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EMBRAPA PECUARIA SUDESTE

Criada em 1975 

2.668 ha

Florestas e reservas: 30%

41 Pesquisadores

Aproximadamente 

3.000 animais
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Contaminantes inorgânicos em alimentos

➢ Elementos tóxicos

▪ Pb, Cd, Hg, As no ambiente

▪ Toxicidade e formas químicas dos elementos tóxicos

▪ Ocorrência de elementos tóxicos nos alimentos

➢ O termo “metais pesados” - empregado de forma não adequada

- Densidade? Massa atômica?

DUFFUS, J.F. “HEAVY METALS”—A MEANINGLESS TERM? 

IUPAC Technical Report - Pure Appl. Chem., Vol. 74, No. 5, pp. 793–807, 2002.



Interações dos elementos minerais nos alimentos 

Georgieviskii, V. I.; et al. Mineral nutrition of animal. London, UK, 1982.

Handbook of Food Analysis, 2015.

Efeitos fisiológicos (incluindo toxidez) Cd – relacionado com Zn
Fe – Co, Cu e tambem – Mo e Zn

Se – relacionado com o Hg
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ASPECTOS NUTRICIONAIS

▪Selênio

▪1930: altamente tóxico

▪1943: carcinogênico

▪1957: elemento essencial (quantidades traço)

▪1966: anti-carcinogênico

▪Alho, castanha do Brasil, grãos e frutos do mar

▪Funções: previne ataques cardíacos; 
imunodeficiência; infertilidade masculina; 
prevenção catarata



SELÊNIO

▪Dose diária recomendada: 50 – 200 g

▪> 200 g / dia durante longo período: instabilidade
emocional, odor alho, perda de cabelo e unhas



Poeira

Alimento

Solo

Plantas Animais

Ar 

ambiente

Água potável

Emissões naturais

ORIGEM DOS ELEMENTOS TÓXICOS NOS ALIMENTOS

Adaptado de: M. de la Guardia & S. Garrides, Handbook of Mineral Elements in Food, 2015.



DETERMINAÇÕES ELEMENTARES

- Toxicidade/caracterização/controle de qualidade, etc.

Exemplos de aplicação:

- Ambiental – CONAMA 357, 430 e Portaria 2914

- Farmacêutica – USP 232 e 233

- Clínica – NR7 – metais em amostras biológicas; diretiva RoHS

- Alimentos – RDC 42; PNCRC/MAPA

- Fertilizantes (orgânicos e inorgânicos)



O Plano Nacional de Controle de Resíduos e 

Contaminantes – PNCRC/Animal 

- Ferramenta de gerenciamento de risco adotada pelo 

MAPA que tem o objetivo de promover segurança 

química dos alimentos de origem animal produzidos 

no Brasil. 

- Principal base legal do programa - IN SDA N.º 42, de 

20/12/1999.

IN 20/1999 :

“as metodologias analíticas seriam atualizadas, 

sempre que a inovação tecnológica assim 

recomendasse”



Plano de amostragem das cadeias de carnes – PNRC 2017

Matriz Limites de referência (µg/kg)

Bovinos Equinos Suínos Aves Avestruz
/Coelho

Caprino/
Ovino

Numero 
de 

amostras

Arsênio (As) Músculo - - - - - 1000 Bovinos –
200
Aves – 200
Suínos – 150
Avestruz – 5
Caprinos – 4
Equinos – 40
Coelhos - 6

Rim 1000 - 1000 - - -

Fígado - 200 - 1000 1000 -

Cadmio (Cd) Músculo - 200 - - - -

Rim 1000 - 1000 - - 1000

Fígado - - - 500 500 -

Chumbo (Pb) Músculo - - - - - -

Rim 500 500 500 - - 500

Fígado - - - 500 500 -

Mercúrio (Hg) Músculo 30 - 30 30 - - Bovinos – 30
Suínos – 30
Aves - 30



USP - Revisão do capítulo – impurezas elementares

➢USP – análise de 15 elementos: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ir, 

Mo, Ni, Pb, Pd, Pt, Os, Rh, Ru e V – necessitam ser 

controlados devido a sua ocorrência e potencial tóxico 

para humanos.

