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Resumo 

 

BOEIRA, Ana Carla Specht. Determinação de metais em coração de aves por 

técnicas de espectrometria atômica. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso - 

Centro de Ciências Químicas Farmacêuticas e de Alimentos, Universidade Federal de 

Pelotas. 

 

Com o desenvolvimento da avicultura brasileira e o crescimento do setor produtivo, as 

exigências pela qualidade da carne são cada vez maiores, tanto no mercado externo 

quanto no interno. Sendo assim, se faz necessário um controle de qualidade das 

carnes no que se refere à quantidade de elementos essenciais e potencialmente 

tóxicos à saúde. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo a aplicação de 

um método analítico para a quantificação de Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Pb e Zn 

em amostras de coração de frango convencional, Chester e peru pelas técnicas de 

Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Induzido por Micro-ondas (MIP OES) 

e por Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite (GF AAS). As 

amostras foram preparadas utilizando a decomposição ácida com sistema de refluxo. 

As condições fixas empregadas na etapa de preparo da amostra foram: 2g de 

amostra, 7,5 mL de HNO3 65% (v/v), temperatura do bloco digestor de 160 ºC e tempo 

de decomposição ácida de 180 min. Para a análise multielementar foi utilizado um 

MIP OES, a exatidão do método foi avaliada através do material de referência 

certificado 1577c (fígado bovino) para os analitos Ca, Cu, K, Mg e Na obtendo-se 

resultados de recuperação na faixa de 92,5 a 102,7%. Para os analitos que não foram 

determinados no material de referência, foram feitos ensaios de recuperação e os 

resultados variaram de 98,7 a 118,0%. Os limites de detecção e quantificação obtidos 

mostraram-se adequados para a determinação de metais em coração de aves. Após 

estabelecidos os parâmetros de mérito, foram feitas as análises das amostras de 

coração de aves para a quantificação dos metais. Os valores de concentrações 

obtidos ficaram com valores de desvio padrão relativo inferiores a 10%, exceto para o 

Ca, em que o valor ficou um pouco acima do recomendado. Os analitos que 

apresentaram maiores concentrações nas amostras foram K, Mg e Na. Todos os 

analitos investigados ficaram com os valores de ingestão abaixo do limite diário 

recomendado, demonstrando que o coração de aves deve ser utilizado como parte 

complementar de uma alimentação saudável. Para a determinação de Pb por GF AAS, 

foi realizado um estudo da otimização do programa de temperatura do forno de grafite. 
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As temperaturas estabelecidas foram de 500 ºC para a etapa de pirólise e 1800 ºC 

para a atomização. A exatidão do método foi avaliada por meio da análise do material 

de referência certificado 1577c, obtendo-se uma recuperação de 98,3%. Os limites de 

detecção e quantificação obtidos foram de 0,013 mg kg-1 e 0,043 mg kg-1 

respectivamente. Os resultados de concentração de Pb em todas as amostras ficaram 

abaixo do limite de detecção do método. No entanto, considerando que o valor máximo 

permitido para Pb em miúdos comestíveis de acordo com órgãos reguladores é de 

0,50 mg kg-1, as amostras em estudo não apresentam riscos de contaminação por Pb 

à saúde humana.  

 

Palavras-chave: coração de aves; determinação elementar; GF AAS; MIP OES; 

sistema de refluxo. 
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Abstract 

 

BOEIRA, Ana Carla Specht. Determination of metals in bird hearts by atomic 

spectrometry techniques. 2019. Final Research Project - Pharmaceutical and Food 

Chemistry Sciences Centre, Federal University of Pelotas. 

 

As a result of the development of Brazilian poultry farming and the growth of the 

productive sector, demands for meat quality are increasing both in the international 

and domestic market. Hence, meat quality control is necessary considering the amount 

of essential and potentially toxic elements. In this context, the purpose of this project 

was applying an analytical method for quantification of Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, 

Pb and Zn in chicken, rooster and turkey hearts by the techniques of microwave-

induced plasma optical emission spectrometry (MIP OES) and graphite furnace atomic 

absorption spectrometry (GF AAS). The samples were prepared using acid 

decomposition with reflux system. The fixed conditions used in the preparation stage 

of the sample were 2g of sample, 7.5 mL of HNO3 65% (v/v), temperature of the 

digester block of 160 ºC and acid decomposition time of 180 min. For multielemental 

analysis an MIP OES was used, the accuracy of the method was evaluated through 

the standard reference material 1577c (bovine liver) for the analytes Ca, Cu, K, Mg 

and Na, obtaining results of recovery in the range of 92.5 to 102.7%. For the analytes 

that were not determined in the standard reference material, recovery assays were 

performed and the results ranged from 98.7 to 118.0%. Detection and quantification 

limits obtained were appropriate for determination of metals in bird hearts. After 

establishing merit parameters, analyses of bird heart samples were made for 

quantification of metals. The values of concentrations obtained showed relative 

standard deviation values lower than 10%, except for Ca, of which value was slightly 

higher than recommended. The analytes with the highest concentrations amongst the 

samples were K, Mg and Na. All investigated analytes were left with ingestion values 

below the recommended daily limit, demonstrating that bird hearts should be used as 

a complementary part of healthy eating. For determination of Pb by GF AAS, a study 

about optimization of graphite furnace temperature program was carried out. The 

established temperatures were 500ºC for pyrolysis stage and 1800ºC for atomization. 

The accuracy of the method was evaluated through the analysis of the standard 

reference material 1577c obtaining recovery of 98.3%. Detection and quantification 
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limits obtained were 0.013 mg kg-1 and 0.043 mg kg-1, respectively. The results of Pb 

concentration in all samples were below the detection limit of the method. However, 

considering that the maximum permitted value for Pb in offals is 0.50 mg kg-1 according 

to regulatory agencies, the samples do not present risks of contamination by Pb to 

human health. 

 

Keywords: bird hearts; elemental determination; GF AAS; MIP OES; reflux system. 
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1.  Introdução 

 
No decorrer dos anos, fatores como o crescimento populacional, avanços 

tecnológicos e mudanças de hábitos alimentares impulsionaram a ampliação do setor 

de avicultura no Brasil1. No entanto, o grande salto da avicultura como atividade 

comercial se deu a partir da década de 60, com a implantação da avicultura industrial, 

também conhecida como sistema de integração entre indústria e produtores2.  

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de carne de frango mundial e 

lidera o mercado de exportações3. Por ser uma das carnes mais consumidas no 

mundo, o frango assume um papel fundamental no desenvolvimento do país4.  

 A carne de frango, além de saborosa, apresenta alto valor nutricional e se torna 

atrativa ao consumidor devido ao seu preço acessível5. Segundo o Departamento de 

Agricultura dos Estados Unidos (USDA)6, o produto é rico em minerais como Ca, Fe, 

K, Mg e Zn, além de vitaminas, em especial as do complexo B, e apresenta os nove 

aminoácidos essenciais ao organismo. Em especial, os miúdos da carne de frango 

(fígado, moela e coração) apresentam em sua composição alta biodisponibilidade 

proteica e férrica. De acordo com o Ministério da Saúde (MS), é aconselhável seu 

consumo pelo menos uma vez por semana7. 

 Sendo assim, a presença de elementos químicos neste tipo de alimento tem 

importante função na nutrição humana. A ingestão de alimentos é uma fonte de 

exposição aos metais, pois além de serem componentes naturais nos alimentos, 

também podem estar presentes devido à contaminação ambiental ou durante o seu 

processamento8.  

Como as exigências pela qualidade da carne de frango são cada vez maiores, 

tanto no mercado interno quanto no externo, é importante a obtenção de dados 

confiáveis sobre a composição do alimento a fim de avaliar a ingestão de metais 

essenciais e potencialmente tóxicos à saúde. Desse modo, se faz necessário o 

desenvolvimento e a aplicação de metodologias para a quantificação de elementos 

em carne de aves e miúdos. O uso do sistema de refluxo para mineralização das 

amostras é pouco explorado para esse tipo de matriz. Sendo assim, o presente 

trabalho teve como objetivo a aplicação do método de decomposição ácida com 

sistema de refluxo para a quantificação de Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na e Zn por MIP 

OES e de Pb por GF AAS, em amostras de coração de aves, a fim de se obter maiores 

informações à respeito da composição alimentar do produto consumido, comparando 
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os resultados com os valores de ingestão diária recomendada para cada analito e 

valor máximo permitido de acordo com órgãos regulamentadores.  
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2.  Objetivos 

 

2.1.  Objetivo geral  

 

O presente trabalho teve como objetivo a aplicação de um método analítico 

para posterior determinação de metais em amostras de coração de aves por MIP OES 

e GF AAS.  

