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Resumo 

 

Neste trabalho são apresentados métodos desenvolvidos para determinação direta de As, Pb, Ni e 

Cd em alimentos – batata e mandioca - cultivados em terras mineiras, sendo algumas na região do 

Quadrilátero Ferrífero, sem necessidade de digestão, havendo um simples preparo prévio dessas amostras 

e utilizando a técnica de espectrometria de absorção atômica em forno de grafite. Com as amostras de 

alimentos foi preparada uma suspensão que foi injetada automaticamente no GF AAS. A otimização dos 

parâmetros de análise foi realizada através de otimização multivariada, que consistiu de três etapas: um 

experimento para triagem de modificadores permanentes, planejamento fatorial completo seguido de 

planejamento composto central. Em todos os métodos propostos foram estudadas as melhores 

temperaturas de pirólise e de atomização, bem como o uso de modificadores permanentes. O efeito da 

matriz foi avaliado por meio dos testes estatísticos, sendo comparadas as inclinações das curvas de 

calibração construídas. A sensibilidade de cada método foi determinada através das massas características 

(mo) e dos limites de quantificação (LQ). A exatidão foi avaliada por experimentos com recuperações dos 

metais em amostras fortificadas com diferentes com concentrações de cada metal e, nos métodos para 

cádmio e arsênio, foi também utilizado de material de referência certificado. A precisão foi determinada 

em ensaios efetuados em um mesmo dia (precisão intra-ensaio) e em dias diferentes (precisão inter-

ensaios). Os métodos apresentaram parâmetros compatíveis com a técnica empregada, comparados com 

dados disponíveis na literatura. Algumas amostras de mandioca e de batata, analisadas com os métodos 

propostos, apresentaram valores de concentração que acenam para problemas em algumas áreas de 

cultivo, em concordância com trabalhos já realizados ou em estudos em andamento.  
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Abstract 

 

In this dissertation methods to determine arsenic, lead, nickel and cadmium in food are described, 

more precisely in potato and manioc, grown in the Minas Gerais state territory in Brazil, which is also 

known as “Quadrilátero Ferrífero” (an area in the state where mining for ore and other metals is a 

current major economic activity). In the methods proposed there was no need of previous digestion, 

using the Graphite furnace atomic absorption spectrometry technique. A slurry was prepared with the 

food samples and was automatically injected into GF AAS. The parameters of analysis were optimized 

through the multivariate method, which consisted of an experiment of selection of variables 

(complete factorial planning), followed by a surface response method (Central Composite Design – 

CCD). For all methods the optimal temperature of pyrolisis and atomization were evaluated as well as 

the use of permanent modifiers. The effect of the matrix was verified in each method through 

statistical Student’s t-test  and in most cases, the aqueous calibration became viable. The sensitivity 

was analysed through characteristic mass (mo) and quantification limits (LOQ). Accuracy studies were 

carried out by recovering metals in fortified samples in several levels of concentrations of each metal 

and, for cadmium and arsenic methods, certified reference material (CRM) was also utilized. The 

precision was determined in tests carried out on the same day (precision intra-assay) and on different 

days (precision inter-assay). The methodologies presented parameters compatible to the employed 

technique, compared to data available in the specific literature. Some samples of manioc and potato, 

analysed with the proposed methods, presented values of concentration that point towards problems 

in some cropping areas, in accordance with previous work and research that have already been done. 
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1. Introdução 

 

O solo possui uma grande capacidade de retenção de metais pesados, porém, se essa capacidade 

for ultrapassada, os metais em disponibilidade no meio entram na cadeia alimentar dos organismos vivos 

ou são lixiviados, colocando em risco a qualidade dos recursos hídricos (DUARTE & PASQUA, 2000). 

Apesar de algumas espécies serem encontradas naturalmente associadas a minerais e rochas, a atividade de 

exploração de solo e os processos de erosão podem tornar esses contaminantes disponíveis para o meio 

ambiente. 

A determinação dos níveis totais de elementos com potencial tóxico, como por exemplo, As, Cd, 

Ni e Pb em alimentos como batata e mandioca permite avaliar a possibilidade de impacto ambiental aos 

seres humanos devido à presença dos mesmos nos solos onde foram cultivados ou na água utilizada para 

irrigação dessas culturas. É importante ressaltar que há diferenças de absorção entre as diferentes espécies 

inorgânicas por organismos vivos, tal como seus metabolismo/excreção em nosso corpo. De qualquer 

maneira, a determinação proposta neste trabalho pode trazer informações de considerada relevância, uma 

vez que muitas lacunas sobre esse assunto ainda são encontradas na literatura.  

A evolução das técnicas de análise, bem como sua aplicação em estudos diversos, permite um 

entendimento maior sobre a atuação dos elementos tóxicos em organismos vivos. Sendo assim, a fixação 

de níveis seguros para essas espécies nos mais diversificados materiais revela a sua importância, tal como a 

ocorrência das mais variadas linhas de pesquisas nessa orientação. Não apenas a determinação de valores 

seguros, mas a sua constante revisão também é relevante, visto que vários contaminantes inorgânicos 

apresentam diferentes efeitos em curto e em longo prazo, o que torna a avaliação da toxicidade de um 

composto ou elemento algo relativo, como a História comprova. De um passado não muito distante é 

possível encontrar relatos sobre o uso de diversos compostos como cosméticos, aditivos alimentares e 

fármacos (PIMENTEL et al, 2006). Muitos desses compostos atualmente têm reconhecida sua alta 

toxicidade, o que nos permite especular que num futuro outras substâncias hoje empregadas recebam uma 

limitação em seu uso. A partir dessa necessidade, o desenvolvimento de metodologias que permitam 

análises de traços revela a sua importância.  

Dentre as técnicas empregadas na análise de contaminantes em alimentos, há um destaque para 

aquelas voltadas para identificação e quantificação de compostos orgânicos, principalmente pesticidas, 

constituintes nutricionais ou funcionais, substâncias obtidas em processamentos ou preparos, espécies 

com aplicações medicinais, dentre outros. Já constituintes inorgânicos recebem atenção pelo fato de serem 

alguns essenciais, enquanto outros são altamente tóxicos. Vale ressaltar que alguns, mesmo participantes 

no metabolismo de seres vivos, apresentam toxicidade a partir de certos níveis, como é o caso do ferro, 

cromo, cobalto, manganês, vanádio, zinco, cobre e selênio, entre outros, definidos como micronutrientes 

(SHARMA, 2005).  

Na determinação de constituintes inorgânicos, sejam eles essenciais ou tóxicos, torna-se necessária 

a utilização de técnicas com alta sensibilidade. Isto se deve ao fato dos valores permitidos pela legislação 
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nacional ou internacional situarem na ordem de mg kg-1 ou inferiores. Para tanto, é comum o emprego de 

técnicas analíticas bastante sensíveis como a espectrometria de absorção atômica, com atomização em 

chama (FAAS), em forno de grafite (GF AAS), com gerador de hidretos acoplado (HG AAS) ou ainda 

termo-spray (TS-AAS). Outra técnica bastante empregada na determinação de constituintes inorgânicos é 

a espectrometria de emissão óptica com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-OES) e 

espectrometria de massa com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) (TAYLOR et al, 2008). 

Considerando as técnicas que apresentam atomização em plasma (ICP), elas apresentam como principal 

vantagem a análise multi-elementar, sendo possível em alguns casos, a determinação de dezenas de 

elementos numa única análise. No entanto, são técnicas que necessitam de equipamentos de maior custo, 

bem como seus insumos; nem sempre é possível a introdução direta de amostra, necessitando digestão de 

amostras; e apresentam sensibilidade menor que algumas técnicas como é o caso da absorção atômica com 

atomização em chama (FEIST et al, 2008).  

Dentre as técnicas de absorção atômica, tornam-se mais interessantes para determinação de traços 

de elementos em alimentos o GF AAS e HG AAS, uma vez que essas duas apresentam sensibilidade 

compatível com os níveis esperados para muitos elementos em tais amostras. No entanto, a técnica com 

geração de hidretos requer digestão de amostras e requer um volume relativamente maior de amostra, 

enquanto a técnica com forno de grafite permite a destruição da matriz no próprio equipamento, 

dispensando assim um processo de digestão de algumas amostras, sendo necessária apenas otimização de 

alguns parâmetros. Uma outra importante vantagem é a pequena quantidade de amostra necessária.  

A etapa de preparo de amostra é crítica em qualquer procedimento analítico, visto que a digestão 

de amostras por via úmida ou seca pode ocasionar a perda de analito por volatilização, formação de 

resíduos insolúveis, aumento da possibilidade de haver contaminação, necessidade de ácidos concentrados, 

condições drásticas de temperatura e pressão, além do dispêndio de maior tempo (LIMA et al, 2001). Um 

meio encontrado e bastante eficaz para simplificar essa etapa é o uso de suspensões, procedimento 

bastante estudado e aplicado na análise de alimentos e outros materiais biológicos, que associa vantagens 

da amostragem sólida - simplificação do preparo, maior exatidão, com as vantagens da amostragem líquida 

- emprego de injetores automáticos e construção de curvas de calibração com soluções aquosas (SANTOS 

Jr., 2002). Suspensões foram estudadas na determinação de constituintes inorgânicos de materiais diversos, 

desde alimentos, como farinha (GONZÀLEZ, 1999), mel (GARCIA-LOPEZ et al, 2007), ervas 

medicinais (AMIN et al, 2003), e cabelo (FERREIRA et al, 2007).   

Associando, portanto, as vantagens do emprego de suspensões na determinação de constituintes 

inorgânicos em alimentos com as vantagens proporcionadas pela técnica de espectrometria de absorção 

atômica com atomização em forno de grafite, com alguns dos parâmetros otimizados através de estudos 

quimiométricos, foram desenvolvidos métodos para determinação direta de arsênio, cádmio, chumbo e 

níquel em mandioca e em batata. 



 3 

1.1 Os analitos 

 

1.1.1. Arsênio 

 

O arsênio é um elemento químico encontrado bem distribuído pela crosta terrestre. Na forma 

elementar apresenta-se sólido de coloração cinza metálico. Classificado muitas vezes como um metalóide, 

porque apresenta características de um metal, assim como outras de ametal. Ocorre naturalmente em solos 

e em rochas, principalmente em minérios de cobre e chumbo. Em águas naturais, o arsênio está presente 

principalmente na forma de compostos inorgânicos, nos estados de oxidação 3+ e 5+. A toxicidade das 

diversas espécies de arsênio decresce na seguinte ordem: compostos de As3+ inorgânico > compostos de 

As5+ inorgânico> compostos de As3+ orgânico> compostos de As5+ orgânico. Em termos de intensidade, 

o As3+ inorgânico é 60 vezes mais tóxico que o As5+ inorgânico (BORBA et al., 2004). 

Mesmo sendo comprovada a sua alta toxicidade, já foram realizados estudos visando comprovar 

alguma função fisiológica desse elemento. Já foi constatada a sua essencialidade para animais como cabras, 

porcos, galinhas, hamsters e ratos, em que o arsênio afeta o metabolismo da metionina. Para esses animais, 

a suplementação da alimentação com arsênio parece revelar um efeito estimulante em seu crescimento 

(DECHAMPS, 2007). No entanto, não foi ainda descrito algum mecanismo bioquímico que envolva esse 

elemento e assim comprove a sua essencialidade para humanos.  

Já foi usado em ligas, praguicidas, conservantes de madeira e até em aplicações médicas. Foi 

inicialmente usado em pigmentos para pinturas, mas esse uso foi interrompido tão logo foi descoberta a 

formação de arsina e trimetilarsina, vapores altamente tóxicos, em ambientes úmidos (DUFFUS, 1983). 

Os principais modos de intoxicação por arsênio ocorrem via consumo de águas poluídas, ingestão 

de alimentos, contato com solo ou poeira e inalação de vapores ou material particulado contendo esse 

elemento. A intoxicação por arsênio pode resultar em efeitos tóxicos agudos ou crônicos, relativos a 

exposições curtas ou longas, respectivamente, ocasionando diferentes patologias (ATSDR, 2007). 

Os efeitos carcinogênicos da intoxicação por As estão associados à exposição crônica por vários 

anos. Os tipos de câncer associados à exposição crônica são o câncer de pele, pulmão (inalação), próstata, 

bexiga, rim e fígado. A intoxicação aguda e crônica por As provoca diversas outras patologias não 

cancerígenas à saúde humana: cutâneas (hiperpigmentação, hiperqueratose); gastrintestinais (diarréia, 

hemorragias gastrintestinais); cardiovasculares (arritmias cardíacas, hipotensão e falha congestiva no 

coração, problemas no sistema circulatório vascular levando à gangrena); hematológicas (anemia), 

pulmonares (fibrose); neurológicas (dores de cabeça, confusão mental, coma); endocrinológicas 

(problemas no metabolismo de carboidratos e respiração celular); reprodutivas e de desenvolvimento 

como abortos espontâneos e fetos com baixo peso (ATSDR, 2007). 

Em 1984, a Organização Mundial de Saúde (WHO) sugeriu que as águas potáveis deveriam ter no 

máximo 50 µg L-1 de As. Com base em novas evidências toxicológicas, a WHO rebaixou, em 1993, a 

concentração máxima de As em água para 10 µg L-1 (ATSDR, 2007). Atualmente, no Brasil o limite 
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máximo permitido é de 10 µg L-1 (FUNASA, 2001), enquanto que para alguns alimentos os limites situam-

se entre 0,1 e 1,0 mg kg-1 (ANVISA, 1998).  

A contaminação humana por arsênio em regiões do Quadrilátero Ferrífero foi pesquisada por 

Matschullat et al. (2000) através de um estudo da presença de As em urina de crianças de 7 a 12 anos. 

Entre a população infantil avaliada foram encontradas concentrações de As entre 2 e 106 µg L-1 nas 

amostras de urina, sendo que 22% das crianças apresentaram concentrações superiores a 40 µg L-1 para as 

quais efeitos adversos não podem ser excluídos.  

A maior parte dos estudos voltados para determinação de arsênio envolve a técnica de geração de 

hidretos. No entanto, há alguns trabalhos em que a técnica de espectrometria de absorção com atomização 

eletrotérmica (ET AAS) é empregada. Por exemplo, para determinar arsênio em frutos do mar, foi 

proposto um método por Bruhn, em 2007, empregando ET AAS em bobina de tungstênio utilizando 

diferentes modificadores permanentes (BRUHN, 2007). Outro trabalho, objetivando uma aplicação de 

fitorremediação, investigou a capacidade de absorção de arsênio por mamonas cultivadas em solos 

contaminados, de modo que as raízes e brotos foram separados, tratados, digeridos por microondas e 

tiveram os teores de arsênio determinados por GF AAS (MELO et. al, 2009). Um grupo paquistanês 

realizou um estudo para estimar a ingestão de arsênio a partir da determinação em GF AAS dos teores 

desse elemento na água, alguns vegetais, grãos e peixes produzidos ou obtidos num vilarejo (Sindh, 

Pasquistão), região próxima a um lago que já apresentava problemas com alguns contaminantes (ARAIN 

et. al, 2009). Nesse trabalho, as amostras foram submetidas à digestão por microondas e foi utilizada a 

mistura de nitrato de paládio e magnésio como modificador.  

 

1.1.2. Cádmio 

 

Encontra-se normalmente no solo e nas águas em baixas concentrações, da ordem de mg kg-1 ou 

mg L-1. Usualmente é extraído de minérios de zinco e de cobre, principalmente sulfeto de zinco. Em sua 

forma elementar apresenta-se branco metálico, bastante maleável. O uso industrial do cádmio deve-se ao 

seu baixo ponto de fusão, sendo utilizado principalmente no fabrico de ligas metálicas com baixo ponto 

de fusão, baixo coeficiente de fricção e alta resistência à fadiga. É ainda utilizado na galvanoplastia; 

construção de baterias, juntamente com o níquel; como estabilizador na indústria de plásticos polivinílicos 

e como pigmento amarelo em tintas e vidros (SANTOS, 2009).  

Sob a forma de óxido, cloreto ou sulfeto pode estar presente como material particulado, sendo 

transportado no ar por longas distâncias, depositando sobre solos, plantações, lagos e rios. Essa poeira é 

oriunda da atividade mineradora e metalúrgica, produção e aplicação de fertilizantes fosfatados, queima de 

combustível fóssil, incineração e eliminação de lixo (ATSDR, 2006). 

Cádmio e seus compostos podem se espalhar através do solo, mas essa mobilidade depende de 

vários fatores, como pH e teor de matéria orgânica, que por sua vez estão relacionados com o ambiente 
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local. Geralmente ele se liga fortemente com matéria orgânica, sendo assim imobilizado no solo e 

eventualmente absorvido por vegetais. Pode existir como um íon hidratado ou complexado a espécies 

orgânicas ou inorgânicas. As formas solúveis facilmente migram para água, enquanto as espécies insolúveis 

ficam adsorvidas em sedimentos (NAZARI, 2009). 