➢Capítulo <233> inclui duas técnicas analíticas 

instrumentais (ICP OES e ICP-MS) para a determinação 

de impurezas elementares em amostras farmacêuticas.







RDC 42

O que é?

Fala sobre o que?

Quando começa a valer?



RDC 42 – Pontos Principais



RDC 42 – Pontos Principais



Arsênio

Cortesia: Agilent



O desafio

- Praticamente todas as técnicas de espectrometria atômica necessitam que a amostra esteja na 
forma líquida – amostras sólidas - digeridas; amostras líquidas – dependendo da composição –
também necessitam ser digeridas.



Como determinar esses elementos?

Quantificação – depende de alguns fatores:

1) Qual a matriz de trabalho?
- Preparação da amostra – digestão, diluição, analise direta?

2) Qual o máximo valor a ser determinado?
- Dependendo dos limites máximos e do preparo das amostras, precisamos de 

mais o menos sensibilidade

3) Qual instrumento será mais adequado?
- Instrumentos – diferentes sensibilidades. Necessário utilizar aquele que consegue 
determinar ao menos o valor máximo na solução digerida (considerando os fatores 
de diluição)



TRAÇOS?

“Elemento traço é aquele presente em baixa
concentração em um meio e que, pela sua presença, 
fornece informações relevantes, ou por suas
propriedades químicas e físicas exerce uma marcante
influência (positiva ou negativa) sobre o meio”

Lenihan, The crumbs of creation



Traços?

▪Análise de traços: < 1 g / g

▪“Qualquer análise na qual a concentração do 
analito é suficientemente baixa para causar
dificuldades na obtenção de resultados
confiáveis”

Prichard et al., Trace analysis: a structured approach to 
obtaining reliable results (RSC, 1996)

▪Aspectos analíticos??



1 ppb = 1  g/kg = 10-6 g/103 g = 10-9

10-9 g/1 g = 1 ng / g

Escala de tempo

1 ano   - 3,15 x 107 s

x anos - 109 s

Controle - Ambiente de trabalho

x = 31,7 anos                    1 ppb = 1 s em 31,7 anos!!!



Limite de detecção

▪É a menor quantidade de um analito em uma amostra que 
pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada
como um valor exato

▪ IUPAC: LOD = 3 sbranco / sensibilidade



Limite de quantificação

▪É a menor quantidade de um analito em uma amostra
que pode ser quantitativamente determinada com 
adequadas exatidão e precisão

▪ IUPAC: LOQ = 10 sbranco / sensibilidade



Química Analítica

▪ “Descobrir cada vez mais sobre cada vez menos”

▪Por exemplo, Cr em alimentos < 0,1 mg/kg (legislação Brasil)

▪ma = 0,2 g e Vf = 100 mL  0,2 g / L

▪ma = 0,2 g e 10 mL  2 g / L

▪ma = 0,4 g e 10 mL  4 g / L



▪Quais técnicas instrumentais poderiam ser

utilizadas?

▪Quais estratégias para preparo de amostras?

▪Pré-concentração?

▪Separação?



1. Para se encontrar um método analítico 

existente, é instrutivo ler a introdução do 

artigo 

2. Quando consideramos o fato de que um 

método analítico é um meio para um fim, e 

não um fim em si - a abordagem mais 

próxima do método ideal é aquela que, de 

forma mais conveniente e eficiente, lida com 

o problema a ser resolvido



▪Média  desvio padrão

▪Amostra: 55,5  0,3 g / kg

▪Branco do método: 11,0  5,0 g / kg

▪Amostra – Branco =

Expressão de Resultados



Expressão de Resultados

▪Média  desvio padrão

▪Amostra: 55,5  0,3 g / kg

▪Branco do método: 11,0  5,0 g / kg

▪Amostra – Branco = 44,5  5,1 g / kg

▪Xamostra – Xbco  (s2
amostra + s2

bco)1/2



▪ Fe, Si, Zn:

“Às vezes parece que esses elementos estão caindo do 
céu nas amostras. De fato, freqüentemente é 
exatamente o que está ocorrendo”

▪ Implica em mudança cultural do analista

Contaminação

Como controlar o branco analitico?