  

2.2.  Objetivos específicos 

 

- Avaliar os parâmetros físico-químicos das amostras de coração de aves. 

- Avaliar os parâmetros de mérito do presente trabalho. 

- Verificar a exatidão do método para as amostras de coração de aves (frango 

convencional, Chester e peru) por meio da análise de material de referência certificado 

(MRC) e através de ensaios de recuperação.  

- Aplicar o método de decomposição ácida com sistema de refluxo como método de 

preparo de amostras para posterior determinação de Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na e 

Zn por MIP OES e Pb por GF AAS.  

- Determinar a acidez e sólidos totais dissolvidos das amostras de coração de aves.  

- Comparar os resultados obtidos de concentração para os metais com os valores de 

ingestão diária estabelecido por órgãos de fiscalização e limites de referência da 

legislação brasileira. 
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3.  Revisão da literatura 

 

3.1.  Evolução da avicultura brasileira 

 

O desenvolvimento da avicultura no Brasil teve início na década de 1950 com 

a produção tradicional e familiar, basicamente para subsistência, em pequenas 

propriedades, a qual se apresentava como uma atividade agropecuária sem 

expressão econômica, onde apenas os excedentes eram comercializados1,9.  

Ao longo dos anos, fatores como os avanços tecnológicos, o surgimento de 

técnicas de produção intensiva e o desenvolvimento de genética adaptada 

ocasionaram a ampliação do setor avícola10,11. Também aumentaram-se os cuidados 

quanto à dieta alimentar e a sanidade avícola, esta última, através do desenvolvimento 

de novas vacinas2.  

Devido às mudanças nos aspectos produtivos e operacionais da avicultura, no 

período de 1970 a 1980 a produção de carne de frango aumentou significativamente, 

dando início as exportações brasileiras do setor12, as quais tem se desenvolvido até 

a atualidade13.  

De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA)3,13, em 2006 

a produção de carne de frango foi de 9,34 milhões de toneladas no Brasil. Já no ano 

de 2018 foram produzidos 13,6 milhões de toneladas do alimento, sendo cerca de 

27% destinado à exportação. Com isso, o Brasil ocupa o 2º lugar no ranking mundial 

de produção de carne de frango, perdendo posição apenas para os Estados Unidos, 

com 19,4 milhões de toneladas produzidas em 2018. Na Figura 1 esta apresentado o 

gráfico dos países com maior produção de carne de frango no mundo.    
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Figura 1 – Gráfico do mercado mundial de produção de carne de frango no ano de 

2018 em milhões de toneladas3. 

 
Atualmente, o Brasil é o maior exportador mundial de carne de frango, com 

3685 mil toneladas do alimento exportado no ano de 2018. Em segundo lugar 

encontra-se os Estados Unidos, responsável pela exportação de 3158 mil toneladas 

no mesmo ano. Estes dois países respondem por mais de 60% das exportações 

mundiais3. A Figura 2 apresenta o gráfico dos principais países exportadores de carne 

de frango no ano de 2018.  

 

Figura 2 – Gráfico dos principais países exportadores de carne de frango no ano de 

2018 em mil toneladas3. 
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3.2.  Setores de produção avícola 

 

De acordo com a Associação Brasileira da Avicultura Alternativa (AVAL)14, os 

setores de produção avícola se dividem em: frango convencional, frango caipira, 

frango orgânico e frango criado sem o uso de antibióticos. Neste trabalho, a ave em 

estudo foi o frango convencional, além das carnes especiais: Chester e peru.  

Frango convencional: são aves produzidas em granjas comerciais, de 

linhagens geneticamente selecionadas. Neste sistema de produção é permitido o uso 

de antibióticos e promotores de crescimento afim de obter alta taxa de crescimento e 

excelente eficiência alimentar14.  

Chester: em 1982 surgiu no mercado brasileiro a ave Chester, registrado como 

marca pela empresa Perdigão. A partir de uma ave de matriz escocesa, do tipo 

roaster, a empresa realizou sucessivos cruzamentos de linhagens diferentes até obter 

uma ave com maior concentração de carnes no peito e nas coxas. As aves são criadas 

em granjas comerciais pelo modelo consagrado de manejo15.  

Peru: ave do gênero Meleagris, oriunda da América do Norte16, foi levada à 

Europa no século XVI. O peru foi comercializado no Brasil a partir de 1973 pela 

Sadia17. A ave é criada em granjas comerciais pelo modelo consagrado de manejo e 

apresenta uma carne nobre e cara, para consumo eventual15. 

 

3.3.  Importância da carne de frango 

 

A carne de frango é constituída de 60% a 80% de água e 15% a 25% de 

proteínas. Já o teor de lipídeos no músculo das aves é variável e depende da 

composição da dieta, sexo, idade e ambiente de criação18. Além disso, de acordo com 

a ABPA19, o alimento é fonte de aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B 

(B1, B2, B5, B6 e B12) e minerais, como Fe, K, Mg e Zn.  

Além de apresentar alto valor nutricional, a carne de frango é saborosa e 

apresenta um preço acessível à população, motivos pela qual se tornou um hábito 

alimentar do brasileiro5,20. 

Outro fator positivo relacionado ao frango é o baixo consumo de água em seu 

processo produtivo. São necessários cerca de 3 mil litros de água para a produção de 

um quilo do alimento, enquanto a produção de bovinos consome aproximadamente 

16 mil litros, e a de suínos, 6 mil litros. Além disso, o consumo de energia elétrica na 
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cadeia produtiva do frango é cerca de metade do que é consumido para a produção 

de outras carnes e apresenta menor impacto sobre o solo em comparação à produção 

de bovinos e suínos, com níveis de eutrofização e acidificação até quatro vezes 

menores20. 

 

3.4.  Os elementos químicos e a saúde humana 

 

O corpo humano precisa de uma série de elementos inorgânicos provenientes 

de minerais, visto que exercem diversas funções fundamentais no organismo. Embora 

sejam necessários apenas em pequenas quantidades, são de extrema importância à 

saúde21.  

Os elementos químicos podem ser classificados em essenciais e não 

essenciais. Os elementos essenciais ao organismo humano são conhecidos como 

micronutrientes22 e estão envolvidos em processos metabólicos que regulam a 

produção de energia e o bom funcionamento do corpo23. Os alimentos naturais, tanto 

os de origem vegetal como animal, são as principais fontes desses elementos para o 

organismo24. A deficiência pode levar a disfunções imunológicas, enquanto que em 

concentrações excessivas, podem se tornar potencialmente tóxicos22,25.  

Por outro lado, os elementos não essenciais são aqueles que não exercem 

nenhuma função biológica relevante, podendo ser prejudiciais ao organismo mesmo 

em baixas concentrações22,24,26.  

 

3.4.1.  Cálcio 

 
O cálcio (Ca) é um nutriente essencial necessário em funções biológicas como 

a contração muscular, coagulação sanguínea, transmissão do fluxo nervoso e o 

suporte estrutural do esqueleto27. Além do mais, estudos indicam que o consumo 

deste mineral previne doenças como a osteoporose, hipertensão arterial, obesidade e 

câncer de cólon28,29. A deficiência de Ca pode prejudicar a estrutura óssea, causando 

raquitimismo, além de problemas no mecanismo da coagulação sanguínea e 

distúrbios nervosos30. Já em doses excessivas, os sintomas variam de perda de 

apetite e náuseas à confusão mental, podendo levar à morte em casos mais severos31. 
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3.4.2.  Cádmio 

 
O cádmio (Cd) é um metal não essencial que não exerce nenhuma função 

biológica conhecida. Dessa forma, é considerado potencialmente tóxico pois pode 

causar reações adversas no organismo, tendo em vista sua característica 

organocumulativa32. Alguns efeitos a saúde após exposição ao Cd são: elevação da 

pressão arterial, anemia e intensificação das doenças cerebrovasculares33.  

 

3.4.3.  Cromo 

 
O cromo (Cr) é um mineral-traço essencial presente em pequenas quantidades 

em alguns alimentos. A sua participação no metabolismo resume-se ao aumento da 

sensibilidade à insulina, resultando em uma melhor captação da glicose sanguínea 

Sendo assim, a deficiência de Cr na dieta contribui para a intolerância à glicose34,35. 

A ingestão excessiva de cromo pode causar dermatite de contato, efeitos mais 

prevalentes em níveis hepático e renal, além de ser considerado agente 

carcinogênico36.   

 

3.4.4.  Cobre 

 
O cobre (Cu) exerce um papel fundamental no equilíbrio metabólico devido à 

incorporação em um grande número de proteínas estruturais e enzimáticas37. Atua 

nos processos de respiração celular, defesa contra radicais livres e na síntese de 

melanina38. A deficiência de Cu é rara em humanos. No entanto, quando ocorre, a 

função de diferentes órgãos e do sistema de defesa do organismo fica 

comprometida39,40. A carência de cobre está associada à doença de Menkes, a qual 

provoca graves consequências, tais como crises convulsivas, hipopigmentação e 

alterações no tecido conjuntivo41. 