A ingestão de alimentos ou água com altos teores de cádmio provoca irritação no trato gástrico, 

causando vômitos e diarréia. A ingestão em longo prazo em concentrações menores pode causar danos 

nos rins, além de fragilizar a estrutura dos ossos (ATSDR, 2006). Estudos feitos com camundongos 

apontaram a ocorrência de câncer de pulmão, o que justifica a incidência desse problema em indivíduos 

devido à exposição ocupacional. A Agência Internacional para Pesquisa sobre Câncer (IARC) determinou 

que o cádmio é carcinogênico para humanos (WHO, 1997). 

O Cd pode influenciar a absorção de outros elementos, entre eles os elementos minerais 

essenciais, especialmente cátions potencialmente competidores como Mn, Zn, e Fe, ocorrendo para esses 

dois últimos uma redução de sua absorção na forma de cátions (NASCIMENTO, 1997). Como são 

essenciais, tal efeito influencia no desenvolvimento de vegetais e, conseqüentemente, em seu valor 

nutritivo. 

Soares e colaboradores (2010) realizaram um estudo sobre constituintes inorgânicos do leite 

bovino. Dentre os vários contaminantes, foi determinado o teor de cádmio por GF AAS, sendo testadas 

amostras do Vale do Paraíba, que passaram por um processo de digestão ácida em microondas. Num 

trabalho que visava quantificar o teor de cádmio em alguns alimentos orgânicos, tais como legumes, 

cereais, frutas e verduras, todos submetidos a um processo de digestão ácida em “overnight”, um grupo 

grego (KARAVOLTSOS et al, 2007) propôs um método que empregou a técnica de GF AAS nesse 

método. Vários analitos, dentre eles cádmio, foram determinados em amostras espanholas de tomate, 

cebolas e pimentas em que foi otimizado um processo de digestão em microondas, seguida da 

determinação por GF AAS, utilizando nitrato de magnésio como modificador químico (BAKKALI et al., 

2009). 

 

1.1.3. Níquel 

 

Na forma metálica, apresenta-se na cor prateada e tem várias propriedades interessantes para 

combinação com outros metais, formando ligas metálicas, principalmente ferro, cobre, cromo e zinco, 

sendo tais ligas aplicadas em diversas situações. Também é possível encontrar esse elemento combinado 

com cloro, enxofre e oxigênio. Sob a forma de íon, pode ser encontrado com número de oxidação 

variando de -1 a +4, sendo o cátion +2 o seu estado mais comum (DENKHAUS & SALNIKOW, 2002). 

Revela-se um importante metal na indústria moderna, visto que é muito utilizado na metalurgia, 

galvanoplastia, catalisador de reações químicas, matéria prima de baterias recarregáveis e variados 
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equipamentos eletrônicos. Ligas com níquel, tais como aço inox, são usadas na produção de ferramentas, 

maquinários e armamentos. Ainda é usado em moedas, jóias e próteses médicas (GARRETT et. al, 2000).  

É um elemento bastante abundante em nosso planeta, sendo encontrado no solo, sob a forma de 

óxido, sulfeto, silicato ou metálica, embora essa em menor ocorrência. Na atmosfera também é 

encontrado, graças à atividade industrial, queima de combustíveis fósseis e emissões vulcânicas. Também é 

encontrado em meteoritos e no fundo de oceanos. As principais fontes de cominação do meio ambiente 

por níquel incluem a extração, produção e processamento de níquel e de seus produtos, reciclagem de 

materiais contendo esse metal e despejo de rejeitos contendo o metal (IARC, 1990). 

Pelo fato de ser uma espécie abundante, estamos expostos constantemente a esse metal das mais 

variadas formas, inclusive através da alimentação. Embora não seja consensual, testes já realizados in vivo 

sugeriram que esse elemento desempenha alguma função fisiológica, pois animais submetidos a testes com 

redução parcial do teor de níquel apresentaram aumento da mortalidade perinatal, alterações nos pelos, 

desenvolvimento de fígado, redução de crescimento, decréscimo de hemoglobina e hemacrócitos e 

redução da absorção de ferro no intestino. Também foi relatada diminuição da atividade específica de 

algumas enzimas envolvidas no metabolismo de aminoácidos e de carboidratos, bem como de 

fosfolipídios. Em contrapartida, ainda não foram encontradas enzimas ou co-fatores que incluam níquel 

em organismos animais ou vegetais. Com isso, torna-se incerta a definição de uma ingestão mínima segura 

(DENKHAUS, 2007). 

Isso é válido porque também são reconhecidos os males diversos que esse elemento pode causar, 

desde uma simples alergia até efeitos teratogênicos. O uso de jóias por um tempo prolongado pode 

provocar dermatite em pessoas sensíveis a esse metal, principalmente em mulheres. A exposição 

ocupacional ao níquel (mineração e metalurgia) pode causar danos diversos ao sistema respiratório, como 

bronquite crônica, sinusite, redução da capacidade respiratória e câncer de pulmão. Baseado em estudos 

realizados com trabalhadores e animais em laboratório, a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer 

(IARC) determinou que alguns compostos de níquel são carcinogênicos para humanos. Inflamação em 

pulmão e danos na cavidade nasal foram observados em animais expostos a compostos de níquel 

(ATSDR, 2005). 

Com o objetivo de determinar alguns metais em carambolas, um grupo chinês (Li et al., 2007) 

empregou uma metodologia envolvendo a digestão das amostras e a técnica de espectrometria de absorção 

atômica em chama, sendo encontrados valores de Ni superiores aos recomendados pela legislação chinesa. 

Reyes & Campos (2006) propuseram um método para determinação de níquel em óleos vegetais 

empregando a técnica de GF AAS, operando em condições recomendadas pelo fabricante, sem digestão 

da amostra. Um processo envolvendo injeção em fluxo e a técnica de absorção atômica em chama para 

determinação de níquel em amostras de legumes, carnes, frutos do mar, frutas secas e queijos, em que as 

amostras foram submetidas a um processo de extração on-line, cujas condições foram otimizadas através 

de um planejamento Plackett-Burman (YEBRA et al., 2007).  
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1.1.4. Chumbo 

 

É um metal de alta densidade - por essa razão conhecido como metal pesado, de coloração prata-

azulada, tornando-se acinzentado quando exposto ao ar. Apresenta uma baixa temperatura de fusão, 

ocorre naturalmente na crosta terrestre, mas encontrado combinado outros elementos, sendo o minério 

galena (PbS) o mais comum. Em sua forma metálica é resistente à corrosão. Quando exposto ao ar ou 

água, forma-se uma fina camada filme de óxidos e sulfeto na superfície do metal, impedindo que o 

restante sofra ataque. Uma outra importante qualidade é a maleabilidade que apresenta. Tal característica, 

associada à baixa temperatura de fusão permite combiná-lo com outros elementos e formar ligas metálicas 

de diversas aplicações industriais, desde soldas, fusíveis, material de tipografia até revestimentos de cabos 

elétricos, já que a ductilidade única do chumbo o torna particularmente apropriado para esta aplicação, 

porque pode ser estirado para formar um revestimento contínuo em torno dos condutores internos. 

Também há um amplo uso do chumbo na fabricação de baterias, acumuladores e munições. Durante 

muito tempo tem sido empregado em manta protetora para os aparelhos de raio-X e em outros artefatos 

para blindagem contra a radiação. Contudo, há uma tendência de redução e restrição do uso de chumbo 

nessas e em outras aplicações devido aos riscos toxicológicos associados a esse elemento (ASTDR, 2007). 

O chumbo apresenta importantes efeitos tóxicos. Tem como via de entrada a ingestão ou 

inalação. Uma vez absorvido, liga-se a eritrócitos e através do sangue chega a tecidos diversos, como 

fígado, rins, pulmões, cérebro, baço, coração e músculos. Com o tempo, a maior parte do chumbo 

desloca-se e é acumulado nos ossos e dentes, permanecendo neles por décadas (BARBOSA Jr, 2009).  

Os mecanismos propostos para a intoxicação por chumbo envolvem processos bioquímicos 

fundamentais, que incluem a habilidade do chumbo inibir ou substituir a ação do cálcio e interagir com 

proteínas. Um dos mais bem documentados mecanismos é a diminuição da síntese de heme, resultado de 

muitos efeitos adversos ao sistema hematopoiético (formador dos elementos encontrados no sangue, 

como plaquetas, eritrócitos e leucócitos). A maior parte do chumbo no sangue é encontrada nos 

eritrócitos, mas também no plasma, uma vez que consegue atravessar membranas celulares. O teor de 

chumbo no sangue é relacionado com diversos efeitos na saúde, pois aquilo que é encontrado no plasma 

deve-se ao teor presente em tecidos, como cérebro, ossos, eritroblastos e rins (MEYER et al, 2008).  

Os efeitos adversos vão desde a morte até dificuldades no aprendizado e desenvolvimento 

comportamental, que podem trazer conseqüências ao longo da vida para crianças. Estão elas, inclusive, 

mais susceptíveis do que adultos aos efeitos da intoxicação, devido a maior facilidade que seu organismo 

apresenta em absorver esse metal, conseqüentemente um maior alcance aos tecidos do sistema nervoso, 

sendo essa uma parte bastante vulnerável aos efeitos da intoxicação (BELLINGER, 2006). 

Um dos meios de reduzir a intoxicação com chumbo é a excreção por quelação. Entretanto, 

vários agentes ligantes usados para tanto podem apresentam efeitos colaterais indesejáveis, além de terem 

a sua eficácia duvidosa. Isso favorece a busca de novas estratégias para reverter um quadro de intoxicação 

com esse metal. Experimentos in vivo demonstraram que elementos essenciais como zinco, cálcio, ferro, 



 8 

selênio e algumas vitaminas interferem nos efeitos tóxicos do chumbo, concomitantemente foi observado 

que crianças que apresentavam baixa ingestão diária desses nutrientes apresentaram um aumento da 

concentração de chumbo no sangue. (Ahamed et al., 2007) 

No Brasil, apesar do chumbo ter sido retirado da gasolina – antes era usado como anti-detonante, 

sob a forma de chumbo-tetraetila – e a maioria das minas de extração ter sido desativada, parte da 

contaminação ambiental pelo chumbo continua a ser mantida através do grande número de pequenas 

indústrias de reciclagem de baterias que, geralmente, funcionam próximas a residências, constituindo uma 

fonte de exposição em áreas urbanas. A maioria dos operários trabalha irregularmente neste processo de 

reciclagem, de modo que a magnitude do problema não se encontra documentada. Não menos 

importante, essa atividade muitas vezes realizada de modo clandestino em região urbana, contamina o ar, 

o solo e a água, não só no lugar de processamento, mas também nas regiões circunvizinhas, sendo que os 

resíduos permanecem no local mesmo após o término da atividade (INOZZO et al., 2008). 

Vulcano e colaboradores (2008) realizaram um estudo no qual foram analisados os teores de 

chumbo em chás comercializados na região metropolitana de Belo Horizonte, usando a técnica de  GF 

AAS. De acordo com os resultados obtidos, todas as amostras apresentaram valores abaixo da legislação. 

Um estudo que verificou a capacidade de carnes bovinas absorverem chumbo e cádmio foi realizado por 

Lopes e colaboradores (2007), cujos resultados indicaram riscos associados ao consumo de carne 

inadequadamente abatida, manipulada, estocada e/ou comercializada. Soares e Moraes (2003) empregando 

a técnica de GF AAS, propuseram um método para analisar chumbo e aplicaram-no na determinação em 

cervejas brasileiras. Usando co-precipitação, vários alimentos como cebola, repolho, alface, endro, bem 

como em peixe e galinha, dentre outros, um grupo da Turquia propôs uma determinação de chumbo 

empregando GF AAS (OYMAK et al., 2009).  

 

1.2 As matrizes 

 

1.2.1. Batata 

 

A batata (Solanum tuberosum) é originária dos Andes peruanos e bolivianos, onde é cultivada há 

mais de 7.000 anos. Foi introduzida na Europa antes de 1520 sendo responsável pela primeira revolução 

verde no velho continente: os ingleses incendiavam os trigais e matavam os porcos criados pelos 

irlandeses, levando o povo à miséria, entretanto a batata resistia ao pisoteamento das tropas, às geadas e 

ficavam armazenadas no solo. No século 18 já era um alimento popular naquele continente e dele levado a 

outras regiões do mundo. Num passado recente a expansão de seu cultivo por todo mundo se deu 

principalmente a avanços tecnológicos em seu cultivo. (PASTORINI, 2003). 

Quarto alimento mais importante produzido no mundo, mais de 3,14 milhões de toneladas foram 

produzidas em 2006 em 149 diferentes países de todos os continentes. Hoje, os quatro maiores 

produtores são a China, a Rússia, a Índia e os Estados Unidos. (BRADSHAWA & RAMSAY, 2009). É 

uma valiosa fonte de carboidratos, vitaminas, especialmente vitamina C, vitamina B6, folatos e 
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carotenóides e glicoalcalóides, antes considerados indesejáveis, porém novas pesquisas têm demonstrado 

propriedades promotoras de saúde de alguns glicoalcalóides, especialmente efeitos anticancerígenos. Os 

compostos fenólicos têm uma vasta gama de propriedades promotoras de saúde e as batatas são uma 

fonte rica em especial. Além de diferenças genotípicas, o armazenamento, processamento e preparo desse 

alimento interferem em seu valor nutritivo (NAVARRE et. al., 2009).  

Considerando a sua importância no cenário mundial, sobretudo com o crescimento populacional 

e dos problemas decorrentes, a FAO (Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação) 

declarou 2008 como o “Ano Internacional da Batata”, tendo esse ato o objetivo de apontar a importância 

desse alimento como estratégico para a segurança alimentar e redução da fome e da pobreza mundial. 

Diferentemente do que ocorre com outros alimentos, a maior parte da produção é destinada a consumo 

local, favorecendo o cultivo por pequenos e médios produtores, sendo o preço final do produto 

relacionado apenas aos custos locais (FAO, 2008). 

No Brasil, o cultivo de batata concentra-se nos estados do sul (Paraná e Rio Grande do Sul), 

sudeste (Minas Gerais e São Paulo) e, em reduzida proporção, no nordeste (Bahia). Atualmente cerca de 

1/3 da produção nacional é mineira (IBGE, 2006). O consumo médio brasileiro per capta situa-se em 13 

kg/ano, enquanto europeus e norte-americanos consomem o quíntuplo. Devido ao impacto causado pela 

exploração do solo e intensa atividade mineradora em nosso estado, revela-se interessante o estudo dessa 

matriz, de forma que os dados obtidos podem apresentar uma correlação com outros estudos de 

monitoramento de contaminação de solos e de qualidade de águas. 

 

1.2.2. Mandioca 

 

A mandioca, Manihot esculenta Crantz, é uma planta perene, arbustiva, pertencente à família das 

Euforbiáceas. A parte mais importante da planta é a raiz. Rica em fécula, utilizada na alimentação humana 

e animal ou como matéria prima para diversas indústrias. Originária do continente americano, 

provavelmente do Brasil, a mandioca já era cultivada pelos índios, por ocasião da descoberta do país 

(FRAIFE FILHO, 2007).  

O cultivo da mandioca é uma atividade de grande relevância econômica, pois é uma das principais 

fontes de carboidratos para milhões de pessoas, essencialmente nos países em desenvolvimento. O Brasil, 

possuindo aproximadamente dois milhões de hectares de área plantada, é um dos maiores produtores 

mundiais, chegando a 25 milhões de toneladas de raízes frescas de mandioca. No Brasil, o cultivo de 

mandioca ocorre por todo país, havendo um destaque para alguns estados do norte (Pará) e nordeste 

(Maranhão e Bahia)  (MESSIAS et. al, 2007). 

Atualmente a demanda de amido de mandioca (fécula) tem crescido de forma substancial, 

principalmente pelo setor industrial, a exemplo da utilização de fécula na mistura de farinha de trigo para 

fabricação de pães, objetivando reduzir as importações de trigo, gerando divisas para o país. Também é 

usado como espessante, utiliza as propriedades de gelatinização em cremes, tortas, pudins, sopas, 

alimentos infantis, molhos e caldos; como estabilizante, aumenta a capacidade de retenção de água em 
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sorvetes, fermento em pó, etc; como recheio, aumenta o teor de sólidos em sopas enlatadas, sorvetes, 

conservas de frutas e preparados farmacêuticos; como ligante, impede a perda de água durante o 

cozimento em salsichas e carne enlatada; na engomagem, para reduzir ruptura e desfibramento nos teares; 

na estamparia, para espessar os corantes e agir como suporte das cores; no acabamento, para aumentar a 

firmeza e o peso de papel, papelão e tecidos (CARVALHO, 2003).  

A participação mineira em 2008 chegou a 900 mil toneladas (IOF, 2009). Em nosso estado a 

maior produção de mandioca encontra-se nas microrregiões Norte de Minas, Vale do 

Jequinhonha/Mucuri e Sul de Minas. Com o esforço por parte do governo em aumentar a produtividade 

mineira, é esperado um aumento da produtividade nessas e em outras áreas, o que merece atenção, seja 

pelo uso de terras próximas a regiões com extensa atividade mineradora e/ou regiões com problemas 

ambientais já apontados, como é o caso do Quadrilátero Ferrífero. 