▪Al: poeira; vidro; PVC; toalha de papel; alumina (moagem)

▪ Sb: vidro

▪B: carbeto de boro (moagem)

▪Cd: plásticos (ponteira de micropipeta)

▪Cr: aço inoxidável

▪ Fe: aço; poeira; polietileno

Fontes de Contaminação



▪Ambiente de trabalho e 
analista

▪Vidraria e frascos

▪Reagentes

▪Solventes (água)

▪Armazenagem soluções

Como controlar a 
contaminação?

Poeira de laboratório: 

f(localização, no. pessoas, 

tipo de trabalho…) 



Ambiente de Trabalho

Filtros HEPA

Bancada 
Classe 100

Capela de 
exaustão

Módulos de insuflamento

Pré-FiltroPré-Filtro

Bancada
auxiliar

Retorno do ar

Forro falso

Parede
falsa





Alternativa de baixo custo: 
Capela de fluxo laminar

Part. ar

(g / m3)

Fe Cu Pb Cd

Lab. 

Comum

0,2 0,02 0,4 0,002

Sala 

limpa

0,001 0,002 0,0002 < LOD

Capela 

de fluxo 

laminar

0,0009 0,007 0,0003 0,0002



PURIFICAÇÃO DE ÁCIDOS POR DESTILAÇÃO 
ABAIXO DO PONTO DE EBULIÇÃO



Reagentes: ácidos concentrados

Reagente Grau Técnico Supra-Puro

HNO3 US$ 14.00 US$ 289.00

HCl US$ 7.00 US$ 280.00



Decréscimo cronológico dos 

teores de Cr em soro e plasma





Preparo de Amostra - Radiação Micro-ondas

▪ “...digestão assistida por radiação micro-ondas tem sido 
amplamente aceita devido à superação de dificuldades com 
chapas aquecidas:

▪Tempo de digestão mais curto;

▪Menor consumo de reagente;

▪Aperfeiçoamento de exatidão e precisão.”

Mermet, Focused-Microwave-Assisted Reactions, In: Microwave Enhanced Chemistry, ACS, 1997



Digestão de amostras orgânicas – Ácidos diluídos

< T

> T

(CH2)n + 2HNO3(aq) CO2(g) + 2NO(g) + 2H2O(l)

2NO(g) + O2(g) 2NO2(g)

2NO2(g) + H2O(l) HNO3(aq) + HNO2(aq)

2HNO2(aq) H2O(l) + NO2(g) + NO(g)

Métodos de preparo de amostras para analise elementar, Krug & Rocha ed., 2016



Métodos de preparo de amostras para analise elementar, Krug & Rocha ed., 2016

Procedimentos de 

digestão 

assistidos por 

radiação micro-

ondas utilizando 

ácidos diluídos







https://www.embrapa.br/pecuaria-sudeste/busca-de-publicacoes/-
/publicacao/47320/teor-de-materia-seca-em-amostras-de-plantas-determinacao-com-
forno-de-microondas-domestico





✓ Multielementar

✓ Simultâneo

✓ Maior Sensibilidade

✓ Baixo Limite de Detecção

✓ Ampla faixa de calibração

✓ Alta Resolução

Fonte: Melo, V. F. e Alleoni, L.R.F.Química e Mineralogia do Solo. Parte II – Aplicações. Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 2009



ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA POR PLASMA 
INDUZIDO POR MICRO-ONDAS (MIP OES)

