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RESUMO 

 

O leite é um importante alimento na dieta humana, pois em sua composição há proteínas 

e minerais essenciais que são indispensáveis para o desenvolvimento e sustentação da 

vida humana. Devido ao grande consumo de leite, é necessária a monitoração de sua 

contaminação por metais tóxicos, pois estes, além de não terem uma atividade essencial 

no organismo, são acumulativos, podendo ocasionar sérios danos à saúde humana. O 

chumbo (Pb) é um elemento tóxico que provoca alterações bioquímicas, todas elas 

deletérias, mesmo em baixas concentrações. Além de analisar a presença deste metal no 

leite, é necessário também monitorar a alimentação do animal, pois pode ser do 

alimento (pasto, ração) a origem da contaminação. No presente trabalho foi realizada 

otimização e validação de metodologia analítica para determinação de Pb em leite in 

natura e ração bovina utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em 

Forno de Grafite. Foi otimizado o programa de aquecimento do forno de grafite para as 

duas matrizes, sendo que para a matriz do leite, a temperatura ótima de pirólise foi de 

500 °C e de atomização foi de 1700 °C, já para a ração as melhores temperaturas de 

pirólise e atomização foram 500 ºC e 1900 °C, respectivamente. O estudo de validação 

analítica foi avaliado através dos parâmetros linearidade, limites de detecção e 

quantificação, precisão e exatidão. Curvas analíticas em meio aquoso (Padrão Externo) 

foram empregadas na determinação de Pb nas amostras de leite e ração. Os limites de 

quantificação encontrados foram baixos, com valores de 2,14 µg/L para as amostras de 

leite e 5,000 µg/L para as amostras de ração. Os desvios padrões relativos foram 

menores que 10 % nos testes de repetibilidade e precisão intermediária para as duas 

amostras. As recuperações obtidas nos testes de exatidão foram adequadas para a faixa 

de concentração estudada, variando de 94,2 % a 106,4 % para as amostras de leite e 

entre 85,0 % a 98,2 % para as amostras de ração. Após a validação da metodologia 

analítica, foram coletadas amostras de leite de produtores da região de Guarapuava-PR e 

os teores de Pb no leite ficaram abaixo de 20 µg/L, que é o limite máximo permitido em 

leite pela ANVISA (2013). 

 

 

Palavras-chave: Leite, ração bovina, chumbo, GF AAS. 
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ABSTRACT 

Milk is considered an important human food, because contains proteins and essential 

minerals to develop and sustain human life. Due to the high consumption of milk, 

contamination by toxic metals must be closely monitored. These contaminants are all 

harmful to human health, because are cumulative and not have essential activity in the 

human body. Lead (Pb) is a toxic element that causes biochemical changes and 

deleterious health effects in humans, even at low concentrations. In addition to 

analyzing milk samples for determination of lead, it is necessary to monitor the food of 

milk producing animals (pasture and feed), that can be the source of contamination. In 

the present study, was performed the optimization and validation of an analytical 

methodology for determination of Pb in samples of in natura milk and cattle feed using 

graphite furnace atomic absorption spectrometry (GF AAS). The heating program of 

graphite furnace was optimized for the two matrices. Optimal pyrolysis and atomization 

temperatures were, respectively, 500 °C and 1700 °C for the milk matrix and 500 °C 

and 1900 °C for the cattle feed. The study was evaluated by analytical validation 

parameters of linearity, detection and quantitation limits, accuracy and precision. 

Analytical curves in aqueous medium (external standard) were used for determination 

of Pb in the milk and feed samples. The quantification limits found were low; values of 

2.14 mg/L in samples of in natura milk and 5.00 mg/L in samples of cattle feed. The 

relative standard deviations were less than 10% of the repeatability tests and 

intermediate precision for both samples. Recoveries in accuracy tests were appropriate 

for the studied concentration range, from 94.2% to 106.4% for milk samples and from 

85.0% to 98.2% for feed samples. After validation of the analytical procedures, raw 

milk samples were collected from producers in Guarapuava-PR region and Pb 

concentrations were below 20 mg/L, the maximum quantity of Pb allowed by Brazilian 

legislation for bovine milk (ANVISA, 2013). 

 

 

Keywords: Milk, cattle feed, lead, GF AAS 
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1. INTRODUÇÃO 

O leite e seus derivados são produtos importantes para a dieta humana, 

especialmente para idosos e crianças, devido aos seus componentes como proteínas e 

minerais essenciais, que são responsáveis pelo crescimento e sustentação da vida 

humana (MASS et al., 2011; SOARES et al., 2010). A composição do leite bovino, em 

taxas percentuais, é aproximadamente 85,8% de água, 4,9% de lactose, 3,9% de 

gordura, 3,5% de proteínas e 0,9% de sais (SOARES et al., 2010). 

 No Brasil, o setor lácteo é muito importante para os agronegócios, sendo que 

esta atividade é desenvolvida em todo território nacional, em aproximadamente um 

milhão de propriedades rurais (FILHO, MAINIER e FILHA, 2011). 

 Como o leite é largamente utilizado na dieta humana, é necessário que ele seja 

coletado de animais saudáveis e que seja livre de contaminações (SOARES et al., 

2010). Porém, podem ocorrer algumas contaminações indesejadas, como por exemplo, 

metais tóxicos presentes nas fontes de alimentação de animais ruminantes, sejam no 

pasto ou em rações e suplementos de baixa qualidade. Muitos implementos utilizados na 

alimentação destes animais podem conter resíduos de metais tóxicos, que ao serem 

excretados no leite acabam entrando na cadeia alimentar, sendo o homem o receptor 

final (GONÇALVES, MESQUITA e GONÇALVES, 2008). 

 Os metais tóxicos podem ser inseridos no meio ambiente pela atividade do 

homem ou por origens geológicas. Estes metais podem entrar nos solos pelo uso de 

fertilizantes e inseticidas, deposição atmosférica e/ou intemperismo da rocha matriz 

(MASS et al., 2011). Estas espécies constituem uma das maiores fontes de 

contaminação do meio ambiente, ocasionando grande impacto ambiental, econômico e 

de saúde pública; se distinguem de outros poluentes tóxicos pelo fato de não serem 

biodegradáveis (BAKKALI et al., 2009; BAYTAK, 2007; RODRÍGUEZ et al., 2005). 

Entre muitos metais tóxicos, destaca-se o chumbo (Pb), por apresentar alta 

toxicidade, mesmo em baixas concentrações. O Pb provoca diversas alterações 

bioquímicas, todas elas deletérias, não existindo evidências de uma função essencial no 

organismo humano (LARINE et al., 1997).  

A técnica de espectrometria de absorção atômica é bastante utilizada para a 

realização de análises de metais, pois apresenta características como seletividade e 

sensibilidade. Devido às vantagens que a técnica apresenta, será utilizada para a 

quantificação de chumbo nas amostras de leite e ração bovina (RODRÍGUEZ et al., 

2005). Para garantir que a metodologia analítica utilizada forneça dados confiáveis 
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sobre a amostra em estudo, é realizada uma avaliação dos dados obtidos denominada 

validação (RIBANI et al., 2004). Os parâmetros avaliados para validação de métodos 

analíticos envolvem seletividade/especificidade, linearidade e faixa de aplicação, 

precisão, exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e robustez (RIBANI et al., 

2004; INMETRO, 2003). 
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2. OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral a otimização e validação de uma 

metodologia analítica para quantificação do metal chumbo no leite bovino in natura, 

assim como na ração bovina, utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção 

Atômica em Forno de Grafite. 

 Os objetivos específicos foram: 

(i) Otimizar o método de preparo de amostra para as amostras de leite in natura 

e ração bovina, considerando a influência dos seguintes fatores: volume e/ou 

massa de amostra e volume dos reagentes utilizados;  

(ii) Otimizar as temperaturas de pirólise e de atomização para o chumbo, 

utilizando a técnica de espectrometria de absorção atômica em forno de 

grafite (GF AAS); 

(iii) Validar a metodologia utilizada para quantificação de chumbo nas amostras 

de leite in natura e ração bovina; 

(iv) Aplicar as condições otimizadas e validadas nas amostras de leite in natura e 

ração bovina, a fim de quantificar o metal chumbo. 

(v) Verificar se existe contaminação do leite pelo metal chumbo e caso ocorra se 

esta é influenciada pela alimentação do animal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Leite 

O leite é considerado um alimento quase completo para a dieta humana, pois nele há 

a presença de proteínas, lipídeos, carboidratos, vitaminas, enzimas e outros elementos. 

Por este motivo o leite é usado na dieta de crianças como única fonte nutritiva e, para 

adultos é recomendado como uma fonte de cálcio para prevenir a osteoporose (ATARO 

et al., 2008). O leite bovino possui em sua composição, aproximadamente, 85,8% de 

água, 4,9% de lactose, 3,9% de gordura, 3,5% de proteínas e 0,9% de sais (SOARES et 

al., 2010). 

O leite e seus derivados podem conter elementos metálicos tóxicos provenientes de 

algumas fontes, como o uso de produtos químicos durante o cultivo do pasto e na 

produção animal, e também do intemperismo natural de rochas (MASS et al., 2011; 

GONÇALVES, MESQUITA e GONÇALVES, 2008). Os animais ruminantes ficam em 

contato com o pasto, podendo ingerir quantidades desses elementos metálicos que se 

encontram no solo (MASS et al., 2011). Na alimentação de bovinos destinados à 

produção láctea, são implementados rações e suplementos, que caso sejam de baixa 

qualidade, podem conter resíduos de metais tóxicos, ocasionando diretamente a 

contaminação destes animais (GONÇALVES, MESQUITA e GONÇALVES, 2008). 

 

 

3.2.Produção Leiteira 

A pecuária leiteira é uma das atividades mais tradicionais do meio rural brasileiro. 

De acordo com o IBGE (2006), existem aproximadamente 5,2 milhões de propriedades 

rurais, onde aproximadamente 1,35 milhões destas produzem leite (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2014). 

A produção de leite no Brasil vem aumentando gradativamente, desde 2008, quando 

bateu o recorde na exportação de produtos lácteos. Segundo os dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2012), em 2012 a produção de leite foi de 

32,304 bilhões de litros, sendo que em 2002 a produção de leite foi de 21,642 bilhões de 

litros, ou seja, em dez anos houve um aumento de 49,2% na produção (DERAL, 2014). 