Atualmente o consumo nacional desse alimento é 50,6 kg/indivíduo considerando a ingestão do 

produto direto e seus produtos derivados (MATTOS, 2006).  

 

1.3 Espectrometria de absorção atômica em forno de grafite 

 

Na determinação de elementos-traço, isto é, espécies cujas concentrações estejam na ordem ou 

abaixo de µg L-1, várias são as técnicas disponíveis, como por exemplo, a espectrometria de massa com 

fonte de plasma indutivamente acoplamento (ICP-MS), espectrometria de emissão atômica com fonte de 

plasma indutivamente acoplado (ICP-AES), espectrometria de fluorescência atômica (AFS), fluorescência 

de raios X (XRF), polarografia, voltametria, entre outras menos usadas. Dentre essas, há um destaque para 

a espectrometria de absorção atômica (AAS), seja em chama (FAAS), em forno de grafite ou com gerador 

de hidretos (HG AAS), pois é amplamente utilizada em análises de rotina em razão de vários fatores: alta 

especificidade, sensibilidade, robustez, baixos limites de detecção para vários elementos em diferentes 

amostras e baixo custo relativo (FRESCHI et al., 2000). Não menos importante, o volume de amostra 

necessário para uma análise é geralmente pequeno, no caso do GF AAS, por exemplo, é comum se  

analisar amostras de volume inferior a 100 µL, algo bastante interessante, sobretudo quando se trata de 

amostras escassas e/ou de difícil obtenção. 

A técnica de GF AAS é uma técnica bem estabelecida para determinações monoelementares. 

Como cada analito requer programas de tempo/temperatura específicos, com ciclos de aquecimento que 

podem levar alguns minutos, infere-se que a principal desvantagem da técnica reside no tempo total gasto 

quando se deseja determinar muitos elementos por amostra, além do tempo gasto para encontrar as 

condições ótimas para cada uma dessas determinações.  

Na realização de medidas com essa técnica é imprescindível estabelecer um programa de 

aquecimento apropriado para controlar tempo e temperatura das etapas de secagem, de pirólise e de 

atomização (fig. 2.3). Este programa otimizado permite evaporar o solvente bem como eliminar os 

constituintes da matriz, antes da atomização do analito, a fim de se reduzirem eventuais interferências. 

Cada elemento, numa determinada matriz, possui uma temperatura de pirólise (TP) e uma de atomização 
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(TA) características, o que justifica a necessidade de encontrar tais parâmetros para uma determinada 

análise. Nem sempre a busca por essas condições ótimas é feita de uma forma sistemática, levando-se em 

consideração todas as variáveis envolvidas.  

 

Figura 1.1 – Programa de temperatura de um forno de grafite. 

 

O emprego de modificadores químicos é uma prática às vezes necessária nessa técnica. Eles têm 

como função diminuir, ou até mesmo eliminar, interferências provocadas pela matriz ou concomitantes 

presentes na amostra, favorecendo um aumento da eficiência da etapa de pirólise, sendo possível empregar 

temperaturas maiores do que aquelas num processo sem o modificador. Entretanto, a eliminação dos 

concomitantes não deve afetar a atomização do analito de interesse. O modificador químico converte o 

analito em uma forma menos volátil, permitindo maiores temperaturas de pirólise e/ou converte os 

concomitantes em uma forma mais volátil, promovendo a separação analito-matriz (WELZ & 

SPERLING, 1999). 

Um modificador químico é normalmente uma solução concentrada contendo um ou mais 

compostos químicos que é adicionada à alíquota da amostra no forno de grafite através do amostrador 

automático ou diretamente no tubo de grafite pouco antes da introdução da amostra. A solução apresenta 

uma alta concentração de modo a favorecer as reações entre os concomitantes, o analito e o modificador 

(NÓBREGA, et. al, 2004). São várias as espécies empregadas como modificadores, no entanto uma 

mistura dos sais nitrato de paládio e nitrato de magnésio é aquela que se destaca como uma das mais 

usadas em determinações de diversos analitos, sendo por essa razão ser classificada como universal. No 

entanto, o custo dessa mistura é relativamente alto, principalmente pelo fato dos reagentes usados 

apresentarem alto grau de pureza, o que favoreceu a busca por outros reagentes. 

Como alternativa, surgiu o emprego do modificador permanente, que consiste no tratamento de 

tubos de grafite, seja a plataforma integrada ou L’Vov, como parede interna, de modo que há um 

recobrimento parcial de uma área, a partir da deposição de espécies metálicas formadoras de carbetos 
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refratários (W, Zr, Ti, Ta, Nb) ou de metais do grupo da platina (Rh, Ir, Ru, Pd, Pt) (SILVA, 2004; 

ORTNER, 2002).  

O uso de modificadores permanentes é um procedimento bastante discutido e relatado em 

literatura. Pereira e colaboradores (2004) testaram vários modificadores permanentes para determinação 

de Al, Cd, Cr e Pb em água potável. Foram testados tubos tratados com rutênio, irídio, ródio e tungstênio 

e foi constatado que cada modificador apresenta uma diferente eficiência para cada analito. Num método 

em que materiais biológicos diversos (cabelo humano, sangue canino, tecidos de peixe e de lagosta) foram 

digeridos com hidróxido de tetrametilamônio (TMAH) e analisados por GF AAS para determinação de 

cádmio, rutênio foi empregado como modificador permanente (SILVA et al., 2003). Irídio, ródio, zircônio 

e rutênio foram usados como modificadores permanentes na determinação de cádmio, cromo e chumbo 

em sedimentos marinhos e de lagoa, sendo essa amostra introduzida no forno de grafite na forma de 

suspensão (PEREIRA et al, 2006). Um estudo que envolveu a comparação do uso da mistura nitrato de 

Pd-Mg como modificador químico com o uso de tungstênio, ródio e irídio como modificadores 

permanentes numa metodologia para determinação de chumbo em orujo (aguardente espanhol de uva) 

usando GF AAS, mostrou uma melhor eficiência dos modificadores permanentes em relação aos demais 

(VILAR et al., 2007).  

 

1.4 Quimiometria 

 

Atualmente, a possibilidade de obtenção de uma grande quantidade de dados numéricos tem 

aumentado em todos os campos da ciência, incluindo a química analítica, devido ao desenvolvimento de 

novas técnicas e instrumentação que permitem uma resposta de forma mais rápida e algumas vezes 

medidas simultâneas. Neste contexto, a aplicação de ferramentas estatísticas é de fundamental 

importância, principalmente para explorar e entender essa gama crescente de dados e informações 

originadas de um sistema. 

Em diversos segmentos da química, a intensificação do uso de recursos computacionais para 

analisar dados químicos cresceu nos últimos anos. Na área de química analítica, a aquisição de dados 

atingiu um ponto bastante sofisticado, devido ao aumento da quantidade dos dados analíticos gerados e à 

incorporação de computadores aos instrumentos produzindo uma enorme quantidade de informação, 

muitas vezes complexa e variada (PEREIRA-FILHO et al, 2002). 

A necessidade de ferramentas novas para extrair um maior número de informações relevantes de 

um conjunto de dados deu origem à Quimiometria, que é uma área destinada especificamente à análise de 

dados químicos de natureza multivariada. Os métodos multivariados consideram a correlação entre muitas 

variáveis analisadas simultaneamente, permitindo a extração de uma quantidade maior de informações, 

muitas vezes impossível quando se analisa as variáveis isoladamente (FERREIRA et. al, 1999).  

Dentre as várias ferramentas da quimiometria, os planejamentos são divididos em três categorias: 

triagem, planejamento fatorial e metodologia de superfície de resposta. Experimentos de triagem são 

realizados com o objetivo de verificar quais das muitas variáveis são importantes e afetam a resposta, mas 
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sem o conhecimento de como e do quanto. Uma vez selecionadas, tais variáveis podem ser estudadas num 

planejamento fatorial, que indicará como essas interferem na resposta e, finalmente, uma metodologia de 

superfície de resposta apontará as condições ótimas para essas variáveis (ALTEKAR et al., 2006).  

 

1.4.1. Planejamento fatorial  

 

O planejamento fatorial é uma ferramenta estatística importante e simples, aplicável em 

espectrometria atômica. A observação dos efeitos de variáveis e interações entre elas é de extrema 

importância para entender os processos que são monitorados em um determinado sistema. Quando é 

empregada uma otimização univariada, não é possível detectar interações entre as variáveis estudadas. Na 

otimização univariada das temperaturas de pirólise e atomização em espectrometria de absorção atômica 

com atomização em forno de grafite (GF AAS) é comum, inicialmente, a fixação da temperatura de 

pirólise, variando-se somente a temperatura de atomização. Em seguida, depois de encontrar a melhor 

temperatura de pirólise, a temperatura de atomização é variada. Neste tipo de procedimento, alguns 

resultados e interpretações incompletas podem ocorrer, devido ao fato de que os efeitos de interação entre 

as variáveis não são explorados. Além do problema relatado anteriormente, o número de experimentos 

executados é geralmente maior se comparado com aqueles obtidos em um planejamento fatorial 

(PEREIRA-FILHO et al., 2002). 

Nesse planejamento, o número de experimentos a ser realizado é definido de acordo com número 

de fatores e níveis estabelecidos. Um fator consiste num parâmetro cuja influência na resposta deseja-se 

estudar, como ocorre na técnica de GF AAS, em que as temperaturas de atomização e de pirólise, bem 

como o tipo de modificador, interferem na absorvância. Já os níveis correspondem a valores diferentes 

escolhidos para cada fator e cada um desses níveis recebe como codificação qualitativa os sinais (-) e (+), 

sendo a variação dos fatores nesses níveis responsável pelo efeito de um fator sobre a resposta. Tanto para 

a pirólise como para a atomização são escolhidos dois valores de temperatura, um mínimo e um máximo, 

sendo tal escolha feita de acordo com conhecimentos anteriores ou condições sugeridas pelo fabricante do 

equipamento, para o analito que se deseja determinar. Já para o modificador são escolhidos dois entre 

aqueles que apresentaram melhor eficiência. Caso o planejamento seja realizado com três fatores em dois 

níveis, ele é classificado como um planejamento fatorial 23, sendo necessário um total de oito 

experimentos, com medições efetuadas normalmente em triplicata, para testar todas as possibilidades de 

combinações entre esses fatores. 

A indicação dos efeitos dos fatores selecionados, bem como os efeitos de suas interações, são 

interpretados num gráfico de Pareto, em que as barras horizontais estão associadas com a intensidade do 

efeito, os valores apontados correspondem aos próprios e o sinal indica qual dos dois níveis tem maior 

influência na resposta. São significativos com 95% de confiança os efeitos que estão além da linha de 

corte. De fato, são mais interessantes nesse gráfico quais efeitos primários são significativos e os 

respectivos níveis que lhes afetaram. 
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Os efeitos principais que se apresentaram significativos são considerados para estudo em um 

planejamento composto central. 

A otimização multivariada é um recurso bastante empregado na técnica de GF AAS. Num estudo 

comparativo da otimização univariada com a otimização utilizando planejamento fatorial de um método 

para determinação de cobre, níquel, zinco e chumbo por GF AAS em biodíesel, foi comprovada a 

eficiência da técnica multivariada, em que foi possível otimizar as condições de pirólise e atomização, bem 

como o preparo da amostra (LOBO et al., 2009). Amorim e colaboradores empregaram um planejamento 

fatorial para otimizar condições de análise da técnica de GF AAS para determinação de alumínio em 

bebidas, comprovando também a vantagem desse procedimento ao compará-lo com a otimização 

univariada. Nessa metodologia as amostras foram analisadas sem qualquer preparo e as condições 

otimizadas foram as temperaturas de atomização e de pirólise, bem como o modificador permanente 

empregado (AMORIM et. al, 2006). Pereira-Filho e colaboradores (2002) testaram diversos modificadores 

permanentes (Pd, W, Zr, Rh, Ir) na proposição de métodos para determinação de alumínio, molibdênio, 

chumbo e cádmio, sendo necessário a realização de apenas sete experimentos para otimizar o método para 

os dois primeiros metais, e 11 para os dois metais, todos eles determinados por ET AAS.   

 

1.4.2. Planejamento composto central (CCD) 

 

O planejamento composto central, ou Central Composite Design (CCD), é uma metodologia de 

superfície de resposta em que um modelo matemático empírico é construído a partir de funções 

polinomiais que descrevem o sistema estudado. Através dele é possível verificar como um dado fator, 

classificado como significativo noutra etapa da otimização, afeta a resposta quanto à magnitude e à direção 

(TEÓFILO, 2006). 

Na tentativa de atingir uma região ótima, um modelo matemático é construído e a partir dele é 

gerada a superfície de resposta, de modo que modelagem e deslocamento são etapas que são repetidas 

conforme a necessidade do estudo. A primeira etapa é feita ajustando-se modelos (lineares ou quadráticos) 

a respostas obtidas com planejamentos fatoriais ampliados. Já o deslocamento se dá sempre ao longo do 

caminho de máxima inclinação de um determinado modelo, que é a trajetória na qual a resposta varia de 

forma mais pronunciada (NETO et al, 2007).  

Um planejamento composto central é formado de três partes: uma parte chamada fatorial ou 

cúbica, contendo um número de pontos de coordenadas (+1) e (-1) e iguais ao número de fatores; uma 

parte axial (ou estrela) formada por um número de pontos iguais a 2k pontos combinados com o ponto 

central e coordenadas iguais a α ou –α, sendo k o número de fatores e α corresponde a uma distância da 

origem para completar a parte estrela do planejamento; e, finalmente, um número de experimentos num 

ponto central. Para um CCD que visa a otimização das temperaturas de pirólise e de atomização, em que 

há apenas esses dois fatores para otimização, são realizados 4 experimentos a partir da combinação desses 

dois fatores em dois níveis, 4 experimentos combinando-se as coordenadas 2  e – 2  com o ponto 

central, e 5 experimentos no ponto central para avaliação da precisão do modelo.  
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Figura 1.2 –  Esquema de um planejamento composto central para duas variáveis (TA e TP). 

 

Com a realização dos experimentos desse planejamento, é possível então obter respostas que 

permitirão descrever a relação das interações entre os fatores escolhidos sob um modelo quadrático, 

gerando esse uma superfície, cujo ponto de máximo corresponda às condições ótimas.  

Em um processo que requer a otimização de fatores que já passaram por uma etapa em que 

tiveram seu efeito significativo determinado, esse tipo de planejamento é uma importante ferramenta no 

alcance das condições ótimas.  

 

Santos e colaboradores (2008) empregaram CCD num processo de otimização de metodologia 

para determinação simultânea de arsênio, chumbo e cádmio em água usada em tratamento de hemodiálise. 

Lara e colaboradores (2009) propuseram uma metodologia para determinação de manganês leite materno, 

sem digestão de amostra, em que as condições analíticas foram otimizadas por CCD. A determinação 

direta de cádmio em vinhos através de GF AAS usando modificador químico foi proposta por Ferreira e 

colaboradores (2009), cuja metodologia teve as condições de pirólise e de atomização também otimizadas 

por CCD. 

 

 

1.5 Validação analítica 

 

Na proposição de uma nova metodologia analítica, é de fundamental importância para a aplicação 

da mesma a definição de alguns parâmetros que garantam a obtenção de dados reprodutíveis e confiáveis. 

Assim, a validação de um método é um processo pelo qual é estabelecido, por estudos de laboratório, que 

as características do método satisfazem os requisitos de qualidade necessários para as aplicações analíticas 

a serem praticadas. Nesse processo, atributos ou figuras de mérito são determinados e avaliados, sendo 

estes importantes partes de um programa de garantia de qualidade, tendo como objetivo principal 

assegurar que um método seja adequado aos fins para os quais tenha sido planejado (VALENTINI, 2007).  
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As seguintes figuras de mérito foram avaliadas nesse trabalho: efeito da matriz, linearidade, 

sensibilidade, limites de detecção e de quantificação, precisão e exatidão. 

 

1.5.1. Linearidade 

 

A linearidade é a habilidade que um método tem de produzir resultados que são diretamente, ou 

através de transformações matemáticas, proporcionais à concentração da substância em análise na 

amostra, dentro de uma variação determinada. Este atributo da validação pode ser estabelecido por uma 

avaliação gráfica, em que uma grandeza está associada à concentração ou ao conteúdo analisado, sendo 

possível descrever essa relação por uma função matemática. Havendo uma relação linear, os resultados da 

análise devem ser avaliados com base em métodos estatísticos apropriados, como por exemplo, o método 

dos mínimos quadrados, de modo que essa relação é aproximada a uma função matemática, através da 

qual podem ser realizadas determinações. A construção de uma curva de calibração consiste nessa 

associação de respostas obtidas por uma técnica para várias quantidades ou concentrações de um analito. 

