio é o terceiro metal mais abundante na crosta terrestre apresentando 

diversas aplicações, estando presente em medicamentos, tratamento de água e em 

produtos do cotidiano. Alguns estudos em pacientes diagnosticados com a doença 

neurodegenerativa, doença de Alzheimer, apresentam altas concentrações de 

alumínio na região afetada pela doença, apesar de estudos recentes não confirmarem 

a correlação entre ambos. Ressalta-se que este metal não é essencial ao organismo 

e o uso de determinados utensílios, como panelas de alumínio, pode ocorrer a 

migração do metal para os alimentos durante o processo de cocção, podendo agravar 

alguns efeitos tóxicos, dentre estes, interações do alumínio com sistemas enzimáticos, 

com membranas celulares e efeitos específicos sobre certos órgãos em geral.  



3. OBJETIVOS 

Este trabalho visa a identificação e quantificação de alumínio migrado para 

água e alimentos após cocção em panelas de alumínio, através da espectrometria de 

absorção molecular com a formação de complexo do metal com o violeta de 

pirocatecol. 

4. METODOLOGIA 

Verificou-se as características espectrais do complexo formado (alumínio com 

violeta de pirocatecol) efetuou-se um estudo para obter-se a razão metal/ligante; bem 

como, valor de pH para melhor condição do complexo formado e a ordem de adição 

dos reagentes. Elaborou-se a curva analítica e determinou-se os limites de detecção 

e quantificação, utilizando-se solução de alumínio 1,9.10-4 mol L-1, solução  de violeta 

de pirocatecol 1,3.10-3 mol L-1 e solução tampão de H3CCOONa/H3CCOOH                  

0,5 mol L-1, (valor de pH = 6,5). Em seguida, deu-se início ao estudo das amostras de 

água e de café obtidas das panelas de alumínio sem arear e areadas. Nesse processo 

utilizou-se a seguinte metodologia: para panelas sem arear, 100 mL de água 

desionizada foi adicionada diretamente na panela de alumínio e aquecida até antes 

da ebulição. Para minimizar o efeito de matriz e aumentar a sensibilidade do método 

foi realizado ainda o método com adição de padrão, sendo adicionados 2,5; 3,5 e             

4,5 µmol L-1 de Al3+ em amostra de água obtida da panela de alumínio. Para a panela 

areada, o processo de obtenção das amostras, sem e com adição de padrão foi o 

mesmo, a diferença foi que antes da adição de 100 mL de água, areou-se a panela. 

Para amostras de café os processos para panela sem arear e areada, seguiram-se os 

mesmos procedimentos com a diferença que filtrou-se, na água aquecida, café em pó 

(3,228g). 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após definidas as condições, elaborou-se a curva analítica com a razão 2:1 

(violeta de pirocatecol:alumínio) em valor de pH 6,5, com a ordem de adição metal, 

ligante e tampão. Elaborou-se a curva analítica, com a relação estequiométrica 

ligante:metal (violeta de pirocatecol:alumínio) 2:1 na maior concentração estudada do 

alumínio, preparando-se as soluções com concentrações do alumínio: 1,0; 1,5; 2,0; 

2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 µmol L-1. Após a elaboração da curva analítica, deu-

se início ao estudo das amostras de água obtidas das panelas de alumínio sem arear 

e areadas. Inicialmente as amostras de água das panelas sem arear e areadas foram 

efetuadas sem adição de padrão, mas não se conseguiu obter resultado, 



possivelmente as concentrações de alumínio estavam abaixo dos limites de 

quantificação, sendo assim foram efetuados estudos com adição de padrão para 

aumentar a sensibilidade do método e minimizar o efeito de matriz. Com os resultados 

das amostras de água, deu-se início aos preparos das amostras com café em pó que 

foi filtrado com água aquecida nas panelas areadas e sem arear. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A curva analítica foi obtida com equação da reta A=0,039419CAl - 0,007877 e 

R²=0,999647, com os limites de detecção (LD) 0,08 µmol L-1e quantificação (LQ) 

0,3µmol L-1 (figura 1 a). Utilizou-se o método de adição de padrão nas amostras de 

água aquecidas na panela sem arear e aeradas, elaborou-se os gráficos 

correspondentes, obtendo-se a equação da reta A=0,034292CAl + 0,017293,  

R²=0,992054 e a [Al3+] = 0,50 μmol L-1 na panela sem arear; e, a equação da reta 

A=0,036700CAl + 0,025833, R²=0,997703 e [Al3+] = 0,70 µmol L-1 na panela areada 

(figura 1 b).  

Nas amostras de café da panela sem arear efetuou-se também o método da 

adição de padrão, elaborou-se o gráfico, obtendo-se a equação da reta igual a 

A=0,008000CAl + 0,017278, R²=0,996396 e não foi obtido valor quantitativo e 

significativo para o metal.  

Pela adição de padrão nas amostras de café da panela areada, elaborou-se o 

gráfico, obtendo-se a equação da reta igual a A=0,003250CAl + 0,015347, 

R²=0,999781 e [Al3+] = 4,7 µmol L-1 (figura 1 c). 
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