No ano de 2012, o volume de leite in natura adquirido pelas indústrias lácteas, sob 

inspeção sanitária foi de 22,338 bilhões de litros, indicando que 9,966 bilhões de litros 

produzidos tiveram destinos sem qualquer tipo de inspeção (IBGE, 2012). 
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Na Tabela 1 está representada a produção leiteira no Brasil nos períodos de 2002 a 

2012. 

 

Tabela 1: Produção leiteira no Brasil 

Ano Produção (em bilhões de litros) 

2002 21,642 

2003 22,253 

2004 23,474 

2005 24,620 

2006 25,398 

2007 26,137 

2008 27,585 

2009 29,085 

2010 30,715 

2011 32,096 

2012 32,304 

Fonte: IBGE, 2012 

 

 

3.3.Ração 

O estado do Paraná é o terceiro maior produtor de leite do País, onde se destaca por 

apresentar rebanhos com alto potencial genético para produção de leite (DE PAULA et 

al., 2009). A alimentação dos ruminantes é baseada no sistema de produção a pasto 

(EMATER, acesso ao site em 10 de janeiro de 2015), porém alguns produtores utilizam 

suplementos na alimentação dos animais. 

Para abastecer essa atividade, há um extenso comércio no campo da suplementação 

mineral. Visando baratear custos, algumas indústrias produtoras e/ou misturadoras de 

sal mineral, fazem uso de matérias-primas de baixa qualidade (MARÇAL et al., 2004). 

Segundo Marçal et al. (2001), existem aproximadamente 5.500 diferentes misturas 

minerais comercializadas no cenário brasileiro.  

Devido à utilização de matérias-primas de baixa qualidade, ou seja, matérias que 

não são devidamente purificadas a fim de baratear a produção, acredita-se que os 

suplementos minerais podem estar contaminados com metais tóxicos, provenientes do 

uso de fontes alternativas de fósforo a partir de fosfatos de rocha (GONÇALVES, 
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GONÇALVES e GONÇALVES, 2010). A contaminação por metais tóxicos, como o 

Pb, podem causar alterações orgânicas importantes, modificando a performance dos 

animais, acarretando alterações significativas no sistema reprodutivo dos animais, 

podendo levar até ao aborto (MARÇAL et al., 2004). 

Em 1998, Marçal, Neto e Nascimento (1998) analisaram amostras de sais minerais 

utilizados na suplementação bovina. Para determinar Pb nas amostras de sal mineral, a 

mesma foi seca `a 110 °C por aproximadamente 2 horas, e solubilizada em ácido 

nítrico, sendo o chumbo separado da amostra por extração com pirrolidina 

ditiocarbonato de amônia (APDC). A técnica utilizada para determinação foi 

espectrometria de emissão atômica por plasma de indução acoplada. Das amostras de 8 

fazendas analisadas, 4 delas ficaram acima do valor máximo aceitável de 30 mg/L 

atribuído pelo NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1980) e ASSOCIATION OF 

AMERICAN FEED CONTROL OFFICIALS INCORPORATED (1993). 

No ano de 2000, Marçal et al. (2001) avaliou os níveis de Pb em 15 amostras de 

propriedades do Estado do Paraná e 15 amostras de propriedades do Estado de São 

Paulo. Do total avaliado, 30% das amostras excederam 30 mg/L, limite máximo 

proposto pelo NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1980) e ASSOCIATION OF 

AMERICAN FEED CONTROL OFFICIALS INCORPORATED (1993). As amostras 

que apresentaram maior contaminação no Estado do Paraná são de propriedades 

situadas nas cidades de Maringá, Umuarama, Cascavel, Paranaguá e Toledo. 

Marçal e seus colaboradores (2003) avaliaram os teores de chumbo em amostras de 

sais minerais comercializadas no Estado de Mato Grosso do Sul. No preparo das 

amostras, as mesmas foram secas a uma temperatura de 110 °C, por um período de 2 

horas e posteriormente solubilizadas com ácidos nítrico, perclórico e fluorídrico. As 

análises foram feitas em um espectrômetro de absorção atômica em chama. Das 19 

amostras avaliadas, 11 delas apresentaram teores de chumbo acima do limite máximo 

aceitável de 30 mg/L atribuído pelo NATIONAL RESEARCH COUNCIL (1980).  

Marçal et al.(2004) investigou os níveis de Cd e Pb em diferentes formulações 

minerais para bovinos, comercializadas da cidade de Londrina-PR. Os metais foram 

determinados pela técnica de espectrofotometria de absorção atômica por plasma de 

indução acoplada. Em 10 diferentes marcas analisadas, 6 apresentaram níveis de Pb 

superior ao limite máximo aceitável que é de 30 mg/L (National Research Council 

(1996) e a Association of American Feed Control Officials Incorporated (2001). 
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3.4.Chumbo 

O chumbo ocorre como um contaminante ambiental em consequência de seu largo 

emprego industrial, destacando-se, entre outras, a indústria extrativa, petrolífera, de 

acumuladores, de tintas e corantes, cerâmica, gráfica e bélica. O chumbo existente no 

ambiente pode ser introduzido no organismo através da inalação (ar atmosférico), 

ingestão (contaminação da água, alimentos e solo) bem como pela via cutânea 

(compostos de chumbo lipossolúveis) (SCHIFER, BOGUZ e MONTANO, 2005). 

Na via digestiva, estudos mostram que o chumbo quando incorporado à dieta é 

absorvido em cerca de 10%. Pouco se sabe a respeito do mecanismo pelo qual o 

chumbo é transportado através da mucosa intestinal para a circulação sistêmica. Esta 

absorção é dependente, além das propriedades físico-químicas dos compostos de 

chumbo, dos níveis de cálcio, magnésio, ferro, fósforo e vitamina D presentes na dieta. 

(SCHIFER, BOGUZ e MONTANO, 2005). 

O chumbo tetraetila, líquido volátil, é absorvido pelo organismo por inalação, 

ingestão ou através da pele, sendo sua toxicidade bastante elevada, por exemplo, 0,1 mL 

aplicado sobre a pele do rato pode provocar a morte entre 18-24 horas. No organismo 

vivo, o chumbo tetraetila não é um agente diretamente ativo, concentrando-se 

principalmente no fígado onde é biotransformado, transformando-se em chumbo trietila 

que é distribuído em diferentes órgãos, notadamente no sistema nervoso central, onde 

exerce sua ação tóxica (LARINE et al., 1997). 

No organismo humano os efeitos do chumbo são exercidos principalmente sobre o 

sistema cardiovascular, renal, imunológico e reprodutivo, sendo que sua acumulação é 

comum nos ossos e dentes (WHITE et al., 2007). A concentração no sangue é de 

fundamental importância na avaliação da exposição ao chumbo e os valores são obtidos 

para o diagnóstico de quadros de intoxicações agudas. Valores abaixo de 40 µg/100 mL 

de sangue são considerados normais em indivíduos não ocupacionalmente expostos 

(LARINE et al., 1997).  

Em animais bovinos, os efeitos tóxicos do Pb estão relacionados a capacidade que 

este metal tem em se ligar a proteínas. Os sinais clínicos de contaminação por chumbo 

são: cegueira, espasmos musculares, convulsões, mastigação vazia, andar em círculos 

ou sem direção, entre outros. Podem ocorrer abortos, como consequência do 

envenenamento por Pb. A dose letal para berrezos varia entre 400-600 mg/kg de peso 

corpóreo e em bovinos adultos é de 800 mg/kg de peso corpóreo (EFSA, 2004).  
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3.5.Espectrometria de Absorção Atômica 

 A espectrometria de absorção atômica (AAS) é uma das técnicas mais aplicadas 

no campo da análise instrumental. Seu princípio básico é a análise quantitativa de 

elementos através da absorção da radiação dos átomos livres no estado gasoso. A 

absorção destes átomos é medida para usar na determinação da concentração do 

elemento em estudo (COL, 2008; CEOTTO, 2009). 

 AlanWalsh, em 1955, atribuiu um método de análise química baseado na 

absorção de energia radiante por átomos neutros, não excitados, no estado gasoso. Cada 

espécie atômica possui um espectro de absorção característico. Na absorção atômica, o 

elemento a ser analisado é levado ao estado atomizado, no qual é incidido um feixe de 

radiação de uma fonte apropriada (PAES, 2007; WALSH, 1995; TAVARES, 2010). A 

quantidade de radiação absorvida está diretamente relacionada à quantidade de átomos 

presentes no atomizador. Utilizando uma fonte de radiação específica e um seletor de 

comprimento de onda adequado, é possível determinar um elemento químico em 

presença de outros. Os átomos absorvidos, os quais são usados para a quantificação, são 

produzidos pelo fornecimento de energia térmica (efeito Joule) suficiente para dissociar 

os compostos químicos em atómos no estado livre gasoso, processo denominado 

atomização (PAES. 2007; WELZ, 1985). 

 A atomização eletrotérmica foi um conceito introduzido em 1959 pelo russo 

Boris V. L”vov, porém passou a ser conhecida em 1961, em uma de suas publicações. 

Em seu trabalho, a amostra era colocada na superfície de um eletrodo de grafite e, em 

seguida, colocada em um tubo de grafite revestido com uma folha de tântalo, sendo 

então aquecido eletricamente. Com este sistema era possível realizar a atomização da 

amostra em uma única etapa, fornecendo uma nuvem atômica mais concentrada e, 

portanto uma maior sensibilidade, com menor consumo de amostra (TAVARES, 2010).

 Na técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite (GF-

AAS), utiliza-se a energia eletrotérmica (efeito Joule) para promover a atomização. A 

espectrometria de absorção atômica com atomização eletrotérmica apresenta uma 

sensibilidade adequada para determinações de elementos traço (TAVARES, 2010; 

CAL-PIETRO et al., 2002). 

Dentre as técnicas espectroanalíticas, a GF-AAS destaca-se devido sua alta 

sensibilidade (detecta µg L
-1

 até ng L
-1

) e seletividade, além de necessitar de pequena 

quantidade de amostra para realização das análises e possibilitar tratamento térmico da 
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amostra durante o programa de aquecimento (TAVARES, 2010; CAL-PIETRO et al., 

2002). 