Fonte de excitação Espectrômetro Sistema eletrônico de 
processamento dos dados

▪ Multielementar;

▪ Sensibilidade;

▪ Nitrogênio

▪ Temperatura do plasma:
5000 K

Posição vertical da tocha



Gerador de nitrogênio

Baixo custo

ESPECTROMETRIA DE EMISSÃO ÓPTICA POR PLASMA 
INDUZIDO POR MICRO-ONDAS (MIP OES)









Métodos AOAC 986.15 e 999.10: 

200 a 400 mg utilizadas para as determinações de As, Cd, 

Hg e Pb:  90:10 HNO3:H2O2, digestão assistida por 

radiação micro-ondas.

Determinações: HG-FAAS (Hg) 

GFAAS - As, Cd e Pb. 



Analisador direto de Hg – DMA-80 (figura adaptada da Milestone)

Determinação direta de mercúrio



▪ Cr total

▪ Cr(VI) e Cr(III)

▪ Como determinar? 

▪ Como preparar amostras de 
alimentos?





Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) 

VALOR NUTRICIONAL

Minerais

Proteínas

Gorduras Insaturadas

Fibras

Vitaminas

Fonte de Selênio

Gonçalves, A. M.; Fernandes, K. G. ; Ramos, Luiz A. ; Cavalheiro, E. T. G. ; Nóbrega, J.A. 
Determination and fractionation of barium in Brazil nuts. JBCS, 20, 760-769 (2009).



Benefícios:
 Redução de Colesterol

 Proteção contra formação de tumores

Prevenção de doenças cardiovasculares

Composição química: 50 – 70 % de lipídios
10 – 20 % de proteínas
10 – 20 % de carboidratos

 Contém altos níveis de bário, até 4000 mg/kg

Castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) 



Toxicidade de Bário

 Vômitos

 Diarréia

 Cólicas 

 Hemorragia

 Paralisia

 Hipertensão

 Parada cardíaca

SOLÚVEIS

Dose letal: 3 a 4 g

Ingestão diária: 1,33 mg/dia
Concise International Chemical Assessment Document 33. Barium and Barium Compounds. Geneva, World Health Organization, 2001.

Tóxico



☺ Sulfato de bário (insolúvel) - não tóxico, usado em exames
de raio-x, matéria-prima do medicamento Celobar

 Carbonato de bário (insolúvel) – tóxico, usado na
formulação de raticidas

 Cloreto de bário (solúvel) – tóxico, foi previamente utilizado
como estimulante cardíaco

Toxicidade de Bário

Berman, E. Toxic metals and their analysis. Londres, Heyden & Son, 1980.



Análise Elementar Total

3,0 mL de HNO3 

(14 mol/L)

2,0 mL de H2O2 

(30 % m/m)

Bário 
Etapas Tempo 

(min) 
Potência 

(W) 

1 3 300 
2 1 0 
3 6 500 
4 5 650 
5* 5 0 

 

 

Selênio GFAAS

Enxofre ICP OES

8 frascos

FAAS, GFAAS e ICP 
OES

0,250 g

Programa de aquecimento

*ventilação

Ácido Diluído

7 mol/L



*média ± desvio padrão, n = 3

solúvel insolúvel

Fracionamento
Extração Seqüencial - Solubilidade

Elemento Amostra Fração 1 Fração 2 Fração 3 Somatória
Total 

Digestão

Ba

3 39 ± 1 127 ± 7 1757 ± 22 1923 ± 23 2067 ± 80 

5 17 ± 1 61,9 ± 1,5 551 ± 7 630 ± 7,2 888 ± 38

6 32 ± 2 126 ± 10 1520 ± 223 1678 ± 223 1947 ± 35

Teores médios de bário* em mg/kg nas diferentes frações



Cálculo Estequiométrico

✓ Relação entre Ba e S na fração LMW

Ba = 137,33 g/mol; S = 32,066 g/mol; 

[Ba]LMW = 1606 mg/kg; [S] LMW = 380 mg/kg

Amostra 3

1,606 g Ba 0,375 g S

0,380 g SBaSO4!!