Por outro lado, quando em excesso, esse metal pode causar diversos danos 

no organismo. Um dos distúrbios associados à hipercupremia é a doença de Wilson42, 

que origina uma série de problemas, tais como alterações hepáticas, neurológicas, 

cardiovasculares e dermatológicas43.  
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3.4.5.  Ferro 

 
O ferro (Fe) é um nutriente fundamental presente em todas as células dos seres 

vivos, sendo considerado um elemento essencial desde 186044. Responsável por 

diversas funções no organismo, o Fe atua como cofator em reações de transferência 

e conservação de energia, além de ter participação na síntese de biomoléculas, 

reações redox e no transporte de oxigênio45.  

A deficiência nutricional de ferro causa diversos problemas, tais como a 

ineficiência do transporte de oxigênio e prejuízos no metabolismo oxidativo45. Já no 

caso de esgotamento total das reservas desse mineral, há uma produção insuficiente 

de hemoglobina, tendo como resultado a anemia ferropriva46. Por outro lado, o 

excesso de Fe no organismo promove reações de síntese de radicais livres como a 

de Fenton e de Haber-Weiss44. As espécies formadas podem provocar a oxidação de 

várias moléculas e organelas, gerando danos celulares47.    

 

3.4.6.  Potássio 

 
O potássio (K) é o principal cátion intracelular que contribui para o metabolismo 

e para a síntese de proteínas e glicogênio. Também desempenha um papel importante 

na regulação do teor de água no organismo24. Além disso, estudos mostraram que o 

aumento da ingestão de íons K+ promove redução na pressão arterial. O seu excesso 

pode desencadear arritmias cardíacas graves48. 

 

3.4.7.  Magnésio 

 
O magnésio (Mg) é um importante ativador de muitos sistemas enzimáticos, 

especialmente no que se refere à produção de energia celular49. Também atua na 

regeneração de tecidos e se faz necessário para a manutenção da integridade óssea, 

visto que está relacionado metabolicamente ao cálcio50. A deficiência de Mg está 

associada a doenças cardiovasculares, renais, diabetes e hipertensão51. O seu 

excesso pode causar hipermagnesemia, podendo ocasionar fraqueza muscular, 

pressão arterial baixa e comprometimento da respiração50.  
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3.4.8.  Sódio 

 
   O sódio (Na) é um micronutriente essencial ao organismo, o qual constitui 

40% do sal de cozinha52. Os íons Na+ são os principais eletrólitos do fluido extracelular 

os quais atuam na manutenção do potencial de membrana através da bomba de 

Na+/K+/ATPase. Além disso, o sódio está envolvido nos processos de absorção de 

aminoácidos e glicose durante a digestão24,53. No entanto, vários pesquisadores 

concordam com a tese de que o consumo excessivo deste mineral eleva a pressão 

arterial54.  

 

 3.4.9.  Chumbo 

 
O chumbo (Pb) é um elemento de ocorrência natural, amplamente utilizado há 

milhares de anos55. Assim como o Cd, o Pb não possui nenhuma função fisiológica 

conhecida no organismo e seus efeitos tóxicos afetam quase todos os órgãos do corpo 

humano56. A maior incidência de intoxicação por chumbo ocorre devido à 

contaminação ambiental, pela ingestão de alimentos e bebidas contaminadas e por 

partículas em suspensão no ar57. A presença de Pb no organismo pode provocar 

quadros de anemia, aumento da pressão arterial, efeitos neurológicos, paralisia e 

deficiência renal36.    

 

3.4.10.  Zinco 

 
  O zinco (Zn) é um importante micronutriente antioxidante, que tem como 

função bloquear o efeito danoso dos radicais livres58. Além disso, por ser um 

componente de várias metaloenzimas, participa de diversas reações do metabolismo 

celular, incluindo processos fisiológicos como, por exemplo, crescimento e 

imunidade59.  

A deficiência de Zn pode ocasionar alterações bioquímicas no indivíduo, 

especialmente durante a fase de crescimento ou em gestantes, sendo uma das 

principais consequências desta carência, a disfunção imune60. No entanto, em 

concentrações elevadas, pode causar gastroenterites, desidratação, náusea, anemia, 

entre outros problemas61,62.    
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3.5.  Análise das amostras 

 

3.5.1.  Preparo da amostra  

 
Para realizar a análise de uma determinada amostra, é preciso seguir uma 

sequência analítica, que envolve, basicamente, as seguintes etapas: amostragem, 

armazenagem, preparo da amostra, determinação dos analitos, tratamento dos dados 

obtidos, interpretação dos resultados e a ação a ser tomada diante da conclusão da 

análise63. 

Os alimentos são considerados uma mistura complexa não-homogênea que 

contém uma grande quantidade de substâncias o que, muitas vezes, dificulta o 

processo de determinação dos analitos64. Dessa forma, são necessários 

procedimentos de preparo de amostra, com a finalidade de converter a amostra em 

uma forma adequada para que a espécie química de interesse seja determinada65. O 

preparo da amostra é a etapa mais crítica da análise e requer maiores habilidades do 

analista, visto que se tem a maior incidência de erros. Além disso, é a etapa mais cara 

e a que demanda mais tempo66.  

A determinação elementar geralmente requer um procedimento para liberar os 

analitos da matriz orgânica e convertê-los em espécies inorgânicas simples64. 

Somente algumas técnicas instrumentais permitem a análise da amostra sem um 

tratamento prévio66. Sendo assim, dois procedimentos básicos são geralmente 

utilizados para a dissolução da amostra: a decomposição por via seca ou por via 

úmida67,68.  

A decomposição por via seca consiste na queima da fração orgânica por meio 

do oxigênio do ar, utilizando forno mufla. No final do processo, obtém-se um resíduo 

inorgânico, na forma de cinza, o qual é solúvel em ácido diluído. Este resíduo é 

composto por óxidos de metais, além de sulfatos, fosfatos e silicatos65. As 

temperaturas empregadas nesse método geralmente variam de 450 a 550 ºC64,69,70.  

Apesar de ser simples, o método possui limitação quanto às perdas por 

volatilização e contaminação da amostra. Alguns elementos podem ser convertidos 

em uma forma volátil e perdidos de forma parcial ou completa. O problema se 

intensifica quando há necessidade de temperaturas mais altas para a decomposição 

da amostra65.  
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Por outro lado, a decomposição por via úmida consiste no aquecimento da 

amostra em meio ácido mineral oxidante concentrado. Os ácidos mais utilizados neste 

método são: nítrico (HNO3), sulfúrico (H2SO4) e perclórico (HClO4). Também emprega-

se misturas de ácidos ou combinação de um ácido oxidante com peróxido de 

hidrogênio (H2O2)64,65. Já quanto ao aquecimento, as formas mais comuns utilizadas 

são o aquecimento assistido por radiação micro-ondas em sistema fechado e o 

aquecimento condutivo em frasco aberto64.   

A decomposição assistida por radiação micro-ondas em sistema fechado tem 

como principais vantagens um menor tempo gasto no preparo da amostra, redução 

da quantidade de reagentes e a diminuição do risco de contaminação e de perdas por 

volatilização71,72. No entanto, os instrumentos requeridos possuem um custo 

elevado73. Já a decomposição ácida em frasco aberto com aquecimento condutivo 

consiste em um procedimento mais rápido em comparação as técnicas de 

decomposição por via seca, além de utilizar menores temperaturas65. Porém, em 

comparação ao sistema fechado, há um maior consumo de reagentes, aumentando o 

risco de contaminação, além de perdas por volatilização66.  

Tendo em vista as limitações da técnica de decomposição ácida por via úmida 

em frasco aberto, os pesquisadores começaram a desenvolver sistemas de 

decomposição com refluxo. Os primeiros métodos de preparo de amostras com 

sistema de refluxo foram estabelecidos utilizando condensadores convencionais, os 

quais são altamente eficazes para a condensação de espécies voláteis. Em 1972 um 

estudo de revisão foi feito por Tölg74, onde é descrito a utilização de um sistema com 

dedo frio para o processo de decomposição de amostras. Todavia, não são práticos 

quando há um grande número de amostras a ser digerida75. Sendo assim, Ferreira e 

colaboradores75 propuseram um método de sistema de refluxo com “dedo frio” (Figura 

3) baseado na ideia dos sistemas de decomposição ácida com refluxo convencionais.  
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Figura 3 – Modelo do sistema de dedo frio, adaptado de Ferreira e colaboradores75.   