 A linearidade é definida pela análise de soluções de diferentes concentrações, abrangendo a faixa 

de concentração de interesse no trabalho, sendo necessários padrões de medida em pelo menos cinco 

níveis distintos de concentração (ANVISA, 2003; EURACHEM, 2007). 

Além dos coeficientes de regressão a e b, também é possível calcular, a partir dos pontos 

experimentais, o coeficiente de correlação r. Este parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva 

obtida, pois quanto mais próximo de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e 

menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados. O mínimo aceitável para o coeficiente de 

correlação (R) deve ser de 0,99 (ANVISA, 2003).  

 

1.5.2. Efeito da matriz 

  

Principalmente na técnica de GF AAS, em que a matriz é destruída durante a análise, várias 

espécies formadas e eliminadas nas etapas de secagem e de pirólise podem interferir na resposta obtida.  

A interferência ou efeito da matriz pode ser determinada a partir da comparação dos resultados 

obtidos de amostras fortificadas com quantidades conhecidas de um analito com os resultados obtidos 

para soluções aquosas desse mesmo analito e nas mesmas concentrações. Isto é, esse processo consiste 

numa comparação de curvas de calibração construídas com o analito em meio aquoso com curvas 

construídas com adição de padrão. Nesse estudo, as inclinações de três curvas obtidas de cada modo são 

comparadas estatisticamente, através de testes F e t de Student. Não havendo diferença significativa entre 

as curvas, conclui-se que não há efeito de matriz na metodologia proposta. 
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1.5.3. Limite de detecção e de quantificação 

 

Na realização de medidas em análise de traços é importante saber qual o menor valor de 

concentração do analito ou da propriedade que pode ser detectado pelo método. A importância desta 

determinação e os problemas associados a ela advêm do fato de que a probabilidade de detecção não 

muda rapidamente de zero para um quando seu limiar é ultrapassado. Muitas controvérsias são originadas 

devido ao fato de não haver atualmente uma concordância da terminologia aplicável. O termo “limite de 

detecção” não é aceito por todos, apesar de ser usado em alguns documentos, agências regulamentadoras 

e bem citado em publicações diversas.  

O limite de detecção do método (LD ou LOD) é definido como a concentração mínima de uma 

substância medida e declarada com 95% ou 99% de confiança de que a concentração do analito é maior 

que zero. O LD é determinado por meio de análise completa de uma dada matriz contendo o analito. O 

procedimento de determinação do LD é aplicado a uma grande variedade de tipos de amostras, desde a 

água reagente (branco) até águas residuárias, todas contendo o analito. O LD para um procedimento 

analítico pode variar em função do tipo da amostra. É fundamental assegurar-se de que todas as etapas de 

processamento do método analítico sejam incluídas na determinação desse limite de detecção 

(INMETRO, 2007). 

 Pode ser determinado pela equação: 

IC

s
LOD a 3×

=   

em que: sa é o desvio padrão obtido a partir de 10 leituras consecutivas do primeiro ponto da curva de 

calibração por adição de analito à matriz; IC é a inclinação da curva de calibração (ANVISA, 2003). 

O Limite de Quantificação (LQ ou LOQ) é a menor concentração do analito que pode ser 

determinada com um nível aceitável de exatidão e precisão. É considerado como o limite inferior de uma 

faixa linear, uma vez que é o primeiro valor que pode ser quantificado por uma curva de calibração. 

Algumas vezes é também denominado “Limite de Determinação”. Na prática, corresponde normalmente 

ao padrão de calibração de menor concentração (excluindo o branco). Pode ser calculado pela equação: 

IC

s
LOQ a 10×

=  

em que: sa é o desvio padrão obtido a partir de 10 leituras consecutivas do primeiro ponto da curva de 

calibração por adição de analito à matriz; IC é a inclinação da curva de calibração (ANVISA, 2003). 

 

1.5.4. Precisão 

 

 A precisão é o grau de concordância mútua entre os dados que foram obtidos a partir de um 

método numa série de medidas. Descreve a repetibilidade dos resultados, isto é, a avaliação da 

proximidade dos valores numéricos para duas ou mais repetições das medidas, ou medidas que tenham 
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sido obtidas do mesmo modo. A precisão determinada em ensaios efetuados em um mesmo dia é 

denominada precisão intra-ensaio, enquanto em dias diferentes, precisão inter-ensaio. Em ambos os casos, 

esse estudo é feito concomitantemente à recuperação. 

 Uma das formas de se expressar a precisão é através do desvio padrão relativo (DPR) ou 

coeficiente de variação (CV%), calculado conforme a equação: 

100% ×=
C

s
CV  

em que, s é o desvio padrão de uma série de replicatas de medidas da mesma amostra ou solução, e C  é a 

concentração média desta determinada a partir das medidas realizadas. 

 Para os estudos realizados nesse trabalho, em que as concentrações das amostras fortificadas na 

avaliação da precisão variaram de 0,75 a 50,0 ug L-1, o limite aceitável de DPR é 15% (AOAC, 1993).  

 

1.5.5. Exatidão 

 

Representa o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados em um 

determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro. A exatidão é sempre considerada 

dentro de certos limites, a um dado nível de confiança, ou seja, aparece sempre associada a valores de 

precisão. A avaliação da exatidão de um método proposto pode ser efetuada por meio do uso de materiais 

de referência; testes interlaboratoriais; comparação de métodos e de ensaios de adição e recuperação de 

analito. 

 

1.5.5.1 Materiais de referência certificados (MRC)  

 

São materiais de referência acompanhados de um certificado que possui o valor de concentração 

de um ou vários analitos e uma incerteza associada. A análise de materiais de referência certificados, 

sempre que possível, ou seja, sempre que exista algum material de referência semelhante à amostra que se 

deseja analisar e com o valor de certificação dentro da faixa de trabalho da análise, é uma ferramenta 

importante num processo de validação analítica. A exatidão do método é verificada a partir da comparação 

dos valores obtidos pelo método (a média e a estimativa do desvio padrão de uma série de replicatas) para 

um material certificado com os valores indicados no certificado desse. Tal procedimento é feito no 

mínimo em três diferentes alíquotas, sendo feita a análise normalmente em triplicata. 

 

1.5.5.2 Recuperação 

 

 Um ensaio de recuperação consiste num teste em que amostras são fortificadas com o analito em 

concentrações conhecidas e estas são submetidas à análise. Pela resposta obtida é então determinada a 

concentração dessa amostra (C1) que, subtraída da concentração da amostra (C2) não adicionada (branco), 

e dividida pela concentração teórica (C3) pode-se estimar o percentual de recuperação. Nesse estudo é 
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interessante a adição do analito em pelo menos três diferentes concentrações. Para também garantir uma 

verificação da faixa de trabalho, é válido optar por um valor próximo ao limite de quantificação, outro 

próximo ao limite superior dessa faixa e o terceiro próximo à metade dessa faixa (ANVISA, 2003). 

 A recuperação é calculada segundo a equação: 

Recuperação (%) = 100
3

21 ×






 −
C

CC  

 Segundo recomendação da Agência de Proteção Ambiental Norte-americana, para a maioria dos 

métodos analíticos, os valores determinados nos ensaios de recuperação devem contemplar a faixa de 80 a 

120% (EPA, 1992).  

 

1.5.6. Sensibilidade 

 

 Sendo a sensibilidade a medida da habilidade em discriminar entre pequenas diferenças na 

concentração de um analito, nos métodos que utilizam a técnica de GF AAS, esta pode ser indicada pelos 

valores obtidos para a massa característica (m0). Essa grandeza corresponde a uma quantidade em massa 

do analito que apresenta uma absorvância integrada de 0,0044s (1% de absorção). Devido à alta 

sensibilidade da técnica, a unidade usada para expressar a massa característica é picograma (10-12 g) 

(WELZ & SPERLING, 1999). Diferentemente de outras técnicas, em que a sensibilidade é calculada a 

partir da inclinação da curva de calibração, a massa característica pode ser determinada a partir da medida 

de uma amostra qualquer e comparada a um valor recomendado, sendo calculada pela equação abaixo: 

abs

0044,0cV
m0

××= ,  

onde V é o volume em µL da amostra, c é a concentração em µg L-1 e abs é a absorvância medida. 

 
 

2. Materiais e métodos 

 

2.1 Materiais 

 

2.1.1. Equipamentos e acessórios 

 

 Nesse estudo foi usado um espectrômetro de absorção atômica PerkinElmer AanalystTM 400, 

equipado com forno de grafite (HGA 800), com correção de background por lâmpada de deutério e 

amostrador automático (AS-800). As leituras foram feitas em absorvância integrada (área do pico). Foram 

utilizadas lâmpadas mono-elementares de catodo-oco para Ni e Pb e EDL para As e Cd (ambas da 

PerkinElmer), operando em condições recomendadas pelo fabricante, já ajustadas no software controlador 

e indicadas na tabela 2.1. O volume injetado no tubo de grafite pelo pipetador automático em todos os 

estudos foi de 20 µL tanto para as  amostras, como para as soluções usadas na calibração. Como gás inerte 

de limpeza foi usado argônio de alta pureza (99,996% da White Martins, Belo Horizonte, MG, Brasil). 
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Tubos de grafite pirolítico com plataforma de L’Vov inserida (PerkinElmer) foram usados em todos as 

investigações. Micropipetas reguláveis de 20 a 200 µL e 100 a 1000 µL (Digipet) foram empregadas no 

preparo de soluções.  

 

Tabela 2.1 – Condições operacionais para o GF AAS de acordo com os analitos 

Parâmetro As Cd Ni Pb 

Comprimento de onda (nm) 193.7 228.8 232 283,3 

Fenda (nm) 2.7/2.3 2.1/1.35 1.8/1.35 2.7/1.05 

Corrente (mA) 400 210 40 10 

 

As amostras foram trituradas em um moinho criogênico (Spex SamplePrep 6770, MA, USA), 

após desidratação em liofilizador (Edwards Modulyo 1). Para desidratação das amostras foram utilizados 

frascos de vidro borossilicato com capacidades para 500 e 1000 mL, previamente descontaminados.  

Também foi empregado durante os experimentos um aerador de aquário, ligado a um capilar de 

polietileno mantido mergulhado no vial com amostra durante os experimentos, de forma a manter as 

suspensões estáveis, conforme apresentado da figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 –  Uso de aerador de aquário para manter suspensão homogênea.  

 

2.1.2. Reagentes 

 

Os reagentes empregados nesse trabalho foram de grau de pureza analítica. Todas as soluções 

aquosas foram preparadas usando-se água deionizada (resistividade de 18,2 MΩ cm-1), obtida por num 

sistema Direct-Q (Millipore, Billerica, MA, USA). No preparo das suspensões, foram utilizados ácido 

nítrico e peróxido de hidrogênio da Merck (Darmstadt, Germany, No.7587956).  

Nos tratamentos dos tubos de grafite com modificadores permanentes foram usadas soluções de 

concentração 1000 mg L-1 dos seguintes metais: rutênio (Fluka, No. 84033), ródio (Fluka, No. 83722), 
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irídio (Fluka, No. 58195), zircônio (Aldrich, No. 27497-6), nióbio (Fluka, No 274917), titânio (Aldrich, 

No 03796-1EA), tântalo (Fluka, No. 86275) todos em 1 mol L-1 de ácido clorídrico, além de tungstênio 

1000 mg L-1, solução esta preparada dissolvendo-se 0,18 g de Na2WO4 (Merck, 106672) em 100 mL de 

água deionizada. Já as soluções analíticas de arsênio, cádmio, chumbo e níquel foram preparadas a partir 

de soluções estoques de 1000 mg L-1, sendo essas obtidas a partir de ampolas de titrisol da Merck em 5% 

V/V de ácido nítrico, preparadas e estocadas conforme recomendações desse fabricante.   

Para avaliação de exatidão nas determinações de arsênio e cádmio foi analisada uma amostra de 

material certificado, farinha de arroz (NIST SRM1568a). 

 

2.2 Métodos 
 

2.2.1. Obtenção dos modificadores permanentes nos tubos de grafite 

 

Os tubos de grafite foram tratados de acordo com um programa de aquecimento específico para 

recobrimento com os modificadores permanentes (Tabela 2.2), sendo tal procedimento indicado por Silva 

e colaboradores (1998). Com esse programa, em cada tubo de grafite tratado houve a deposição na 

plataforma de cada um dos modificadores permanentes testados.  

 
Figura 2.2 –  Plataformas de L’Vov, tubos de grafite e corte de um tubo com plataforma de L’Vov 

 

Em um tubo de grafite com plataforma de L’Vov já acoplada (Figura 2.2) foram injetados 

volumes de 50 µL pelo pipetador automático. Esse tubo foi então submetido ao programa de temperatura 

de forno, sendo este procedimento repetido 10 vezes obtendo-se uma plataforma tratada com 500 µg do 

modificador permanente. Tal processo foi empregado na obtenção de tubos tratados com irídio, ródio, 

rutênio, zircônio, tungstênio, titânio, tântalo e nióbio.  

 

Tabela 2.2 – Programa de temperatura de forno para tratamento da plataforma do tubo com 

modificadores permanentes  

Temperatura (°C) Rampa (s) Tempo de retenção (s) Fluxo de Ar (mL min-1) 

90 5 15 250 

140 5 15 250 

1000 10 10 250 

2000 0 5 0 

20 1 10 250 
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2.2.2. Amostras e procedimentos de preparo das amostras 

 

Neste trabalho foram utilizadas amostras de batata e mandioca coletadas diretamente no campo 

em cidades do Quadrilátero Ferrífero (Mata, Ouro Branco, Brumadinho, Piedade, Santa Bárbara) e de 

outras regiões mineiras (Cristalina, Ibiá, Borda da Mata, Bom Repouso, Araxá, Jaíba, Araújos, Nova 

Serrana, Mucambinho, Paracatu), obtidas no CEASA-MG (tabela 2.3). Tanto as amostras coletadas no 

campo, como aquelas obtidas no CEASA, passaram pelo mesmo tratamento, sendo esse constituído de 

quatro etapas: lavagem, ralação, desidratação e moagem. 

 

Tabela 2.3 – Codificação das amostras de batata e mandioca analisadas 

Cód. Amostra de batata Cód. Amostra de mandioca 

B1 Ouro Branco M1 Jaíba 

B2 Ouro Branco M2 Araújos 

B3 Mata M3 Nova Serrana 

B4 Mata M4 Santa Bárbara do Leste 

B5 Mata M5 Brumadinho 

B6 Mata M6 Jaíba 

B7 Cristalina M7 Mucambinho 

B8 Ibiá M8 Piedade 

B9 Borda da Mata M9 Santa Bárbara 

B10 Bom Repouso M10 Paracatu 

B11 Araxá M11 Santa Bárbara 

B12 Bom Repouso   

 

As amostras de batata e mandioca coletadas no campo foram lavadas com água destilada e 

deionizada para remoção de sedimentos e materiais provenientes do solo. O mesmo se fez com as demais 

amostras para retirada de qualquer material em sua superfície. Em bandejas de plástico, foram deixadas 

para secar à temperatura ambiente. Utilizando um ralador de plástico, previamente descontaminado em 

banho ácido (HNO3 10% V/V) por um período não inferior a 24 horas, todas as amostras foram então 

raladas integralmente, com exceção das mandiocas, que tiveram suas cascas retiradas antes. Em seguida as 

amostras foram transferidas para frascos para liofilização (figura 2.3) e deixadas para liofilizar. Foram 

acondicionadas em frascos limpos e rotuladas até a moagem.  

As amostras secas foram submetidas a moagem para garantir uma homogeneidade satisfatória e 

partículas da ordem de micrômetros. Sendo assim, quantidades de cerca de 1g ou menos, do material a ser 

moído – mandioca ou batata seca – foram transferidas para o tubo de policarbonato e acoplado ao 

recipiente que já continha nitrogênio líquido. O programa de moagem consistiu de três etapas em três 

ciclos, à velocidade de 15 cps (ciclos por segundo), conforme indicado na tabela 2.4 
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Figura 2.3 – Frascos de liofilização (à direita), frascos acoplados ao liofilizador (à esquerda). 

 

Após a moagem, as amostras foram peneiradas a fração de 63 µm (Contenco, C-1014-230) e 

mantidas sob refrigeração em recipientes de PEAD.  

  

Tabela 2.4 – Programa da moagem criogênica 

Etapa  Tempo / min. 

Pré-congelamento 2,0 

Moagem 3,0 

recongelamento 2,0 

 

Com as amostras moídas e prontas para análise, foi preparada uma suspensão para que assim 

fosse injetada no tubo de grafite. A quantidade de 40,0 mg da amostra foi medida diretamente em um vial 

do amostrador automático, seguido da adição de 2,0 mL de diluente constituído pela solução de HNO3 2 

% V/V e H2O2 1% V/V.  