Ba2+
(aq) + SO4

2-
(aq) BaSO4(s)

Ba2+
(aq) + SeO4

2-
(aq) BaSeO4(s)



Conclusões

✓Maior concentração de bário na fração LMW.

✓ Elevados teores de enxofre e selênio - compostos insolúveis de
selenato ou sulfato de bário.

✓ Cálculo estequiométrico – relação direta entre os teores de bário e
enxofre na fração LMW.

✓ Principal forma química de bário em castanha-do-Pará é composta por
sulfato de bário. O bário se encontra em uma forma insolúvel e
indisponível ao organismo humano.

Gonçalves, A. M.; Fernandes, K. G. ; Ramos, Luiz A. ; Cavalheiro, E. T. G. ; Nóbrega, J.A. 
Determination and fractionation of barium in Brazil nuts. JBCS, 20, 760-769 (2009).





Experiência da Embrapa na

produção e desenvolvimento

de materiais de referência

para a agricultura



➢ A qualidade dos resultados fornecidos pelos laboratórios é 
mandatória - resulta em aumento na demanda por materiais de 
referência que apresentem propriedades semelhantes às matrizes 
a serem analisadas.

CNPq/EMBRAPA

Edital MCT/CNPq/MAPA/SDA nº 
64/2008 - Ações de Defesa 
Agropecuária / Linha 4 -
Centros Colaboradores em 
Defesa Agropecuária 

Centro Colaborador em Defesa Agropecuária: Produção de Materiais de 

Referência Certificados e Organização de Ensaios de Proficiência de 

Resíduos e Contaminantes Inorgânicos 



Preparo

Adição de 
contaminantes:

25 mmol / vaso

As, Cd, Cr e Pb
Após 60 dias do plantio400 vasos

Amostra: Brachiaria brizantha Stapf, cv, Marandu

Carla M. Bossu

Preparo do material candidato – forragem



71

25 mmol/vaso

Pb(NO3)2 - 5,18 g por vaso

Cd(NO3)2.4H2O – 2,8 g por vaso

Na2HAsO4.7H2O – 1,87 g por vaso 

Cr(NO3)3.9H2O – 1,30 g por vaso 

Solo contaminado com As, Cd, Cr e Pb

Tatiane R. Verhalen

Preparo do material candidato – Solo



57 bovinos
320 kg de amostra in natura

moído e congelado Liofilização

34 kg de amostra 

liofilizadamoagem (500 e 250 µm)

Separação dos 

grânulos

Preparo do material candidato – fígado bovino



Preparo do material candidato – fígado bovino

Homogeneização 3 ciclos

Esterelização com 

radiação gama 

(25-30 kGy) - IPEN

330 frascos 

100 g amostra



300 frascos com 
cerca de 85 g de 

ração

Embalagem plástica 
metalizada 
identificada 

Distribuição aos 
laboratórios do EPLNA



J. Physics. Conference Series (Online), 733, 012006, 2016.
J. Physics. Conference Series (Online), 733, 012005, 2016.
Accred Qual Assur (2017). https://doi.org/10.1007/s00769-017-1295-3



MATERIAIS PRODUZIDOS

✓ Mistura mineral para gado de leite

✓ Braquiaria brizantha cv. Marandu

✓ Solo (contaminado)

➢ Fígado bovino

➢ Fosfato de Rocha de Marrocos

Em fase de produção:

➢ Ração para peixes

Disponíveis em: http://www3.cppse.embrapa.br/materiaisdereferencia/http://www2.cppse.embrapa.br/materiaisdereferencia/



“É excitante pensarmos onde 

estaremos daqui a 5, 10 ou 

20 anos”  

Bauer & Blucklay, Appl. Spec., 71: 553, 2017 



Obrigada

ana.nogueira@embrapa.br