 Para determinação de metais através da técnica de GF-AAS, uma quantidade da 

amostra é colocada no tubo de grafite (Figura 1) e submetida a uma sequência de etapas 

de aquecimento, onde a primeira etapa é a remoção do solvente, seguida da etapa de 

pirólise, onde ocorre a eliminação da matriz da amostra, e então a atomização, etapa 

fundamental para a análise. Durante as etapas de eliminação do solvente e da matriz 

utiliza-se um fluxo de gás inerte, geralmente argônio, onde este é interrompido na etapa 

de atomização (PAES, 2007).  

 

 

Figura 1: Tubo de grafite. (Fonte: http://www.plasmatronics.com.br/material_icp_icp-ms.html). 

 

  O programa de aquecimento do forno de grafite deve ser selecionado de 

acordo com o elemento metálico a ser determinado, para diminuir a absorção de 

fundo (Background) e garantir reprodutibilidade das medidas (PAES, 2007, 

ANDRADE, 2013). A atomização adequada da amostra no forno de grafite 

requer um programa de aquecimento, que compreende 4 etapas: secagem, 

calcinação ou pirólise, atomização e limpeza (TAVARES, 2010). 

 Secagem – Nesta etapa é realizada a secagem da amostra pela eliminação do 

solvente em temperaturas próximas ou superiores do ponto de ebulição do 

mesmo. O aquecimento nesta etapa não pode ser brusco, pois a amostra pode se 

espalhar pelo tubo, provocando diminuição de sensibilidade e reprodutibilidade 

dos resultados. 

 Pirólise ou Calcinação – O objetivo desta etapa é eliminar os componentes da 

matriz. No processo de eliminação procura-se atingir a máxima temperatura 

possível, sem eliminar o analito. 

 Atomização - Esta é a etapa mais importante em termos analíticos. O tubo de 

grafite é aquecido à temperatura de atomização do analito, em um curto período 
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de tempo, variando de elemento para elemento. O sinal é transiente, rápido e 

integrado pelo computador. 

 Limpeza – Nesta etapa aplica-se uma temperatura mais elevada que a 

temperatura de atomização, a fim de evitar o efeito de memória entre as 

amostras. Assim, são eliminados os restos de analito não atomizado ou óxidos 

difíceis de vaporizar (LAJUNEN, 1992). 

 A GF-AAS é uma das técnicas eletroanalíticas mais utilizadas e eficazes para a 

determinação de elementos metálicos ao nível de traços e ultra-traços em diferentes 

tipos de amostras (PAES, 2007).  

 

 

3.6.Tratamento de Amostra 

Métodos clássicos, e mesmo os espectroquímicos, de análise necessitam de um 

tratamento da amostra antes da análise propriamente dita. Neste tratamento pode-se 

incluir a solubilização ou decomposição da amostra. Em tratamentos por solubilização a 

amostra é dissolvida em reagentes apropriados, podendo haver ou não reações químicas. 

Já em tratamentos por decomposição, a amostra sofre transformações químicas, onde 

geralmente envolvem a destruição da matriz, a fim de obter a espécie de interesse o 

mais livre possível em solução (PAES, 2007). 

 Os métodos de decomposição da amostra podem ser por via úmida (digestão 

ácida) ou por via seca (calcinação). 

A digestão ácida ou método de decomposição por via úmida é útil para oxidar 

todos os compostos orgânicos presentes na amostra e através do aquecimento 

controlado e da adição de ácidos ou outros reagentes oxidantes, promover a 

decomposição dos mesmos. No geral, a decomposição de materiais orgânicos por via 

úmida envolve aquecimento da amostra em presença de um ácido mineral oxidante 

concentrado, misturas de ácidos oxidantes ou na mistura de um ácido oxidante com 

peróxido de hidrogênio. Neste tipo de procedimento, a amostra com adição destes 

reagentes, é aquecida em baixas temperaturas, para evitar perdas da solução e do analito 

até sua dissolução completa (TRINDADE, 2009 e Andrade, 2013). 

 Este método de decomposição é bastante utilizado quando se precisam 

determinar concentrações muito baixas do analito, pois muitos elementos de interesse 
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são convertidos em cátions inorgânicos não voláteis, que permanecem em solução ácida 

(TRINDADE, 2009).  

Na calcinação ou decomposição por via seca, a fração orgânica da amostra é 

queimada a elevadas temperaturas pelo oxigênio do ar (que atua como oxidante), 

obtendo-se um resíduo inorgânico na forma de cinza solúvel em ácido diluído. Esta 

técnica é, em grande parte, aplicada antes da dissolução em ácido, em matrizes com 

altas porcentagens de material orgânico (SISTI, 2001).  

 A temperatura e o tempo de combustão devem ser ajustados conforme a amostra 

e o elemento a ser analisado. Devem-se evitar temperaturas muito altas e longos 

períodos de combustão, pois pode haver perdas do analito por volatilização. Na faixa 

entre 450-550 °C o risco de perdas de alguns elementos por volatilização é menor 

(SISTI, 2001; ANDRADE, 2013). 

 Os procedimentos de digestão ácida e calcinação apresentam algumas 

desvantagens, como o maior tempo de preparo das amostras, utilização de altos volumes 

de reagentes e empregos de reagentes tóxicos e perigosos. Uma alternativa para 

minimizar os problemas de preparo de amostra, tem sido a técnica de análise direta 

LAJUNEN e PERÄMÄKI, 2004). 

Na análise direta, tem-se a amostragem de suspensões, onde as mesmas são 

preparadas utilizando amostras sólidas ou semi-sólidas dividas finamente em meio 

líquido (ANDRADE, 2013). As vantagens que este tipo de amostragem apresenta, são: 

redução no tempo de preparo das amostras, redução no uso de reagentes, minimização 

de problemas da radiação de fundo e diminuição nas contaminações e perdas do analito, 

além de possibilitar a utilização de padrões aquosos na calibração (ANDRADE, 2013; 

MAGALHÃES E ARRUDA, 1998). Antes do início das análises, é necessário que a 

suspensão seja estabilizada e/ou homogeneizada para garantir sua integridade. A 

homogeneização da amostra pode ser realizada através de agitadores mecânicos, 

agitação ultrassônica ou agentes estabilizantes, como por exemplo, o Triton X-100 

(MAGALHÃES E ARRUDA, 1998 
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3.7. Quantificação de Metais no Leite 

 

Devido a grande preocupação atual referente ao impacto ambiental e de saúde 

pública causada por metais tóxicos, faz-se necessário um monitoramento desses 

elementos em amostras alimentícias de um modo geral. Como o leite e seus derivados 

estão agregados em grande proporção na alimentação humana, qualquer contaminação 

por metais representa um alto risco para a saúde, sendo assim, existe a necessidade de 

monitorar metais tóxicos no leite, como o Pb. Há na literatura relatos de poucos 

trabalhos com leite bovino utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica 

para quantificação de metais tóxicos.  

Em 1999, Tripathi et al. (1999) analisaram metais tóxicos (Cd e Pb) em amostras 

de leite e produtos lácteos. Os níveis de Cd e Pb toleráveis para crianças são de 0,8-1,0 

µg/kg e 3,57 µg/kg respectivamente. No estudo, os níveis encontrados em amostras de 

leite ficaram dentro do permitido, 0,01 µg/kg para Cd e 1,1 µg/kg para Pb. 

Licata et al. (2004) avaliaram, em 2004, os níveis de Cd, Cr, Cu, Pb e Se em 

leite proveniente de vacas criadas em fazendas na Calábria, sul da Itália. Dos metais 

tóxicos estudados, o chumbo foi o que apresentou maior concentração: 1,32 µg/kg, 

porém esta concentração se encontra abaixo do permitido (0,02 mg/kg) (EUROPEAN 

COMMISSION, 2006). 

Em 2009, Kazi et al. (2009) analisaram o teor de metais tóxicos em amostras de 

leite in natura e processado, utilizando a Espectrometria de Absorção Atômica com 

Atomização Eletrotérmica. Neste estudo foram utilizados dois métodos de tratamento da 

amostra: digestão por via úmida e digestão por microondas, sendo que não foram 

observadas diferenças significativas entre os dois métodos. Os metais analisados foram 

Al, Cd, Ni e Pb, sendo que a concentração destes metais foi maior no leite processado, 

devido aos equipamentos utilizados durante o processo.  

Soares et al., (2010) avaliaram 54 amostras comerciais de leite, coletadas na 

região do Vale da Paraíba, no estado de São Paulo, Brasil. No estudo foi utilizada a 

técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em Chama para análise dos elementos 

Ca, Cu, Fe, Mg e Zn e Espectrometria de Absorção Atômica com Atomização 

Eletrotérmica para Cd, Cr, Mn, Ni, Pb e Se. Neste estudo foi encontrado um valor 

médio de 0,230 mg/L de Pb, com um mínimo de 0,062 mg/L e um máximo de 0,476 

mg/L de Pb em todas as amostras de leite analisadas. Por esta razão, há uma grande 

preocupação com a contaminação de Pb nas amostras comerciais de leite avaliadas neste 
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estudo, pois ficaram acima do limite máximo permitido pela ANVISA (2007) que é 

0,05 mg/L.   

Bilandžić et al. (2011) analisaram 157 amostras de leite in natura no sul e no 

norte da Croácia no período de 2009-2010. Os metais analisados foram: As, Cd, Cu, Hg 

e Pb utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em Forno de Grafite. 

Os níveis de Pb na região norte e sul foram de 58,7 e 36,2 µg/L, respectivamente, e 

ambos os valores excederam o nível máximo permitido (0,02 mg/kg) (EUROPEAN 

COMMISSION, 2006). As concentrações de Cd foram: 1,76 µg/L no norte e 3,4 µg/L 

na região sul, porém para o Cd não há um limite máximo estabelecido pelo órgão 

vigente. 

Maas et al., (2011) estudaram a transferência de metais traços do leite in natura  

para o queijo Comté, de diferentes fazendas na França; onde foram analisados os metais 

essenciais (Cu e Zn) e não-essenciais (Cd e Pb). As concentrações dos metais 

apresentaram-se maior nas amostras de queijo, sendo que esse aumento se deve ao 

processamento do leite. Porém os metais não essenciais e tóxicos apresentaram 

concentrações dentro do permitido. 