 

O “dedo frio” consiste em um tubo de vidro contendo água, o qual é colocado 

sobre o tubo de decomposição durante os procedimentos de mineralização com 

aquecimento. A água no “dedo frio” serve para resfriar a parte superior do tubo de 

decomposição, causando assim refluxo e condensação das espécies voláteis. Sendo 

assim, não se faz necessária a adição de reagentes durante o processo de 

mineralização, diminuindo os riscos de contaminação e o consumo de reagentes. No 

entanto, as soluções residuais apresentam alto teor de ácido, além do aquecimento 

da água de resfriamento75.  

Na literatura, foram encontrados diversos trabalhos utilizando o sistema de 

refluxo com dedo frio na etapa de decomposição ácida como método alternativo, os 

quais demostraram resultados com boa precisão e exatidão na determinação 

elementar aplicados a diferentes tipos de matrizes75-79.  

Com base nesse sistema, Oreste e colaboradores80 sugeriram a inserção de 

uma tampa de teflon para encaixe do dedo frio no tubo digestor, com uma ranhura 

lateral para alívio da pressão, resultando em um sistema semifechado, tornando 

mínimo o risco de explosões. Além disso, foi inserido um sistema de recirculação de 

água, a qual é mantida a 15 °C através de um banho termostatizado, permitindo o uso 

de temperaturas mais altas, além de não ser necessária a reposição de reagentes, 

reduzindo as possibilidades de contaminação. A Figura 4 mostra o sistema 

desenvolvido pelos autores.  
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Figura 4 – Modelo esquemático do sistema de dedo frio com recirculação de água, 

adaptado de Oreste e colaboradores80. 

 

Já existem na literatura vários trabalhos utilizando o sistema de refluxo com 

dedo frio com recirculação de água no preparo de amostras81-85. Os autores relatam 

que o método é uma boa alternativa para a análise elementar, sendo simples e de 

baixo custo operacional quando comparado com outros métodos de preparo de 

amostra, além de apresentar boa exatidão e precisão nos resultados.  

 

3.5.2.  Técnicas de espectrometria atômica  

 
Espectroscopia é um termo geral para a ciência que estuda a interação dos 

diferentes tipos de radiação com a matéria. Já a espectrometria compreende um 

conjunto de técnicas analíticas responsável por medir a intensidade da radiação 

emitida ou absorvida por átomos e moléculas. Os métodos espectrométricos mais 

empregados para a determinação elementar utilizam a radiação eletromagnética 

como fonte de energia86.  

As técnicas de espectrometria de absorção atômica baseiam-se no princípio 

fundamental de que os átomos gasosos dos elementos, em seu estado fundamental, 

absorvem energia eletromagnética em um determinado comprimento de onda capaz 

de promover a excitação eletrônica, fazendo com que os elétrons passem para um 

nível de maior energia. Essa absorção de energia é proporcional à quantidade de 

átomos presentes no caminho óptico da luz. Sendo assim, é possível estimar a 

concentração dos analitos presentes na amostra por meio da quantidade de luz 

absorvida por eles87.  
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De acordo com a Figura 5, um espectrômetro de absorção atômica contém 6 

componentes básicos: fonte de radiação, sistema de introdução de amostra, 

atomizador, monocromador, detector e processador86,89.  

 

Figura 5 – Esquema dos componentes básicos de um espectrômetro de absorção 

atômica, adaptado de Skoog e Colaboradores86. 

 

A fonte de radiação mais comum empregada é a lâmpada de catodo oco (HCL) 

(Figura 6), a qual consiste em um tubo de vidro preenchido com um gás inerte, onde 

em uma das extremidades encontra-se o cátodo, revestido pelo próprio elemento 

químico de interesse, e o ânodo constituído por um bastão de zircônio ou tungstênio; 

na outra extremidade, encontra-se uma janela selada, geralmente de quartzo, a fim 

de evitar a absorção da radiação pelo vidro em determinados comprimentos de 

onda86,87.  

 

Figura 6 – Desenho esquemático de uma lâmpada de cátodo oco adaptado de Skoog 

e Colaboradores86. 

 

As amostras normalmente são introduzidas no atomizador na forma de 

soluções, através de um sistema de nebulização, no qual a amostra é convertida em 
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uma névoa fina86. Os atomizadores são responsáveis pela transformação dos analitos 

presentes na amostra em suas formas atômicas, por meio de processos de 

aquecimento. Os atomizadores mais utilizados em absorção atômica são o de chama 

e de forno de grafite87. 

 Já os monocromadores têm como função selecionar os comprimentos de onda 

dos elementos a serem analisados e o detector é responsável pela tradução da 

radiação em um sinal analítico. Por fim, um computador é utilizado para o 

processamento do sinal86.  

Por outro lado, as técnicas de espectrometria de emissão atômica utilizam o 

fenômeno de emissão de radiação ocorrido após a absorção de energia pela matéria 

para a quantificação dos analitos de interesse87. A excitação se dá através de uma 

fonte energética, normalmente um plasma ou chama, e após alguns instantes ocorre 

a relaxação dos elétrons com a finalidade de retornar à condição fundamental de 

energia, emitindo radiação no final do processo. A intensidade da radiação medida é 

proporcional ao número de átomos ou íons submetidos à transição energética que, 

por sua vez, é relacionada com a concentração dos analitos presentes na amostra87,89.   

A espectrometria de emissão atômica, diferentemente das técnicas de 

absorção atômica, não necessita de uma fonte externa de radiação86,90. A Figura 7 

apresenta o modelo esquemático dos componentes de um espectrômetro de emissão 

atômica. 

 

Figura 7 – Esquema dos componentes básicos de um espectrômetro de emissão 

atômica adaptado de Skoog e Colaboradores90.  

 

De modo geral, a escolha da técnica irá depender da concentração dos 

elementos presentes na amostra, da exatidão e precisão requerida e do número de 

elementos a serem determinados91. Dentre as principais técnicas utilizadas em 

laboratório para a determinação elementar destacam-se a Espectrometria de 
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Absorção Atômica com Chama (F AAS), Espectrometria de Absorção Atômica com 

Forno de Grafite (GF AAS), Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente acoplado (ICP OES)65 e a Espectrometria de Emissão Óptica com 

Plasma Induzido por Micro-ondas (MIP OES)92,93. 

 

3.5.2.1. Espectrometria de emissão óptica com plasma induzido por 

micro-ondas (MIP OES) 

 

A fonte de plasma induzido por micro-ondas (MIP) começou a ser estudada na 

década de 1950 por Mavrodineanu e Hughes94 e em 1952, foi publicada a primeira 

aplicação de MIPs na análise espectroquímica92. No entanto, a comercialização do 

MIP OES teve início apenas em 201195. 

MIP OES é uma técnica de emissão atômica multielementar que utiliza o 

plasma como fonte de energia, o qual é sustentado por um campo magnético de micro-

ondas e gás93. Atualmente, vem se destacando como uma alternativa à técnica de 

ICP OES, visto que emprega nitrogênio extraído do ar atmosférico para a sustentação 

do plasma em substituição a gases inflamáveis e de alto custo96.  

O equipamento tem como componentes básicos os seguintes itens: sistema de 

introdução de amostra, gerador de micro-ondas como fonte de excitação, plasma, 

sistema óptico e um computador para o processamento dos resultados da análise92. 

Para ser inserida no plasma, a amostra líquida é convertida em um aerossol por meio 

de um nebulizador. O plasma de N2 atinge temperaturas próximas a 5000 K, 

proporcionando bons limites de detecção e faixa dinâmica linear para a maioria dos 

elementos97. 

A emissão de luz proveniente do plasma é dirigida para um detector de 

dispositivo de carga acoplada (CCD) de baixo ruído e amplo alcance, que mede 

simultaneamente os espectros e o sinal de fundo, garantindo a precisão dos 

resultados98. A Figura 8 apresenta o modelo esquemático dos principais componentes 

do MIP OES. 
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Figura 8 – Modelo esquemático dos principais componentes do MIP OES, adaptado 

de Agilent Technologies97.  

 

Embora o MIP OES seja uma técnica recente no mercado, tem sido utilizado 

para a determinação de diversos elementos em diferentes matrizes82,84. No entanto, 

para amostras de tecido de aves não foram encontradas aplicações até o momento, 

o que demonstra a importância de realizar estudos para a obtenção de informações a 

respeito da sua composição elementar.    

