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Introdução 

O glitter, acessório bastante utilizado na decoração 

corporal em trabalhos artísticos ou em 

comemorações como o carnaval, é um polietileno 

tereftalado aluminizado no formato de pequenos 

pedaços metálicos, de múltiplas colorações, 

resultantes de diversos cortes de uma fina lâmina 

de polímero coberto com alumínio e óxidos 

metálicos. Em geral, os pedaços de glitter são 

cortados no tamanho de 1 mm2, se tratando de um 

microplástico, não podendo ser completamente 

degradados naturalmente nem removido através do 

tratamento convencional de efluentes [1]. O 

conhecimento do tipo e da quantidade das 

substâncias químicas contidas nestes tipos de 

poluentes é de suma importância para a avaliação 

da segurança ambiental. Os metais representam 

uma importante fonte de contaminação, mesmo em 

baixas concentrações, sendo não-metabolizáveis e, 

assim, gerando danos à saúde após exposição 

aguda [2]. O objetivo deste trabalho é desenvolver 

uma método otimizado para determinação de cromo 

e manganês em amostras de glitter utilizando a 

técnica de espectrometria de absorção atômica por 

forno de grafite (GF AAS). 

Resultados e Discussão 

Uma etapa inicial de extração dos analitos foi 

realizada em forno micro-ondas de marca 

speedwave modelo DAK 100/4. Houve um estudo 

sistemático para otimização das temperaturas de 

pirólise e atomização da técnica para a dada matriz 

e, a partir destas condições otimizadas, curvas 

analíticas foram construídas, pelo método de adição 

padrão, para cada uma das três amostras de glitter 

à serem analisadas. A partir de uma extrapolação 

matemática destas curvas, os analitos foram 

quantificados de acordo com a Tabela 1. Outros 

parâmetros de mérito da metodologia também foram 

avaliados, como exposto na Tabela 2. 

 

 
 

 
Tabela 1. Quantificação dos analitos. 

Replicata Cr (µg.L-1) Mn (µg.L-1) 

G1 < L.Q. < L.Q. 

G2 2,49 1,59 

G3 2,64 0,834 

 
Tabela 2. Parâmetros de mérito da metodologia. 

Parâmetros Cr Mn 

r2 (n=3) 0,9869 0,9911 

Faixa linear 1,6 – 25 0,65 – 25 

LD (µg L-1) 0.4790 0.1940 

LQ (µg L-1) 1.597 0.6465 

RSD (%) 1.91 0.94 

Recuperação* 113 – 97 129– 109 

* Niveís de Recuperação – 5 e 20 µg L-1 
 

Conclusões 

A metodologia desenvolvida neste trabalho pode ser 

considerada uma alternativa para determinação de 

cromo e manganês em amostras de glitter de uso 

tópico uma vez que apresentou exatidão, precisão e 

sensibilidade adequada a este tipo de técnica. 
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