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RESUMO 

  

O objetivo desse estudo foi comparar os resultados obtidos por meio de quatro metodologias de 

digestão, para determinação da composição elementar (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Pb e Zn) 

de amostras de farinha de milho comercializadas em Jequié, Bahia. Com intuito de conhecer a 

composição elementar dessas amostras, foram propostos quatro métodos de digestão via úmido e 

seco (Dedo Frio, Bomba Metálica, Bloco Digestor, Mufla) sendo todos esses em triplicata e 

posterior leitura por ICP OES. Os valores de LQ encontrados nas determinações dos elementos 

Pb, Co, Cu, Cr, Fe, Mg, Mn, Na e Zn  são respectivamente 0,0074; 0,0002; 0,0059; 0,0010; 

0,0005; 0,0047; 0,0033; 28,873 e 0,0470 mg L
-1

. Elementos como chumbo, cobalto e algumas 

amostras de sódio as concentrações se apresentaram abaixo do limite de quantificação, para os 

demais elementos as concentrações variam Cu (2,05 – 0,10), Cr (3,00 – 0,005), Fe (62,10-1,74), 

Mg (242,85 – 62,17), Mn(3,75- 0,64), Na (96,30 – 41,00) e Zn (96,70 -1,15) mg kg
-1

. Todas as 

concentrações dos elementos quantificados nas amostras de farinha de milho estão dentro dos 

padrões estimados por órgãos de vigilância sanitária e de saúde e agricultura. É destacável que os 

métodos que melhor reproduzem os resultados são aqueles por via úmida. 
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this study was to compare the results obtained using four digestion methods for the 

determination of elemental composition ( Ca , Cu , Fe , K , Mg , Mn , Na, P , Pb and Zn ) of 

samples of corn flour marketed in Jequie , Bahia . In order to determine the elemental 

composition of these samples , four digestion methods via wet and dry have been proposed ( Cold 

Finger , Metallic Pump Block Digester , Furnace ) and all they in triplicate and have been read 

later by ICP OES. The values for LQ found in determinations of elements Pb , Co , Cu , Cr , Fe , 

Mg , Mn , Na and Zn,  are respectively 0.0074 , 0.0002 , 0.0059 , 0.0010 , 0.0005 , 0 , 0047 ; 

0.0033 , 28.873 and 0.0470 mg L- 1 . Elements as lead, cobalt and some samples sodium 

concentrations were found below the limit of quantification for the other elements concentrations 

vary Cu ( 2.05 to 0.10 ) , Cr ( 3.00 to 0.005 ) , Fe ( 62 0.10 to 1 , 74 ) , Mg ( 242.85 to 62.17 ) , 

Mn ( 3.75 to 0.64 ) , Na ( from 96.30 to 41.00 ) and Zn ( 96.70 -1.15 ) mg kg -1 . All 

concentrations of the quantified elements in samples of corn flour are within the standards 

estimated by the health authorities and health and agriculture. Is remarkable that the methods that 

best reproduce the results are those by via wet. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 Alimentos são fontes primárias de ganho energético para todo organismo vivo. A 

energia pode ser fornecida pela inclusão de micro ou macromoléculas (açucares, gorduras, sais e 

outros), que anteriormente estavam em deficiência ou ausente no ciclo de ganho energético do 

organismo. Os alimentos podem ser encontrados em variadas formas, tais como sólidos, pastosos, 

líquidos e outros.  

 O milho (Zea mays ), dentre outros grãos, são ingredientes frequentemente utilizados na 

dieta não só humana, mas também nas dietas das aves comercializadas, que são por fim 

consumidas também na dieta humana. O milho, é um cereal de alto teor energético quando 

comparado com outros, sendo assim o mais importante deles, justificando, assim, seu uso em 

variadas dietas. Possuem estrutura complexa, composta de grande número de células que se 

encontram rodeadas por paredes celulares, as quais apreendem amido, proteína e gordura[1].  

 Diante disso considera-se que o acúmulo de metais traços em solos agrícolas para o 

cultivo do milho é um aspecto de grande preocupação quanto à segurança ambiental. De acordo 

com a literatura existe uma grande variação em relação à sensibilidade de espécies vegetais aos 

metais traços. De acordo com estudos realizado por Adriano (2001) [2] com vegetais importantes 

na dieta humana, ele apresenta culturas analisadas e classificadas de muito sensíveis a muito 

tolerantes a diversos metais traços. A sensibilidade, a esses metais nas culturas analisadas, foi 

apresentada a seguir em ordem decrescente: amendoim (Arachis hypogaea L.), soja (Glycine 

max L. Merrill) e milho (Zea mays L.).  

 A sobrevivência das espécies que se desenvolvem em ambientes contaminados não está 

relacionada a capacidade de anulação do efeito tóxico desse elemento contaminante mas sim da 

capacidade de tolerar esse efeito. E ainda de acordo com Berton (2000)[3] há uma variação 

nas concentrações dos metais traços nos diversos tecidos vegetal, o o grão foi apresentado como a 

região onde apresentar a menor concentração em relação aos outros tecidos. 

As substâncias contaminantes podem entrar em contato com os alimentos através de dois 

processos distintos: a contaminação direta no ambiente (fertilizantes, herbicidas, etc.) ou no 

processamento (produção, armazenamento ou preparo) do produto manufaturado [4]. As frutas 
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também podem conter em sua composição substâncias contaminantes. Esta condição pode ser 

relacionada com o local de plantio ou com a própria fisiologia da planta [5,6]. 

Os vegetais apresentam grandes funções para o melhor funcionamento do organismo, 

apresentam em sua composição elementos como Ca, Fe, Na, K, P e outros com características 

antimutagênicas e antioxidantes. No entanto, durante os processos de cultivo e industrialização de 

vegetais como o milho, são submetidas a processos que podem resultar em contaminação. Neste 

caso, os vegetais se comportam como meio primário de entrada de espécies tóxicas com fortes 

potenciais mutagênicos e envelhecedores celulares [7, 8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Diversos efeitos nocivos e danos causados ao longo prazo à saúde pública são atribuídos a 

alguns elementos-traço. Com o crescente aumento do consumo do milho como componente na 

dieta humana, que apresentam uma maior facilidade em seu armazenamento e preparo, é 

oportuno fazer a avaliação da sua composição elementar. Esta avaliação consiste no 

conhecimento da composição dos alimentos em termos da quantificação de macro e 

micronutrientes, além da presença de elementos que possam proporcionar algum risco à saúde do 

indivíduo [14, 15].  

A conversão de matrizes sólidas ou pastosas em solução líquida é geralmente requerida 

para a determinação de componentes inorgânicos em diferentes amostras empregando técnicas 

espectrométricas [16]. A matriz, geralmente em um estado complexo, rico em material orgânico, 

deve ser convertida em uma solução límpida, na qual os elementos estejam sob formas adequadas 

à detecção. A etapa que antecede esse estágio é chamada de processo de digestão [17]. Essa fase 

do trabalho laboratorial é considerada uma etapa trabalhosa e consome a maior parcela de tempo 

da análise. Amostras de polpas de frutas representam matrizes com certo grau de complexidade, 

pois apresentam teores de matéria orgânica e outros particulados, que impossibilitam a introdução 

direta do material na maioria dos equipamentos de detecção baseados em espectrometria.  

Diversos métodos têm sido sugeridos para a conversão de amostra bruta à condição 

desejada para a detecção. Estes métodos são geralmente classificados em dois tipos: métodos por 

via úmida e por via seca. Nos métodos por via úmida, são utilizadas soluções para a 

decomposição da matéria orgânica através de ataque por oxidação. Misturas de ácidos minerais e 

peróxido de oxigênio são comumente empregadas nestes processos. O método por via seca 

envolve a destruição da matéria orgânica através do aumento da temperatura, oxidação de 

componentes orgânicos no O2 atmosférico.  
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O método de digestão por via úmida pode ser executado utilizando-se sistemas 

abertos/fechados. Sistemas fechados com aquecimento assistido por microondas viabilizam 

procedimentos de digestão muito rápidos e eficientes. O tempo requerido para a conversão da 

amostra é reduzido em torno de 80%, em relação a sistemas que utilizam aquecimento 

convencional. Além disso, há redução dos riscos de contaminação e de perdas de espécies 

voláteis. Estes processos viabilizam, também, o uso de menores quantidades de reagentes [18]. 

 Essa pesquisa justifica-se pela escassez de estudos que analisam metodologias de digestão 

que facilitem a melhor quantificação da composição de amostras de milho. Que são altamente 

consumidas por grande parte da população em especial da região nordeste que fazem uso da 

farinha de milho em diversos pratos de sua culinária.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Alimentos, Substâncias Químicas E A Saúde Humana 

 

2.1.1 Fontes alimentares e a dieta humana 

 
 

Alimentos são fontes primárias de ganho energético por todo organismo vivo. A energia 

pode ser fornecida pela inclusão de micro ou macromoléculas (proteínas, gorduras, sais minerais 

e outros), que antes estavam em deficiência ou ausente no ciclo de ganho energético do 

organismo.  

Todos os organismos necessitam de matrizes energéticas, essas podem ser incorporadas 

por meio de ingestão de alimentos sólidos, líquidos ou em outras formas. Esses alimentos trazem 

consigo variadas concentrações de micro e macronutrientes e outros elementos que não são 

essenciais  para a saúde e nutrição.  

 O modo de introdução de elementos como fósforo (p), enxofre (s), cálcio (Ca), potássio 

(K) e magnésio (Mg), que se apresentam com um alto grau de essencialidade para reações 

metabólicas e seu ganho acontece por meio da ingestão de plantas e carnes. Esses elementos são 

encontrados com grande ocorrência nos sistemas ambientais naturais, estes elementos são 

usualmente denominados de macroelementos, além desses, vão existir outros elementos que sua 

ocorrência se dá de reduzido ou em baixa quantidades na natureza, e a esses é dado o nome de 

micronutrientes, e alguns casos de elementos traços. Elementos como carbono (C), oxigênio (O), 

hidrogênio (H) e nitrogênio (N) são caracterizados como integrantes da biomassa de tudo que 

existe na natureza [19, 20].    

 Existem cerca de 40 nutrientes que são vitais e devem se apresentar nos alimentos que 

são absorvidos no aparelho digestivo e que vão ser degradados para formarem outras substâncias 

essenciais para o organismo, sendo classificados mediante seus papéis nas funções energéticas e 

reguladoras plásticas, ou também pelos nutrientes fornecedores de energias e repositórios, como 

afirma Farias (2006) [21]. 

Na literatura é relatado que alguns metais atuam como catalisadores nas reações 

oxidativas de macromoléculas biológicas, portanto, as toxicidades associado com estes metais 

pode ser devido a dano oxidativo tecidual [22]. 
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2.1.2 Fontes alimentares e o milho 

 

O milho (Zea mays), também chamado abati, auati e avati [23]. Grãos de milho são 

fortemente comercializados devido ao seu potencial de nutrição para os seres humanos e animais. 

Os primeiros relatos sobre o cultivo de milho datam de cerca de 7.300 anos e foram feitos em 

pequenas ilhas próximas ao litoral mexicano. Em pesquisas realizadas na Universidade do Estado 

da Flórida, do Museu Nacional de História Nacional dos Estados Unidos, do Instituto 

Smithsonian, do Instituto da República do Panamá e da Universidade do Estado de Washington, 

são relatadas que essa cultura se espalhou de forma rápida pelo México. E com o passa de poucos 

anos  foram espalhadas  por todo o continente americanos e demais regiões tropicais da América, 

como o Panamá e a América do Sul [24].Com o passar dos anos, o alto nível de domesticação e o 

melhoramento genético tornaram a planta completamente dependente da ação humana[25].  