 

2.3 Otimização das condições analíticas 

 

Inicialmente, a etapa de secagem foi otimizada univariadamente, a partir das condições 

recomendadas pelo fabricante. Para tanto, experimentos em que eram alteradas apenas as temperaturas de 

secagem – foi verificada a necessidade de mais de uma etapa - foram realizados, até não se observar 

formação de bolhas na amostra dentro do forno de grafite. A formação de bolhas levaria à perda da 

amostra, além de afetar a reprodutibilidade da determinação. 

Com uma amostra de batata foi feito um tratamento e preparada uma suspensão conforme 

descrito no item 2.2.2 da metodologia. Empregado um tubo sem modificador e nas condições 

recomendadas pelo fabricante, foi então realizada uma medida da absorvância para esse analito, cujo 

objetivo era verificar se a resposta para esse analito, nessas condições, permitiria a continuidade dos 

estudos.  
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 Seguiu-se, então, para a primeira etapa da otimização que foi a triagem de modificador 

permanente. Nessa etapa, tendo já a etapa de secagem otimizada, com as condições recomendadas pelo 

fabricante para as etapas de pirólise, atomização e limpeza, foram testados tubos de grafite com 

plataforma tratada com diferentes tipos de modificadores permanentes. Esse conjunto de tubo com 

plataforma de L’Vov inserida foi tratado conforme apresentado no item 2.2.1. Foram escolhidos os dois 

tubos que apresentaram melhor sensibilidade, isto é, apresentaram maior intensidade para o sinal de 

absorvância, melhor reprodutibilidade, melhor correção de “background” e com pulso de absorção 

compatível com aqueles usualmente obtidos nessa técnica (figura 2.4).  

 

 

Figura 2.4 – Pico típico em análises por GF AAS 

 

Os tubos testados foram: tubos com plataforma tratada com modificador químico permanente 

(tungstênio, ródio, rutênio, irídio, titânio, tântalo, nióbio ou zircônio) e um tubo sem modificador 

químico. Nesses experimentos foram utilizados as temperaturas e tempos de pirólise e atomização 

recomendados pelo fabricante (tabela 3.1). Dos dois modificadores que mostraram melhores resultados, 

foram escolhidos, aleatoriamente, um para o nível (-) e o outro para o nível (+) do planejamento fatorial.  

Além do modificador químico, as temperaturas de pirólise e de atomização também foram fatores 

que precisaram de otimização, uma vez que os valores indicados para o fabricante referem-se à análise em 

meio aquoso. Sendo assim, esses dois parâmetros foram também incluídos no planejamento fatorial. 

Partindo-se das condições recomendadas pelo fabricante, foram escolhidos dois valores de temperatura de 

pirólise e dois para a temperatura de atomização. Tais valores estiveram um pouco abaixo e um pouco 

acima daqueles recomendados.  

Finalmente, um planejamento fatorial fracionário 23 foi montado para avaliação preliminar das 

variáveis temperatura de pirólise, temperatura de atomização e modificador químico. As respostas obtidas 

foram tratadas através do software Statistica 6.0 (STATSOFT, 2001). 

 Após determinar quais foram os parâmetros significativos, foi possível observar como cada um 

desses fatores afetava a resposta. Na etapa seguinte, através de um planejamento composto central foi 

obtida uma superfície de resposta, utilizada no refinamento daqueles parâmetros significativos para, enfim, 
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obterem-se as condições ótimas de análise. O uso de modificador químico já foi definido no planejamento 

fatorial, já que se tratava de um parâmetro qualitativo e não necessitava de um refinamento. 

 

2.4 Validação dos métodos 

 

Todos os métodos propostos tiveram os parâmetros de mérito determinados conforme as 

definições descritas no item 1.5. 

 
 

3. Resultados e discussão 

 

3.1 Método para arsênio em batatas 

 

3.1.1. Otimização das condições analíticas  

 

Como não foi obtido um bom sinal nos testes iniciais para triagem de modificadores, a amostra 

usada foi então fortificada com arsênio, sendo adicionada uma quantidade de solução padrão, resultando 

numa concentração final do analito igual a 30 µg L-1, a qual foi utilizada em todas etapas seguintes da 

otimização. 

Com sucessivos testes de temperatura e tempo para secagem, mantidas todas as demais condições 

recomendadas pelo fabricante constantes, a secagem ocorreu com melhor eficiência em três etapas, 

variando-se de 90 a 200ºC (tabela 3.1).  

 

Tabela 3.1 – Programa de temperatura de forno usado na triagem de modificadores permanentes para 

diferentes constituintes inorgânicos 

 

Após a otimização da secagem, foi realizada a triagem de modificador permanente, em que foram 

testados diferentes tubos de grafite com plataformas integradas para seleção daqueles dois que 

 Temperatura (ºC)    

Etapa As Cd Ni Pb 
Rampa 

 (s) 
Tempo de 

retenção (s) 
Fluxo de argônio 

(mL min-1) 

 90 90 90 90 5 10 250 

Secagem 150 150 150 150 10 20 250 

 200 200 200 200 10 20 250 

Pirólise 1300 850 1400 700 10 25 250 

Atomização 2300 1650 2500 1800 1 5 0 

Limpeza 2700 2700 2700 2700 1 5 250 
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apresentassem melhores performances. Os melhores resultados para arsênio foram obtidos com os tubos 

tratados com irídio e com rutênio. Esses dois modificadores, as temperaturas de 800 e 1400ºC para 

pirólise, e de 2000 e 2600 ºC para atomização foram considerados para construir a matriz de experimentos 

do planejamento fatorial, apresentada na tabela 3.2. Nessa tabela, os valores de absorvância integrada 

indicados correspondem à média das leituras feitas em triplicata. 

A partir do gráfico de Pareto (Figura 3.1) obtido, foi possível observar que tanto a temperatura de 

pirólise quanto a temperatura de atomização apresentaram efeito significativo na absorvância a 95% de 

confiança. No mesmo gráfico, dentre nos níveis escolhidos a melhor condição indicada para atomização 

foi a temperatura de 2600ºC, enquanto para pirólise foi a temperatura de 800ºC. Já o modificador não 

apresentou efeito significativo, sendo escolhido o tubo tratado com irídio para os demais testes.  

 

Tabela 3.2 – Matriz de experimentos do planejamento fatorial para As em batata 

Experimento 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Modificador 
Absorvância 

integrada 

1 2000 (-) 800(-) Ir (-) 0,109 ± 0,010 

2 2600 (+) 800(-) Ir (-) 0,033 ± 0,003 

3 2000 (-) 1400 (+) Ir (-) 0,197 ± 0,021 

4 2600 (+) 1400 (+) Ir (-) 0,164 ± 0,005 

5 2000 (-) 800(-) Ru (+) 0,120 ± 0,006 

6 2600 (+) 800(-) Ru (+) 0,249 ± 0,011 

7 2000 (-) 1400 (+) Ru (+) 0,005 ± 0,002 

8 2600 (+) 1400 (+) Ru (+) 0,096±0,004 

 

 

Figura 3.1 – Gráfico de Pareto gerado a partir do planejamento fatorial para As em batata 

Efeito Estimado (As em Batata) 
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Em seqüência, foi usado planejamento composto central (CCD) para um melhor ajuste dessas 

duas variáveis -  temperatura de atomização (TA) e temperatura de pirólise (TP), como mostra a Tabela 

3.3, em que é apresentada a matriz dos experimentos realizados. Nesse estudo foi utilizado o tubo com 

plataforma tratada com Ir. A Figura 3.2 mostra a superfície de resposta obtida através do tratamento 

matemático dos resultados obtidos com esse planejamento. As melhores temperaturas de atomização e de 

pirólise correspondem ponto de máximo da superfície, que é o ponto onde a derivada da função da 

superfície é igual a zero.  

 

Tabela 3.3 – Matriz de experimentos do CCD para As em batatas utilizando tubo de grafite com a 

plataforma tratada com irídio. 

Experimento 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Absorvância 
integrada 

1 2610 830 0,133 

2 2610 970 0,092 

3 2690 830 0,133 

4 2690 970 0,097 

5 2600 900 0,108 

6 2700 900 0,136 

7 2650 800 0,136 

8 2650 1000 0,099 

PC 2650 900 0,138 

PC 2650 900 0,137 

PC 2650 900 0,139 

PC 2650 900 0,133 

PC 2650 900 0,134 
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Figura 3.2 – Superfície de resposta obtida a partir do CCD da metodologia para As em batata 

 

A tabela 3.4 mostra as condições otimizadas para o programa de aquecimento do forno para o 

método proposto. 

. 

Tabela 3.4 – Programa de aquecimento otimizado para determinação de arsênio em batata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2. Validação do método 

 

 Na Figura 3.3 são apresentadas duas curvas de calibração cuja comparação permite avaliar o efeito 

de matriz.  A curva tracejada corresponde àquela construída em meio aquoso (curva aquosa), enquanto a 

contínua corresponde àquela construída com adição de padrão à amostra (curva com ajuste de matriz). 

Etapa 
Temperatura 

(ºC) 
Rampa  

(s) 
Tempo de 
retenção (s) 

Fluxo de argônio 
(mL min-1) 

Secagem 100 5 10 250 

Secagem 150 10 20 250 

Secagem 200 10 20 250 

Pirólise 850 10 20 250 

Resfriamento 30 1 5 250 

Atomização 2660 1 5 0 

Limpeza 2700 0 5 250 
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Como é possível deduzir visualmente, há uma diferença bastante significativa entre as inclinações das 

curvas, dispensando assim a realização de testes estatísticos (teste F e teste t de Student). Com isso, todos 

os estudos posteriores foram feitos utilizando-se calibração por ajuste de matriz, ou seja, para construir a 

curva foram adicionados volumes de uma solução padrão de As e quantidades iguais da amostra usada nos 

outros testes a diferentes tubos e ainda diluente para completar os volumes, conforme a faixa de trabalho 

(0 a 50 µg L-1). O método apresentou linearidade satisfatória, visto que a calibração por ajuste de matriz 

apresentou um coeficiente de correlação superior a 0,99 para a faixa estudada. 

Demais figuras de mérito determinadas para essa metodologia estão apresentadas na tabela 3.5. A 

massa característica média determinada está próxima ao valor recomendado pelo fabricante do 

equipamento. Os valores encontrados para o limite de detecção e de quantificação foram apropriados para 

determinações de arsênio por GF AAS e compatíveis com outras metodologias encontradas na literatura. 

Na determinação simultânea de alguns analitos no vinho com introdução direta da amostra, AJTONY et 

al. (2005) propuseram um método cujo LD foi de 3,9 ug L-1 de arsênio. Numa comparação entre GF AAS 

e HG AAS (SHAH et al., 2009) o método desenvolvido para determinação de arsênio em carne de galinha 

por forno de grafite apresentou um LQ de 0,18 ug g-1. SZOBOSZLAI et al. (2007) propuseram um 

método de análise multi-elementar de constituintes em mel, obtendo LD para arsênio igual a 1,0 µg L-1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 – Estudo do efeito da matriz da metodologia para arsênio em batata 

 

Nas tabelas 3.6 e 3.7 são apresentados os resultados obtidos nos estudos com recuperação 

realizados em três dias diferentes. Na primeira, são indicados os valores obtidos para a precisão usando-se 

a metodologia proposta na seção 1.5.5. Os resultados encontrados, cuja variação esteve entre 4,6 a 6,6% 

para precisão entra-insaio, e 2,6 a 9,6% para precisão inter-ensaio, foram inferiores aos limites aceitáveis 

para as faixas escolhidas para testes. Na tabela 3.7 são apresentadas as recuperações obtidas para amostras 

de batatas fortificadas com arsênio na faixa de 10,0 a 50,0 µg L-1.  
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Tabela 3.5 – Parâmetros de mérito obtidos para a metodologia de As em batata. 

Parâmetro Resultados 

Equação de regressão (n=3) Abs =(0,0052 ± 0,0011) CAs +(0,0110 ± 0,0010) 

R2 (n=3) 0,9956 ± 0,0009 

Faixa linear (µg L-1) 5,2 – 60,0 

LD (µg L-1) 
       (µg g-1) 

1,36 
0,08 

LQ (µg L-1) 
       (µg g-1) 

5,15 
0,26 

Massa característica (pg) 15,8 ± 2,8 

 

Tabela 3.6 – CV intra-ensaio e inter-ensaios obtidos para o método de As em batata. 

Concentração de 
arsênio (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-ensaios 
(%, n=15) 

10,0 4,6  7,5±2,1 

20,0 6,6  3,9±1,3 

50,0 4,8  4,5±0,8 

 

Tabela 3.7 – Recuperações de arsênio em batata. 

Concentração de 
arsênio (µg L-1) 

Valor determinado  
(µg L-1, n=15) 

Recuperação 
 (%, n=15) 

10,0 10,1 ± 1,5 101 ± 15 

20,0 19,5 ± 2,0 97 ± 10 

50,0 51,4 ± 2,9 103 ± 7 

 

Ao analisar o material certificado com o método proposto, cujo teor de arsênio indicado é (0,29 ± 

0,03) µg g-1, foi encontrado um valor médio de (0,28 ± 0,06) µg g-1. Avaliando-se essas informações com 

um teste F e teste t, foi possível concluir com 95% de confiabilidade que não há diferença significativa 

entre esses valores, visto que os valores de F e t calculados (4,0 e 0,13, respectivamente), são inferiores aos 

valores de F e t tabelados (19 e 4,3, respectivamente). 

 

3.1.3. Determinação de arsênio em amostras de batata  

 

Na Tabela 3.8 estão apresentados os teores de arsênio determinados nas batatas coletadas na 

região do Quadrilátero Ferrífero e em outras regiões mineiras. Pode ser visto que a faixa de concentração 
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encontrada nessas amostras foi de <LD a 0,18 µg g-1. Todos os resultados obtidos estão abaixo do LQ. 

Duas amostras (B1 e B2) apresentaram valores superiores ao LD. 

 

3.1.4. Conclusões para determinação de arsênio em batata 

 

É possível o emprego da técnica de GF AAS para determinar arsênio em amostras de batata, 

introduzidas sob a forma de suspensão, sem necessidade de digestão prévia dessas amostras. 

Apesar do efeito de matriz ter se apresentado significativo, a calibração feita por ajuste de matriz 

apresentou satisfatória linearidade.  

Os estudos da exatidão e da precisão foram aceitáveis, bem como o valor encontrado para o 

material de referência certificado analisado.  

 

Tabela 3.8 – Teor de arsênio em batatas obtido com o método proposto. 

Amostra Teor de arsênio (µg g-1) Amostra Teor de arsênio (µg g-1) 

B1 0,18 ± 0,04 B7 < LD 

B2 0,14 ± 0,05 B8 < LD 

B3 < LD B9 < LD 

B4 < LD B10 < LD 

B5 < LD B11 < LD 

B6 < LD B12 < LD 
  

 

O método apresentou uma boa sensibilidade, visto que a massa característica determinada ficou 

bem próxima àquela recomenda pelo fabricante (15,0 pg).  

Felizmente todas as amostras analisadas apresentaram baixos teores de arsênio, sendo tais valores 

abaixo do limite de quantificação.  

 

3.2 Método para cádmio em batata 

 

3.2.1. Otimização das condições analíticas 

 

A otimização desse método, bem como a sua validação, seguiu a mesma seqüência adotada na 

determinação de arsênio em batata (seção 3.1). Entretanto, não foi necessário fortificar a amostra usada na 

otimização, pois essa já apresentava um teor desse analito cuja absorvância gerava um sinal adequado para 

os experimentos seguintes necessários para otimização e validação do método. 

Na etapa de triagem de modificadores para esse método, os modificadores permanentes que 

apresentaram melhores resultados foram zircônio e titânio. Foram esses então escolhidos para o 
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planejamento fatorial, cuja matriz dos experimentos é apresentada na tabela 3.9, bem como as 

temperaturas 800 e 1200°C para pirólise, e 1600 e 2100°C para atomização, sendo os valores de 

absorvância integrada indicados correspondentes à média das medições em triplicata. 

A partir do gráfico de Pareto (Figura 3.4) obtido, foi possível perceber que todos os três fatores 

apresentaram efeito significativo na absorvância a 95% de confiança. No mesmo gráfico, dentre nos níveis 

escolhidos, a melhor condição indicada para atomização foi a temperatura de 1600ºC, enquanto para 

pirólise foi a temperatura de 800ºC. A partir desses dois valores de temperatura, um planejamento o CCD 

foi então construído. Já o melhor modificador foi o titânio. Esse tubo foi usado nos experimentos do 

CCD, cuja matriz é apresentada na tabela 3.10. A Figura 3.5 mostra a superfície de resposta obtida através 

desse planejamento. 

Concluída a otimização, a Tabela 3.11 apresenta o programa de aquecimento do forno, utilizado 

na determinação proposta. 
 