 

 

3.5.2.2.  Espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF 

AAS) 

 

Em 1959, Boris L’ Vov propôs o uso de um forno de grafite como atomizador 

para a espectrometria de absorção atômica99. Seus estudos foram baseados no forno 

de King, projetado em 190588. O forno de L’ Vov consistia em um tubo de grafite de 

10 cm de comprimento, revestido com uma folha de tântalo na parte interna, com o 

propósito de evitar a difusão dos átomos através das paredes do tubo88,99. Outros 

autores propuseram dispositivos alternativos de atomização com forno de grafite e ao 

longo dos anos a técnica foi sendo aprimorada88.  
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O modelo de forno de grafite atual (Figura 9) possui um tubo cilíndrico de grafite 

aberto nas duas extremidades, o qual dispõe de um orifício central para a introdução 

da amostra através de uma micropipeta. O tubo apresenta dimensões de 

aproximadamente 5 cm de comprimento e um diâmetro interno menor que 1 cm. Além 

do tubo de grafite, o equipamento contém um sistema de resfriamento e dois fluxos 

independentes de gás inerte, geralmente argônio. O fluxo externo é responsável por 

evitar a entrada de ar, o qual poderia incinerar o tubo, e o fluxo interno, que serve para 

eliminar vapores gerados pela matriz da amostra durante os estágios de aquecimento 

do forno86,88,100,101. 

 

Figura 9 – Modelo esquemático de um forno de grafite com corte transversal. 

Adaptado de Welz e Sperling88.  

 

Para o processo de determinação de metais em um análise química por GF 

AAS, é de extrema importância o conhecimento da natureza da amostra, bem como 

suas propriedades físico-químicas, uma vez que assim é possível definir as melhores 

condições térmicas no procedimento de leitura instrumental. Sendo assim, para cada 

tipo de análise a ser realizada, é necessário adotar um programa de temperatura e 

tempo específico, o qual é composto de cinco etapas essenciais88,101. A Figura 10 

mostra um programa típico de aquecimento utilizado em GF AAS. 



35 
 

 

Figura 10 – Programa de temperatura de uma análise química por GF AAS. Adaptado 

de Lajunen e Perämäki101. 

 

Considerando as etapas do programa de temperatura e tempo citadas na 

Figura 10, a secagem tem como principal objetivo promover a evaporação do solvente 

presente na amostra, de acordo com o ponto de ebulição do mesmo. Deve ser 

efetuada de forma controlada de modo que a vaporização do solvente seja lenta e 

uniforme, visto que o aquecimento rápido da amostra leva à fervura da solução, com 

consequente perda de amostra pelas paredes do tubo, afetando a reprodutibilidade 

dos resultados. Posteriormente, ocorre a eliminação dos componentes da matriz da 

amostra na etapa de pirólise. Esta etapa deve ser conduzida com atenção, pois 

objetiva-se alcançar a máxima temperatura possível, mas sem eliminar o analito por 

volatilização87,101,102.  

A atomização é considerada uma das etapas mais importantes, na qual é 

formada a nuvem atômica contendo o analito de interesse, permitindo a medida de 

absorção atômica103. Durante a atomização, o fluxo interno de gás inerte é 

interrompido e o tubo de grafite é aquecido rapidamente até uma temperatura 

suficientemente elevada para que o analito seja atomizado88,104. A etapa subsequente 

é a limpeza, na qual o forno de grafite atinge temperaturas superiores para a remoção 

dos resíduos da amostra, garantindo assim que não haverá efeito de memória nas 

posteriores leituras instrumentais87,101,102. A última etapa é de resfriamento, onde 

ocorre a diminuição da temperatura até chegar ao estado ambiente, deixando assim 

o tubo pronto para uma nova leitura101. 
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No decorrer das etapas de pirólise e atomização pode haver perdas de analito 

ou a presença de concomitantes da amostra que não foram eliminados, causando 

interferências químicas. Essas interferências podem ser minimizadas com o uso de 

modificadores químicos102. A modificação química foi proposta pela primeira vez em 

1975 por Ediger, o qual definiu esse modificadores como substâncias capazes de 

aumentar a estabilidade térmica do analito ou a eficiência da etapa de pirólise devido 

ao aumento da volatilização dos componentes da matriz88,105.  

Dessa forma, os modificadores químicos são de extrema importância dentro de 

um programa de aquecimento de forno, visto que assim é possível alcançar uma 

temperatura superior ao normal para a etapa de pirólise, o que reflete em uma 

remoção mais eficiente dos componentes da matriz da amostra e na liberação do 

analito para uma atomização livre de possíveis interferentes102,105. Uma série de 

substâncias são utilizadas como modificadores químicos, tais como: hidrogenofosfato 

de amônio ((NH4)2HPO4), Cu, Ni, mistura de paládio e nitrato de magnésio 

(Pd/Mg(NO3)2)104, além de compostos de Pt106,107.  

Apesar de ser uma técnica monoelementar, atualmente a GF AAS é bastante 

utilizada para a determinação de elementos traço108-111, apresentando alta 

sensibilidade102, visto que a alíquota da amostra colocada dentro do forno é atomizada 

em um curto período e o tempo de residência média dos átomos no caminho óptico é 

elevado (1 segundo ou mais)86. Além disso, possui outras vantagens como, por 

exemplo, a pequena quantidade de amostra requerida e a possibilidade de análise 

direta de líquidos e de amostras sólidas112. Isso faz com que muitos busquem essa 

técnica para o controle de metais em diversos tipos de amostra, uma vez que baixos 

limites de detecção podem ser obtidos, facilitando assim a determinação em níveis 

baixos de concentrações, na ordem de µg L-1 (ppb).  
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4. Materiais e métodos 

 

4.1.  Instrumentação 
 

Para a determinação de Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na e Zn utilizou-se um 

espectrômetro de emissão óptica com plasma induzido por micro-ondas da marca 

Agilent Technologies, modelo MP-AES 4200 (Melbourne, Austrália) (Figura 11), 

equipado com um nebulizador do tipo OneNeb, câmara de nebulização ciclônica e 

uma bomba peristáltica com uma tubulação para aspirar a amostra (diâmetro interno 

de 0,38 mm) e outra para o descarte do resíduo (diâmetro interno de 1,65 mm).  

 

Figura 11 – Fotografia do MIP OES da Agilent Technologies.   

 

O plasma é mantido com gás nitrogênio a partir do ar atmosférico, que é obtido 

através de um gerador de nitrogênio da Agilent Technologies, modelo 4107 

(Melbourne, Austrália), com vazões de 20 L min-1 para o gás de plasma e 1,5 L min-1 

para o gás auxiliar.  

Todas as medidas foram realizadas em triplicata, com um tempo de leitura de 

3 segundos e velocidade da bomba peristáltica de 15 rpm. Os sinais de fundo foram 
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corrigidos de forma automática, por meio de subtração entre espectros do branco e 

das amostras. Os demais parâmetros operacionais estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Condições operacionais do MIP OES 

Analito 
Comprimento 

de onda (nm) 

Posição de visualização 

do plasma (mm) 

Vazão de nebulização 

(L min-1) 

Ca 393,366 10 0,60 

Cd 228,802 10 0,55 

Cr 425,433 -10 0,95 

Cu 324,754 0 0,60 

Fe 371,993 0 0,75 

K 766,491 10 1,00 

Mg 285,213 10 0,70 

Na 588,995 0 1,00 

Zn 213,857 0 0,55 

 

Para a determinação de Pb foi utilizado um espectrômetro de absorção atômica 

modelo AA-6300 (Shimadzu, Japão), equipado com um forno de grafite com 

aquecimento longitudinal (modelo GFA-EX7i), um amostrador automático modelo 

ASC-6100, uma lâmpada de arco de deutério como corretor de fundo e uma lâmpada 

de cátodo oco de Pb (Hamamatsu Photonics K. K., Japão). A Figura 12 apresenta a 

fotografia do equipamento. 

 

Figura 12 – Fotografia do GF AAS da Shimadzu, modelo AA-6300.  
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Foi utilizado um tubo revestido de grafite pirolítico com plataforma de L’vov 

(Shimadzu 65F191). Como gás de suporte, foi empregado argônio com uma pureza 

de 99,996% (Linde, Barueri, SP). As condições operacionais do equipamento 

utilizadas para as análises foram: comprimento de onda de 283,3 nm, fenda espectral 

de 0,5 nm e corrente da lâmpada de 10 mA.  

O programa de temperatura do forno de grafite utilizado para a determinação 

de Pb está apresentado na Tabela 2. Para as temperaturas de pirólise 2 e atomização 

2 foram foi feito o estudo de otimização, variando a temperatura nas faixas de 400 a 

1000 ºC para a etapa de pirólise e de 1500 ºC a 2100 ºC para a etapa de atomização. 

Para as demais etapas, foram empregadas as temperaturas recomendadas pelo 

fabricante do equipamento. 