O milho apresenta um alto potencial produtivo  e diferentes dos tempos passados com um 

grande aparato tecnológico para uma melhor produção.  Em relação ao seu cultivo que em dias 

atuais é bastante mecanizado e com forte ligação com a engenharia biotecnologia, além de uso de 

técnicas sofisticadas para o seu plantio e serviço de colheita.  Dados do ano de 2009 revelam que 

a produção foi 817 milhões de toneladas, valores superior a produção de que arroz (678 milhões 

de toneladas), e  trigo (682 milhões de toneladas), com 332 milhões de toneladas produzidas 

anualmente somente nos Estados Unidos[26]. De modo consolidado os Estados Unidos é o maior 

produtor mundial de grão do mundo, fato é demostrado na tabela 01 [26]. O Brasil se destaca 

como um dos quatro maiores produtores e exportadores de grãos do mundo, esse dado é apontado 

em relatório do USDA/IBGE no ano 2012, como são apresentados nas tabelas 1 e 2. Os estados 

que apresentam um bom desempenho nesse contexto é o Paraná  com a maior produção, sendo 

equivalente a 27 por cento da produção nacional, seguido de Mato Grosso e demais estados da 

federação. Em 2012 a produção brasileira de milho (71,1 milhões de toneladas) cresceu 27,7% e 

superou a da soja (65,9 milhões de toneladas) [27]. 
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Tabela 01: Produtividade Milho - 2011/2012 

País Produtividade 

Estados Unidos 9240 

EU-27 7350 

Argentina 5970 

China 5740 

Brasil 4050 

Fonte:USDA/CÉLERES abril/12, em kg/ha. 

 

Tabela 02: Produção Mundial do Milho - 2011/2012 

Classificação País Produção % 

1 Estados Unidos 313.918 36,3% 

2 China 191.750 22,2% 

3 EU-27 64.524 7,5% 

4 Brasil 62.000 7,2% 

Fonte:USDA abril/12, em milhões de toneladas. 

 

O milho é um produto que pode ser consumido in natura ou  também como matéria prima 

para variados tipos de pratos e produtos,  e pode ser considerado como uma importante matriz 

energética para os organismos vivos, principalmente para o homem.  Diferentes de outros cerais 

como o trigo e o arroz, apresentam a necessidade de serem refinados durante seus processos de 

industrialização,  esse cereal (milho), mantem a sua casca que retêm considerada massa  de 

material fibroso, que o caracteriza como ideal para eliminação de toxinas  dos organismos 

humanos.  Uma  segunda característica do milho é a presença de grandes quantidades de 

carboidratos, proteínas e vitaminas do complexo B e também ser constituído de açúcares, 

gorduras e vários sais minerais como ferro, fósforo, potássio e zinco. Entretanto, em sua 

composição detêm quantidades elevadas de ácido fítico, que acaba dificultando a absorção destes 

no organismo [24].  

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA relata que no Brasil de 

toda sua produção, apenas cinco por cento do milho é destinado a para o consumo de forma direta 

para humanos, parte da produção é exportada e outra parte e destinada a produção de ração para 

diferentes culturas. As quantidades que são destinadas ao consumo são viabilizadas a população 

sobre a forma de matéria-prima principal para a produção de variados pratos típicos da culinária 

brasileira, tais como: bolos, mingaus, polenta, cuscuz, angu, pamonha ou até mesmo o milho 
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cozido. Na indústria alimentícia é usada como ingredientes para a produção de biscoitos, pães, 

geleias, adoçantes, sorvetes, chocolates e maioneses [28].   

 

2.1.3. Metais e sua presença nos alimentos 

 

 

 Os processos metabólicos e outras funções fisiológicas são diretamente dependente da 

ingestão apropriada e equilibrada de nutrientes. São conhecidos um total de 49 componentes 

nutritivos que apresentam em sua composição elementos químicos com alto grau de 

essencialidade no sustento da vida humana [29]. 

Elementos metálicos, presentes em baixas concentrações, têm função importante, pois 

estão ligados a proteínas ou enzimas específicas, exercendo papel efetivo nas suas atividades 

biológicas. Porém, o intervalo de concentração que determina a essencialidade é, geralmente, 

muito estreito, com implicações graves quando esses limites não são respeitados. Os elementos 

tóxicos afetam negativamente vários processos metabólicos e, quando presentes em 

concentrações relativamente altas, podem causar danos irreversíveis e até levar a morte do 

indivíduo [32]. 

O gastrointestinal dos seres humanos durante toda a vida está exposto a variados tipos de 

poluentes ambientais, dentre esses temos os elementos químicos, sendo alguns deles considerados 

macronutrientes, micronutrientes e os elementos traço. Os micro e macro nutrientes são 

essenciais para manutenção e melhor funcionamento do organismo, diferentes dos elementos 

traço, que são dispensáveis ao organismo, e em caso de acúmulo podem trazer malefícios ao 

corpo. Por exemplo, o metabolismo do metal tóxico pode ser semelhante ao metabolicamente 

relacionados essenciais. Casos de trocas elementos químicos no sistema metabólico pode ser 

exemplificado com o que acontece com Pb  que troca o sitio com o Ca no centro sistema nervoso 

e Pb que assumem os lugares de Fe e Zn em heme metabolismo. As células humanas que estão 

envolvidas no transporte de metais tais como gastrointestinal, fígado ou células tubulares renais 

são particularmente susceptíveis toxicidade [30]. 

Alguns elementos inorgânicos tais como Na, K, Ca, P são essenciais para o homem, os 

elementos Pb, Cd, Hg,  quando encontrados em organismos podem causar  sérios danos 

patológicos e efeitos neurológicos, mesmo em baixos níveis de 10-50 ppm. Elementos como Fe, 
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Cu e Zn são necessários, pois, ajudam  na manutenção e bem estar físico. Entretanto, eles 

também quando se apresentam em grande concentrações podem causar efeitos adversos  a saúde 

do individuo [31].  

Espécies químicas que se apresentam em baixas concentrações em material biológico são 

designados elementos traço ou micro minerais. É sempre questionada a essencialidade de alguns 

desses elementos traço, porém, ainda são considerados essenciais e benéficos à espécies vivas 

[32]. Os elementos traço são disponíveis para a biota através da disponibilização de efluentes 

resultantes de atividades humanas, industriais, urbanas e agropecuárias, e também podendo ser 

variável de componentes naturais como da deposição atmosférica, solos, águas e biota [33]. 

Existem relatos que de forma natural, os elementos traço são redistribuídos para o ecossistema 

[34]. Esses elementos quando presente no ambiente é facilmente incorporado pelas plantas e 

animais que são consumidos pelo homen.   

Uma das fontes naturais de elementos essenciais ao nosso organismo são os alimentos. 

Informações sobre sua distribuição nos alimentos é importante para estimar a absorção de 

elementos essenciais e para avaliar os potenciais riscos à saúde causados pela exposição a 

elementos tóxicos [35]. 

 

 

2.2 Estudo dos Metais 

  

2.2.1 Cromo  

 

 

O elemento químico cromo é um metal de transição branco, cristalino com baixa 

maleabilidade e ductibilidade, possui número atômico 24 e massa atômica relativa 51, 996 u está 

localizado no grupo VI-B da tabela, seu nome deriva da palavra “Chroma” e traduzida do grego 

é cor. O cromo tem ampla utilização em processos químicos principalmente em eletroquímica, 

galvanoplastia e eletrodeposição, além de ser usado na fabricação de ligas metálicas contendo 

ferro e níquel e em sínteses orgânicas. [36]. 

 O cromo é considerado um metal pesado, bem como também, um elemento traço, tendo 

seu efeito cumulativo em organismos vivos, e quando presente no ciclo metabólico podem causar 
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diversos danos de ordem nefrotóxicas, fisiológicas e neurotoxicas aos seres humanos e animais, 

esse fato se dá quando sua presença no meio ambiente ultrapassa os limites predeterminados [37]. 

O cromo é um elemento comumente encontrado na crosta terrestre. Entre as fontes 

naturais de contaminação ambiental estão os incêndios florestais e as erupções vulcânicas. Em 

áreas onde ocorrem deposito significativo de cromo, as fontes de água podem apresentar 

concentrações superiores a 50,0 µgL
-1

 valores esses que ultrapassam padrões nacionais e 

internacionais para água potável [38]. 

O elemento químico cromo apresenta-se com vários estados de oxidação, os estados de 

oxidação com maior prevalência são Cr (III), e Cr (VI), onde estes se comportam com diferença 

em relação a sua toxicidade, biodisponibilidade e migração [39, 40]. Cada estado de oxidação 

apresenta diferentes funções metabólicas como é o caso de Compostos de Cr (III), que 

desempenham um papel vital no metabolismo da glicose, proteínas e lípidos. Já os compostos de 

Cr (VI), são dispensáveis, pois são tóxicos e cancerígenos para a saúde dos seres humanos [41].  

Os compostos de cromo (III) que são considerados elementos traço são essenciais e 

podem ser encontradas em baixas concentrações em alguns alimentos como carnes, cereais 

integrais, oleaginosas e leguminosas. De mesmo modo os compostos de cromo (VI), também 

podem ser encontrados, o que justifica estudos [42].  

 

2.2.2 Chumbo 

 

 

O chumbo é um metal de cor azulada ou com uma tonalidade cinzenta prateada, o seu 

número atómico é 82 e a sua massa atómica é 207.19 g/mol. Pertence ao grupo IVA da tabela 

periódica e tem quatro isótopos de ocorrência natural (208Pb,206Pb, 207Pb e204Pb). O chumbo 

tetraetil e tetrametil são exemplos de compostos ligados ao carbono sintetizados industrialmente e 

são usados como aditivos em combustíveis [36, 37].   

O elemento químico Chumbo apresenta-se de forma natural no meio ambiente, com 

concentração média na faixa de 10 a 20 mg/kg [43]. Maior parte da poluição por chumbo é 

relativa ao processo de octanagem de combustíveis e liberação pelos canos de escapamentos 

(com redução nas ultimas décadas), escórias industriais, produção de baterias e inseticidas [44].  

Uma das formas de contaminação humana por chumbo é por meio da ingestão de 

diferentes tipos de alimentos e bebidas que de algum modo tenha recebido alguma carga de 
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contaminação do metal [43]. Outras formas de contaminação é através da inalação de partículas, 

absorção pelas mucosas e absorção pela pele [43].  

É destacado que esse elemento, quando exposto ao organismo de modo excessivo ataca o 

sistema hematopoiético, o que resulta na redução da biossíntese da heme, levando esse ser a 

desenvolver um quadro de anemia [45].  Esse metal ainda debilita outras regiões periféricas do 

corpo como é o caso do sistema nervoso, onde pode ser constata um conjunto de sintomas tais 

como, dor abdominal, obstipação e paralisia [46, 43].   

Para crianças e mulheres gravidas esse elemento demostra um fator de maior 

agressividade. No caso de crianças e fetos a presença do elemento traço pode causar 

encefalopatias e atrasos mentais, e para mulheres gravidas anemia aguda. Nesse sentindo os 

valores que são tolerados, para crianças e mulheres gravidas não expostas, é estabelecido como 

na concentração de 60 μg Pb/dia e 250 μg Pb/dia, respectivamente. Esses valores correspondem a 

níveis de chumbo no sangue de 10 μg/dl [45, 46].  

A contaminação por esse metal pode ocorrer de diferentes formas, inclusive ingestão de 

alimentos contaminados, o que justifica esse estudo.  

 

2.2.3 Cobre  

 

 

O metal cobre é tipicamente apresentado com cor marrom-avermelhado, localizado na 

família 11 da tabela periódica, com numero atômico 29. O metal cobre em solução apresenta 

coloração azul intenso, devido ao seu grau de hidratação e suas transições eletrônicas. O metal é 

encontrado com quatro estado de oxidação, sendo eles Cu(0), Cu(I), Cu(II) e Cu(III). Sua 

ocorrência isotópica natural é de 69,17% para o 
63

Cu e de 30,83% para o 
65

Cu. Com propriedades 

físicas desejáveis para a indústria tais como a elevada condutividade térmica e elétrica, 

maleabilidade, baixa corrosividade (ou resistência à corrosão), capacidade de se amalgamar e 

aspecto agradável [47]. 