Aleixo e Nóbrega (2003) determinaram Se e Fe em amostras de leite pela técnica 

de espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GF AAS) utilizando análise 

direta. Na determinação de Se foi utilizada uma suspensão com 1,0 mL de amostra de 

leite, a qual era transferida em um balão volumétrico de 5,0 mL e avolumada com uma 

solução de mistura de aminas terciárias (CFA-C) 10% (v/v). Para determinação de Fe 

utilizaram 0,5 mL de leite, diluindo a amostra com uma solução de mistura de aminas 

terciárias (CFA-C) 10% (v/v) para balão volumétrico de 10,0 mL. Os metais foram 

avaliados em 13 amostras de leite, sendo que a concentração de Fe variou entre 0,61 mL 

a 1,17 mg/L e para o Se as concentrações variaram de 17 mg/L a 122 mg/L. A 

variabilidade observada nas concentrações de Se nas amostras pode ter sido ocasionada 

pela diferentes fontes de alimentação do animal e pela composição química do solo.  

Já Dutra, Santos e Coelho (2004), determinaram Ca e Mg utilizando a técnica de 

espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS). No preparo da suspensão foram 

utilizados 0,5 mL de leite, 10,0 mL de mistura de MEA (monoetanolamina) 6,0 mol/L + 

ácido cítrico 0,2 mol/L, seguida de agitação e então o volume foi completado para 100,0 

mL. Os valores encontrados de Ca nas amostras variaram de 656,3 mg/L a 885,3 mg/L, 

e para o Magnésio a concentração encontrada variou de 60,4 mg/L a 91,5 mg/L. Ao 



 

25 

 

realizarem o estudo de recuperação, estas foram de 100% para os dois metais 

analisados, mostrando a eficiência do método de análise direta. 

Hallén et al. (1995), determinaram cádmio e chumbo em leite humano por 

análise direta utilizando a GF AAS, sendo a suspensão da amostra preparada utilizando 

950,0 µL de leite e 50 µL de solução 10% de Triton X-100. As concentrações de Pb 

variaram de 0,1 µg/L a 2,2 µg/L, com um valor médio de 0,7 ± 0,4 µg/L, para cádmio as 

concentrações variaram entre 0,5 µg/L a 0,9 µg/L.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. Equipamentos e reagentes 

As medidas realizadas para quantificação do metal chumbo foram feitas em um 

Espectrômetro de Absorção Atômica (Agilent Varian, AA240Z), com atomizador 

eletrotérmico em forno de grafite (GTA120), com corretor Zeeman transversal 

(AA240Z), amostrador automático (PSD 120) e sistema para coletas de dados 

(SpectraA). Lâmpada de cátodo-oco multielementar (Varian, Agilent) foi utilizada para 

as análises do metal chumbo, operando com uma corrente de 10 mA, abertura de fenda 

de 0,5 nm e comprimento de onda de 283,3 nm. Foi utilizado Argônio como gás inerte 

de arraste, num fluxo de 0,3 L/min e tubos de grafite pirolíticos (Varian, Agilent) para 

todas as determinações do metal chumbo. 

Utilizou-se solução padrão de chumbo (1000µg/mL P.A. - BIOTEC), para 

preparo das soluções padrão. Todos reagentes utilizados eram de grau analítico e todas 

as soluções foram preparadas utilizando água ultra- pura obtida do sistema TKA-

GenPure. Ácido Clorídrico (F. Maia, 37%), Ácido Nítrico (Sigma-Aldrich, 65%) e 

Triton 
TM

 X-100 (Sigma-Aldrich) também foram utilizados. 

 

 

4.2. Amostras 

Neste trabalho, para o estudo de otimização e validação da metodologia 

analítica, foram utilizadas amostras de leite dos bovinos pertencentes ao Laboratório de 

Nutrição Animal vinculado ao Departamento de Medicina Veterinária, da 

UNICENTRO, onde também foram coletadas as amostras de ração utilizadas na 

alimentação dos mesmos. As amostras foram coletadas em frascos plásticos, 

aproximadamente 50,0 mL, e armazenadas em refrigerador (-2,00°C) até o início das 

análises. Todos os frascos e vidrarias utilizados foram devidamente descontaminados 

em banho de ácido nítrico 10%, por 24 horas e posteriormente, enxaguadas 3 vezes com 

água ultra-pura. Todo o procedimento de tratamento e análise das amostras foram 

realizados no Laboratório do Grupo de Análise Traço e Instrumentação -LABGATI- da 

UNICENTRO. Para aplicação da metodologia estudada, foram coletadas amostras de 

leite de produtores da região de Guarapuava-Pr.  
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4.2.1. Leite 

Foram coletadas amostras de leite bovino, em duplicata, de 10 produtores de 

leite da região de Guarapuava-PR. As amostras de leite foram coletadas dos tanques 

resfriadores pertencentes aos produtores leiteiros, onde o leite de todas as vacas da 

mesma propriedade era misturado (Figuras 2 e 3). Foram coletados aproximadamente 

50,0 mL de leite em cada frasco, que foram mantidos no refrigerador (± 2,00 °C) até o 

momento das análises.  

 

 

Figura 2: Vacas no momento da ordenha mecânica (foto tirada com permissão 

do proprietário). 
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Figura 3: Tanque resfriador onde as amostras foram coletadas (foto tirada com a 

permissão do proprietário). 

 

Inicialmente, as amostras de leite (50,00 mL) foram submetidas à mineralização 

completa, utilizando ácido nítrico concentrado (7,00 mL) e peróxido de hidrogênio (2,0 

mL). A digestão das amostras foi feita em béqueres de vidro, com aquecimento em 
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chapa com banho de areia (280 °C), por um período de 3 a 4 horas. Ao término da 

digestão, após as amostras entrarem em equilíbrio térmico, as mesmas eram então 

transferidas para balão volumétrico de 25,00 mL. Como foi observada a presença de 

gordura mesmo após o procedimento de mineralização da amostra, fez-se uma extração 

líquido-líquido utilizando o solvente clorofórmio (4,00 mL). 

Como a metodologia anteriormente descrita não se mostrou adequada, foi 

proposta uma metodologia de análise direta para determinação de Pb em amostra de 

leite in natura.  

Neste caso, o volume de amostra de leite utilizado para o preparo da suspensão 

foi de 1,00 mL, e então foi adicionado um surfactante (Triton X-100), onde as 

concentrações finais foram: 0,5; 1,0 e 5,0 % (v/v).  A suspensão foi diluída em balão 

volumétrico de 25,00 mL. Para analisar a recuperação do metal Pb, as amostras foram 

fortificadas com 20,00 µg/L de Pb  

Também foram testadas suspensões utilizando apenas ácido nítrico, onde foram 

avaliadas a seguintes proporções para o preparo da suspensão: 1,00 mL de leite e 1,13 

mL de ácido nítrico; 1,00 mL de leite e 2,26 mL de ácido nítrico; Foram testados a 

combinação de Triton X-100 e ácido nítrico nas seguintes proporções: 1,00 mL de leite, 

0,125 mL de Triton X-100 (concentração final na suspensão: 0,5 %) e 1,13 mL de ácido 

nítrico (concentração final na suspensão: 0,7 mol L
-1

); 2,00 mL de leite, 0,125 mL de 

Triton X-100 (concentração final na suspensão: 0,5 %) e 1,13 mL de ácido nítrico 

(concentração final na suspensão: 0,7 mol L
-1

); 2,00 mL de leite, 0,250 mL de Triton X-

100 (concentração final na suspensão: 1,0 %) e 1,13 mL de ácido nítrico (concentração 

final na suspensão: 0,7 mol L
-1

). 

 

  

4.2.2. Ração 

As amostras de ração foram submetidas à mineralização completa utilizando 

água-régia (HCl:HNO3 (3:1)). Pesou-se aproximadamente 1,0000 g de ração bovina em 

um béquer de vidro, adicionou-se 4,00 mL de água-régia, e deixou-se 30 minutos em 

repouso. Após o repouso, a amostra foi levada à aquecimento em banho de areia, onde a 

temperatura da chapa de aquecimento era de 280°C. Após o término da digestão, que 

levou 2 horas, esperou-se a amostra digerida entrar em equilíbrio térmico, para em 

seguida transferi-la para um balão volumétrico de 25,00 mL e avolumá-lo. Em seguida, 

foi realizada filtração da amostra digerida, e então armazenadas em frascos plásticos. 
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4.3. Temperatura de Pirólise e Atomização 

Primeiramente, foi realizado a otimização da temperatura de pirólise para as 

duas matrizes, sendo a temperatura de pirólise indicada pelo fabricante do equipamento 

para o chumbo de 400°C. A temperatura de pirólise foi variada em uma faixa de 300-

800°C para o leite e 300-700°C para a ração, enquanto manteve-se fixa a temperatura de 

atomização em 2100 °C (temperatura indicada pelo fabricante). Depois de escolher a 

melhor temperatura de pirólise, manteve-se esta fixa e variou-se a temperatura de 

atomização em uma faixa de 1500-2300°C para o leite e 1400-2600°C para a ração, 

sendo a temperatura indicada pelo fabricante do equipamento de 2100°C. Para avaliar o 

sinal analítico de chumbo nas amostras, as mesmas foram fortificadas com 20,00 µg/L 

de Pb. 

 

 

4.4. Curvas de Calibração: Padrão Externo x Adição de Padrão 

Para avaliar se há a interferência da matriz na determinação de chumbo nas 

amostras de leite, foram realizadas testes com curvas analíticas de padrão externo e 

adição de padrão: 

 

Padrão Externo 

 Foram feitas curvas analíticas em duplicata, utilizando o método do padrão 

externo para chumbo. As faixas de trabalho utilizadas para a calibração instrumental foi 

de 0,0 a 20,0 µg/L e 0,0 a 200,0 µg/L. 

 

Adição de Padrão 

 Para realização da curva de adição de padrão foi necessário preparar a suspensão 

de leite, como descrita na metodologia, adicionando a solução padrão de chumbo na 

suspensão. As faixas de trabalho utilizadas para calibração instrumental foram as 

mesmas da curva de padrão externo. Este procedimento também foi realizado em 

duplicata. 
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Para a amostra de ração também foi realizada o teste da curva de adição padrão, 

mesmo com a amostra de ração sendo digerida (solução aquosa), a fim de verificar se o 

pH da solução não influencia na quantificação de Pb. 