 

Tabela 2 – Programa de temperatura do forno de grafite para a determinação de Pb 

Etapa 
Temperatura 

(ºC) 

Modo de 

aquecimento 

Tempo de 

permanência (s) 

Vazão do gás 

(L min-1) 

Secagem 1 100 Rampa 20 0,1 

Secagem 2 250 Rampa 10 0,1 

Pirólise 1 300 Step 10 1,0 

Pirólise 2 500 Step 10 1,0 

Atomização 1800 Step 4 0,0 

Limpeza 2100 Step 3 0,0 

 

Para a decomposição das amostras, foi utilizado um bloco digestor 

convencional modelo MA-4025 (Marconi, Piracicaba, SP, Brasil). Aos tubos de 

decomposição, foram acoplados sistemas de refluxo (dedo frio) com um encaixe de 

politetrafluoretileno (PTFE) que possui uma ranhura lateral para alívio de pressão. O 

sistema ainda dispõe de um banho termostatizado modelo Q-214M2 (Quimis, 

Diadema, SP, Brasil) para circulação interna de água com temperatura controlada de 

15 ºC. A Figura 13 apresenta a fotografia do bloco digestor com os tubos de 

decomposição acoplados ao sistema de refluxo.  
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Figura 13 – Fotografia do bloco digestor e tubos de decomposição acoplados ao 

sistema de refluxo com dedo frio.   

 

As amostras de coração de aves adquiridas no comércio local foram trituradas 

utilizando um moedor de alimentos modelo HR2943 (Philips Walita, Brasil) e pesadas 

em balança analítica modelo AR 2140 (Ohaus Adventurer, EUA), que apresenta tara 

máxima de 210 g e precisão de 0,1 mg. Para análise do teor de umidade, foi utilizada 

estufa de esterilização e secagem modelo EL 1.2 (Odontobrás, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil) e para análise das cinzas uma mufla modelo 318D24 (Quimis, Diadema, SP, 

Brasil). 

 

4.2.  Reagentes 

 
Todos os reagentes empregados foram de grau analítico. A água utilizada no 

preparo das soluções foi obtida a partir de um sistema de destilação de vidro modelo 

MA078/5 (Marconi, Piracicaba, SP, Brasil) e posteriormente eluída em um 

desionizador modelo CS1800 Evolution (Permution, Curitiba, PR, Brasil).  O ácido 

nítrico bidestilado 65 % (v/v) (Synth, Diadema, SP, Brasil) utilizado na etapa de 

digestão ácida foi purificado a partir de um sistema de destilação com sub-ebulição de 

quartzo MA-075 (Marconi, Piracicaba, SP, Brasil). Uma solução de hidróxido de sódio 

(NaOH) 0,1 M, previamente padronizada com biftalato de potássio e a fenolftaleína 

foram utilizados para determinar a acidez do digerido.  
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As soluções de calibração para as análises no MIP OES foram preparadas em 

meio de HNO3 5% (v/v), a partir da diluição de uma solução estoque multielementar 

número 6 para ICP (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemanha) contendo 100 mg L-1 de 

todos os analitos investigados. A faixa de concentração da calibração dos analitos foi 

de 0,5 a 5,0 mg L-1 para o sistema de nebulização convencional.  Para a avaliação da 

exatidão do método, foi utilizado o material de referência certificado (MRC) 1577C, de 

fígado bovino, produzido pelo National Institute of Standards and Technology (NIST, 

Gaithersburg, MD, USA).  

As soluções de calibração para as análises em GF AAS foram preparadas em 

meio de HNO3 10% (v/v), a partir da diluição de uma solução estoque padrão de Pb 

com uma concentração de 1000 mg L-1 (Merck, Darmstadt, Germany) em água 

desionizada. A faixa de concentração do Pb foi de 5,0 a 30,0 µg L-1.  Como modificador 

químico foi utilizado o dihidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) 1% (m/v), no qual foi 

pipetado um volume de 5 µL para cada uma das soluções durante as análises.  

 

 4.3.  Descontaminação do material  

 

Todas as vidrarias e materiais de laboratório utilizados foram previamente 

descontaminados antes do seu uso. Primeiramente os materiais foram lavados com 

água e detergente líquido neutro, após foram submergidos em uma solução 10% (v/v) 

de HNO3 por um período de 48 horas, sendo posteriormente lavados com água 

desionizada e secos em temperatura ambiente.   

Os encaixes de PTFE usados no bloco digestor também foram lavados com 

água e detergente líquido neutro, mas foram armazenadas em uma solução de 50% 

(v/v) de HNO3. Após, foram lavados com água desionizada e secos em temperatura 

ambiente. Já para a descontaminação do “dedo frio”, cada “dedo” foi submetido ao 

mesmo processo de aquecimento no tubo digestor contendo 5 mL de HNO3 65% (v/v) 

por 1 hora e posteriormente foram lavados com água desionizada. 

 

4.4.  Amostras  

 
As amostras de coração de frango convencional, peru e Chester foram 

adquiridas no comércio de Pelotas na forma congelada. Ao chegar ao laboratório, às 
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mesmas foram deixadas a temperatura ambiente, trituradas, homogeneizadas e 

mantidas congeladas a -16 °C em frascos de polipropileno previamente limpos e 

descontaminados até o momento das análises. 

4.5.  Teor de umidade e cinzas 

 
O ensaio do teor de umidade foi realizado pelo método gravimétrico descrito 

pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL)113. Pesaram-se, em cadinhos de porcelana, 0,8 g das 

amostras de coração de peru e de Chester e 2,0 g da amostra de coração de frango 

convencional. Posteriormente, as amostras foram secas em estufa a 105 ± 5 ºC até 

peso constante.  

Para o teor de cinzas, as amostras foram primeiramente carbonizadas em bico 

de Bunsen, a fim de evitar a projeção da amostra e, logo após, os cadinhos foram 

colocados em forno mufla e incinerados a 550 ºC por 5 horas, de acordo com o método 

do IAL113. 

O teor de umidade e de cinzas foi calculado através da Equação 1, conforme 

descrito por IAL113. 

                                                         Umidade (%) =
100 x N

P
                                            Equação 1 

Onde N é o número, em gramas, de umidade ou cinzas e P é a massa da 

amostra. 

 

4.6.  Procedimento de decomposição ácida com sistema de refluxo 

 
O procedimento utilizado foi proposto por Pinto e Colaboradores114. 

Aproximadamente 2,0 g de amostras de coração de aves foram pesadas diretamente 

nos tubos de decomposição e, posteriormente adicionaram-se 7,5 mL de HNO3 65% 

(v/v). Em seguida, o sistema de refluxo foi acoplado aos tubos de decomposição com 

sistema de refluxo, e então os mesmos foram levados ao aquecimento no bloco 

digestor por 180 min à 160 °C. Após o resfriamento das amostras a temperatura 

ambiente, a solução resultante foi transferida, lavando os tubos de vidro com água 

desionizada, para frascos de polipropileno, avolumadas a 50,0 mL com água 

desionizada. Todas as amostras foram decompostas em triplicata e juntamente foram 

preparados os respectivos brancos analíticos. Para as leituras no MIP OES, as 

amostras foram diluídas 2 vezes, de modo a diminuir a acidez da amostra a ser 
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introduzida no MIP OES. Para a determinação de Pb no GF AAS não foi necessário 

realizar a diluição.  

 

4.7.  Determinação da acidez e dos sólidos totais dissolvidos 

 
Para a determinação da acidez, uma alíquota de 500 µL do digerido foi diluída 

em 25 mL de água desionizada e titulada com uma solução de NaOH 0,1 mol L-1 

previamente padronizado com biftalato de potássio. Como indicador, utilizou-se a 

fenolftaleína. Já para o teor de sólidos totais dissolvidos, uma alíquota de 5 mL foi 

retirada do digerido, pesada em um béquer e evaporou-se os ácidos até secura em 

chapa de aquecimento na capela. Logo após, o resíduo resultante com os sólidos foi 

seco por mais algumas horas em estufa à 180 ºC até peso constante. 

A acidez foi calculada através da Equação 2, adaptada de IAL113. 

                           acidez (%) =  
 VNaOH x CNaOH  x MMHNO3 

 x  0,1

Vpipetado
                             Equação 2  

Onde VNaOH é o volume de NaOH, em litros, gasto na titulação, CNaOH é a 

concentração real de NaOH, em mol L-1, MMHNO3 é a massa molar do ácido nítrico, em 

gramas por mol e Vpipetado é o volume, em litros, da alíquota da amostra utilizado para 

a titulação.  

A porcentagem de sólidos presentes na amostra foi calculada através da 

Equação 3, adaptada de IAL113. 

                                          Sólidos (%) =  
Pseco

Pamostra
x 100 x 10                                      Equação 3 

Onde Pseco é a massa, em gramas, da amostra seca, Pamostra é a massa, em 

gramas, da alíquota de 5 mL utilizada no procedimento experimental. Foi ainda levado 

em consideração o volume total da amostra (50 mL). 