Sua presença na natureza é na forma de sais como sulfetos, arsenitos, cloretos e 

carbonatos. Por estar presente na crosta terrestre, a principal fonte natural de cobre são as poeiras. 

Outras fontes naturais são os vulcões, os processos biogênicos, os incêndios florestais e as névoas 

aquáticas. Enquanto sua distribuição, a principal fonte são os ventos, distribuindo até 65% do 

cobre emitido pelas fontes naturais para a atmosfera [48].   
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A dispersão de cobre na atmosfera é bem superior por ações antropogênicas do que 

aquelas geradas de modo natural. Uma vez que as fontes antropogênicas de cobre incluem a 

emissão pelas atividades de mineração e fundição, pela queima de carvão como fonte de energia 

e pelos incineradores de resíduos municipais. As atividades de mineração e refino do cobre são as 

fontes emissoras de maior importância [48].  

 No organismo humano o elemento cobre tende a realizar diversas funções metabólicas, 

sendo essencial nos sistemas imune, nervoso e cardiovascular, bem como na manutenção da 

saúde óssea. O cobre é componente de um grande número de proteínas e enzimas que 

desempenham funções biológicas fundamentais às células e que contribuem para a manutenção 

de sua homeostase [49]. 

A presença do metal cobre em alimentos variam de uma localização para outra, devido ao 

tipo de manejo do solo, condições ambientais, cultivo e processos industriais empregados. Em 

geral, a maior parte dos alimentos contém menos de 10 mg de Cu/Kg. A variação no ingresso 

depende dos hábitos alimentares e da concentração de cobre na água consumida. Todas as demais 

vias (pulmonares ou dérmica) são insignificantes quando comparadas com a via oral [50].  

 

2.2.4 Cobalto  

 

 

É um metal que apresenta classificação periódica de elemento de transição e situado 

no grupo 9. Na indústria é bastante usado para a produção de superligas para aviação, ligas 

resistentes a corrosão, aços rápidos, carbetos, ferramentas de diamante, pigmentos, vidros, 

fertilizantes, na indústria de petróleo e química, como catalisador, e na medicina como fonte de 

radiação (Co-60). O Co-60, radioisótopo é usado como fonte de radiação gama em radioterapia e 

esterilização de alimentos [37,36 , 51]. 

O elemento químico cobalto é metal que se apresenta na crosta terrestre com baixa abundância, 

sua ocorrência em termos de concentração no solo, água do mar é da faixa de 0,1 a 40 µg g
-1 

e 0,1 

a 0,6 µg g
-1

, respectivamente.  Com ocorrência típica a sedimentos, minerais e a toda biota [52]. 

 Para o organismo humano esse elemento  apresenta uma função primordial nas reações 

de algumas enzimas  no metabolismo, e é o principal constituinte da vitamina B12 [53, 54].  Por 

se tratar de um metal com alta essencialidade o seu valor de ingestão  diária para adultos 3 a 4 µg, 
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desse metal na forma de  complexos vitamínicos,  sendo que a concentração em material 

plasmático de seres humanos é de 450 pg mL-1. Em alguns órgãos, como fígado, coração e rins a 

concentração de vitamina B-12 é particularmente elevada. A vitamina B-12 é amplamente 

indicada para o tratamento de diversas doenças, como anemia perniciosa e distúrbios 

relacionados à fadiga muscular.  Sendo que a ausência no corpo pode causar anemia perniciosa 

[55].  Entretanto, esse metal quando presente em altas concentrações  pode ser danoso para o 

organismo, pois,  ele passa a competir com átomos de ferro, dificultando a absorção do ferro [53]. 

Desta forma a determinação de cobalto em alimento é de suma importância. 

 

2.2.5 Ferro  

 

 

É um elemento bastante abundante na crosta terrestre, sendo esse distribuído na forma de 

vários minerais tais como a hematita (Fe2O3), a magnetita (Fe3O4), a limonita (FeO(OH)), a 

siderita (FeCO3), a pirita (FeS2) e a ilmenita (FeTiO3) [56]. Na indústria é comumente usado na 

fabricação de ligas, materiais imantados e demais do seguimento. O elemento químico ferro 

ocorre de modo livre nos ecossistemas por meio de deposição das ações humanas, com destaque 

especial para o despache de indústrias em efluentes de material sem os devidos tratamentos. Um 

segundo aspecto se relaciona com a crescente demanda produção agrícola, fazem uso de 

defensivos e fertilizantes, aumentando as concentrações desse elemento no ambiente [57].  Além 

desses fatos citados para contaminação por ferro é conhecido também que de modo natural 

acontecem as contaminações ambientais, como pode ser demostrado com as situações de 

contaminação do ferro o desgaste natural das rochas contendo minérios de ferro, meteoritos e o 

escoamento superficial do metal. 

A essencialidade do ferro é reportada as características físico-químicas e os estados de 

oxidação que é Fe (II) e Fe (III), fazendo com que ele se torne  fundamental para existência e 

bom funcionamento de todo sistema vivo [56]. 

 O ferro é tido como fundamental para funções fisiológicas de plantas e animais. 

Entretanto, é ele apresenta-se como elemento químico fortemente reativo, tendo seu potencial 

acrescido quando rege com o oxigênio, formando composto que tem forte potencial no ataque de 

material proteico e danificar membranas celulares ou degradar o DNA. Dentre as diversas 
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funções do ferro as mais importantes são: atuar como vetor de oxigênio, formando com ele uma 

combinação facilmente dissociável, permitindo que o oxigênio transportado seja cedido aos 

tecidos na medida de suas necessidades. Servir de catalisador da oxidação nas células e nas 

moléculas livres de hemina e atuar como constituinte das diástases oxidantes (catalase, 

peroxidase, citocromos), intervindo em numerosas reações de oxidação, por meio das quais se 

libera energia dos constituintes alimentares. A atividade de muitas enzimas envolvidas nestas 

reações bioquímicas diminui durante a deficiência de ferro nos tecidos [58, 59, 60]. O ferro pode 

ainda estar envolvido na função imunológica e no desempenho cognitivo [61]. 

A absorção de ferro é influenciada por uma variedade de fatores, entre eles, a 

concentração e a forma química do ferro ingerido, a presença de fatores na dieta que promovam 

ou inibam a sua absorção e o estado de ferro no organismo [62]. A quantidade de ferro estocada 

no organismo é importante porque afeta a absorção alimentar desse elemento. O conteúdo de 

ferro no organismo é controlado, principalmente, pelo mecanismo homeostático de regulação e 

pelas necessidades fisiológicas individuais, ou seja, quanto menor a quantidade de ferro 

depositado no organismo, tanto maior é a quantidade absorvida no trato intestinal, e vice-versa. A 

homeostase de ferro é controlada, em primazia, pela absorção e, secundariamente, pela excreção 

[63, 64, 65].   

 

2.2.6 Manganês  

 

 

O manganês (Mn) é um metal cinza claro que não ocorre na forma pura (elementar), mas 

combinado com outras substâncias, como o oxigênio, enxofre e cloro. Processos naturais e a 

atividade humana são capazes de modificar compostos de manganês. O Mn inorgânico (retirado 

de rochas) é usado na fabricação de ligas metálicas, especialmente aços, em pilhas, palitos de 

fósforo, vidros, fogos de artifício, na indústria química, de couro e têxtil, e como fertilizante. O 

permanganato de potássio é usado como oxidante, branqueador e no tratamento de doenças da 

pele.  

O manganês encontra-se na natureza combinado com outros elementos, formando 

minerais, na sua maioria óxidos. Embora esteja amplamente disperso nas rochas, não há 

conhecimento de sua ocorrência na forma metálica. São conhecidos mais de cem minerais de 
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manganês; entretanto, pouco mais de uma dezena, constituem minerais de minério. De um modo 

geral, eles ocorrem na natureza nas formas de óxidos, hidróxidos, silicatos e carbonatos [66]. 

As formas orgânicas são usadas em fungicidas e inibidores de fumaça, entre outros usos. 

O metal é utilizado também em pequenas quantidades no medicamento mangafodipir trissódio 

(MnDPDP) como contraste na imagem por ressonância magnética (IRM) [67]. 

O manganês chega ao mercado em duas formas: no estado natural e tratado. Este último é 

beneficiado com o objetivo de ser empregado em diversos produtos, tais como: baterias, 

agricultura (fertilizantes, fungicidas, rações), agente de secagem de pintura, agentes oxidantes 

para corantes, aromatizantes e agente de vedação, bem como aplicações no meio ambiente 

(tratamento de água, controle da poluição do ar, aditivos de combustão) e na hidrometalurgia 

(urânio e zinco), entre outros [68].  

Comportamento no ambiente do manganês e seus compostos podem existir na atmosfera 

na forma de partículas em suspensão, resultantes da erosão do solo, emissões industriais e 

vulcânicas, assim como da queima de gasolina contendo TMM. Essas partículas apresentam 

meia-vida em torno de alguns dias. No solo, o material particulado contendo Mn pode ser 

transportado para o ar e o estado de oxidação do metal, tanto nessa matriz como em sedimentos, 

pode ser alterado por atividade microbiológica [69]. 

O manganês é um nutriente essencial em pequenas quantidades para muitos organismos 

vivos, incluindo o ser humano, principalmente em processos reprodutivos, manutenção da 

estrutura óssea e funcionamento do sistema nervoso. A principal fonte de exposição da população 

geral é por consumo de alimentos ou suplementos nutricionais contendo manganês, no entanto, o 

metal apresenta baixa toxicidade após ingestão. Trabalhadores expostos cronicamente a aerossóis 

e poeiras contendo altas concentrações do metal apresentaram tosse, náusea, cefaléia, fadiga, 

perda do apetite, insônia e inflamação nos pulmões que podem levar a pneumonia química. A 

exposição a níveis muito elevados pode resultar em efeitos neurológicos e neuropsiquiátricos, 

como alucinações, instabilidade emocional, fraqueza, distúrbios de comportamento e da fala, que 

culminam em uma doença, semelhante ao Mal de Parkinson, denominada manganismo. Com a 

progressão da doença tem-se alteração na expressão facial, tremores, ataxia, rigidez muscular e 

distúrbios de marcha. Pouco se sabe sobre a toxicidade dos compostos de manganês [70]. No 

entanto, as evidências indicam que vários desses compostos podem induzir efeitos neurológicos, 

observados na exposição crônica humana via inalatória e na exposição crônica e intermediária de 
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animais expostos por via oral. Não há relato de casos de deficiência em manganês na população 

geral. Em animais, a deficiência é associada com prejuízo do crescimento, anormalidades no 

esqueleto, diminuição na função reprodutora de fêmeas e degeneração testicular em machos [71]. 

 

2.2.7 Magnésio  

 

 

O Mg (Magnésio) ocupa a oitava posição dos elementos que estão em maior abundancia 

no solo, e sua densidade é baixa, o que torna-o muito usado na indústria aeroespacial na forma de 

ligas, especialmente com cobre e alumínio, uma outra aplicação comum dessas ligas atualmente é 

na fabricação de próteses (braços, pernas artificiais), e também em aspiradores de pó, bombas 

incendiárias, dentre outras [72].  

A sua obtenção na indústria, segundo o autor supracitado, se dá por meio da eletrólise do 

cloreto de magnésio, MgCl2, fundido; comumente encontrado em na agua do mar (uma proporção 

de 1:800) ou em jazidas salinas. Outra forma de utilização do magnésio é o bem conhecido leite 

de magnésia, que funciona como laxante e também muito utilizado como anti-ácido. Esse produto 

do hidróxido de magnésio em suspensão aquosa. Tanto na fabricação de material refratário e 

isolante, quanto na fabricação de remédios efervescentes, utiliza-se muito o Cabonato de 

magnésio, MgCO3. 