 

 

4.5. Validação 

 A validação da metodologia proposta para as duas matrizes foram analisadas 

pelos parâmetros: linearidade, limites de detecção e quantificação, precisão e exatidão.  

 

4.5.1. Linearidade 

 Para a realização do estudo de validação, primeiramente foram realizadas três 

medidas das curvas analíticas em duas faixas de concentração, a fim de avaliar a 

linearidade. Para obtenção da curva analítica de padrão externo para determinação do 

metal Pb no leite, foram utilizadas soluções padrão nas seguintes concentrações : 1
a
 

faixa de trabalho (faixa baixa): 2,0; 8,0; 14,0 e 20,0 µg/L; 2
a
 faixa de trabalho (faixa 

alta): 20,0; 100,0; 160, e 200,0 µg/L. Para as amostras de ração, a linearidade foi 

avaliada apenas na faixa alta, ou seja, nas concentrações 20,0; 100,0; 160, e 200,0 µg/L. 

Para avaliar a linearidade da curva, foi realizada análise de regressão linear, onde foi 

aplicado um teste de falta de ajuste, com um nível de confiança de 95%. O tratamento 

estatístico foi realizado utilizando o software Minitab (16.2.2)  

 

 

5.5.2. Limites de Detecção e Quantificação 

 O próximo passo foi realizar 10 medidas do branco para calcular os limites de 

detecção e quantificação do método. O limite de detecção (LD) e o limite de 

quantificação (LQ) foram calculados pelo método da Curva Analítica, de acordo com o 

guia do NATA (2012), utilizando as seguintes equações: 

LD = 
    

 
 

 

LQ = 
     

 
 

  

Onde SD é o desvio padrão do sinal analítico de 10 medidas do branco e m é a 

inclinação da curva analítica. 
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4.5.3. Precisão 

 Para o teste de repetitividade, foram realizadas medidas da amostra fortificada 

em 3 níveis de concentração. Para a amostra de leite, para a curva baixa, as amostras 

foram fortificadas com 5,0; 10,0 e 15,0 µg/L de chumbo e para a curva alta, com 20,0; 

80,0 e 140,0 µg/L de chumbo, sendo que cada nível de concentração foi analisado em 

triplicata. Para a amostra de ração, as concentrações fortificadas foram às mesmas da 

curva alta para a amostra de leite (20,0; 80,0 e 140,0 µg/L). Para avaliar a precisão 

intermediária, a amostra de leite foi fortificada com 10,0 µg/L de chumbo para a curva 

baixa e 20,0 µg/L de Pb para a curva alta, enquanto quea amostra de ração foi 

fortificada com 40,0 µg/L de Pb. Este estudo foi realizado em triplicata, em 4 dias 

diferentes. Os resultados do estudo de precisão foram calculados pelo RSD de acordo 

com a equação (AOAC, 2002): 

RSD= 
 

 
 x 100 

 

 

4.5.4. Exatidão 

 Para avaliar a exatidão do método, foram feitos testes de recuperação nas 

amostras de leite, utilizando dois níveis de fortificação para cada faixa de trabalho (5,0 e 

15,0 µg/L; 20,0 e 140,0 µg/L), sendo os testes realizados em triplicata para cada 

concentração. Para a ração, as amostras foram fortificadas com 20,0 e 140,0 µg/L de Pb, 

também realizados em triplicata para cada nível de concentração. A avaliação da 

exatidão foi realizada pela taxa de recuperação (%), de acordo com o guia da AOAC 

(2002). 

 

 

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. Leite 
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5.1.1. Otimização do Método de Preparo da Amostra 

 Inicialmente as amostras de leite foram preparadas por via úmida, onde foi 

realizada mineralização completa da amostra. Os resultados obtidos na determinação de 

Pb nas amostras de leite in natura utilizando este método de preparo da amostra não 

apresentou-se adequado, pois além dos resultados não serem reprodutíveis, a gordura 

presente no leite não foi destruída. Mesmo realizando uma extração líquido-líquido, 

ainda ficava uma pequena quantidade de gordura na amostra, a qual influenciava nos 

sinais analíticos do Pb e também causava o entupimento do capilar do Espectrômetro de 

absorção atômica. Devido a esta dificuldade causada pela gordura, foi proposto o 

método de análise direta, onde foram preparadas suspensões utilizando Triton X-100 

com a finalidade de deixar a amostra de leite mais homogênea. 

 Na Tabela 2 encontram-se os resultados de recuperação do Pb nas amostras de 

leite utilizando Triton X-100, ácido nítrico e a combinação dos dois reagentes. 

 

Tabela 2: Recuperação de Pb utilizando diferentes condições de preparo da suspensão 

de leite. 

Volume. de Leite 

(mL) 

Volume de  

Triton X-100 (mL) 

Volume de Ácido 

Nítrico (mL) 

Recuperação de 

Pb* (%) 

1,00 0,125 0 325,80±11,74 

1,00 0,250 0 345,47±12,94 

1,00 1,250 0 337,75±24,54 

1,00 0 1,13 305,72±4,63 

1,00 0 2,26 344,35±1,77 

1,00 0,125 1,13 175,15±5,02 

2,00 0,125 1,13 96,30±1,77 

2,00 0,250 1,13 131,13±0,50 

*Amostras fortificadas com 20,00 µg/L de Pb 

 

 Como pode ser observado na Tabela 2, quando foi utilizado 1,00 mL de leite e 

adicionados Triton X-100 e ácido nítrico isoladamente, as recuperações foram maiores 

que 300 %, mostrando que as proporções utilizadas no preparo das suspensões não 

foram adequadas, pois guias de validação analítica, como a AOAC (2002), permitem 

recuperações de 70-125% na faixa de concentração estudada. Como a recuperação está 

relacionada a exatidão, ou seja, a quantidade real do analito na amostra, recuperações 
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superiores ao sugerido pela AOAC estão associadas a erros sistemáticos, neste caso, 

possivelmente devido a interferência dos reagentes utilizados e a um efeito da matriz da 

amostra, que não foi completamente eliminada na etapa de pirólise. O Triton X-100 foi 

adicionado à amostra de leite para garantir a homogeneidade da solução, enquanto que o 

ácido nítrico foi adicionado para ajudar na eliminação da matriz. Quando foi utilizada a 

combinação dos reagentes (para 1,00 mL de leite), verificou-se uma melhora na 

recuperação do analito (175,15 %) em relação ao uso de apenas um dos reagentes, 

indicando maior eficiência na etapa de pirólise. Sendo assim, aumentou-se o volume da 

amostra de leite em relação aos reagentes utilizados para avaliar uma possível 

interferência (2,00 mL de leite e 0,125 mL de Triton X-100 e 1,13 mL de ácido nítrico), 

e obteve-se uma recuperação adequada (96,3%), ou seja, dentro dos limites 

estabelecidos pela AOAC. Portanto foi utilizada esta condição para o preparo das 

suspensões de leite para determinação direta de Pb utilizando a GF AAS.  

 

 

5.1.2. Otimização das Temperaturas de Pirólise e Atomização 

As temperaturas de pirólise e atomização para determinação de Pb utilizando a 

técnica de espectrometria de absorção atômica em forno de grafite indicadas pelo 

fabricante do equipamento são de 400 °C e 2100°C, respectivamente. Neste trabalho, 

foram realizadas otimizações das temperaturas de pirólise e atomização para o Pb, onde 

os resultados encontram-se nas Figuras 4 e 5. Primeiramente foi avaliada a temperatura 

de pirólise, onde a mesma foi variada entre 300-800 °C para a suspensão de leite, 

mantendo fixa a temperatura de atomização em 2100 °C. A Figura 4 mostra a relação do 

sinal analítico (absorbância) em pico de altura versus a temperatura. 
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Figura 4: Otimização da temperatura de pirólise utilizada para determinação direta de 

Pb em amostras de leite in natura empregando a GF AAS. Sinal vermelho: Sinais de 

absorbância referente a altura do pico de Pb e; Sinal preto: Sinais de fundo, background 

(BG). 

 

Na Figura 4, pode ser notado que o sinal analítico de Pb na amostra (sinal vermelho) 

permaneceu constante nas temperaturas de 300 e 400 °C, sendo que na temperatura de 

500 °C obteve-se maior intensidade de absorbância. A partir de 600 °C houve um 

decaimento do sinal analítico, indicando perda de Pb por volatilização. Analisando 

também os valores de fundo (sinal preto), pode-se notar que em 400 e 500 °C estes 

permaneceram aproximadamente constantes, portanto, na escolha da melhor 

temperatura de pirólise, levou-se em conta o maior sinal analítico de Pb na amostra, 

deste modo, a temperatura escolhida foi de 500 °C. 

Depois de escolhida a temperatura de pirólise, esta foi mantida fixa e então foi 

variada a temperatura de atomização. A temperatura de atomização foi variada entre 

1500-2300 °C e os resultados estão representados na Figura 5. 
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Figura 5: Otimização da temperatura de atomização utilizada para determinação direta 

de Pb em amostras de leite in natura empregando a GF AAS. Sinal preto: Sinais de 

absorbância referente a altura do pico de Pb e; Sinal vermelho: Sinais de fundo, 

background (BG). 

 

Na Figura 5, pode-se observar que o maior sinal analítico de Pb na amostra 

(sinal preto) foi na temperatura de 1700 °C, onde garante-se uma melhor atomização de 

todo chumbo presente na amostra. Nesta mesma temperatura, pode ser verificado que o 

sinal de fundo (sinal vermelho) foi baixo comparado com as demais temperaturas, 

indicando que a temperatura de 1700 °C é a melhor temperatura de atomização por 

apresentar o maior sinal analítico e um baixo sinal de fundo.  