 

4.8. Parâmetros de mérito 

 

Os parâmetros de mérito avaliados no presente trabalho foram: faixa linear de 

trabalho, limites de detecção (LD) e quantificação (LD), linearidade, precisão e 

exatidão. Todos os cálculos utilizados estão baseados nas orientações do Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO)115. 
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O limite de detecção corresponde à menor quantidade de um analito que pode 

ser detectada. Experimentalmente, é determinado como a menor concentração do 

analito que pode ser diferenciada do ruído do sistema. O LD de cada analito foi 

calculado através da Equação 4116.  

                                                           LD =
3 x SDbranco

𝑎
                                                       Equação 4 

Onde SDbranco é o desvio padrão de 10 leituras do branco analítico e a é o 

coeficiente angular da curva de calibração do analito.  

O limite de quantificação corresponde à menor quantidade de um analito a qual 

pode ser quantificada com nível aceitável de precisão e exatidão e foi calculado a 

partir da Equação 5116. 

                                                            LQ =  
10 x SDbranco

𝑎
                                                   Equação 5 

 

A exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o resultado 

de um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente verdadeiro117. 

De modo a avaliar este parâmetro, o MRC 1577c foi preparado utilizando o método 

de decomposição ácida mencionado no procedimento experimental e determinou-se 

a concentração de Ca, Cu, K, Mg e Na por MIP OES e de Pb por GF AAS. A 

recuperação reflete a exatidão e seu valor é calculado através da Equação 6. 

                                                               R (%) =  
C

CMRC
  x 100                                             Equação 6 

Onde C é a concentração média das recuperações obtidas para n repetições e 

CMRC é o valor de concentração certificado.  

Para os analitos que não foram determinados pela análise do MRC, foram feitos 

ensaios de recuperação. Foram realizadas adições de diferentes concentrações dos 

elementos Cd, Cr, Fe e Zn (0,50; 0,75 e 1,00 mg L-1) nas amostras de coração de 

frango convencional e avaliou-se as recuperações. A recuperação do analito pode ser 

estimada pela análise de amostras fortificadas com quantidades conhecidas116. Seu 

valor é calculado através da Equação 7. 

                                         Recuperação (%) =  
C1 − C2

C3
x 100                                          Equação 7 
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Onde C1 é a concentração do analito na amostra fortificada, C2 é a 

concentração do analito na amostra não fortificada e C3 é a concentração do analito 

adicionada à amostra fortificada.  
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5.  Resultados e discussão 

 

5.1.  Análise de umidade e cinzas 

 
O conhecimento da composição centesimal dos alimentos é de grande 

importância para o controle de qualidade e para avaliação da ingestão de 

nutrientes118.  Estão incluídas neste processo a análise do teor de umidade e de 

cinzas.  

A umidade representa a água contida no alimento, podendo encontrar-se nas 

formas livre ou ligada. A água livre é facilmente removida e compõe a maior fração de 

umidade presente nos alimentos117. As cinzas constituem a fração inorgânica contida 

na amostra, a qual permanece após a queima da matéria orgânica113,119. Os valores 

encontrados para a umidade e cinzas nas amostras de coração de aves estão 

descritos na Tabela 3.  

 

Tabela 3 – Valores encontrados para umidade e cinzas em amostras de coração 

Amostras Umidade (%) Cinzas (%) 

Frango Convencional 76,31 ± 0,62 (0,8) 0,78 ± 0,03 (4,0) 

Chester 69,25 ± 1,03 (1,5) 0,59 ± 0,04 (6,8) 

Peru 79,31 ± 0,64 (0,8) 1,10 ± 0,10 (9,0) 

média ± desvio padrão (RSD). 

 
De acordo com a Tabela Brasileira de Composição dos Alimentos (TACO)118, a 

carne do coração de frango cru, contém 69,1% de umidade e 0,8% de cinzas e os 

valores encontrados no presente estudo estão próximos àqueles tabelados. 

 

5.2.  Determinação da acidez e sólidos dissolvidos 

 

Todas as amostras ficaram com acidez em torno de 5,0% (m/v) e para os 

sólidos dissolvidos os valores encontrados foram de 0,35% (m/v) para o coração de 

frango convencional; 0,23% (m/v) para o coração de Chester e 0,19% (m/v) para o 

coração de peru.  
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De acordo com o fabricante do MIP OES, para obter uma maior durabilidade 

da tocha e melhor reprodutibilidade das medidas instrumentais, as soluções a serem 

introduzidas no plasma devem ter um teor máximo de acidez em 5% (m/v) e de sólidos 

dissolvidos inferior a 3% (m/v)84. Para as análises no GF AAS, foi considerada uma 

acidez máxima permitida de 10% (m/v)63. Todas as amostras digeridas ficaram dentro 

dos limites recomendados para as análises nos equipamentos.  

 

5.3.  Determinação elementar por MIP OES 

 

5.3.1.  Parâmetros de mérito 

 
Os parâmetros de mérito para as determinações das concentrações dos 

analitos por MIP OES foram obtidos a partir da construção de curvas de calibração 

preparadas em meio de HNO3 10% (v/v), como mencionado no procedimento 

experimental. A Tabela 4 apresenta os parâmetros de mérito obtidos.  

 

Tabela 4 – Parâmetros de mérito obtidos para os analitos por MIP OES 

Analito a R2 
Faixa 

Linear  
LDinst

* LQinst
* LDm

** LQm
** 

Ca 1058856 0,999 0,5-5,0 0,015 0,052 0,39 1,29 

Cd 37141 0,999 0,5-5,0 0,002 0,007 0,05 0,17 

Cr 66122 0,999 0,5-5,0 0,0003 0,001 0,008 0,03 

Cu 241121 0,999 0,5-5,0 0,003 0,010 0,07 0,24 

Fe 19684 0,999 0,5-5,0 0,003 0,011 0,08 0,28 

K 83675 0,999 0,5-5,0 0,008 0,027 0,20 0,66 

Mg 455244 0,999 0,5-5,0 0,001 0,003 0,023 0,08 

Na 473875 0,999 0,5-5,0 0,004 0,012 0,09 0,31 

Zn 22330 0,999 0,5-5,0 0,016 0,053 0,39 1,33 

a: Sensibilidade (L mg-1); R2: Coeficiente de correlação linear ao quadrado; Faixa linear em mg L-1; *mg 
L-1; **mg kg-1. 
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As faixas lineares de trabalho empregadas para os analitos mostraram-se 

adequadas para o procedimento utilizado, o que foi demonstrado através da obtenção 

de uma boa correlação linear (R2 > 0,99). Além disso, os limites de detecção e 

quantificação foram adequados para a quantificação de metais em coração de aves.  

 

5.3.2.  Avaliação da exatidão 

 
Após a determinação dos parâmetros de mérito do MIP OES, foram realizadas 

as análises do MRC, a fim de avaliar a exatidão do método de decomposição ácida 

com sistema de refluxo a ser utilizado para o preparo das amostras de coração de 

aves. A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos para a análise do MRC 1577c.    

 

Tabela 5 – Concentrações para o MRC 1577c (n=3) 

Concentração,  ± SD, mg kg-1 

Analito Valor certificado Valor encontrado Recuperação (%) 

Ca 131 ± 10 134 ± 16 102,3 

Cu 275 ± 4,6 279,7± 1,6 101,7 

K 10230 ± 640 9591 ± 122 93,8 

Mg 620 ± 42 615 ± 4 99,2 

Na 2033 ± 64 2066 ± 128 101,6 

: média; SD: desvio padrão 

 

De acordo com os resultados obtidos, é possível verificar que os valores de 

concentração encontrados para os analitos no MRC são concordantes com os valores 

certificados. Os resultados encontrados para o MRC 1577c apresentaram uma faixa 

de recuperação entre 92,5 a 102,7%, comprovando a exatidão do método. Os desvios 

padrões relativos ficaram inferiores a 10%, atestando uma boa precisão dos 

resultados, exceto para Ca, em que o valor obtido foi de 11,9%, ficando um pouco 

acima do recomendado. 
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Para os analitos que não foram determinados na análise do MRC, foram feitos 

ensaios de recuperação. A Tabela 6 apresenta as concentrações obtidas para cada 

adição, bem como os valores de recuperação.   