O silicato de magnésio, é um composto muito conhecido encontrado na natureza e é 

vulgarmente nomeado como talco ou pedra sabão. Sendo útil atualmente para fabricação de 

talcos e de muitos outros produtos como produtos estéticos e remédios. O asbesto ou amianto, 

atualmente não é mais permitido o seu uso, tem uma larga aplicação na fabricação de roupas ante 

incêndio, telhados, materiais especiais ante perfurante [72].  

Em organismos vivos verificamos a presença do magnésio na clorofila (substancia 

essencial para fotossíntese) dentro dos cloroplastos, organelas celulares presente apenas em 

plantas e seres fotossintetizadores. Em animais o Mg é um elemento essencial à vida, sua 

participação está voltada para as reações enzimáticas, em reações metabólicas que envolvem os 

açucares. Em seres humanos pode-se verificar a presença desse elemento no meio intracelular 

celular, tecidos moles, e na constituição do sistema musculoesquélico do corpo [72]. 
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2.2.8 Sódio  

 

 

Atualmente o uso mais comum dessa substância é na fabricação de lâmpadas a vapor de 

sódio, que devido a suas características físicas as apresenta uma luz amarela, sendo 

frequentemente utilizado na iluminação de ruas, dentre outros ambientes. A cor amarela a partir 

do aquecimento desses sais é devido a característica dos íons de sódio que ao serem excitados por 

absorção de energia (calor) e em seguida retorna ao seu estado fundamental, emitindo luz amarela 

[73].  

O sódio, em conjunção com o cloreto, o potássio, é fundamental para manutenção do 

equilíbrio eletrolítico dos fluidos no organismo humano. Sua principal fonte na alimentação está 

no sal comum, esse constitui-se de 40% de sódio, rotineiramente utilizado na cozinha, para 

processar os alimentos e também de forma direta na mesa [74] . 

Seu excesso provoca o acumulo de líquidos, consequentemente há uma elevação do 

volume sanguíneo elevando também os níveis pressóricos, essa alteração da pressão sanguínea 

por longo período de tempo é chamada de Hipertensão Arterial (doença crônica cuja principal 

característica é nível pressóricos acima dos valores considerados aceitáveis). Essa doença tem 

como principal prejuízo fisiológico a sobrecarrega do coração, que resulta em muitos outros 

prejuízos no sistema circulatório [75].  

Para que haja um o consumo saudável de sódio, estipula-se um Valor Diário de 

Referência (VDR) cujo valor é 240mg, para um adulto considerado saudável, já para indivíduos 

idosos, acometidos de doenças crônicas, cardiovasculares, diabetes, e renais os valores a serem 

ingeridos estão abaixo do VDR. Sendo assim o sódio não é considerado um contaminante porem 

a ingestão dessa substância por meio do consumo de alimentos, mesmo assim devido aos seus 

potenciais prejuízos a saúde sua ingestão é altos valores é considerado um problema de saúde 

pública. Em vista disso a vigilância sanitária no Brasil, criou as normas sanitárias para ingestão 

do sódio, onde ela determina, dentre outros, que os rótulos dos produtos alimentícios, contenham 

a informação quanto a massa de sódio por porção consumida em mg (miligramas)[75]. 

Inúmeras marcas de bebidas atualmente vêm apresentando mesmo que teoricamente uma 

concentração de sais minerais compatíveis com a dos líquidos do organismo humano. Tais 

bebidas têm em sua constituição água, carboidratos, sais (sódio e potássio), são repositores de 
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água e íons, sendo assim são chamados de repositores hidroeletrolíticos, e são destinadas a atletas 

ou indivíduos que praticam treino intenso[76].  

Segundo Fonseca (2010) [76] o principal sal presente na água do mar é o cloreto de sódio, 

que contem altas concentrações desse composto chegando a 35 g de NaCl (aq)/Kg de H2O(l), 

isso torna-a impropria para o consumo humano. Em um meio como o anteriormente descrito o 

organismo humano por não ter a capacidade eliminar o sal ingerido faria com que as células por 

um processo chamado osmose, liberassem água na tentativa de diluir o sal, essa liberação acaba 

por provocar a desidratação. Porem a agua do mar ainda pode ser considerado uma solução para 

um problema atual, a demanda cada vez maior de água doce. Vários processos de implementação 

de processos de dessalinização já tiveram sua funcionalidade apresentada em larga escala, dentre 

eles a destilação, o congelamento e a osmose reversa. 

 

2.2.9 Zinco  

 

 

O zinco é um elemento metal com coloração branco-azulada e de forma cristalina. 

Encontrado no meio ambiente em diversos meios no ar, nos meios aquáticos, e também na crosta 

terrestre. Em todo organismo humano contêm de 2 a 3 gramas desse elemento, considerado de 

grande importância para as funções de defesa do organismo, participando também do processo 

digestivo e das funções do sistema nervoso, envolvido também no crescimento, no controle e 

desenvolvimento do doenças como diabestes e no paladar e olfação[77]. Verifica-se também que 

um número expressivo de enzimas do corpo humano necessitam de zinco, que tem participação 

direta no metabolismo. 

Uma característica importante desse elemento é o baixo ponto de fusão facilitando assim 

sua modelagem o que o torna importante na fabricação de em peças injetadas e centrifugadas. O 

ponto de ebulição do zinco é considerado baixo, e por ser bastante maleável entre 100 e 150°C, 

permite uma facilidades na extração e refino. Ele é encontrado na natureza principalmente sob a 

forma de sulfetos, associado ao chumbo, cobre, prata e ferro (galena, calcopirita, argentita e 

pirita, dentre outros). As mineralizações geralmente ocorrem no locais que hospedam o zinco na 

natureza, as rochas calcárias. O minério sulfetado de zinco está sujeito a grandes transformações 

na zona de oxidação formando óxidos, carbonatos e silicatos .  
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O zinco tem como característica a resistência à corrosão, sendo assim ele é empregado na 

confecção de revestimento protetor de vários produtos, muito utilizado na construção civil, na 

indústria de automóveis e de eletrodomésticos, destaca-se o seu uso para revestir aços estruturais, 

folhas, chapas, tubos e fios (processo chamado de galvanização realizado por meio da imersão ou 

eletrodeposição). Muito utilizado, em combinação com outros metais, na fabricação de ligas, 

devido a sua alta afinidade com cobre (em latões e bronzes) e com alumínio e magnésio (as ligas 

zamac)[77].  

 

 

2.3 A TÉCNICA ANALÍTICA 

 

Maior parte das técnicas espectroanalíticas baseia-se na absorção ou emissão da radiação 

eletromagnética de um átomo de um elemento químico qualquer. O entendimento do fenômeno é 

baseado no pressuposto que o elemento em estudo esteja com seus átomos no estado fundamental 

e na forma gasosa (menor nível energético, ou seja, os seus elétrons encontram-se em orbitais 

mais próximos).  A energia absorvida por esses átomos para atingir a sua promoção a um estado 

mais energético possa ser quantizada e essa informação é útil, pois, a quantidade absorvida é uma 

característica entisica de cada elemento, logo, sendo importante para sua determinação [78]. 

 Na emissão o átomo após absorver a radiação retorna ao estado de energia mais estável, 

liberando a energia adquirida sob a forma de radiação (luz), com o comprimento de onda 

diretamente relacionado com a transição eletrônica que ocorreu. Esse processo é denominado de 

emissão atômica e, assim sendo, a espectrometria de emissão baseia-se, então, na propriedade dos 

átomos neutros ou íons em estado gasoso de emitir, quando excitados termicamente ou 

eletricamente, radiações com comprimento de onda característico nas regiões ultravioleta e 

visível do espectro eletromagnético [78, 79]. 

 As técnicas espectroanalíticas, em especial a espectrometria de absorção e emissão 

atômica são meios disponíveis para elucidar a composição de diferentes elementos ou compostos 

presentes em alimentos, materiais biológicos e vários outros. O fator primordial que visa explicar 

essa situação relaciona-se com a alta seletividade, especificidades e facilidade de operação. A 

tabela 03 abaixo apresenta as técnicas que são usuais na para determinações de metais em 

diferentes amostras. 
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Tabela 03 – Classificação das Técnicas Esepctrométricas Atômicas 
 

Adaptado [78] 

 

 

A espectrometria de absorção e emissão atômica com o passar dos anos se consolidou 

como ferramenta útil nas determinações de composições elementares, sendo fortalecida com 

melhora de ganhos em precisão, exatidão e sensibilidade. Outra vantagem refere-se à melhora no 

sistema de detecção e inclusão de sistemas com determinações multielementares, como acontece 

com as determinações feitas por Espectrometria de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente 

Acoplado – ICP OES e a Espectrometria de Massa com Fonte de Plasma – ICP-MS[80]. 

Com os avanços tecnológicos e os problemas sociais derivados dos mesmos, fez com que 

as várias áreas do conhecimento motivam-se no intuito de concretizar estudos no sentido de 

Processo de 

atomização 

Temperatura 

de 

atomização/°C 

Base 

fenomenológica 
Nome comum e abreviatura da 

técnica: Esepctrometria de: 

CHAMA 1700-3150 

Absorção 

Emissão 

Fluorescência 

Absorção Atômica – FAAS 

Emissão Atômica – FAES 

Fluorescência Atômica – FAFS 

GERAÇÃO DE 

VAPOR 

FRIO 

Ambiente 
Absorção 

Fluorescência 

Absorção Atômica com geração de vapor frio – CV 

AAS 

HIDRETOS 

VOLÁTEIS 

+ CHAMA OU 

RESISTÊNCIA 

ELÉTRICA 

~2000 (p/ 

chama) 

~900 (p/ 

resistência) 

Absorção 
Absorção Atômica com sistema de geração de 

hidretos – HG AAS 

ELETROTÉRMICO 1200-3000 
Absorção 

Fluorescência 

Absorção Atômica Eletrotérmica – ET AAS 

Fluorescência Atômica 

Eletrotérmica – ET AFS 

PLASMA DE 

ARGÔNIO 

INDUZIDO 

6000-8000 
Emissão 

Fluorescência 

Emissão Atômica em Plasma 

Induzido- ICP OES 

Fluorescência em Plasma Induzido 

PLASMA DE 

ARGÔNIO DE 

CORRENTE DIRETA 

6000-10000 Emissão Plasma de Argônio de Corrente Direta DCP-AES 

ARCO ELÉTRICO 4000-5000 Emissão Emissão com Fonte de Arco 

CENTELHA 

ELÉTRICA 
40.000 Emissão Emissão com Fonte de Centelha 
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minimizar impactos e aperfeiçoar sistemas de identificação de possíveis dando sociais e 

ambientais. Nesse sentido a área de espectroanalíticas trabalhou com a necessidade de acelerar 

processos de analises, difundindo assim a ideia de determinações simultâneas, que implicaria em 

avaliações analíticas rápidas, com baixo custo e de fácil trabalho. Inúmeras pesquisas surgiram 

com o ideal de desenvolver espectrômetros com foco de elucidação multielementar.  

Dentro das técnicas espectroanalíticas é destacável o grande papel da Espectrometria de 

Emissão óptica de Plasma (ICP OES), que pode promover a determinação de maiores, menores e 

em muitos casos é usado para determinação de Oligoelementos em amostras complexas.  No 

entanto, uma condição que deve ser avaliada nas determinações com o uso do ICP OES é a 

configuração do equipamento que pode comprometer os limites de detecção que em muitos casos 

podendo ser inferior a de outras técnicas espectroanalíticas [81]. 