Tabela 3.9 – Matriz de experimentos do planejamento fatorial para cádmio em batata 

Experimento 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Modificador 
Absorvância 

integrada 

1 1600 (-) 800 (-) Zr (-) 0,413 ±0,019 

2 2100 (+) 800 (-) Zr (-) 0,158 ± 0,005 

3 1600 (-) 1200 (+) Zr (-) 0,008 ± 0,003 

4 2100 (+) 1200 (+) Zr (-) -0,006 ± 0,002 

5 1600 (-) 800 (-) Ti (+) 0,523 ± 0,021 

6 2100 (+) 800 (-) Ti (+) 0,223 ± 0,006 

7 1600 (-) 1200 (+) Ti (+) 0,005 ± 0,002 

8 2100 (+) 1200 (+) Ti (+) -0,003 ± 0,001 

 

 

Figura 3.4 – Gráfico de Pareto gerado a partir do planejamento fatorial para Cd em batata. 

Efeito Estimado (Cd em Batata) 



 33 

 

Tabela 3.10 – Matriz de experimentos do CCD para cádmio em batata utilizando tubo de grafite com a 

plataforma tratada com titânio  

Experimento 
Temperatura de 
atomização (°C) 

. Temperatura de 
pirólise (°C) 

Absorvância 
integrada 

1 1530 700 0,576 

2 1530 900 0,639 

3 1770 700 0,474 

4 1770 900 0,449 

5 1480 800 0,717 

6 1820 800 0,505 

7 1650 660 0,633 

8 1650 940 0,628 

9 (PC) 1650 800 0,764 

10 (PC) 1650 800 0,752 

11 (PC) 1650 800 0,774 

12 (PC) 1650 800 0,769 

13 (PC) 1650 800 0,738 

 

 

Figura 3.5 – Superfície de resposta obtida a partir do CCD da metodologia para Cd em batata 
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Tabela 3.11 – Programa de aquecimento otimizado para determinação de Cd em batata. 

Etapa Temperatura (ºC) Rampa (s) 
Tempo de 

permanência (s) 
Fluxo de argônio  

(mL min-1) 

Secagem 100 5 10 250 

Secagem 150 10 20 250 

Secagem 200 10 20 250 

Pirólise 800 10 20 250 

Resfriamento 30 1 5 250 

Atomização 1600 1 5 0 

Limpeza 2700 0 5 250 

 

3.2.2. Validação do método 

 

Na Figura 3.6 são apresentadas duas curvas de calibração cuja comparação permitiu avaliar o 

efeito de matriz.  A curva tracejada corresponde àquela construída em meio aquoso (curva aquosa), 

enquanto a contínua corresponde àquela construída com ajuste de matriz. O método apresentou 

linearidade satisfatória, visto que as ambas curvas de calibração apresentaram coeficientes de correlação 

superiores a 0,99 para a faixa estudada (0 a 5,0 µg L-1). Mesmo com as curvas aparentando inclinações 

semelhantes, foram aplicados testes estatísticos (teste F e teste t de Student) para confirmar essa 

possibilidade. 
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Figura 3.6 – Estudo do efeito da matriz da metodologia para cádmio em batata 

 

A Tabela 3.12 apresenta as demais figuras de mérito determinadas para esse método. A massa 

característica média determinada está próxima ao valor recomendado pelo fabricante do equipamento. 
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Para os limites de detecção e de quantificação foram encontrados valores também adequados para 

determinações por GF AAS e compatíveis com outras metodologias encontradas na literatura. ARANDA 

et al. (2008) usando extração por ponto nuvem em amostras biológicas digeridas por microondas, relatam 

um método cujo LQ foi 0,027 µg.L-1. Já ALEIXO et al. (2004) obtiveram LQ de 0,03 µg.L-1 na 

determinação de cádmio em alimentos, como hortaliças, jiló, cogumelo entre outros. BOBROWSKA-

GRZESIK e JAKOBIK-KOLON (2008) analisando frutas secas e ervas, conseguiram LD e LQ iguais a 

0,034 µg L-1 e 1,10 µg.L-1, respectivamente, no método empregado para esse analito.  

Nas tabelas 3.13 e 3.14 são apresentados os resultados obtidos nos estudos com recuperação 

também realizados em três dias diferentes. Na primeira tabela, estão indicados os valores obtidos para a 

precisão, avaliada através dos coeficientes de variação (CV), usando-se a metodologia proposta na seção 

1.5.5. Os resultados encontrados, cuja variação esteve entre 6,0 a 7,9% para precisão intra-ensaio, e 2,6 a 

9,6% para precisão inter-ensaio, foram inferiores aos limites aceitáveis para a faixa escolhida para os testes. 

A Tabela 3.14 apresenta as recuperações obtidas para amostras de batatas fortificadas com cádmio na faixa 

de 0,8 a 4,0 µg L-1.  

 

Tabela 3.12 – Parâmetros de mérito obtidos para a metodologia de Cd em batata. 

Parâmetro Resultados 

Equação de regressão (n=3) Abs=(0,2745 ± 0,0292)CCd+(0,0455 ± 0,0087) 

R2 (n=3) 0,9971 ± 0,0013 

Faixa linear (µg L-1) 0,25 – 5,0 

LD (µg L-1) 
      (ng g-1) 

0,08 
3,77 

LQ (µg L-1) 
      (ng g-1) 

0,25 
12,6 

Massa característica (pg) 0,28 ± 0,04 

 
Tabela 3.13 – CV intra-ensaio e inter-ensaios obtidos para a metodologia de Cd em batata. 

Concentração de 
cádmio (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-ensaios 
(%, n=15) 

0,8 6,0 6,1 ± 2,3 

2,0 6,1 6,8 ± 1,8 

4,0 7,9 6,0 ±3,4 

 

Ao analisar o material certificado à metodologia proposta, cujo teor de cádmio indicado é (0,022 ± 

0,002) µg g-1, foi encontrado o valor médio de (0,023 ± 0,001) µg g-1. Avaliando-se essas informações com 

aplicação dos testes F e t, foi possível concluir com 95% de confiabilidade que não há diferença 
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significativa entre esses valores, visto que os valores de F e t calculados (13,7 e 0,86, respectivamente), os 

quais são inferiores aos valores de F e t tabelados (19 e 4,3, respectivamente). 

 

Tabela 3.14 – Recuperações de cádmio em batata. 

Concentração de 
cádmio (µg L-1) 

Valor determinado  
(µg L-1, n=15) 

Recuperação 
 (%, n=15) 

0,8 0,8 ± 0,0 100 ± 4 

2,0 2,1 ± 0,1 105 ± 3  

4,0 4,1 ± 0,2 102 ± 5 

 

 

3.2.3. Determinação de cádmio em amostras de batata  

 

Na Tabela 3.15 estão apresentados os teores de cádmio determinados em batatas coletadas na 

região do Quadrilátero Ferrífero e de outras regiões mineiras. Pode-se observar que a faixa de 

concentração de cádmio nessas amostras foi de 19,5 a 80,4 ng g-1. 

 

Tabela 3.15 – Teor de cádmio em batata obtido com o método proposto. 

Amostra Teor de cádmio (ng g-1) Amostra Teor de cádmio (ng g-1) 

B1 80,4 ± 4,5 B7 23,8 ± 0,5 

B2 79,0± 0,5 B8 32,0 ± 1,1 

B3 23,6± 1,3 B9 22,7 ± 1,0 

B4 21,5± 0,6 B10 26,8 ± 1,1 

B5 20,5± 0,6 B11 19,5 ± 1,2 

B6 23,5 ± 0,9 B12 23,8 ± 1,2 

 

3.2.4. Conclusões para cádmio em batata 

 

É possível o emprego da técnica de GF AAS para determinar cádmio em amostras de batata, 

introduzidas sob a forma de suspensão, sem necessidade de digestão prévia dessas amostras. 

O efeito da matriz não foi significativo, o que foi comprovado através de testes estatísticos. Com 

isso foi possível o uso de calibração aquosa, apresentando essa curva de calibração uma linearidade 

satisfatória, já que o coeficiente de correlação foi superior a 0,99. A partir dessa constatação, também foi 

possível analisar as amostras com a curva de calibração aquosa. 

O método apresentou uma ótima sensibilidade, visto que a massa característica média foi 0,28 pg, 

valor abaixo daquele indicado pelo fabricante (0,50 pg).   
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A exatidão, investigada em estudos de recuperação para diferentes concentrações do metal em 

batata, e a precisão estão dento dos limites aceitáveis, bem como o teste feito com o material certificado. 

Comparando-se os resultados das amostras que apresentaram maiores teores de cádmio - B1 e B2 

– com os dados obtidos para determinação de arsênio em batatas , nota-se que essas duas foram as únicas 

que apresentaram teores quantificáveis de arsênio. Tal ocorrência poderia indicar uma associação entre 

esses metais.  

 

3.3 Método para níquel em batata 

 

3.3.1. Otimização das condições analíticas  

 

Analogamente, a otimização desse método, bem como a sua validação, seguiu a mesma seqüência 

adotada na determinação de arsênio e cádmio em batata (seções 3.1 e 3.2), sendo necessário fortificar a 

amostra com níquel na concentração final de 30,0 µg L-1. 

Os modificadores permanentes que apresentaram melhores resultados na etapa de triagem foram 

ródio e nióbio, sendo empregadas as temperaturas de pirólise e de atomização iguais a 1200 e 2600ºC, 

condições recomendadas pelo fabricante. Além desses dois modificadores, foram também consideradas 

para o planejamento fatorial as temperaturas de 1200 e 1600°C para pirólise, e de 2300 e 2600°C para 

atomização, cuja matriz de experimentos está apresentada na tabela 3.16, em que os valores de absorvância 

integrada indicados correspondem à média das leituras em triplicata. 

 

Tabela 3.16 – Matriz de experimentos do planejamento fatorial para níquel em batata. 

Experimento 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Modificador 
Absorvância 

integrada 

1 2300 (-) 1200 (-) Rh (-) 0,482 ± 0,020 

2 2600 (+) 1200 (-) Rh (-) 0,646 ± 0,010 

3 2300 (-) 1600 (+) Rh (-) 0,480 ±0,006 

4 2600 (+) 1600 (+) Rh (-) 0,645 ±0,005 

5 2300 (-) 1200 (-) Nb (+) 1,001 ±0,081 

6 2600 (+) 1200 (-) Nb (+) 0,664 ±0,029 

7 2300 (-) 1600 (+) Nb (+) 0,640 ±0,036 

8 2600 (+) 1600 (+) Nb (+) 0,664 ±  0,007 
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Figura 3.7 – Gráfico de Pareto gerado a partir do planejamento fatorial para níquel em batatas 

 

Tabela 3.17 – Matriz de experimentos do CCD para níquel em batata utilizando tubo de grafite com a 

plataforma tratada com nióbio. 

Experimento. 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Absorvância 
integrada 

1 2300 1050 0,183 

2 2300 1350 0,558 

3 2500 1050 0,667 

4 2500 1350 0,703 

5 2259 1200 0,590 

6 2541 1200 0,705 

7 2400 988 0,673 

8 2400 1412 0,678 

9 (PC) 2400 1200 0,690 

10 (PC) 2400 1200 0,688 

11 (PC) 2400 1200 0,695 

12 (PC) 2400 1200 0,695 

13 (PC) 2400 1200 0,693 

Efeito Estimado (Ni em Batata) 
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Figura 3.8 – Superfície de resposta obtida a partir do CCD para níquel em batata. 

 

Nota-se, através do gráfico de Pareto obtido (Figura 3.7) que todas as três variáveis apresentaram 

efeito significativo na absorvância a 95% de confiança. No mesmo gráfico, dentre nos níveis escolhidos a 

melhor condição indicada para atomização foi a temperatura 2600ºC, enquanto para pirólise foi a 

temperatura de de 1200ºC. Com base nesses dois valores de temperatura o CCD foi então elaborado. Já o 

melhor modificador permanente foi o titânio. Esse tudo foi usado nos experimentos do CCD, cuja matriz 

é apresentada na tabela 3.17. A partir desse segundo planejamento foi possível obter a superfície de 

resposta obtida, que está apresentada na Figura 3.8. 

As condições otimizadas para o programa de aquecimento do forno de grafite para determinação 

de níquel em batata estão apresentadas na Tabela 3.18. 

  

Tabela 3.18 – Programa otimizado de aquecimento para determinação de Ni em batata. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 
Temperatura 

(ºC) 
Rampa (s) 

Tempo de 
retenção (s) 

Fluxo de argônio 
(mL min-1) 

Secagem 100 5 10 250 

Secagem 150 10 20 250 

Secagem 200 10 20 250 

Pirólise 1520 10 20 250 

Resfriamento 30 1 5 250 

Atomização 2620 0 5 0 

Limpeza 2700 1 5 250 
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3.3.2. Validação do método 

 

Na Figura 3.9 são apresentadas duas curvas de calibração cuja comparação permitiu avaliar o 

efeito de matriz. A curva tracejada corresponde àquela construída em meio aquoso (curva aquosa), 

enquanto a contínua corresponde àquela construída com ajuste de matriz. O método apresentou 

linearidade satisfatória, viso que ambas curvas de calibração apresentaram coeficientes de correlação 

superiores a 0,99 para a faixa estudada (0 a 50,0 µg L-1). Apesar das curvas aparentarem inclinações 

visivelmente semelhantes, foram aplicados testes estatísticos (teste F e teste t de Student) que confirmaram 

essa possibilidade. 

A Tabela 3.19 apresenta as demais figuras de mérito determinadas para esse método. A massa 

característica média determinada ficou próxima ao valor recomendado pelo fabricante do equipamento. 

Para os limites de detecção e de quantificação foram encontrados valores também adequados para 

determinações de níquel por GF AAS e compatíveis com outras metodologias encontradas na literatura. 

Tuzen (2009), analisando metais diversos em peixes do Mar Negro, obteve um limite de detecção para Ni 

igual a 0,37 µg g-1. Lemos et al. (2005) aplicando um procedimento de pré-concentração usado na 

determinação de níquel em alimentos obtiveram um LD de 2,0 µg L-1. Na proposição de um método para 

determinação de Ni em amostras de alimentos, empregando extração em ponto nuvem, Ghaedi (2008) et 

al. obtiveram um LD igual a 1,9 µg L-1. 
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Figura 3.9 – Estudo do efeito da matriz da metodologia para níquel em batatas. 

 

Nas tabelas 3.20 e 3.21 são apresentados os resultados obtidos nos estudos com recuperação 

também realizados em três dias diferentes. Na primeira tabela, estão indicados os valores obtidos para a 

precisão usando-se a metodologia proposta na seção 1.5.5. Os resultados encontrados, cuja variação esteve 

entre 5,6 e 8,9% para precisão intra-insaio, e 3,1 a 8,9% para precisão inter-ensaio, foram inferiores aos 

limites aceitáveis para as faixas escolhidas para os testes. A Tabela 3.21 apresenta as recuperações obtidas 

para batatas com quantidades de níquel adicionadas na faixa de 10,0 a 40,0 µg L-1, mostrando que todos os 
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resultados estão incluídos na faixa de 80 a 120%. Infelizmente não foi analisado material certificado pois 

aquele disponível não apresentava níquel como constituinte. 

 

Tabela 3.19 – Parâmetros de mérito para o método de determinação de níquel em batata. 

Parâmetro Resultados 

Equação de regressão (n=3) Abs = (0,0054 ± 0,0004)CNi + (0,0059 ± 0,0048) 

R2 (n=3) 0,9983 ± 0,0004 

Faixa linear (µg L-1) 7,85 – 50,0 

LD (µg L-1) 
      (µg g-1) 

2,35 
0,12 

LQ (µg L-1) 
      (µg g-1) 

7,85 
0,39 

Massa característica (pg) 13,8 ± 0,34 

 

Tabela 3.20 – CV intra-ensaio e inter-ensaios obtidos para o método de Ni em batata. 

Concentração de 
níquel (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-ensaios 
(%, n=15) 

10,0 5,9  4,6 ± 1,5 

20,0 5,6  5,7 ± 2,0 

40,0 8,1  7,2 ± 1,9 

 

Tabela 3.21 – Recuperações de níquel em batata. 

Concentração de 
níquel (µg L-1) 

Valor determinado  
(µg L-1, n=15) 

Recuperação 
 (%, n=15) 

10,0 10,6 ± 0,3 106 ± 3 

20,0 20,3 ± 1,5 102 ± 7 

40,0 40,0 ± 2,1 100 ± 5 

 

3.3.3. Determinação dos níveis de níquel em amostras de batata  

 

Na Tabela 3.22 estão apresentados os teores de níquel determinados em batatas coletadas na 

região do Quadrilátero Ferrífero e em outras regiões mineiras. A faixa de concentração encontrada foi de 

< LQ a 0,800 µg g-1. 
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Tabela 3.22 – Teor de níquel em batata com o método proposto. 

Amostra Teor de níquel (µg g-1) Amostra Teor de níquel (µg g-1) 

B1 0,23 ± 0,01 B7 < LD 

B2 0,27 ± 0,01 B8 0,22 ± 0,03 

B3 0,25 ± 0,01 B9 < LD 

B4 0,54 ± 0,02 B10 < LD 

B5 0,74 ± 0,01 B11 0,30 ± 0,01 

B6 0,80 ± 0,02 B12 < LD 

 

3.3.4. Conclusões para níquel em batata 

 

É possível o emprego da técnica de GF AAS para determinar níquel em amostras de batata, 

introduzidas sob a forma de suspensão, sem necessidade de digestão prévia dessas amostras. 