 No trabalho de Falomir et al. (1999), as temperaturas de pirólise e 

atomização otimizadas foram 1100 °C e 2300 °C para amostras de leite humano por 

análise direta, respectivamente. Essa diferença de temperatura pode ser explicada 

devido a matriz da amostra ser um pouco diferente da matriz do atual estudo (leite 

bovino in natura), e também devido ao fato que Falomir e seus colaboradores utilizarem 

modificador químico em suas amostras. Oliveira (2005), em seu estudo com leite 

humano, obteve melhores resultados na análise direta de Pb, utilizando as temperaturas 

de 850 °C e 1800 °C, para pirólise e atomização. Kazi et al.(2009), ao avaliarem os 

teores de Pb em amostras de leite in natura e processado, utilizaram as temperaturas de 

700 °C e 1800 °C para pirólise e atomização, respectivamente. 
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5.1.3. Curva de Calibração: Padrão Externo x Adição de Padrão 

Para as duas faixas de concentrações tralhadas para quantificação de Pb, foram 

avaliados dois métodos distintos para calibração. Um dos procedimentos foi a realização 

da curva analítica por padrão externo, onde foram preparadas soluções padrão de Pb 

com concentrações conhecidas e diluições foram feitas para construção da curva. O 

outro método foi pela adição de padrão, onde curvas de adição de padrão foram 

construídas na presença da matriz, a fim de verificar se a mesma interfere na 

quantificação no metal Pb.  

As curvas construídas para chumbo em meio aquoso (padrão externo) e na 

presença da matriz (adição de padrão) estão representadas na Figura 6. 

 

Figura 6: Curvas analíticas obtidas na determinação direta de Pb em amostras de leite 

in natura por GF AAS empregando calibração por padrão externo (símbolo azul) e com 

adição de padrão (símbolo vermelho) para as duas faixas de concentração. (a) Faixa de 

concentração de 0 a 20 µg/L e; (b) Faixa de concentração de 0 a 200 µg/L. 

 

Como pode ser observado nas Figuras 6a e 6b, as curvas de adição padrão e 

padrão externo parecem ser similares, para as duas faixas de concentrações estudadas. 

Na faixa de concentração de 0 a 20 µg/L as curvas ficaram sobrepostas, indicando que 

não há interferência de matriz, já para a concentração de 0 a 200 µg/L, apenas o 

primeiro ponto das duas curvas ficou sobreposto, por esta razão foram realizados testes 

estatísticos para comprovar se as curvas podem ser consideradas similares ou não. Com 

os resultados obtidos, foi realizado um teste de regressão linear para verificar se há 

diferenças significativas entre as curvas de padrão externo e adição de padrão, para a 

faixa de trabalho baixa (0,0-20,0 µg/L) e alta (0,0-200,0 µg/L). Os resultados 

encontram-se na Tabela 3 e 4. 
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Tabela 3: Resultados da Regressão Linear para as curvas analíticas de Pb na faixa de 

concentração baixa. 

Calibração 
Resultados da Regressão 

Equação da Reta 
Fregressão p-Valor Ffaj. p-Valor 

Padrão 

Externo 
1472,59 0,000 1,66 0,298 

Abs=0,00930 + 0,00617.C 
 

Adição de 

Padrão 
415,07 0,000 0,36 0,719 

Abs=0,00969 + 0,00594.C 
 

Abs: Absorbância 

C: Concentração 

 

 

Tabela 4: Resultados da Regressão Linear para as curvas analíticas de Pb na faixa de 

concentração alta. 

Calibração 
Resultados da Regressão 

Equação da Reta 
Fregressão p-Valor Ffaj. p-Valor 

Padrão 

Externo 
3298,11 0,000 2,01 0,231 

Abs=0,00557 + 0,00290.C 
 

Adição de 

Padrão 
1034,80 0,000 0,40 0,760 

Abs=0,01270 + 0,00240.C 
 

Abs: Absorbância 

C: Concentração 

 

Na Tabela 3, pode-se observar que para a Curva de Padrão Externo na faixa de 

trabalho baixa, o Fcrítico(0,05; 1,6)= 5,99<Fregressão= 1472,59, e o valor de p menor que 0,05, 

portanto, a regressão linear é significativa no nível de confiança de 95%. No mesmo 

nível de confiança, o modelo não apresentou falta de ajuste, pois Fcrítico(0,05; 

2,4)=6,94>Ffalta de ajuste= 1,66, e o valor de p foi maior que 0,05, portanto, o modelo linear 

é aceito. Para a curva de Adição de Padrão o Fcrítico(0,05; 1,6)= 5,99<Fregressão= 415,07, e o 

valor de p menor que 0,05, portanto, a regressão linear é significativa no nível de 

confiança de 95%. No mesmo nível de confiança, o modelo não apresentou falta de 

ajuste, pois Fcrítico(0,05; 2,4)=6,94>Ffalta de ajuste= 0,36, e o valor de p foi maior que 0,05, 

portanto, o modelo linear pode ser aceito. 

Na regressão linear realizada para a Curva de Padrão Externo para a faixa de 

trabalho alta, Tabela 4, o Fcrítico(0,05; 1,8)= 5,32<Fregressão= 3298,11, e o valor de p menor 

que 0,05, portanto, a regressão linear é significativa no nível de confiança de 95%. O 

modelo também não apresentou falta de ajuste, pois o pois Fcrítico(0,05; 3,5)=5,41>Ffalta de 

ajuste= 2,01, e o valor de p foi maior que 0,05, portanto, o modelo linear é aceito. Para a 

Curva de Adição de Padrão, o Fcrítico(0,05; 1,8)= 5,32<Fregressão= 1034,80, e o valor de p 

menor que 0,05, portanto, a regressão linear é significativa no nível de confiança de 
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95%. No mesmo nível de confiança, o modelo não apresentou falta de ajuste, pois 

Fcrítico(0,05; 3,5)=5,41>Ffalta de ajuste= 0,40, e o valor de p foi maior que 0,05, portanto, o 

modelo linear pode ser aceito. 

 A fim de verificar se as duas curvas dos dois métodos para a construção da curva 

analítica são similares, para cada faixa de trabalho, foram calculados os intervalos de 

confiança para os coeficientes angulares de cada curva, com um nível de confiança de 

95%, de acordo com a seguinte equação (NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2002): 

 

    (   ) 
   

√(     ̅) 
 

 

Onde b é o coeficiente angular; t vem da distribuição-t com n-2 graus de 

liberdade e 
   

√(     ̅) 
 é o erro padrão. 

 Para a faixa de trabalho baixa, o coeficiente angular para a curva de Padrão 

Externo foi 0,006175 ± 0,0006946 (com intervalo de confiança de 0,005480 a 

0,006869) e para a curva de Adição Padrão foi de 0,005941 ± 0,0002916 (com intervalo 

de confiança de 0,005650 a 0,006233). Considerando os intervalos de confiança, pode-

se notar que as inclinações (slopes) das curvas analíticas podem ser consideradas 

similares, pois os intervalos de confiança se sobrepõem. Os intervalos também foram 

calculados para a faixa de trabalho alta, onde o coeficiente angular para a curva de 

Padrão externo foi 0,002900 ± 0,0002179 (com intervalo de confiança de 0,002682 a 

0,003118) e para a curva de Adição de Padrão foi de 0,002395 ± 0,0003214 (com 

intervalo de confiança de 0,002074 a 0,00272). Neste caso também ocorreu 

sobreposição dos intervalos de confiança, portanto, para as duas faixas de trabalho 

estudadas, qualquer um dos métodos de calibração analítica (método do Padrão Externo 

e de Adição de Padrão) podem ser utilizados para quantificação direta de Pb em leite 

nas condições experimentais adotadas.  

De acordo com a literatura, quanto mais próximo de 1,00 for a razão dos 

coeficientes angulares das curvas de Padrão Externo e de Adição de Padrão, significa 

que não há interferência da matriz nas medições. O coeficiente de variação da razão dos 

coeficientes angulares das duas curvas não devem exceder 15,00% (CASSIANO et al., 

2009). Foram calculadas as razões dos coeficientes angulares dos dois métodos de 

calibração para as duas faixas de trabalho estudadas. Para a faixa de trabalho baixa, a 
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razão dos coeficientes angulares foi 1,04 e o coeficiente de variação ((SD dos 

coeficientes angulares/média dos coeficientes angulares) x100) foi de 2,69% e para a 

faixa de trabalho alta a razão dos coeficientes angulares foi igual a 1,21 e o coeficiente 

de variação foi 13,34%. Com estes resultados pode-se concluir que nestas condições de 

estudo, a matriz não interfere nas medidas para determinação direta de Pb nas amostras 

de leite utilizando a GF AAS. 

 Com base nos testes realizados, pode ser afirmado que as duas curvas são 

similares para as duas faixas de concentração estudadas, portanto, escolheu-se a curva 

de Padrão Externo para a quantificação de Pb em leite, por se tratar de um método mais 

rápido e simples no preparo das soluções padrões e também de custo reduzido, visto que 

ocorre uma economia na vida útil do tubo de grafite, devido a redução no número de 

análises.  

 

 

5.1.4. Linearidade 

Para avaliar a linearidade das faixas de concentrações estudadas foi realizado análise 

de regressão linear, onde foi aplicado teste de falta de ajuste em um nível de confiança 

de 95%. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Resultados da Regressão linear para avaliação da linearidade na 

determinação direta de Pb em amostras de leite in natura por GF AAS 

Concentração 

(µg/L) 

Parâmetros da Regressão Linear 

Fregressão P Ffalta de ajuste p 

0 - 20 1832,86 0,000 3,19 0,096 

0 - 200 745,78 0,000 0,89 0,448 

 

Avaliando os resultados apresentados na Tabela 5, verifica-se que o modelo linear é 

significativo para as duas faixas de concentrações estudadas, 0 – 20 µg/L e 0 – 200 

µg/L, pois o Fregressão de ambas é menor do que o Fcrítico (0,05; 1, 10) = 4,96 e o valor de p 

foram menores do que 0,05 em um nível de confiança de 95%. No mesmo nível de 

confiança, o modelo linear para as duas faixas não apresentou falta de ajuste, pois os 

valores de Ffalta de ajuste foram menores do que o Fcrítico (0,05; 2, 8) = 4,46 e o valor de p foram 

maiores do que 0,05. 
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5.1.5. Limites de Detecção e Quantificação  

 O limite de detecção (LD) é concentração mínima do analito que pode ser 

considerado em um determinado nível de confiança. Enquanto que o limite de 

quantificação (LQ) é a menor concentração que pode ser quantificada com precisão e 

exatidão aceitáveis (SKOOG, 2006; ANVISA, 2003).  