As determinações por ICP OES são realizadas através da atomização dos átomos dos 

elementos em estudo.  O plasma é considerado o quarto estado da matéria e o responsável pela 

absorção e consequentemente emissão em etapa posterior. Os plasmas são caracterizados por 

apresentarem ionização parcial e terem uma densidade de elétrons livres bastante elevadas [82]. 

O plasma é um gás parcialmente ionizado, produzido a partir de uma descarga em uma corrente 

de gás inerte (geralmente argônio), mediante aquecimento por indução em uma tocha de quartzo 

localizada dentro de uma bobina de indução ligada a um gerador de radiofrequência (são 

osciladores que proporcionam correntes alternadas operando com frequências e potências 

apropriadas) [82, 83]. 

Cada parte do ICP OES tem uma função essencial para o melhor desempenho na 

elucidação das amostras, por exemplo, a tocha é o local onde o plasma é formado, além da tocha 

a existências de vários tubos que são responsáveis para introdução das misturas de gases e 

também da amostra em estudo. São três tubos que são usuais para o ICP OES, o externo, onde o 

gás é introduzido tangencialmente, com fluxo superior a 12,0 L/min, o tubo intermediário, entra o 

gás auxiliar, a uma vazão próxima de 1,0 L/min, necessário para estabilizar o plasma e na parte 

interna do tubo, entra o aerossol da amostra, por arraste com gás em vazões abaixo de 1,0 L/min. 

O tipo de gás e as vazões podem modificar a forma do plasma, seu tamanho e a nitidez do 

contorno, e estas variações iram depender do procedimento e tipo de matriz a ser introduzida na 

tocha [79, 80 e 83].  
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O plasma gerado pelo campo magnético e a introdução simétrica do gás argônio faz com 

que ocorra dessolvatação e vaporização da amostra e em etapa posterior a atomização, excitação 

e ionização dos íons a serem determináveis no estudo. As desvantagens que são perceptíveis são 

as interferências que podem surgir nas determinações por ICP OES, sendo ela de transporte; que 

afeta o processo de nebulização e são causadas por variações de propriedades físicas das soluções 

das amostras (viscosidade e tensão superficial), a de ionização; que ocorrem quando são 

introduzidas amostras com uma elevada carga orgânica ou alta concentração de íons facilmente 

ionizáveis, tais como Na+ e K-, e as interferências espectrais; causadas pela complexidade do 

espectro de emissão dos elementos introduzidos no plasma devido à alta temperatura. Todas as 

interferências podem ser minimizadas controlando as configurações do ICP (potência do gerador 

de radiofreqüência, fluxo de gás, tipo de nebulizador), corretor de radiação de fundo 

(interferências espectrais) e/ou utilizando padrões internos [80 e 83]. 

Em várias situações de uso do ICP OES, é necessário converter as amostras sólidas, 

pastosas ou em condições semelhante para o estado líquido, com o intuito de manter de viabilizar 

as determinações. Com essa finalidade vários métodos são propostos na literatura para 

mineralizar, digerir e oxidar matéria orgânica presentes no analito. São destacáveis as vias 

úmidas e a seco, como por exemplo, o forno de microondas vaso fechado, amostragem de 

suspensão, incineração com uso de mufla e etc.  

A matriz, geralmente em um estado complexo, rico em material orgânico, deve ser 

convertida em uma solução límpida, na qual os elementos estejam de formas adequadas à 

detecção. A etapa que antecede esse estágio é chamada de processo de digestão [84]. Essa fase do 

trabalho laboratorial é considerada uma etapa trabalhosa e consome a maior parcela de tempo da 

análise. Amostras alimentares de um modo geral representam matrizes com certo grau de 

complexidade, pois apresentam teores de matéria orgânica e outros particulados, que 

impossibilitam a introdução direta do material na maioria dos equipamentos de detecção 

baseados em espectrometria. 

O preparo da amostra é uma etapa de grande relevância em um estudo analítico, e em 

alguns casos podem também ser fontes de erros do estudo. Alguns cuidados devem ser 

observados para minimizar ou excluir todo o potencial de erro analítico [85]. A preparação da 

amostra é a etapa crítica dentro de um protocolo analítico e envolve desde a simples diluição até a 

solubilização parcial ou total. Métodos de decomposição por via seca ou úmida, envolvendo o 
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aquecimento das amostras em sistemas abertos ou fechados, utilizando várias formas de energia 

como térmica, ultra-som ou radiante (infravermelho, ultravioleta e microondas) são empregados.  

O desenvolvimento de uma técnica de preparo de amostras que resulte em uma completa 

solubilização, na retenção de elementos voláteis, redução das contaminações do frasco e da 

atmosfera, baixos valores de branco dos reagentes e rapidez é um dos pontos mais fracos de uma 

análise química. Atualmente, uma técnica de preparo de amostra que seja universal não existe. 

Devem ser observados, prioritariamente, os requerimentos do elemento a ser determinado e da 

amostra [86].  Quando a amostra é encontra na forma sólida o requerimento normal é a conversão 

do material sólido em uma forma líquida. Levando sempre em consideração a solubilização de 

todos os analitos de interesse; a remoção da matriz orgânica.  

Dentre as estratégias empregadas para o preparo de amostras sólidas podem ser citados: a 

dissolução direta em água ou solução aquosa sem mudança química; a dissolução em ácido, ou 

mistura de ácidos, com mudança química (mudança no estado de oxidação do elemento a ser 

determinado)[87]. Os processos de digestão de amostras são divididos em três classes, como é 

demostrado na tabela 04: 

Tabela 04: Modos para digestão de amostra.  

A. Decomposição por via úmida B. Combustão C. Fusão 

A.1 em sistemas abertos: 

Com aquecimento convencional 

B.1 Em sistemas abertos:  

- Via seca  

-Via seca a baixas 

temperaturas 

C.1 Dissolução após fusão da amostra 

com fundente apropriado (envolvendo 

mudanças químicas)  

A.2 em sistemas fechados: 

Com aquecimento por microondas 

B.2 em sistemas fechados:  

-Frascos de combustão. 

 

 B.3 em um sistema dinâmico  

 (Adaptado de Krug, 2000) [Erro! Indicador não definido.] 
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2.3.1 Via Seca 

 

A decomposição por via seca é considerada como a estratégia de maior facilidade para 

tratamento da amostra bruta[88].  Ela é fundamentada no aquecimento da amostra em um forno 

tipo mufla na presença de ar a 400-800 ºC, permitindo a destruição da matéria orgânica. Após a 

decomposição, o resíduo é dissolvido em ácido e transferido para um frasco volumétrico antes da 

análise. O fator que agrega grande significância a técnica é a possibilidade de trabalho com 

maiores massas de amostra, visando à diminuição desse volume quando for redissolvido em 

pequeno volume de ácido antes da determinação, o que diminui a diluição e permite 

determinação de elementos presentes em baixas concentrações. É destacável também como 

vantagens são a não necessidade de emprego de reagentes e o baixo tempo de atenção exigido do 

operador.   Porém a maior fragilidade no uso do método se revela no sentido da ocorrência de 

perdas considerável de elementos que apresentam maior facilidade de escape quando submetidos 

a altas temperaturas, como exemplos tem-se elementos como: Hg, B, Pb, Zn, Cd, Ca, In, Te, As, 

Sb, Fe, Cr e Cu. Uma solução apresentada na literatura é que para alguns casos podem-se 

adicionar espécies ou compostos que cumpram o papel de retardar as perdas desses elementos. 

Outros convenientes que são encontrados são: a necessidade de muito tempo para a queima de 

alguns materiais, alto gasto de energia, dificuldade na dissolução dos materiais após a queima e 

contaminação [85 e 89]. 

 

2.3.2 Via Úmida  

 

 O método de digestão via úmida é sempre empregado para as determinações em que se 

deseja a disponibilidade total do analito para a solução aquosa [90]. O aquecimento é quase 

sempre empregado, e acontece normalmente por convecção em equipamento que apresentam 

fácil manuseio, a exemplo tem-se blocos digestores, chama ou fornos convencionais e por 

microondas, normalmente empregando ácidos minerais oxidantes e peróxido de hidrogênio. 

Métodos em via úmida a baixas temperaturas também são empregados, como método de Fenton 

(formação de radical a partir da reação entre Fe
2+

 e H2O2), métodos enzimáticos, decomposição 

com surfactantes e irradiação por ultravioleta [91].  
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Kingston e Jassie (1988), Krug et al. (2000) [85e 90], apontam que para processos de 

digestão de amostras o ácido nítrico (HNO3), apresentam boas condições de trabalho. O seu 

ponto de ebulição na faixa de 122 °C facilita a digestão de amostras orgânicas, libera os 

elementos na forma de nitratos solúveis e é normalmente comercializado em modo bastante puro, 

a 65 – 69% (> 69 %, HNO3 “fumegante”). Porém é destacável que em concentrações inferiores a 

2,0 mol l
-1

 apresenta-se como pobre oxidante. No entanto, quando combinado com ácidos 

complexantes, principalmente HCl,  e com H2O2, ou pelo aumento da pressão e da temperatura, 

ocorre um grande aumento do poder oxidante.  

Além do acido nítrico são usados outros ácidos como: Acido Clorídrico (HCl), que apesar 

de ser um ácido forte, não possui propriedades oxidantes e reage com a maioria dos cátions 

metálicos de transição, formando complexos bastante fortes com Au, Tl e Hg e mais fracos com 

Fe, Ga, In e Sn. A mistura resultante do HNO3 com Clorídrico resulta na água régia, empregado 

na dissolução de materiais geológicos e amostras ambientais. Não é normalmente empregado 

para dissolução de matéria orgânica. Quando em concentrações baixas de HCl, adequado para 

uso com ICP-OES, mas inadequado para ICP-MS (Cl).  O ácido Sulfúrico (H2SO4), que é 

também frequentemente empregado combinado com HNO3, com finalidade de elevação da 

temperatura de ebulição do meio reacional, bem como agilizar o processo de oxidação, agindo 

como oxidante inicial das misturas ácidas. O acido perclórico (HClO4), apresenta altas 

temperaturas, é um forte agente oxidante para matéria orgânica, apresenta baixo poder 

complexante. Na escala de classificação dos ácidos é conhecido o forte potencial do fluorídrico – 

HF, que tem o seu ponto de ebulição na faixa de 112 
o
C,  e é considerado como ácido fraco, não 

oxidante, é empregado para a dissolução de silicatos, pois o F-  é um poderoso ânion 

complexante, reage com os elementos que forma óxidos refratários difíceis de serem dissolvidos. 

Necessidade da adição de ácido bórico para mascarar o HF e dissolver os fluoretos precipitados 

[92].   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Comparar os resultados obtidos por meio de quatro metodologias de digestão, para 

determinação da composição elementar (Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P, Pb e Zn) de amostras de 

farinha de milho comercializadas em Jequié, Bahia. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar a composição elementar de amostras de farinha de milho 

 Relacionar os resultados com os valores permitidos pelas agencias de vigilância sanitária. 

 Comparar os resultados obtidos pelas metodologias: Dedo Frio, Mufla, Bloco de Digestão 

e Digestão com Bomba em Estufa. 
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4 METODOLOGIA  
 

 

4.1 Especificação dos equipamentos 

 

 

O equipamento utilizado foi o Espectrômetro de emissão atômica com fonte de plasma 

indutivamente acoplado - ICP OES (Optima 7000 DV - PerKin Elmer). Os parâmetros de 

funcionamento do ICP OES foram como recomendado pelo fabricante. As condições 

operacionais do ICP OES são listados como segue na tabela 01: 

 

Tabela 05: Parâmetros Operacionais do ICP OES (Optima 7000 DV - PerKin Elmer)      

 

                Parâmetros                                                                       Valores de Trabalho 

Potência de radiofrequência (KV) 1,3 

Vazão do Argônio (L/min) 15 

Vazão do gás auxiliar (L/min) 0,2 

Vazão do gás Nebulizador (L/min) 0,8 

Bomba peristáltica (mL/min) 1,5 

Visão do plasma Axial 

 

 

 Balança analítica SARTORIUS, modelo BL D105; 

 Banho ultra sônico; 

 Mufla ; 

 Estufa ; 

 Bloco digestor; 

 Refrigerador CONSUL, modelo CRA28888NA; 

 Sistema para purificação de água QUIMIS, São Paulo, Brasil; 

 Bomba de abertura/digestão, modelo PARR; 
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4.2 Especificação dos materiais 

 

 Sistema de dedo frio; 

 Cadinho de porcelana; 

 Tubos de ensaio e outras vidrarias; 

 Pipetas automáticas. 