O efeito da matriz também não foi significativo, o que foi novamente comprovado através de 

testes estatísticos. Com isso foi possível o uso de calibração aquosa, apresentando a mesma uma 

linearidade satisfatória, já que o coeficiente de correlação foi superior a 0,99. A partir dessa constatação, 

também foi possível analisar as amostras com a curva de calibração aquosa. 

O método apresentou uma ótima sensibilidade, visto que a massa característica média foi 13,8 pg, 

valor abaixo daquele indicado pelo fabricante (15,0 pg).   

A exatidão, investigada em estudos de recuperação para diferentes concentrações do metal em 

batata, bem como a precisão podem ser consideradas boas. Infelizmente, não foi empregado material 

certificado para esse método, pois não foi encontrado algum compatível, seja em natureza, como em teor. 

 

3.4 Método para chumbo em batatas  

 

3.4.1. Otimização das condições analíticas 

  

Não diferentemente, a otimização e validação desse método seguiram as seqüências para 

determinação dos demais constituintes inorgânicos em batata apresentados anteriormente (seções 3.1 a 

3.3), sendo a amostra usada nessa etapa fortificada com chumbo, de forma que a concentração final desse 

analito fosse 30,0 µg L-1. 

Na escolha dos dois melhores modificadores permanentes para o planejamento fatorial, 

utilizando-se temperaturas e tempos de pirólise e atomização recomendados pelo fabricante, tântalio e 

titânio foram aqueles que apresentaram melhores performances. Alem desses dois modificadores, também 

foram consideradas para esse planejamento as temperaturas de 550 e 850°C para pirólise, e de 1600 e 
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2000°C para atomização. Nas tabelas 3.23 e 3.24 são apresentados as matrizes do planejamento fatorial e 

do CCD, bem como nas figuras 3.10 e 3.11 os gráficos obtidos nessa etapa da otimização.  

 

Tabela 3.23 – Matriz de experimentos do planejamento fatorial para chumbo em batata. 

Experimento 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Modificador 
Absorvância 

integrada 

1 1600 (-) 550 (-) Ta (-) 0,861 ± 0,069 

2 2000 (+) 550 (-) Ta (-) 0,711 ± 0,042 

3 1600 (-) 850 (+) Ta (-) 0,692 ± 0,042 

4 2000 (+) 850 (+) Ta (-) 0,591 ± 0,053 

5 1600 (-) 550 (-) Ti (+) 0,919 ± 0,015 

6 2000 (+) 550 (-) Ti (+) 0,784 ± 0,003 

7 1600 (-) 850 (+) Ti (+) 0,628 ± 0,038 

8 2000 (+) 850 (+) Ti (+) 0,700±0,044 

 

 

Com o gráfico de Pareto (Figura 3.10) foi possível perceber que os três fatores escolhidos 

apresentaram efeito significativo na absorvância a 95% de confiança. No mesmo gráfico, dentre nos níveis 

escolhidos a melhor condição indicada para atomização foi a temperatura de 1600ºC, enquanto para 

pirólise foi a temperatura de 550ºC. Esses dois valores indicados foram considerados na elaboração do 

CCD. Já o melhor modificador permanente foi o titânio, sendo o tubo cuja plataforma tratada com esse 

metal usado nos testes seguintes. O tratamento estatístico dos resultados encontrados no CDD permitiu a 

obtenção da superfície de resposta mostrada na Figura 3.11.  

 

 

Figura 3.10 – Gráfico de Pareto gerado a partir do planejamento fatorial para chumbo em batata. 

Efeito Estimado (Pb em Batata) 
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As condições otimizadas para o programa de aquecimento do forno de grafite para determinação 

de chumbo em batata estão indicadas na tabela 3.25. 

Tabela 3.24 – Matriz de experimentos do CCD para chumbo em batata utilizando tubo de grafite com a 

plataforma tratada com titânio. 

Exp. 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Absorvância 
integrada 

1 1400 600 0,509 

2 1400 900 0,495 

3 1700 600 0,329 

4 1700 900 0,335 

5 1340 750 0,486 

6 1760 750 0,282 

7 1550 540 0,455 

8 1550 960 0,430 

9 (PC) 1550 750 0,524 

10 (PC) 1550 750 0,522 

11 (PC) 1550 750 0,523 

12 (PC) 1550 750 0,522 

13 (PC) 1550 750 0,519 

 

 

Figura 3.11 – Superfície de resposta obtida no CCD para chumbo em batata 
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Tabela 3.25 – Programa de aquecimento otimizado para determinação de chumbo em batata  

 

3.4.2. Validação do método 

 

 São apresentadas duas curvas de calibração na figura 3.12, cuja comparação teve a finalidade de 

avaliar o efeito de matriz. A curva tracejada corresponde àquela construída em meio aquoso (curva 

aquosa), enquanto a contínua corresponde àquela construída com ajuste de matriz. O método apresentou 

linearidade satisfatória, visto que ambas curvas de calibração apresentaram coeficientes de correlação 

superiores a 0,99 para a faixa estudada (0 a 50,0 µg L-1). Para verificar a aparente semelhança das 

inclinações das curvas foram aplicados testes estatísticos (teste F e teste t de Student).  
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Figura 3.12 – Estudo do efeito da matriz para determinação de chumbo em batata. 

 

As demais as figuras de mérito determinadas para o presente estudo são apresentadas na Tabela 

3.26. A massa característica média determinada foi pouco menor do que a recomendada em água, 

indicando assim uma boa sensibilidade da técnica para determinação de chumbo. Para os limites de 

detecção e de quantificação foram encontrados valores também adequados para determinações por GF 

Etapa Temperatura (ºC) Rampa (s) 
Tempo de 

retenção (s) 
Fluxo de argônio 

(mL min-1) 

Secagem 100 5 10 250 

Secagem 150 10 20 250 

Secagem 100 10 20 250 

Pirólise 600 10 20 250 

Resfriamento 30 1 5 250 

Atomização 1650 0 5 0 

Limpeza 2700 1 5 250 
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AAS e compatíveis com outras metodologias encontradas na literatura. Na determinação de 

microelementos em ervas e suas infusões, KALNY et al. (2007) usaram a técnica de GF AAS para propor 

um método cujo LQ foi 0,21 µg. g-1. KILIC et al. (2002) determinaram chumbo em gomas de mascar 

produzidas na Turquia em ET AAS, cujo método apresentou um LD igual a 1,2 µg.L-1. DESSUY et al. 

(2008) desenvolveram um método para determinação de chumbo em vinhos por GF AAS, cujo LQ 

apresentado foi 1,8 µg.L-1 

Nas tabelas 3.27 e 3.28 são apresentados os resultados obtidos nos estudos com recuperação 

também realizados em três dias diferentes. Na primeira tabela, estão indicados os valores obtidos para a 

precisão usando-se a metodologia proposta na seção 1.5.5. Os resultados encontrados, cuja variação esteve 

entre 3,5 a 6,4% para precisão intra-insaio, e 2,6 a 9,3% para precisão inter-ensaio, foram inferiores aos 

limites. A Tabela 3.28 apresenta as recuperações obtidas para amostras de batatas fortificadas com 

chumbo na faixa de 10,0 a 40,0 µg L-1.  

 

Tabela 3.26 – Parâmetros de mérito obtidos para a metodologia de Pb em batata. 

Parâmetro Resultados 

Equação de regressão (n=3) Abs = (0,0074 ± 0,0005)CPb + (0,054 ± 0,029) 

R2 (n=3) 0,9992 ± 0,0010 

Faixa linear (µg L-1) 0 – 60 

LD (µg L-1) 
      (µg g-1) 

1,32 
0,07 

LQ (µg L-1) 
      (µg g-1) 

4,39 
0,22 

Massa característica (pg) 11,0 ± 0,4 

 

Tabela 3.27 – CV intra-ensaio e inter-ensaios obtidos para a metodologia de Pb em batata. 

Concentração de 
chumbo (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-ensaios 
(%, n=15) 

10,0 4,0 6,8 ± 2,5 

20,0 6,4 6,6 ±2,6 

40,0 3,5 4,8 ± 2,2 
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Tabela 3.28 – Recuperações de níquel em batata. 

Concentração de 
chumbo (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=15) 

CV inter-ensaios 
(%, n=15) 

10,0 10,2±0,5 102 ± 5 

20,0 20,6±1,4 103 ± 7 

40,0 42,1±2,1 105 ± 5 

 

3.4.3. Determinação de teores de chumbo em amostras de batata por GF AAS 

 

Na Tabela 3.29 estão apresentados os teores de chumbo determinados em batatas coletadas na 

região do Quadrilátero Ferrífero e em outras regiões mineiras. A faixa de concentração encontrada foi de 

< LQ a 0,666 µg g-1.  

 

Tabela 3.29 – Teor de chumbo em batata com o método proposto. 

Amostra Teor de chumbo (µg g-1) Amostra Teor de chumbo (µg g-1) 

B1 0,168±0,003 B7 0,634±0,009 

B2 0,469±0,010 B8 0,588±0,028 

B3 0,274±0,015 B9 0,353±0,034 

B4 0,479±0,012 B10 < LD 

B5 0,361±0,031 B11 0,666±0,025 

B6 0,580±0,009 B12 0,488±0,053 

    

3.4.4. Conclusões para chumbo em batata 

 

É possível o emprego da técnica de GF AAS para determinar chumbo em amostras de batata, 

introduzidas sob a forma de suspensão, sem necessidade de digestão prévia dessas amostras. 

O efeito da matriz também não foi significativo, o que foi novamente comprovado através de 

testes estatísticos. Com isso foi possível o uso de calibração aquosa, apresentando a mesma uma 

linearidade satisfatória, já que o coeficiente de correlação foi superior a 0,99. A partir dessa constatação, 

também foi possível analisar as amostras com a curva de calibração aquosa. 

O método apresentou uma boa sensibilidade para o analito, visto que a massa característica média 

foi 11,0 pg, valor bem próximo daquele indicado pelo fabricante (10,0 pg).   

A exatidão, investigada em estudos de recuperação para diferentes concentrações do metal em 

batata e a precisão foram aceitáveis, uma vez em foram encontrados valores dentro dos limites 
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recomendados. Infelizmente, o material certificado disponível indicava um teor de chumbo bem abaixo do 

limite de quantificação do método proposto e não foi possível com ele obter resultados significativos. 

 

3.5 Resumo de dados sobre a determinação de contaminantes inorgânicos em batatas 

 

A tabela abaixo resume os dados obtidos na determinação de arsênio, cádmio, níquel e chumbo 

em mandioca, empregando as metodologias propostas nesse trabalho.  

 

Tabela 3.30 – Teores de As, Cd, Ni e Pb em batata obtidos com os métodos propostos. 

 

Amostra 
Teor de arsênio  

(µg g-1) 
Teor de cádmio 

 (ng g-1) 
Teor de níquel  

(µg g-1) 
Teor de chumbo 

 (µg g-1) 

B1 0,18 ± 0,04 80,4 ± 4,46 0,23 ± 0,01 0,17±0,01 

B2 0,14 ± 0,05 79,0± 0,50 0,27 ± 0,01 0,47±0,01 

B3 < LD 23,6± 1,29 0,25 ± 0,01 0,27±0,02 

B4 < LD 21,5± 0,57 0,54 ± 0,02 0,48±0,01 

B5 < LD 20,5± 0,58 0,74 ± 0,01 0,36±0,03 

B6 < LD 23,5 ± 0,94 0,80 ± 0,02 0,58±0,01 

B7 < LD 23,8 ± 0,50 < LD 0,63±0,01 

B8 < LD 32,0 ± 1,14 0,22 ± 0,03 0,59±0,03 

B9 < LD 22,7 ± 1,04 < LD 0,35±0,03 

B10 < LD 26,8 ± 1,09 < LD < LD 

B11 < LD 19,5 ± 1,17 0,30±0,01 0,67±0,03 

B12 < LD 23,8 ± 1,22 < LD 0,16 ± 0,01 

 

 

3.6 Método para arsênio, cádmio, níquel e chumbo em mandioca 

 

3.6.1. Otimização das condições analíticas  

 

Por se tratar de uma matriz com certa semelhança com a batata, houve uma tentativa de 

otimização de métodos para determinar constituintes inorgânicos nesse tubérculo adotando-se uma 

seqüência similar aos estudos com batata, uma vez que a técnica revelou boa eficiência nos métodos 

propostos para aquela matriz. 
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Primeiramente, foi verificada a formação de bolhas, com a conseqüente crepitação de amostra, na 

utilização do programa pré-ajustado pelo fabricante. Tal como ocorreu antes, essa matriz – mandioca – 

necessitou de ajustes na etapa de secagem. Dessa forma, foram aproveitados os parâmetros ajustados para 

essa etapa nos métodos desenvolvidos para batata.  

Em seguida, novamente empregando um tubo de grafite sem modificador permanente e com o 

equipamento ajustado nas condições indicadas pelo fabricante, foi realizada uma medida para verificar se a 

resposta do equipamento para o analito em estudo apresentava uma resposta que permitiria a continuidade 

dos estudos. Caso a resposta fosse muito baixa, essa amostra seria fortificada com a adição de um padrão, 

de modo que a concentração final desse analito ficasse igual a 30,0 µg L-1, concentração que apresentava 

um bom sinal para todos testados, com exceção de cádmio, que não necessitou dessa adição. 

Na tabela 3.31 são apresentados os dois modificadores (Mod.) permanentes que apresentaram 

melhores performances para cada analito, bem como as temperaturas de pírólise (TP) e de atomização 

(TA) usadas no planejamento fatorial. Também são apresentadas as condições recomendadas pelo 

fabricante, as mesmas que foram usadas nos testes da escolha dos modificadores. 

 

Tabela 3.31 – Condições empregadas no planejamento fatorial de cada analito para sua determinação em 

mandioca por GF AAS 

Analito Nível 
Temperatura de 
atomização (°C) 

Temperatura de 
pirólise (°C) 

Modificador 

As (-) 2000 1100 Ir 

 (+) 2400 1500 W 

 recomendado 2300 1300  

Cd (-) 1400 600 Rh 

 (+) 1900 1100 W 

 recomendado 1650 850  

Ni (-) 2200 1200 Rh 

 (+) 2600 1600 Ti 

 recomendado 2500 1400  

Pb (-) 1500 450 W 

 (+) 2000 950 Ti 

 recomendado 1800 700  
 

Na tabela 3.32 são apresentadas as matrizes dos planejamentos fatoriais, em que os valores de 

absorvância indicados correspondem aos valores médios das leituras em triplicata. Através dos gráficos de 

Pareto (figura 3.13) obtidos foi possível observar que todos os fatores selecionados apresentaram efeitos 

significativos na resposta. Com base ainda nesses gráficos as melhores condições foram apontadas, sendo 

as tais destacadas na tabela 3.31. Esses resultados foram empregados no planejamento composto central, 

cuja matriz para cada analito é exposta na tabela 3.32.  
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Tabela 3.32 – Matriz de experimentos do planejamento fatorial para As, Cd, Ni e Pb em mandioca 

Exp. TA TP Mod 
As 

Absorvância. 
integrada 

Cd 
Absorvância. 

integrada 

Ni 
Absorvância. 

integrada 

Pb 
Absorvância. 

integrada 

1 - - - 0,039 ± 0,005 0,150 ± 0,012 0,173 ± 0,003 0,083 ± 0,004 

2 + - - 0,070 ± 0,002 0,002 ± 0,001 0,258 ± 0,007 0,440 ± 0,003 

3 - + - 0,033 ± 0,004 0,173 ± 0,029 0,167 ± 0,010 0,243 ± 0,005 

4 + + - 0,079 ± 0,005 0,001 ± 0,000 0,254 ± 0,003 0,183 ± 0,014 

5 - - + 0,050 ± 0,004 0,213 ± 0,002 0,196 ± 0,003 0,312 ± 0,012 

6 + - + 0,077 ± 0,005 0,002 ± 0,001 0,284 ± 0,001 0,387 ± 0,008 

7 - + + 0,071 ± 0,006 0,210 ± 0,002 0,182 ± 0,003 0,038 ± 0,003 

8 + + + 0,078 ± 0,004 0,002 ± 0,001 0,260 ± 0,007 0,065 ± 0,004 

 

 

Figura 3.13 – Gráficos de Pareto gerados em cada planejamento fatorial para As, Cd, Ni e Pb em 

mandioca. 

 

Em cada CCD foi empregado aquele tubo cuja plataforma foi tratada com o modificador 

permanente apontado no planejamento fatorial correspondente. Esses modificadores foram aqueles em 

Efeito Estimado (Pb em Mandioca) 

Efeito Estimado (As em Mandioca) Efeito Estimado (Cd em Mandioca) 

Efeito Estimado (Ni em Mandioca) 
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destaque na tabela 3.31. A Figura 3.15 mostra as superfícies de resposta obtidas através desses 

planejamentos (CCD). Como foi possível chegar às condições de pirólise e de atomização ótimas para 

análise, a tabela 3.34 apresenta o programa de aquecimento do forno de grafite otimizado para 

determinação dos vários analitos em mandioca. 
 