 Para determinar o LD e o LQ, foi calculado o desvio padrão do sinal analítico de 

10 medidas do branco e foi utilizado o valor da inclinação da curva analítica (m = 

0,0016). Os limites de detecção e quantificação obtidos foram: 0,64 e 2,14 µg/L, 

respectivamente. Os resultados obtidos foram concordantes com os resultados 

encontrados na literatura; Lara (2008), em seu estudo com leite materno, obteve um LD 

de 0,92 µg/L e um LQ de 3,07 µg/L. Kazi et al.(2009) em seu trabalho com leite in 

natura e processado obteve um LD de 0,50 µg/L e um LD de 1,6 µg/L em leite.  

 

 

5.1.6. Precisão 

 A precisão da metodologia utilizada neste trabalho foi avaliada através da 

repetitividade e da precisão intermediária. 

A repetitividade foi calculada através de 3 níveis de concentração para cada 

faixa de trabalho estudada (0–20 e 0–200 µg/L), todos os níveis em triplicata. Foi 

calculado o RSD para cada concentração para avaliar se estes se encontram dentro do 

limite do coeficiente de variação estabelecido pela AOAC [11]. Os resultados do RSD 

se encontram na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Valores RSD para a repetitividade na análise direta de Pb em amostras de 

leite in natura por GF AAS 

Faixa de trabalho Concentração (µg/L) RSD (%) 

Faixa baixa 

(0-20 µg/L) 

5,00 6,58 

10,00 4,48 

15,00 3,30 

Faixa alta 

(0-200 µg/L) 

20,00 4,24 

80,00 0,91 

140,00 1,69 
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De acordo com o guia da AOAC (2002), os valores de RSD para a repetitividade no 

nível de concentração estudado (µg/L) não deve exceder 15,00%. Como demonstrado 

na Tabela 6, os valores de RSD para as duas faixas ficaram dentro do limite 

recomendado, indicando uma boa repetitividade para todas as concentrações estudadas. 

A precisão intermediária foi obtida através de análises realizadas em 4 dias 

diferentes, sendo as amostras realizadas em triplicata. Como a concentração de Pb na 

amostra de leite ficou abaixo do LQ, foi feito uma fortificação da amostra, com uma 

concentração de 10,00 µg/L para a faixa de trabalho baixa e 20,00 µg/L para a faixa de 

trabalho alta. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Média das concentrações de Pb na amostra de leite nos 4 dias diferentes 

Dia 

Concentração Média (µg/L) 

Faixa baixa 

(0-20 µg/L) 

Faixa alta 

(0-200 µg/L) 

1 10,00±0,89 21,29±0,53 

2 9,48±0,66 19,59±0,91 

3 10,02±0,84 19,91±0,15 

4 9,63±0,40 19,76±0,16 

 

Na avaliação da precisão intermediária foi utilizado o RSD, onde levou-se em 

consideração todas as réplicas das amostras dos 4 dias diferentes, para as duas faixas de 

trabalho estudadas. Para a faixa de trabalho baixa, o RSD calculado foi 6,56% e para a 

faixa de trabalho alta foi de 4,53%. A precisão intermediária apresenta um resultado 

satisfatório para ambas as faixas, pois os valores de RSD encontram-se dentro do limite 

proposto pela AOAC (2002) de até 15,00% neste nível de concentração. 

 

 

5.1.7. Exatidão 

De acordo com a literatura, a exatidão do método pode ser avaliada pelo uso de 

materiais certificados (MRC), por comparações de resultados interlaboratoriais e por 

testes de recuperação (DOQ-CGCRE-008, 2011). Neste trabalho optou-se pelo método de 

recuperação do metal Pb nas amostras de leite. 

Para o estudo da exatidão do método, foram realizadas medidas com a amostra 

fortificada em duas faixas de concentração para cada faixa de trabalho: 5,00 µg/L e 
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15,00 µg/L para a baixa, e 20,00 µg/L e 140,00 µg/L para a faixa alta. Os resultados da 

recuperação do Pb na amostra de leite encontram-se na Tabela 8. 

 

 

Tabela 8: Recuperação do metal Pb no leite in natura por GF AAS 

Faixa de trabalho 
[ ] Adicionada 

(µg/L) 

[ ] Determinada 

(µg/L) 
Recuperação (%) 

Faixa baixa 

(0-20 µg/L) 

5,00 4,86±0,23 97,20±4,67 

15,00 15,16±0,50 101,07±3,35 

Faixa alta 

(0-200 µg/L) 

20,00 21,29±0,53 106,45±2,66 

140,00 131,86±2,26 94,20±1,62 

 

Com base nos resultados apresentados na Tabela 8, observa-se que as 

recuperações de Pb no leite ficaram entre 94,20 – 106,45 %. Os resultados para a 

exatidão foram adequados para esta faixa de concentração, pois se encontram dentro da 

faixa de recuperação proposta pela AOAC (2002) que é de 70-125%. Oliveira (2005) 

obteve uma recuperação de 102,00 % de chumbo em amostras de leite materno. Lara 

(2008) obteve uma recuperação do metal chumbo entre 107,00% a 109,00 % em 

amostras de leite materno. Com base nos resultados obtidos neste trabalho e nos 

resultados encontrados na literatura, pode-se afirmar que a análise direta de chumbo em 

amostras de leite foi eficiente. 

 

5.2. Ração 

 

5.2.1. Otimização das Temperaturas de Pirólise e Atomização 

Para a otimização das temperaturas de pirólise e atomização para determinação de 

Pb nas amostras de ração, foi adotado o mesmo procedimento utilizado para a amostra 

de leite. Os resultados obtidos encontram-se nas Figuras 7 e 8. 
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Figura 7: Otimização da temperatura de pirólise utilizada para determinação de Pb 

em amostras de ração empregando a GF AAS. Sinal Preto: Sinais de absorbância 

referente a altura do pico de Pb e; Sinal vermelho: Sinais de fundo, background (BG). 

 

Primeiramente foi avaliada a temperatura de pirólise em uma faixa de 300-700 °C 

para a amostra de ração, mantendo fixa em 2100 °C a temperatura de atomização.  

Na Figura 7 pode-se notar que o sinal analítico de Pb na amostra (sinal preto) é 

crescente até a temperatura de 500 °C, onde esta atingiu o pico máximo, e em seguida 

ocorreu um decaimento, caracterizado pela volatilização do Pb. Analisando também os 

sinais de fundo, sinal vermelho, observa-se que em 500 °C obteve-se o menor sinal, 

indicando que ocorreu a eliminação dos interferentes. Com base nos resultados 

apresentados na Figura 7, a temperatura escolhida para pirólise foi de 500 °C para a 

quantificação de Pb em amostra de ração bovina. 

Depois de escolhida a melhor temperatura de pirólise, esta foi mantida fixa e então 

foi variada a temperatura de atomização. A temperatura de atomização foi variada entre 

1500-2600 °C, onde os resultados estão representados na Figura 8. 
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Figura 8: Otimização da temperatura de atomização utilizada para determinação de Pb 

em amostras de ração empregando a GF AAS. Sinal preto: Sinais de absorbância 

referente a altura do pico de Pb e; Sinal vermelho: Sinais de fundo, background (BG). 

 

Na Figura 8, pode-se observar que os maiores sinais analíticos de Pb na amostra 

(sinal preto) foram nas temperaturas de 1700, 1900 e 2000 °C, indicando que nestas 

temperaturas a atomização de todo o chumbo presente na amostra é garantida. Para 

escolher qual a melhor temperaturas das 3 indicadas, levou-se em conta os sinais de 

fundo (sinal vermelho). Nota-se que o valor de fundo em 1900 °C é o menor, indicando 

que nesta temperatura a presença de interferentes no momento da atomização é menor. 

Portanto, foi escolhida a temperatura de 1900 °C por apresentar o maior sinal analítico e 

um baixo sinal de fundo. 

 

 

5.2.2. Curva de Calibração: Padrão Externo x Adição de Padrão 

Foi avaliado dois métodos de calibração analítica para determinação de Pb em 

amostras de ração bovina utilizando a GF AAS.  Um dos procedimentos foi a realização 

da curva analítica por padrão externo, onde foram preparadas soluções padrão de Pb 

com concentrações conhecidas e então diluições foram feitas para construção da curva 

(0 – 200 µg/L). O outro método foi pela adição de padrão, onde curvas de adição de 
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padrão foram construídas, a fim de verificar se não há interferentes na quantificação no 

metal Pb.  

As curvas construídas para chumbo pelos métodos de padrão externo e adição de 

padrão estão representadas na Figura 9. 

 

Figura 9: Curvas analíticas obtidas na determinação de Pb em amostra de ração bovina 

por GF AAS empregando calibração por padrão externo (símbolo azul) e com adição de 

padrão (símbolo vermelho) em uma faixa de trabalho de 0 a 200 µg/L. 

 

Como pode-se observar na Figura 9, as curvas de adição padrão e padrão externo 

ficaram paralelas, indicando que não há interferência de matriz. Para comprovar 

estatisticamente que as curvas são similares, foi realizado um teste de regressão linear 

para verificar se há diferenças significativas entre as curvas de padrão externo e adição 

de padrão, onde os resultados encontram-se na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Resultados da Regressão Linear para as curvas analíticas na determinação de 

Pb em amostra de ração bovina 

Calibração 
Resultados da Regressão 

Equação da Reta 
Fregressão p-Valor Ffaj. p-Valor 

Padrão 

Externo 
184,71 0,000 5,35 0,074 

Abs=0,0498 + 0,00193.C 
 

Adição de 

Padrão 
599,96 0,000 0,58 0,58 

Abs=0,0282 + 0,00191.C 
 

Abs: Absorbância 

C: Concentração 

 Na regressão linear para a Curva de Padrão Externo, o Fcrítico(0,05; 1,6)= 

5,99<Fregressão= 184,71, e o valor de p menor que 0,05, portanto, a regressão linear é 

significativa no nível de confiança de 95%. No mesmo nível de confiança, o modelo não 

R² = 0,9769 

R² = 0,9978 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0 50 100 150 200 250



 

47 

 

apresentou falta de ajuste, pois Fcrítico(0,05; 2,4)=6,94>Ffalta de ajuste= 5,35, e o valor de p foi 

maior que 0,05, portanto, o modelo linear é aceito. 