 

 

4.3 Reagentes e soluções 

 

 

1. Água desionizada obtida de um sistema de purificação de água (QUIMIS, São Paulo, 

Brasil) foi utilizada para preparar todas as soluções. Todos os reagentes usados foram de 

grau analítico. A vidraria utilizada foi mantida em solução de HNO3 5% v/v durante 10 

horas, para descontaminação. 

2. As soluções de ácido nítrico foram preparadas medindo-se quantidades apropriadas do 

ácido P.A. (Vetec) e diluindo-se com água ultra-pura. 

3. Peróxido de hidrogênio P.A. (Merc) 30% (v/v). 

 

 

4.4 Procedimento para digestão das amostras 

 

 

Com intuito de conhecer a composição elementar das amostras de farinha de milho, foram 

propostos quatro métodos de digestão via úmido, sendo todos esses em triplicata. Métodos que já 

são descritos na literatura. Entretanto, não existe dado sobre o emprego dos quartos métodos 

aplicados a amostras de farinha de milho e posterior leitura por ICP OES.  Esse trabalho visou 

fazer os quatro métodos e comparar a eficiência para essas amostras, os procedimentos de 

digestão adotados foram: 

Sistema fechado: Digestão por forno de microondas (não empregado a todas as amostras), 

estufa e abertura no bloco com dedo frio; 
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Sistema aberto: Digestão em bloco aquecedor e mufla.  

 

   4.4.1 Digestão em sistema fechado 

 

 

Os processos de digestões em sistema fechado foram feitos fazendo uso do forno de 

Microondas DGT 100 Plus, 750 W (±10%), Bloco digestor e dedo frio e Estufa com auxílio da 

Bomba de abertura/digestão.  

A primeira digestão realizada para a amostra foi feita com uso do forno de microondas da 

Escola de nutrição da UFBA, como é demostrado na figura 01.  A realização procedeu da 

seguinte maneira: Após pesagem da massa de 0,3 gramas de todas as amostras e da amostra 

certificada, estas foram transferidas para frascos de digestão de polietileno, em seguida foram 

adicionadas 4,0 mL de HNO3 e 2,0mL de H2O2, o tempo de digestão foi de 16:00 minutos, os 

paramentos de uso do forno de microondas são apresentados na tabela 6. Após arrefecimento, as 

soluções resultantes foram diluídas até 15,0mL com água ultrapura em tubos de polipropileno 

(Falcon) e acondicionadas em refrigeração para posteriores leituras.  

 

Figura 01: Digestão das amostras em forno de microondas. (Foto: K.S. Santos, Laboratório de Bioquímica dos 

Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal da Bahia, ENUFBA, Outubro de 2013). 
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Tabela 06: Programas de aquecimento do forno de microondas. 

Etapas  Tensão  Tempo de duração  

1º 250W 02 min 

2º 300W 02 min 

3º 400W 06 min 

4º 650W 06 min 

5º 0W 01 min  

 

 

A digestão na estufa foi realizada com uso da bomba metálica com vaso de polietileno, 

seguindo o seguinte procedimento; Com a pesagem de 0,1gramas de amostra e transferência para 

o frasco de digestão da bomba de abertura, onde foram adicionados 2,0 mL de HNO3 e 1,0mL de 

H2O2, essa mistura foi aquecida a 150ºc por duas horas e meia para completa digestão. Após 

arrefecimento, as soluções resultantes foram diluídas até 15,0mL com água ultrapura em tubos de 

polipropileno (Falcon) e acondicionadas em refrigeração para posteriores leituras.  

 

 

    

Figura 02: Digestão das amostras em estufa  com bombas de abertura/digestão (Foto: K.S. Santos, Laboratório de 

Química Analítica – LQA, Universidade estadual do Sudoeste da Bahia, UESB, Novembro de  2013.) 

 

 

Finalizando os procedimentos em sistemas fechado foi realizado a digestão no bloco 

digestor com auxílio de  aparato de vidro, conhecido como dedo frio, que é demostrado na figura 

02.  A massa pesada da amostra foi de 1,0 gramas da farinha de milho, que foi transferido para 

tubos de digestão, em seguida foram adicionados 5,0 mL de HNO3 e 2,0mL de H2O2, essa mistura 
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foi aquecida a 110ºc por 3 horas e 30 minutos para completa digestão. As soluções resultantes 

foram diluídas para um volume de 15,0mL com água ultrapura em tubos de polipropileno 

(Falcon) e acondicionadas em refrigeração para posteriores leituras. 

 

  

Figura 03: Sistema de Condensador de dedo frio. Fonte: www.auxilab.es> acessado em 

05/12/2013. 

 

 

4.4.2 Digestão em sistema aberto 

 

 

A digestão em sistema aberto iniciou com a digestão na mufla, onde foi pesada 1,0g de 

cada amostra da farinha de milho, sendo estas transferidas para cadinho de porcelana. Os 

materiais foram secos na mufla por um período de oito horas a temperatura de 450ºc para 

calcinação, após esse tempo as amostras calcinadas foram solubilizadas com 10,0mL de solução 

de HNO3 10% (v/v), e sonicadas por 5:00 min. A solução resultante foi avolumadas para 15,0mL 

com água ultrapura e acondicionadas com sobre refrigeração até as leituras por ICP OES.  

Para a digestão das amostras no bloco foram pesadas 1,0g da farinha de milho, que foram 

transferidas para tubos de digestão, e em seguida foi 5,0mL de HNO3 (65%) e 2,0mL de 

H2O2 (30%v/v). a temperatura de trabalho foi de 110ºc por um período de 4:00 horas. Ao final 

desse processo o volume do material mineralizado foi transferido para um tudo de polipropileno 

(Falcon) de 15,0mL e avolumado com água ultrapura e acondicionado sobre refrigeração até as 

leituras no ICP OES.  
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4.5 Coleta e preparo das amostras de alimentos 

 

 

 As amostras de farinha de milho foram adquiridas em vários estabelecimentos comerciais 

localizados na cidade de Jequié-Bahia-Brasil, sob a forma sólida. 

  O total de amostras foi de onze amostras de diferentes marcas, que permaneceu em suas 

embalagem em local seco e com ventilação até o momento de retirada da massa necessária ao 

método de digestão.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

 

5.1 Limites de detecção e quantificação 

 
O limite de detecção instrumental (LD) é definido como a menor concentração que pode 

ser determinada com grau de certeza estatística, utilizando um determinado procedimento 

experimental. É determinado pela razão entre o desvio padrão (s) e a inclinação da curva analítica 

(a) multiplicado por um fator (3)[
93

]. 

 
                                                   LD = [(3) x (s/a)]                                      Equação 1 

 

O limite de quantificação instrumental (LQ) é definido como o menor limite para medidas 

quantitativas precisas, utilizando um determinado procedimento experimental. É determinado 

pela razão entre o desvio padrão e a inclinação da curva analítica (a) multiplicado por um fator 

(10)[
94

]. 

 
LQ = [(10) x (s/a)]                                       Equação 2 

 

Os valores de LD e LQ encontrados são apresentados na Tabela (XX). 

  
Tabela 07: Valores encontrados para média, desvio-padrão, limite de detecção, quantificação e coeficiente de 

correlação. 

Analito 

Comp. de onda  

(nm) L.D (mg/L) L.Q(mg/L) 

Coeficiente de Correlação 

Pb 220.353 0,00221 0,0074 0.999977 

Mn 257.610 0,00010 0,0003 0.999932 

Mg 285.213 0,00141 0,0047 0.999652 

Co 228.616 0,00005 0,0002 0.999798 

Cu 327.393 0,00177 0,0059 0.999863 

Fe 238.204 0,00016 0,0005 0.999705 

Zn 206.200 0,01410 0,0470 0.998627 

Na 589.592 8,66196 28,8732 0.997369 

Cr 267.716 0,00030 0,0010 0.999969 

 

Os valores de L.D e L.Q foram adequados para as determinações dos íons presentes, 

Entretanto para os íons Chumbo (Pb), Cobalto (Co) e Sódio (Na) não foi possível   quantifica-los 

a neste estudo, uma vez que os valores estavam muito inferiores ao L.Q. 
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5.2 Quantificações dos Metais 

 

 5.2.1 Cobre  

 

Os valores encontrados nas amostras de farinha de milho após os quatro processos de 

digestão (Bloco digestor, Mufla, Dedo frio, e Bomba metálica na estufa), para posterior 

quantificação do metal cobre por ICP OES são apresentados na tabela 08 e na figura 04.  

 

Tabela 08- Valores da concentração em mg/kg de cobre em amostras de farinha de milho após quarto processo de 

digestão.  

  

Dedo frio  Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 

FM 1 0,561±0,00024 0,725±0,00011 0,725±0,014 0,15±0,028 

 

FM 2 0,484±0,00029 0,560±0,00097 0,56±0,00059 0,13±0,0073 

 

FM 3 0,543±0,039 0,565±0,0021 0,565±0,0018 0,9±0,016 

 

FM 4 0,647±0,0012 0,570±0,0012 0,57±0,016 0,45±0,046 

Cu FM 5 0,540±0,0034 0,375±0,0012 0,57±0,0096 1,33±0,017 

 

FM 6 0,525±0,00095 0,490±0,0013 0,375±0,0052 1,61±0,031 

 

FM 7 0,619±0,00089 0,595±0,0024 0,49±0,054 1,38±0,060 

 

FM 8 0,465±0,0016 0,455±0,00064 0,595±0,025 1,15±0,0022 

 

FM 9 0,565±0,0071 0,460±0,035 0,455±0,012 0,30±0,0028 

 

FM 10 0,500±0,0014 0,600±0,0028 0,6±0,011 1,04±0,0020 

 

FM 11 0,635±0,023 0,625±0,014 0,625±0,14 2,05±0,012 

 

 

 

Figura 04  - Gráfico representando as concentrações de cobre presente nas amostras de farinha de milho após quatro 

processos de digestão.  
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Os valores encontrados nas diferentes amostras de farinha milho para cobre é estimado na 

faixa de 2,05– 0,103 mg/kg. O cobre é conhecido por ser essencial para muitos sistemas 

biológicos. Esse elemento é parte constituinte de pelo menos 13 diferentes enzimas, fato que 

denota a importância para o funcionamento do organismo. Em outros trabalhos realizados com 

alimentos (frutas típicas da África) a partir de coleta de amostras de frutas dos mercados egípcios 

foram relatados que a contração esteve na faixa de 1,22-18,3 mg/kg [95]. A literatura aponta que 

o nível máximo de cobre permitido para amostras liquidas (sucos de frutas e néctares) foi 

estipulado pelo órgão de saúde da Turquia em valor máximo de 5,0 mg/kg [96].  

Neste estudo foi realizado o teste t de Student com 95% significância, comparando os 

quarto métodos de digestão, onde se verificou que para os métodos bloco e bomba metálica na 

estufa o valor de t calculado é menor que 0,05, apontando que existem diferenças significativas 

entre as médias dos resultados. E para os demais os valores de t são superiores a 0,05.  O cobre 

tem uma alta afinidade para os compostos orgânicos [97], logo sendo processos mais oxidantes 

para sua maior extração da amostra.   