Tabela 3.33a – Matriz de experimentos do CCD para As e Cd em mandioca 

As Cd 

Exp. TA (°C) TP (°C) 
Absorvância 

integrada 
Exp. TA (°C) TP (°C) 

Absorvância 
integrada 

1 2150 1200 0,078 1 1300 450 0,094 

2 2150 1500 0,084 2 1300 750 0,120 

3 2450 1200 0,092 3 1700 450 0,012 

4 2450 1500 0,091 4 1700 750 0,066 

5 2088 1350 0,074 5 1220 600 0,071 

6 2512 1350 0,093 6 1780 600 0,090 

7 2300 1138 0,087 7 1500 390 0,004 

8 2300 1562 0,079 8 1500 810 0,051 

PC 2300 1350 0,096 PC 1500 600 0,105 

PC 2300 1350 0,094 PC 1500 600 0,101 

PC 2300 1350 0,095 PC 1500 600 0,102 

PC 2300 1350 0,095 PC 1500 600 0,106 

PC 2300 1350 0,096 PC 1500 600 0,101 
 

 

Figura 3.15a – Superfícies de resposta obtida em cada CCD para As e Cd em mandioca 
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Tabela 3.33b – Matriz de experimentos do CCD para Ni e Pb em mandioca 

 

Ni Pb 

Exp. TA (°C) TP (°C) 
Absorvância 

integrada 
Exp. TA (°C) TP (°C) 

Absorvância 
integrada 

1 2350 1050 0,207 1 1700 450 0,455 

2 2350 1350 0,173 2 1700 750 0,239 

3 2650 1050 0,245 3 2000 450 0,415 

4 2650 1350 0,242 4 2000 750 0,230 

5 2290 1200 0,185 5 1640 600 0,413 

6 2700 1200 0,243 6 2060 600 0,396 

7 2500 990 0,223 7 1850 390 0,431 

8 2500 1410 0,225 8 1850 810 0,235 

PC 2500 1200 0,249 PC 1850 600 0,427 

PC 2500 1200 0,245 PC 1850 600 0,425 

PC 2500 1200 0,248 PC 1850 600 0,425 

PC 2500 1200 0,247 PC 1850 600 0,423 

PC 2500 1200 0,244 PC 1850 600 0,428 

 

 

Figura 3.15b – Superfícies de resposta obtida em cada CCD para Ni e Pb em mandioca 
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Tabela 3.34 – Programa de aquecimento otimizado para determinação de As, Cd, Ni e Pb em mandioca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6.2. Validação dos métodos para mandioca 

  

 Na figura 3.16 são apresentadas curvas de calibração em meio aquoso (tracejadas) e por ajuste de 

matriz (contínuas). Com exceção do método proposto para arsênio, para os outros três métodos a 

comparação das inclinações da curva aquosa com a curva por ajuste de matriz não apresentaram diferença 

significativa, o que foi comprovado com testes F e t de Student. Dessa forma, a determinação de Cd, Ni e 

Pb pode ser realizada através de calibração aquosa, enquanto a determinação de arsênio requer uma 

calibração por ajuste de matriz. As faixas de trabalho de cada método são apresentadas na tabela 3.35. Em 

todas elas foi observada uma boa linearidade, visto que apresentaram coeficientes de correlação superiores 

a 0,99. 
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Figura 3.16a – Estudo do efeito da matriz para determinação de As e Cd em mandioca 

Etapa 
Temperatura (ºC) 

As      Cd       Ni      Pb 
Rampa  

(s) 
Tempo de 

retenção (s) 
Fluxo de argônio 

(mL min-1) 

Secagem 100 100 100 100 5 10 250 

Secagem 150 150 150 150 10 20 250 

Secagem 200 200 200 200 10 20 250 

Pirólise 1340 640 1200 480 10 20 250 

Resfriamento 30 30 30 30 1 5 250 

Atomização 2340 1500 2600 1780 1 5 0 

Limpeza 2700 2700 2700 2700 0 5 250 
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Figura 3.16b – Estudo do efeito da matriz para determinação de Ni e Pb em mandioca 

 

A Tabela 3.35 apresenta as demais figuras de mérito determinadas para os métodos 

desenvolvidos. A massa característica média determinada para cada método foi bem próxima aos valores 

indicados, com exceção do método para arsênio, que apresentou menor sensibilidade. Os valores 

determinados estão de acordo com aqueles recomendados pelo fabricante do equipamento. Os valores 

encontrados para os limites de detecção e de quantificação foram apropriados para determinações de 

arsênio por GF AAS.  

Já na Tabela 3.36, podem-se observar os valores obtidos para a precisão usando-se a metodologia 

proposta na seção 1.5.5. Todos os valores obtidos estão de acordo com os valores aceitáveis. 

A Tabela 3.37 apresenta as recuperações obtidas para amostras de mandiocas fortificadas com 

quantidades dos analitos nas faixas indicadas, mostrando que todos os resultados estão dentro da faixa de 

80 a 120%. 

 

Tabela 3.35 – Parâmetros de mérito para os métodos de determinação de As, Cd, Ni e Pb em mandioca 

Parâmetro Resultados 

Equação de regressão (n=3) Abs =(0,0021 ± 0,0001) CAs +(0,0013 ± 0,0009) 

 Abs =(0,2287 ± 0,0200) CCd +(0,0261±0,0085) 

 Abs =(0,0062 ± 0,0009) CNi +(0,0005 ± 0,0001) 

 Abs =(0,0084 ± 0,0008) CPb +(0,0004 ± 0,007) 

Analito As Cd Ni Pb 

R2 (n=3) 0,9966 ± 0,0011 0,9979 ± 0,0020 0,9992 ± 0,0006 0,9988 ±  0,0010 

Faixa linear (µg L-1) 4,7 – 50,0 0,07 – 6,0 3,5-50,0 1,34 – 50,0 

LD (µg L-1) 
      (µg g-1)   

2,63 
0,13 

0,02 
1,12* 

1,06 
0,05 

0,04 
0,02 

LQ (µg L-1) 
      (µg g-1) 

4,66 
0,23 

0,07 
3,74* 

3,54 
0,18 

1,34 
0,07 

Massa característica (pg)1 42,2 0,35 14,01 10,1 

*valores expressos em ng g-1. 
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Tabela 3.36 – CV intra-ensaio e inter-ensaios obtidos para As, Cd, Ni e Pb em mandioca. 

Concentração 
de As (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-
ensaios 

(%, n=15) 

Concentração 
de Cd (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-
ensaios 

(%, n=15) 

10,0 3,46 4,46 ± 0,92 0,8 3,25 3,54 ± 2,27 

20,0 4,41 3,05 ± 2,00 3,0 4,82 3,08 ± 1,81 

40,0 4,45 3,31 ± 2,04 5,5 2,16 2,55 ± 0,40 

Concentração 
de Ni (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-
ensaios 

(%, n=15) 

Concentração 
de Pb (µg L-1) 

CV intra-ensaio 
(%, n=5) 

CV inter-
ensaios 

(%, n=15) 

10,0 8,44 5,82 ± 3,46 10,0 6,08 5,65 ± 1,14 

20,0 3,85 4,77 ± 0,79 20,0 4,95 4,23 ± 2,81 

50,0 2,42 2,14 ± 0,27 50,0 5,78 4,83 ± 1,37 

 

Tabela 3.37 – Recuperações de As, Cd, Ni e Pb em mandioca por GF AAS. 

Concentração 
de As (µg L-1) 

Valor 
determinado 
(µg L-1, n=5) 

Recuperação 
(%, n=5) 

Concentração 
de Cd (µg L-1) 

Valor 
determinado 

(%, n=5) 

Recuperação 
(%, n=5) 

10,0 9,9 ± 0,3 99± 3 0,8 0,8±0,1 103 ± 5 

20,0 20,7 ± 0,9 103 ± 5 3,0 3,1±0,2 102 ± 6 

40,0 36,8 ± 3,3 92 ± 8 5,5 5,5±0,3 100 ± 6 

Concentração 
de Ni (µg L-1) 

Valor 
determinado 
(µg L-1, n=5) 

Recuperação 
(%, n=5) 

Concentração 
de Pb (µg L-1) 

Valor 
determinado 

(%, n=5) 

Recuperação 
(%, n=5) 

10,0 9,5 ±0,3 95 ± 3 10,0 9,3±0,6 93 ± 6 

20,0 19,4±1,0 97 ± 5 20,0 20,1±1,5 100 ± 8 

40,0 40,4±1,2 101 ± 3 50,0 38,1±2,5 95 ± 6 

 

Ao analisar o material de referência com a metodologia proposta para arsênio, cujo teor desse 

analito certificado é (0,29 ± 0,03) µg g-1, foi encontrado o valor médio de (0,30 ± 0,03) µg g-1. Avaliando-se 

essas informações com um teste F e teste t, foi possível concluir com 95% de confiabilidade que não há 

diferença significativa entre esses valores, visto que os valores de F e t calculados (1,2 e 0,4, 

respectivamente), são inferiores aos valores de F e t tabelados (19 e 4,3, respectivamente). Na análise de 

cádmio, com a metodologia correspondente, no mesmo material de referência, foi encontrado o valor 

(0,021 ± 0,002) µg g-1. Comparando esse valor com o certificado (0,022 ± 0,02), através de teste F e teste t 

de Student, é possível afirmar que não há diferença significativa entre esses valores, com 95% de 
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confiança, uma vez que os valores de F e t calculados (0,7 e 0,12, respectivamente) são menores que os 

valores teóricos (19 e 4,3, respectivamente). Conforme já afirmado antes, não foi possível analisar esse 

material com os métodos de Pb e Ni, pois o valor indicado para Pb era bem inferior ao LQ, e não havia 

valor indicado ou certificado para níquel. 

 

3.6.3. Determinação de arsênio, cádmio, níquel e chumbo em amostras de mandioca por 

GF AAS 

 

Na Tabela 3.37 estão apresentados os teores determinados dos vários constituintes inorgânicos 

para mandiocas em batatas coletadas na região do Quadrilátero Ferrífero e em outras regiões mineiras. 

Apenas os teores de arsênio e cádmio em algumas amostras apresentam valores significativos. Na maior 

parte das amostras, os teores de todos analitos encontraram-se abaixo do LQ.  

 

3.6.4. Conclusões para determinação de arsênio, cádmio, níquel e chumbo em mandiocas. 

 

Como ocorreu para batata, apenas o método proposto para arsênio apresentou considerável efeito 

de matriz. 

A sensibilidade de cada método foi muito boa, uma vez que alguns métodos apresentaram massa 

caracterísica menor que a recomenda pelo fabricante, o que ocorreu com o método para cádmio e para 

níquel, enquanto o método para chumbo foi bem próximo. Já o método para arsênio apresentou massa 

característica bem maior que o recomendado (quase o triplo), indicando a perda de sensibilidade devido ao 

efeito de matriz.  

O uso de suspensão preparada na concentração de 2% m/v permitiu a obtenção de bons 

resultados nas determinações, bem como nas etapas de otimização e validação das metodologias.  

A exatidão e a precisão, investigadas em estudos de recuperação para diferentes concentrações de 

todos constituintes investigados, foram aceitáveis, bem como o valor encontrado para o material de 

referência certificado usado, embora esse tenha sido avaliado apenas para cádmio e arsênio.  

Alguns dos constituintes foram encontrados em teores baixos, ficando abaixo do limite de 

detecção dos vários métodos propostos, como foi o arsênio e cádmio. No entanto, tal como ocorreu com 

chumbo em batata, todas as amostras de mandioca apresentam teores consideráveis desse metal, variando 

de 0,06 a 3,18 µg g-1. Algo semelhante pôde ser observado para a determinação de níquel, sendo 

encontrado teores acima do LD para todas amostras. 
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Tabela 3.38 – Teores de As, Cd, Ni e Pb em mandioca obtidos com o método proposto. 

Amostra 
Teor de arsênio 

 (µg g-1) 
Teor de cádmio 

(ng g-1) 
Teor de níquel  

(µg g-1) 
Teor de chumbo 

(µg g-1) 

M1 < LD < LD 0,60 ± 0,03 0,74 ± 0,03 

M2 < LD 2,6 ± 0,6 0,17 ± 0,03 1,13 ±0,05 

M3 < LD < LD 0,22 ± 0,01 0,94 ± 0,03 

M4 < LD 5,8 ± 1,2 1,14 ± 0,01 2,77 ± 0,07 

M5 < LD < LD 0,25 ± 0,03 0,76 ± 0,08 

M6 0,70 ± 0,35 < LD 0,25 ± 0,03 0,06 ± 0,02 

M7 < LD < LD 0,30 ± 0,01 0,37 ± 0,03 

M8 0,22 ± 0,05 < LD 0,71 ± 0,06 3,18 ± 0,07 

M9 < LD 1,6 ± 0,7 4,60 ± 0,10 1,31 ± 0,06 

M10 0,37 ± 0,09 2,0 ± 0,8 0,42 ± 0,05 0,60 ± 0,01 

M11 < LD 1,7 ± 0,4 0,82 ± 0,46 0,16± 0,01 

  

 

4. Conclusões finais 

 

Com base nos estudos desenvolvidos nesta Dissertação, pode-se concluir que é possível a 

determinação direta (sem necessidade de digestão prévia das amostras), com níveis adequados de 

sensibilidade, exatidão e precisão, de arsênio, cádmio, chumbo e níquel em amostras de batata e de 

mandioca. 

 A otimização das condições de análise utilizando a quimiometria foi um procedimento simples e 

rápido para se obter métodos com a sensibilidade, precisão e exatidão desejadas, fazendo uso de um 

número reduzido de experimentos em relação à otimização univariada economizando, assim, tempo, 

reagentes, amostras, tubos de grafite, entre outros recursos. 

 A introdução de amostras na forma de suspensão mostrou-se eficiente, sendo tal procedimento 

simples e rápido. Caso houvesse digestão das amostras seria despendido um o tempo maior nessa etapa, 

além do consumo de reagentes ultrapuros, necessidade de equipamentos de alto custo (forno de 

microondas e sub-boiling), geração de quantidade maior de resíduos e o surgimento de outras fontes de 

erros e contaminações. 

O uso de suspensões a 2% m/v foi válido para ambas matrizes, visto que em concentrações 

maiores da amostra, a estabilidade da suspensão, nas condições trabalhadas, não era facilmente mantida e, 

com isso, não seria garantida uma repetibilidade nas determinações. 
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 A sensibilidade foi boa para todos os métodos propostos, para cada conjunto metal/matriz, o que 

pode ser observado pelas massas características e limites de detecção obtidos. A calibração, em todos os 

casos, empregando a técnica de ajuste de matriz ou a calibração aquosa, apresentou bons coeficientes de 

correlação linear nas faixas de trabalho estudadas. 

Estudos de exatidão e de precisão efetuados através de recuperação dos metais em amostras 

artificialmente contaminadas, mostraram resultados bons, com desvios padrões relativos compatíveis com 

a técnica de GF AAS para todos os metais. Para os métodos de determinação de arsênio e de cádmio, os 

estudos com materiais certificados mostraram concordância entre valores certificados e determinados, 

com desvios igualmente compatíveis.  

Quanto aos limites de quantificação e de detecção encontrados para os métodos propostos, tanto 

para batata quanto para mandioca, é possível verificar que estão compatíveis com dados da literatura.  

Comparando o limite tolerado de ingestão semanal (Provisional Tolerable Weekly Intake – PTWI) 

para os constituintes investigados – 15 µg kg-1 para As, 2,5 µg kg-1 ara Cd e 50 µg kg-1 para Pb (WHO, 

2000) - com o consumo médio de batata e com os teores encontrados, é possível concluir que os teores de 

As encontrados ficaram próximos a 3% desse limite, os teores de Cd entre 2 e 10%, enquanto os de Pb 

ficaram entre 1 e 3%. Fazendo-se a mesma associação para mandioca: os teores de As ficaram entre a 25 e 

28%, os teores de Cd entre de 2% e 10%, e os teores de Pb entre 4 e 88%. 

Os valores encontrados para determinações de chumbo em mandioca e batata podem indicar um 

problema generalizado com esse contaminante, visto que os resultados obtidos mostraram teores 

consideráveis desse metal. Um projeto que visa avaliar a monitorar a qualidade da água das bacias 

hidrográficas mineiras tem sido executado desde 2001 pelo IGAM – Instituto Mineiro de Gestão de 

Águas. No último relatório publicado (2008), há a indicação do aumento de vários contaminantes, dentre 

esses alguns inorgânicos, como chumbo, que aparece em teores crescentes em boa parte dos pontos de 

coleta em todo estado. O chumbo foi o metal que apresentou maior número de violações do limite 

máximo estipulado para águas superficiais. 
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