 Na regressão linear para a Curva de Adição de Padrão, o Fcrítico(0,05; 1,6)= 

5,99<Fregressão= 559,96, e o valor de p menor que 0,05, portanto, a regressão linear é 

significativa no nível de confiança de 95%. No mesmo nível de confiança, o modelo não 

apresentou falta de ajuste, pois Fcrítico(0,05; 2,4)=6,94>Ffalta de ajuste= 0,58, e o valor de p foi 

maior que 0,05, portanto, o modelo linear é aceito. 

Também foi calculado o intervalo de confiança para os coeficientes angulares 

das duas curvas, com um nível de confiança de 95%. O coeficiente angular para a curva 

de Padrão Externo foi 0,001928 ± 0,0006126 (com intervalo de confiança de 0,001315 a 

0,002541) e para a curva de Adição de Padrão foi de 0,001910 ± 0,0003366 (com 

intervalo de confiança de 0,001573 a 0,002247). Como pode ser verificado, os 

intervalos de confiança se sobrepõem, portanto, pode-se dizer que as curvas analíticas 

são similares.  

Outra maneira de verificar se não há interferência de matriz é fazendo a razão 

dos coeficientes angulares das curvas. De acordo com a literatura, quanto mais próximo 

de 1,00 for a razão dos coeficientes angulares das curvas de Padrão Externo e de Adição 

de Padrão, significa que não há interferência da matriz nas medições (CASSIANO et 

al., 2009). Foi calculada a razão dos coeficientes dos dois métodos utilizados para 

calibração, onde o valor encontrado foi de 1,01 com um coeficiente de variação de 

0,74%. Com todos estes testes realizados, pode-se concluir que nas condições estudadas 

não houve diferenças entre a curva de Padrão externo e de Adição de Padrão para 

determinação de Pb em amostras de ração bovina utilizando a GF AAS. Portanto, 

escolheu-se trabalhar com a curva de Padrão Externo por se tratar de um método mais 

simples no preparo das soluções. 

 

 

5.2.3. Linearidade 

O estudo de linearidade mostrou que o modelo é significativo, pois o Fregressão = 

208,94 > Fcrítico (0,05; 1, 10) = 4,96 e o valor de p (0,000) foi menor que 0,05 em um nível de 

confiança de 95%. No mesmo nível de confiança, o modelo linear não apresentou falta 

de ajuste, pois Ffalta de ajuste = 2,27 < F crítico (0,05; 2,8) = 4,46 e o valor de p (0,166) foi maior 

que 0,05. Com base nos resultados, pode-se sugerir que o método proposto apresenta 

linearidade na faixa de concentração investigada. 
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5.2.4. Limites de Detecção e Quantificação 

 Para determinar o LD e o LQ, foi calculado o desvio padrão do sinal analítico de 

10 medidas do branco. O valor da inclinação da curva analítica (m = 0,0038) foi 

utilizado no cálculo. Os limites de detecção e quantificação obtidos foram: 1,50 e 5,00 

µg/L, respectivamente. Autores como Marçal et a.l; (2004) e Marçal, Gaste e 

Nascimento (2005) encontraram o valor de LD de 1,50 mg/L, de acordo com a 

metodologia estabelecida do manual da American Society for Testing And Materials 

(1980) e a técnica de Eaton et a.l (1995). A partir dos valores de LD e LQ, que ficaram 

abaixo dos valores encontrados na literatura, pode-se afirmar que a metodologia 

utilizada neste trabalho para determinação de Pb em amostras de ração bovina é 

sensível. 

 

 

5.2.5. Precisão 

 A precisão do método foi avaliada através da repetitividade e da precisão 

intermediária.  

A repetitividade foi calculada através de 3 níveis de concentração, todos os 

níveis em triplicata. Para analisar a repetitividade do método, foram calculados o RSD 

para cada nível de concentração para verificar se estes se encontram dentro do limite do 

coeficiente de variação estabelecido pela AOAC (2002). Os resultados do RSD 

encontram-se na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Valores RSD para a repetitividade para determinação de Pb em amostras de 

ração 

Concentração Pb (µg/L) RSD (%) 

20,00 4,60 

80,00 1,02 

140,0 3,74 

 

O limite RSD recomendado pela AOAC (2002) é de 15,00% para esta faixa de 

concentração. Como os resultados apresentados na Tabela 10, para os 3 níveis de 
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concentração, ficaram abaixo deste limite, pode-se afirmar que os resultados apresentam 

uma boa repetitividade para as 3 concentrações estudadas. 

Para obtenção da precisão intermediária, foram realizadas análises em 4 dias 

diferentes, sendo que as amostras foram feitas em triplicata. A concentração de chumbo 

na amostra de ração ficou abaixo do LQ, portanto, foi realizada uma fortificação da 

amostra com uma concentração de 40,00 µg/L. Os resultados obtidos encontram-se na 

Tabela 11. 

 

Tabela 11: Média das concentrações de Pb na amostra* de ração nos 4 dias diferentes 

Dia Concentração Média (µg/L) 

1 37,61±4,50 

2 41,23±1,45 

3 42,10±1,23 

4 38,95±0,66 

*As amostras foram fortificadas com 40,00 µg/L de Pb 

 

Levando em consideração todas as réplicas, o RSD calculado para a precisão 

intermediária foi 7,03 %. A precisão intermediária apresenta um resultado satisfatório, 

pois o RSD ficou abaixo de 15,00%, limite proposto pela AOAC (2002) neste nível de 

concentração.  

 

5.2.6. Exatidão 

Para avaliar se o método possui exatidão, foram realizadas medidas com a 

amostra fortificada em duas faixas de concentração: 20,00 e 140,00 00 µg/L. Os 

resultados da recuperação do Pb na amostra de ração encontram-se na Tabela 12. 

 

Tabela 12: Recuperação do metal Pb na amostra de ração bovina 

Concentração Adicionada 

(µg/L) 

Concentração Determinada 

(µg/L) 

Recuperação 

(%) 

20,00 19,65±0,90 98,25±2,86 

140,00 119,71±4,48 85,51±3,20 

 

A porcentagem de recuperação de Pb na amostra de ração nas concentrações de 

20,00 e 140,00 µg/L foram de 98,25 e 85,51 %, respectivamente. A metodologia 
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utilizada neste trabalho para determinação de Pb em amostras de ração bovina é exata, 

pois está dentro da faixa proposta pela AOAC (2002), que é de 70-125%, neste nível de 

concentração. 

 

 

5.3. Aplicação da metodologia analítica em amostras de leite 

 Após a otimização e validação da metodologia analítica para determinação direta 

de chumbo em amostras de leite in natura por GF AAS, foi realizada a aplicação da 

metodologia analítica em amostras de leite coletadas de produtores da região de 

Guarapuava-PR. Na Tabela 13 estão apresentadas as concentrações de Pb em leite das 

10 propriedades avaliadas. 

 Para garantir a integridade dos produtores, no presente trabalho não foram 

divulgados os nomes da propriedade, sendo estas representadas por letras.  

 

Tabela 13: Concentração de Pb em amostras de leite coletadas de produtores da região 

de Guarapuava. 

Propriedade Concentração (µg/L) 

A 6,38 ± 0,53 

B <LD 

C <LD 

D <LD 

E <LD 

F <LD 

G <LQ 

H 2,12 ± 0,01 

I <LD 

J <LQ 

 

 De modo geral, pode-se observar pela Tabela 12 que os teores de Pb nas 

amostras de leite foram inferiores aos limites de detecção e quantificação, com exceção 

da Propriedade A, onde o valor encontrado foi de 6,38 ± 0,53 µg/L e a propriedade H, 

onde o teor encontrado, 2,12 ± 0,01 µg/L, foi próximo ao limite de quantificação 

encontrado que é de 2,14 µg/L. Os teores de Pb obtidos neste trabalho foram inferiores 

aos valores de Pb encontrados na literatura. Gonçalves, Mesquita e Gonçalves (2008), 
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em seu estudo com leite pasteurizado de bovinos, obteve um valor médio de 0,24 mg/L 

de Pb em amostras das mesorregiões do Estado de Goiás. 

 No presente estudo, o maior teor de chumbo encontrado foi o da Propriedade A, 

porém este se encontra abaixo do limite máximo permitido pela ANVISA, que é de 20 

µg/L (ANVISA, 2013). 

 Os baixos valores de chumbo encontrados podem estar relacionados à 

localização das propriedades onde as amostras foram coletadas, pois as mesmas 

encontravam-se distantes da cidade, de indústrias e metalúrgicas, que em algum 

momento liberam o metal Pb para o meio ambiente. 

 A ausência e baixa contaminação do metal no leite é um ponto positivo, pois 

como se trata de um metal cumulativo e tóxico, mesmo em baixas concentrações, pode-

se assegurar a qualidade do leite bovino da região de Guarapuava frente a este tipo de 

contaminação. 
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6. CONCLUSÕES 

 Neste estudo, foi possível otimizar uma metodologia de análise direta em leite 

bovino in natura para quantificação do metal Pb utilizando a GF AAS. Também foi 

possível quantificar o metal chumbo nas duas matrizes, leite e ração, utilizando a curva 

de padrão externo, dispensado métodos de calibração mais complexos como a adição de 

padrão, minimizando assim o tempo para análises e diminuindo os custos. 

 O programa de aquecimento do forno de grafite foi otimizado para as duas 

matrizes, sendo as melhores temperaturas para a matriz do leite de 500 °C e 1700 °C 

para pirólise e atomização, respectivamente. Para a matriz da ração a melhor 

temperatura de pirólise foi de 500 °C e de atomização foi de 1900 °C. 

 Todas as curvas analíticas apresentaram linearidade em toda a faixa de 

concentração estudada, independente do meio utilizado, fato que foi comprovado por 

ferramentas estatísticas. 

 Os testes de validação da metodologia analítica utilizada para cada matriz 

demonstrou exatidão e precisão nos dados, o que possibilita a aplicação em amostras de 

leite e ração bovina. 

 Ao aplicar a metodologia estudada em amostras de leite in natura de 

propriedades localizadas na região de Guarapuava-PR por GF AAS, verificou-se que as 

mesmas estão abaixo limite máximo permitido pela ANVISA (0,02 mg/L) (2013). 

 De uma forma geral, a metodologia desenvolvida para determinação de Pb em 

amostras de leite in natura e ração bovina utilizando a técnica de Espectrometria de 

Absorção Atômica em Forno de Grafite mostrou-se adequada. 
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