No trabalho Kabata Pendias (2011) [98] refere, como normais, concentrações entre 3 e 4 

mg/kg em couve, e entre 6 e 9 mg/kg
 
em tomate. De acordo com o Decreto No 55.871, de 26 de 

março de 1965 (Anvisa, 1965) ainda em vigor, os limites máximos de tolerância (LMT) em 

alimentos (matéria seca) para o elemento Cu é  10-30  mg/kg, já OMS em alimentos, que é de 4 

mg/100 g . Desse modo a concentração de cobre encontrado nas amostras são valores aceitos. 

 

5.2.2 Cromo  

As concentrações do metal Cromo que foram encontrados nas amostras de farinha de 

milho após os quatro processos de digestão (Bloco digestor, Mufla, Dedo frio, e Bomba metálica 

na estufa), para posterior quantificação do metal Cr por ICP OES, são apresentados na tabela 09 e 

na figura 05.  

 

Tabela 09 - Valores da concentração em mg/kg de cromo em amostras de farinha de milho após quarto processo de 

digestão.  

  

Dedo frio  Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 
FM 1 0,13±0,0009 1,65±0,0359 3,00±0,0026 0,41±0,0022 

 
FM 2 0,10±0,0007 0,42±0,0025 1,30±0,0011 0,28±0,0079 

 
FM 3 0,13±0,0009 0,25±0,0050 2,40±0,0023 0,14±0,0026 

 
FM 4 0,10± 0,00030 0,205±0,0050 2,64±0,0017 0,14±0,0026 

Cr FM 5 0,096±0,0006 0,080±0,0039 4,50±0,0068 0,005±0,0002 

PPGGBC



 45 

 
FM 6 0,088±0,0003 0,013±0,0006 2,75±0,0007 0,010±0,0009 

 
FM 7 0,10±0,0003 0,065±0,0014 1,95±0,0036 0,07±0,0038 

 
FM 8 0,075±0,0002 0,010±0,0002 0,77±0,003 0,35±0,0009 

 
FM 9 0,082±0,0002 0,010±0,0007 1,04±0,0028 0,20±0,0010 

 
FM 10 0,040±0,0002 0,035±0,0053 0,32±0,0073 0,2300,0005 

 
FM 11 0,030±0,0004 0,045±0,0031 0,55±0,0010 0,205±0,0103 

 

 

Figura 05 - Gráfico representando as concentrações de cromo presente nas amostras de farinha de milho após quatro 

processos de digestão.  

 

Os valores encontrados nas diferentes amostras de farinha milho para cromo é estimado 

na faixa de 3,00 – 0,005 mg/kg. Embora não existam, no Brasil, limites máximos de tolerância 

para os elementos traços em alimentos, sendo sempre recomendável avaliar as concentrações em 

alimentos. Teor de cromo na literatura têm sido relatadas na faixa de 1,48-6,43 mg/kg de peso 

úmido em várias frutas típicas do Paquistão. Já para o órgão Americano FDA a recomendação 

diária prescrita no FDA para alimentos é de 0,12 mg/kg [99]. 

 Esse elemento se apresenta em variados estados de oxidação, sendo seus estados de 

oxidação mais estáveis e mais comuns as espécies Cr (VI) e Cr (III ). Onde cada forma se difere 

em suas propriedades físicas e químicas, por exemplo, o Cr (VI) é mais tóxica e mais facilmente 

extraída a partir de partículas sólidas, enquanto que Cr (III) é menos móvel e adsorvido em 

materiais rochosos [100].  

Com a observação da figura 05 é destacável que a melhor extração do cromo das amostras 

foram realizada com o uso da bomba metálica na estufa, o que pode justiçar esse fato é que a 
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perda geradas pelas outros métodos são fontes de erros de resultados. Além do fator que a 

digestão com ácido concentrado, agente fortemente oxidante e altas temperaturas favorecem a 

libertação de materiais refratários como cromo. Quando realizado o teste t com a finalidade de 

comparar as médias dos valores, é destacado que o valor de t para os métodos bloco/bomba na 

estufa e bomba na estua/ mufla são menores que 0,05, sendo que existem diferenças entre as 

médias dos resultados encontrados nos métodos trabalhados, e para dedo frio/ bloco e bloco e 

mufla os valores são maiores que 0,05.   

 Em estudos realizados com plantas de milho foram verificados que para teores acima de 

5,9 mg/kg causaram 50% de redução no crescimento de plantas de  milho e possíveis 

complicações ou comprometimentos dos grãos [101]. Sendo válido lembrar que o alimento 

quando contaminado pode contribuir significativamente para inclusão desse elemento no 

organismo. Existem estudos que apontam que o cromo tem efeito de regular junto com a insulina 

as dosagens de açúcares no organismo vivo.   

 

5.2.3 Ferro  

 

 As concentrações de ferro que foram encontradas nas amostras de farinha de milho com 

uso dos métodos de digestão e posterior leitura por ICP OES desse estudo estão são representadas 

na tabela 10 e na figura 06.  

 

Tabela 10 - Valores da concentração em mg/kg de ferro em amostras de farinha de milho após quarto processo de 

digestão.  

  

Dedo frio  Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 

FM 1 5,03±0,032 14,28±0,038 16,40±0,014 6,18±0,028 

 

FM 2 4,56±0,031 9,16±0,0026 30,50±0,00059 6,83±0,0073 

 

FM 3 5,51±0,031 7,04±0,0047 8,05±0,0018 3,91±0,016 

 

FM 4 5,51±0,0472 12,34±0,025 9,80±0,016 4,25±0,046 

Fe FM 5 3,77±0,057 3,13±0,025 58,65±0,0096 3,92±0,017 

 

FM 6 2,61±0,069 3,33±0,0068 14,00±0,0052 2,91±0,031 

 

FM 7 2,96±0,037 7,68±0,034 11,700±0,054 2,79±0,060 

 

FM 8 2,30±0,012 3,29±0,0084 57,50±0,025 1,74±0,0022 

 

FM 9 2,14±0,039 3,11±0,039 48,10±0,012 2,25±0,0028 

 

FM 10 35,65±0,080 42,95±0,20 41,05±0,011 10,83±0,0020 

 

FM 11 46,55±0,054 39,97±0,020 62,10±0,14 31,86±0,012 
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Figura 06 - Gráfico representando as concentrações de Ferro presente nas amostras de farinha de milho após quatro 

processos de digestão.  

 

Os valores encontrados nas diferentes amostras de farinha milho para Ferro é estimado na 

faixa de 62,10 – 1,74 mg/kg.  

 Nos rótulos das amostras de números de 10 e 11, são relatadas que essas amostras são 

enriquecidas com ferro, o que pode justificar maiores concentrações encontradas para os quarto 

métodos. Adição de ferro vai de encontro a resolução Resolução RDC nº 344 de 13 de dezembro 

de 2002, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que determinou a adição 

obrigatória de 4,2mg de ferro nas farinhas de trigo e milho, essa medida foi tomada com a 

intenção de reduzir a prevalência de anemia por deficiência de ferro e prevenir defeitos do tubo 

neural.  Valores fixados pela tabela de Composição de Alimentos  o teor de ferro naturalmente 

presente em farinhas é de 1,0 mg/100 g e 0,9 mg/100 g para de trigo e milho, respectivamente 

[102]. 

É apontado na literatura que o ferro tem maiores concentrações em alimentos de origem 

animal e ainda apresentam uma melhor biodisponibilidade de ferro (até 22% de absorção) do que 

os de origem vegetal (1 a 6%). As carnes (principalmente as vermelhas) e alguns órgãos 

(sobretudo o fígado) são fontes de maiores ganhos pelos organismos que o necessite desse 

elemento. Alguns alimentos (grãos) contêm quantidades razoáveis de ferro, porém com baixa 

biodisponibilidade [103].  
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É destaque para o método de digestão com bomba metálica na estufa que apresentou 

maiores concentrações para o metal, sendo justificado pelo fato de que o ferro pode ser perdido 

quando exposto a altas temperaturas em sistemas abertos. RODUSHKIN et al. (1999) [
104

]  

estudou o uso de dois métodos para a digestão de amostras de cereais e árvore conífera  para 

leituras de vários metais inclusive o ferro  por ICP OES, e apontou que a digestão em sistema 

fechado (microondas e vaso bomba) com uso de  ácido nítrico e de hidrogénio, acontecia de 

forma mais satisfaria e com menor tempo de trabalho. 

Em teste t realizados para as metodologias empregadas foi possível observar que valores 

das médias encontrados para dedo frio/bomba metálica existem diferenças significativas.  

As concentrações de ferro relacionadas  as amostras 2, 5, 8, 9, 10 e 11 são as mais 

indicadas para o consumo  por pessoas que tenham deficiência desse elemento.  

 

5.2.4 Magnésio  

 

As concentrações do elemento magnésio encontradas em amostras de farinha de milho 

após uso dos métodos de digestão e quantificação por ICP OES, são apresentados na tabela 11 e 

na figura 07.  

 

Tabela 11- Valores da concentração em mg/kg de magnésio  em amostras de farinha de milho após quarto processo 

de digestão.  

  

Dedo frio Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 

FM 1 ND* 176,45± 0,0099 196,15± 0,03147 198,70± 0,1617 

 

FM 2 ND* 183,60±0,0042 200,20±0,0201 200,60±0,0791 

 

FM 3 ND* 136,22±0,0019 131,15±0,0047 154,02±0,0402 

 

FM 4 ND* 130,86±0,0805 91,95±0,0115 145,38±0,0402 

Mg FM 5 ND* 88,99±0,4830 49,27±0,0039 136,05±0,0128 

 

FM 6 ND* 83,14±0,5172 103,55±0,1977 129,97±0,0509 

 

FM 7 ND* 158,12±0,5172 171,40±0,1977 122,42±0,0509 

 

FM 8 94,690±0,4773 100,35±0,0965 49,65±0,0089 69,11±0,0287 

 

FM 9 79,565±0,4773 81,36±0,0965 65,20±0,0089 62,17±0,0287 

 

FM 10 188,205±0,2584 181,61±0,0174 242,85±0,1777 177,23±0,0263 

 

FM 11 115,435±0,2584 128,33±0,0174 106,20±0,1777 241,65±0,0263 

*ND= não detectável. 
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Figura 07 - Gráfico representando as concentrações de magnésio presente nas amostras de farinha de milho após 

quatro processos de digestão.  

 

 As concentrações de magnésio variaram de 242,85- 62,17 mg/kg. Cada metodologia 

respondeu de modo satisfatoriamente para os processos de digestão, sendo os métodos de 

digestão bomba metálica na estufa (em verde na figura acima) e mufla (cor roxa representado na 

figura acima) que foram mais representáveis para todas as amostras.  

  No organismo humano o magnésio está localizado em cerca de 60-70 % do total o 

esqueleto, onde ele está estreitamente relacionado com o cálcio e o fósforo; o restante é 

encontrado nos tecidos moles e fluidos corporais [105]. 

Em plantas o magnésio exerce funções necessárias para a sobrevivência e nutrição da 

célula vegetal, que vão desde a síntese de proteínas e clorofilas, ativação enzimática, fosforilação, 

fotossíntese, até a partição de carbono no tecido vegetal, uma vez que, em plantas deficientes em 

magnésio, a queda na capacidade fotossintética altera o suprimento de fotoassimilados, alterando 

as relações fonte/dreno e ocasionando morte ou baixa produção de sementes e frutos [106]. Desse 

modo altas concentrações que são apresentadas nas amostras de farinha de milho são 

concordantes, pois, as plantas absorvem e bioacumulam esse elemento e em momento posterior 

podem liberar para o ambiente ou para cadeia trófica, no caso de grãos (milho) é possível justiçar 

as concentrações elevadas.   

Quando aplicado o teste t com 95%, nas metodologias foi possível apontar que os valores 

das médias das amostras não existiam diferenças relativas para significância de 0,05.  
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5.2.5 Manganês  

 

As concentrações do elemento manganês encontradas em amostras de farinha de milho 

após uso dos métodos de digestão e quantificação por ICP OES, são apresentados na tabela 12 e 

na figura 08.  

 

Tabela 12 - Valores da concentração em mg/kg de manganês   em amostras de farinha de milho após quarto processo 

de digestão.  

  

Dedo frio Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 

FM 1 0,73±0,000034 2,09±0,0053 0,95±0,00053 2,43±0,048 

 

FM 2 0,73±0,00047 1,68±0,0039 1,30±0,0026 3,25±0,045 

 

FM 3 0,74±0,00095 1,77±0,0019 1,00±0,00097 0,89±0,0038 

 

FM 4 0,75±0,0012 1,13±0,0076 0,95±0,00026 0,90±0,0032 

Mn FM 5 0,65±0,031 1,14±0,0076 1,05±0,0080 0,82±0,0062 

 

FM 6 0,56±0,0012 1,25±0,0042 0,80±0,0026 0,79±0,0107 

 

FM 7 1,13±0,0024 1,61±0,0064 1,35±0,00068 0,73±0,013 

 

FM 8 0,64±0,0028 1,51±0,0045 2,60±0,010 0,67±0,0012 

 

FM 9 0,77±0,0023 1,43±0,0069 2,15±0,0059 0,77±0,0022 

 

Fm 10 0,85±0,0020 1,98±0,014 3,75±0,0092 1,53±0,0030 

 

FM 11 0,87±0,0014 1,67±0,0010 2,35±0,0039 1,27±0,0032 

 

 

Figura 08 - Gráfico representando as concentrações de maganês presente nas amostras de farinha de milho após 

quatro processos de digestão. 
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As concentrações de manganês variam de 3,75 – 0,64 mg/kg, sendo que  as amostras que 

apresentam maiores  são 10 e 11 em todos os métodos de digestão. Entretanto, os valores são 

inferiores aos estipulados pela ANVISA na faixa de  mg/d 2,3 

O manganês é mais concentrado nos ossos, fígado, rins, pâncreas e glândula pituitária. É 

um importante ativador da enzima. O manganês é um dos elementos importantes com função 

vital.  Esse elemento é vital tanto para a estrutura de algumas enzimas, quanto trabalha como 

ativador enzimático em processos internos. Nos EUA (National Academy of Sciences) Academia 

Nacional de Ciências- recomenda 2,5-5 mg por manganês dia, e a OMS (Organização Mundial de 

Saúde) recomenda 2-9 mg por dia para um adulto [107]. 

O teste t realizado para amostras revelou que para o nível de 95% de significância existiu 

diferenças significativas apenas para o método dedo frio e bloco.  Sendo que para as demais 

médias encontradas nas outras metodologias os valores foram acima de 0,05. 

 

5.2.6 Sódio  

As concentrações do elemento sódio que foram determinadas em farinha de milho após 

uso dos métodos de digestão e quantificação por ICP OES, são apresentados na tabela 13 e na 

figura 09.  

 

Tabela 13 - Valores da concentração em mg/kg de sódio  em amostras de farinha de milho após quarto processo de 

digestão.  

  

Dedo frio  Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 

FM 1 <LQ 44,12±0,431 62,25±0,0367 48,05±0,0022 

 

FM 2 <LQ 46,92±0,4105 36,00±0,1086 87,44±0,0739 

 

FM 3 <LQ <LQ 46,40±0,226 ND* 

 

FM 4 <LQ <LQ 96,30±0,0522 ND* 

Na FM 5 <LQ <LQ 72,10±0,1531 <LQ 

 

FM 6 ND <LQ 41,00±0,2180 ND* 

 

FM 7 <LQ <LQ 72,25±0,1065 ND* 

 

FM 8 <LQ <LQ 42,30±0,1470 ND* 

 

FM 9 <LQ <LQ <LQ ND* 

 

FM 10 ND* <LQ <LQ <LQ 

 

FM 11 <LQ <LQ 68,90±0,0791 ND* 

*ND = não detectável. <LQ = Menor que o Limite de Detecção  
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Figura 09 - Gráfico representando as concentrações de sódio presente nas amostras de farinha de milho após quatro 

processos de digestão. 

 

Em maior parte das amostras as concentrações de sódio não foram possíveis de serem 

detectadas por apresentares valores que extrapolaram as condições de determinação desse 

elemento por parte do equipamento ou valores de concentrações abaixo do limite de detecção da 

técnica. Entretanto para amostras que foram detectáveis as concentrações variam de 96,30 - 41,00 

mg/kg  

 É apontado pelos órgãos de saúde em todo mudo que houve crescimento no consumo de 

sal por números significativos de pessoas em vários países, onde elas passaram a consumir 

produtos processados que contém excessivo número de condimentos que são transformados em 

sal (rico em sódio), esses valores variando de 9 a 12 g por pessoa por dia [108]. Em contraste, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda uma ingestão diária, para adultos, de no 

máximo 5g de sal (equivalentes a 2 000 mg de sódio). A redução do consumo de sódio pela 

população brasileira, dos atuais 4 700 mg para menos de 2 000 mg/pessoa/dia[109]. 

No Brasil ainda estão fazendo levantamentos para criação de teores estipuláveis de 

concentração de sódio em alimentos. Essa tabela será criada a partir de dados coletados por 

categoria de alimentos e definida com base no Informe Técnico N° 42/2010 sobre o Perfil 

Nutricional de Alimentos Processados. 

Foram calculados os valores de t comparando os valores das médias encontradas nas 

amostras após todos os métodos em que amostras foram submetidas para a digestão, sendo então 
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observados que para bloco e bomba metálica na estufa apresentam diferenças significativas, bem 

como também para as médias de dedo frio quando comparadas com bomba metálica na estufa. As 

demais comparações das medias para as outras médias não foram possíveis de detectar diferenças 

para 95% de significância.  

  

5.2.7 Zinco  

As concentrações do elemento zinco que foram determinadas em farinha de milho após 

uso dos métodos de digestão e quantificação por ICP OES, são apresentados na tabela 14 e na 

figura 10.  

 

Tabela 14- Valores da concentração em mg/kg de zinco em amostras de farinha de milho após quarto processo de 

digestão.  

  

Dedo frio  Bloco Digestor Bomba Estufa Mufla 

 

FM 1 11,284±0,0025 23,575±0,0008 21,550±0,0420 7,11±0,0252 

 

FM 2 10,072±0,04985 20,405±0,0604 71,45±0,02156 14,63±0,274 

 

FM 3 9,268±0,0399 18,205±0,1183 50,45±0,0056 8,89±0,2907 

 

FM 4 10,314±0,0472 17,740±0,0438 79,95±0,0196 4,55±0,0161 

Zn FM 5 8,867±0,0910 11,005±0,0438 8,22±0,0154 3,73±0,0207 

 

FM 6 5,790±0,0910 11,735±0,0438 33,70±0,0154 5,45±0,0207 

 

FM 7 13,429±0,0227 22,055±0,2023 37,55±0,0198 3,93±0,0330 

 

FM 8 6,350±0,044 13,330±0,0470 62,95±0,0202 ND* 

 

FM 9 8,740±0,0152 11,630±0,0109 96,70±0,0541 1,47±0,0032 

 

FM 10 9,805±0,0174 18,805±0,1709 31,60±0,0297 1,15±0,0009 

 

FM 11 7,195±0,0218 15,385±0,0005 54,36±0,0407 9,04±0,0106 

ND*= Não detectável  
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Figura 10 - Gráfico representando as concentrações de zinco presente nas amostras de farinha de milho após quatro 

processos de digestão. 

 

O zinco é necessário para o funcionamento de mais de 300 enzimas diferentes e 

desempenha um papel vital em um número enorme de fatores biológicos processos. Ele também e 

um ativador de vários sistemas de enzimas e insere na composição de insulina [110]. O nível 

máximo de zinco permitida para alimentos é de 5 mg/kg de acordo com a Food turco Codex 

[111]. As concentração encontradas nas amostras de farinha de milho variam de 76,70 -1,15 

mg/kg. 

Em cultivos de milhos e outras espécies de grãos é sempre esperado que os valores de Cu 

e Zn sejam superiores aos encontrado para Mn, fator que pode afetar e justificar essas alterações 

se deve pela presença de fungos micorrízicos arbusculares (FMA), que alteram os processos 

internos das plantas, logo modificando os modos de trocas íons dentro das plantas [112]. 

O teste t realizado com as médias das concentrações de zinco encontrados nas amostras de 

milho revelou que os valores calculados são menores que 0,05 significância, logo sendo possível 

avaliar que existem diferenças entre as médias encontradas para todas os métodos empregados 

para digestão. 
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5.2.8 Chumbo e Cobalto  

 

 Os elementos chumbo, cobalto e sódio para algumas amostras de farinhas, apresentaram 

níveis de detecção abaixo da sensibilidade da técnica. Conforme a OMS, o limite máximo 

permitido desse metal em alimentos é de 10 µg/g, enquanto que a Portaria 685 da ANVISA [113] 

tolera limites de 0,05 mg/kg a 2,0 mg/kg. 

 A Farmacopéia Européia indica limite máximo de chumbo em plantas medicinais de 5 

mg/kg [114], [115], [116]. No Brasil, em 1990, o Ministério da Saúde reviu os níveis de 

tolerância para chumbo em alimentos; diminuiu os níveis de aceitabilidade de chumbo de 8,0 

mg/kg para 0,8 mg/kg para a maioria dos alimentos [117]. 

Para a Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação [118], os limites máximos 

tolerável de Cu, Pb e Zn permitidos em grãos são de 30, 8 e 50 mg/ kg, respectivamente.  

 Ainda é válido lembrar que o chumbo (Pb), conhecido por induzir várias  disfunções em 

animais de laboratório e humanos, alterando a atividade antioxidante por inibição do grupo 

funcional SH em muitas enzimas. No entanto, todos os elementos em altas concentrações podem 

trazer danos ao organismo, por interagirem diretamente com o DNA [119], [Erro! Indicador 

não definido.], [120]. 

  O método de digestão via seco (calcinação) pode causar perdas por volatilização ou 

adsorção de elementos sobre as paredes do forno, de tal forma que medida, Cr e Pb pode ser 

perdido a temperaturas de incineração de 500-550  ºC [121]. 

O elemento cobalto (Co) foram encontrados nas amostras abaixo do limite de detecção da 

técnica. O LMT para o cobalto em alimentos é de 0,05 mg/kg[113]. Porém a literatura reporta 

que o metal seja necessário para a formação da vitamina B12. Entretanto, A exposição por via 

oral pode causar efeitos gastrintestinais (náusea, vômito e diarréia) e no sangue, dano ao fígado e 

dermatite alérgica [122]. 
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7 CONCLUSÃO  

 
 

Os valores das concentrações dos elementos químicos encontrado nas amostras de farinha 

de milho que são comercializados na cidade de Jequié-Bahia são considerados aceitos pelos 

órgãos de regulação como a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da agricultura e 

Pecuária e o Ministério da Saúde. Os usos dos métodos de digestão por via úmida e seca são 

satisfatórios para a disponibilização dos analitos presentes em amostras ricas em matéria 

orgânica. Entretanto os métodos por via úmida apresentam resultados relevantes quando 

comparados com via seca, na literatura são apontados resultados recorrentes a boa digestão em 

sistemas fechados com uso de ácido e peroxido. 

Com o uso do ICP OES foi possível fazer a quantificação e ainda é destacável a facilidade 

na realização das determinações simultâneas de vários elementos em tempo curto de análise e 

com baixo consumo de volume de amostra.  
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