 

Tabela 6 – Resultados para Cd, Cr, Fe e Zn em amostras de coração de frango 

convencional, após adição de diferentes concentrações de analito (n=3)   

Adição (mg L-1) Valor encontrado* Recuperação (%) 

Cd 

0 <LQ - 

0,5 0,52 ± 0,01 (1,1) 105 

0,75 0,82 ± 0,01 (1,2) 109 

1,0 1,04 ± 0,02 (2,0) 104 

Cr 

0 <LD - 

0,5 0,58 ± 0,02 (3,4) 116 

0,75 0,84 ± 0,01 (0,7) 112 

1,0 1,18 ± 0,04 (3,0) 118 

Fe 

0 0,79 ± 0,03 (4,1) - 

0,5 0,49 ± 0,01 (0,8) 98,7 

0,75 0,84 ± 0,16 (9,9) 112 

1,0 1,12 ± 0,06 (3,2) 112 

Zn 

0 0,5 ± 0,02 (4,7) - 

0,5 0,51 ± 0,04 (3,8) 101 
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0,75 0,81 ± 0,03 (2,0) 108 

1,0 1,05 ± 0,03 (1,6) 105 

* ± SD, mg L-1 (RSD, %) 

 

De acordo com a Tabela 6, é possível notar que foram obtidas boas 

recuperações para as concentrações adicionadas de cada analito na amostra. A faixa 

de recuperação variou de 98,7 a 118,0% indicando que o método proposto pode ser 

aplicado para Cd, Cr, Fe e Zn nas amostras de coração. Além disso, os resultados 

apresentaram uma boa precisão, com desvios padrões relativos abaixo de 10%.  

5.3.3.  Resultados analíticos para a determinação de metais por MIP OES  

 
Após estabelecidos os parâmetros de mérito para cada analito, realizou-se a 

análise elementar das amostras de coração de aves por MIP OES, as quais foram 

feitas em triplicata. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Resultados obtidos para a concentração dos analitos Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, 

K, Mg, Na e Zn em coração de aves por MIP OES (n=3) 

 Concentração,  ± SD, mg kg-1 (RSD, %) 

Analito Frango Convencional Chester Peru 

Ca 57,32 ± 4,09 (7,1) 51,36 ± 0,96 (1,9) 85,51 ± 10,03 (11,7) 

Cd < LQm < LDm < LDm 

Cr 0,20 ± 0,02 (7,7) < LDm < LDm 

Cu 3,92 ± 0,06 (1,6) 4,23 ± 0,11 (2,5) 4,70 ± 0,09 (1,9) 

Fe 35,18 ± 0,54 (1,5)  54,36 ± 1,20 (2,2) 41,48 ± 2,39 (5,8) 

K 1238,21 ± 28,55 (2,3) 1093,55 ± 11,50 (1,1)   3644,74 ± 173,28 (4,8) 

Mg 182,78 ± 2,28 (1,3) 179,89 ± 0,50 (0,3) 217,90 ± 2,23 (1,0) 

Na 441,07 ± 12,26 (2,8) 813,64 ± 4,77 (0,6) 1594,1 ± 77,9 (4,9) 

Zn 25,46 ± 0,46 (1,8) 27,44 ± 0,25 (0,9)    33,14 ± 1,98 (6,0) 

< LQm: valores abaixo do limite de quantificação do método; < LDm: valores abaixo do limite de detecção 
do método.  
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De acordo com os resultados apresentados na Tabela 7, todos os valores de 

concentração para os analitos ficaram com o desvio padrão relativo (RSD) abaixo de 

10%, exceto para Ca, na amostra de coração de peru, em que o valor ficou um pouco 

acima do recomendado. Sendo assim, em geral evidencia-se uma boa precisão das 

análises. 

Para o Cd, as concentrações encontradas para todas amostras foram inferiores 

ao LDm ou LQm. Considerando que o LQm é de 0,175 mg kg-1 e que o valor máximo 

permitido para Cd no fígado, de acordo com os órgãos reguladores120,121, é de 0,50 

mg kg-1, as amostras de coração de aves não apresentam riscos de contaminação por 

Cd à saúde humana. Já para o Cr, a única amostra que apresentou concentração 

superior ao LDm foi a de coração de frango convencional.     

A Figura 14, representa o gráfico de colunas para os analitos Mg, Na e K nas 

amostras estudadas, os quais apresentaram concentrações mais elevadas. Já na 

Figura 15, está apresentado o gráfico para Ca, Fe, Zn e Cu. Os analitos Cd e Cr não 

foram representados graficamente visto que, na maioria dos casos, os valores 

encontrados ficaram abaixo dos limites de detecção e quantificação do método.  

 

Figura 14 – Gráfico de colunas das concentrações obtidas para Mg, Na e K em 

amostras de coração. 
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Figura 15 – Gráfico de colunas das concentrações obtidas para Ca, Fe, Zn e Cu em 

amostras de coração. 

 

A partir das Figuras 14 e 15 observa-se que a amostra de coração de frango 

convencional apresentou as menores concentrações para os analitos Na, Fe, Zn e Cu. 

Já para a amostra de coração de Chester obteve-se menores concentrações para Mg, 

K e Ca.  

Por outro lado, o coração de peru foi a amostra que mostrou maiores 

concentrações para quase todos os analitos, com exceção do Fe. Esse resultado é 

esperado visto que, na análise de cinzas, a amostra obteve um maior percentual 

(1,10%) se comparado às amostras de coração de Chester e de frango convencional. 

Os maiores valores de Na presentes nas amostras de coração de peru e Chester 

deve-se ao fato dos mesmos serem vendidos já temperados.  

Hu e colaboradores122 desenvolveram o estudo da concentração de elementos 

no coração de frango convencional comercializados em duas cidades da China, no 

qual encontraram 0,137; 3,19 e 18,70 mg kg-1 de Cr, Cu e Zn, respectivamente, 

valores próximos ao encontrados no presente estudo. Yilmaz e Gecgel123 

determinaram a concentração de metais em amostras de coração de frango 

convencional vendidos na Turquia. Os valores de concentração encontrados foram de 

17,24 e 7,18 mg kg-1 para Fe e Zn, respectivamente, os quais foram inferiores aos 

encontrados no presente estudo.    

A Tabela 8 apresenta os valores de ingestão dos analitos para as amostras de 

coração de aves. Considerou-se que a ingestão diária recomendada de carne para 
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um indivíduo adulto é de 100 g/dia. Os valores obtidos foram comparados com a 

ingestão diária recomendada para um adulto para cada um dos analitos segundo os 

órgãos reguladores124-128.  

 

Tabela 8 -  Comparação entre os valores de ingestão dos analitos em coração de 

aves e a ingestão diária recomendada 

Analito 
Frango 

Convencional* 
Chester* Peru* 

Ingestão diária 

recomendada (mg) 

Ca 5,7 5,1 8,5 1000 

Cr 0,02 - - 0,035 

Cu 0,39 0,42 0,47 0,9 

Fe 3,52 5,44 4,15 14 

K 123,8 109,3 364,5 4700 

Mg 18,3 17,9 21,8 260 

Na 44,1 81,4 159,4 1500 

Zn 2,5 2,7 3,3 7 

*Ingestão (mg/100 g). 

 

De acordo com a Tabela 8, observou-se que para todos os analitos os valores 

de ingestão para 100 g do alimento ficaram inferiores aos limites de ingestão diária 

recomendada, demonstrando que o coração de aves é parte complementar de uma 

dieta saudável, e que se faz necessária a ingestão de outros alimentos para suprir as 

necessidades diárias desses minerais.  

Já na Figura 16 está apresentado os gráficos da porcentagem de ingestão 

diária para os analitos para Zn, Cu, Mg e Fe em (A) e para Ca, Na e K em (B), nos 

quais observa-se que para Cu e Zn nas amostras de coração de peru obteve-se as 

maiores porcentagens de ingestão diária, 52,2% e 47,3% respectivamente. Por outro 

lado, dentre os analitos apresentados na Figura 16, o Ca apresenta a menor 

porcentagem de ingestão diária, cerca de 0,5% nas amostras de coração de frango 

convencional e Chester e 0,85% no coração de peru.  
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Figura 16 – Gráficos da quantidade de ingestão diária em porcentagem para Zn, Cu, 

Mg e Fe (A) e para Ca, Na e K (B).   

 

Dessa forma, verifica-se que os valores de concentração dos analitos que 

foram encontrados no presente estudo estão abaixo do limite recomendado de 

ingestão diária, o que demonstra que as carnes de aves e os miúdos são parte 

complementar de uma dieta saudável, e que há a necessidade da ingestão de outros 

alimentos para suprir a necessidade diária para esses analitos considerados 

essenciais para o funcionamento do metabolismo celular.   

5.4.  Determinação de Pb por GF AAS  

 

5.4.1.  Otimização do programa de temperatura 

 
A fim de avaliar o melhor programa de temperatura a ser adotado para a 

determinação de Pb por GF AAS em amostras de coração de aves, preparou-se uma 
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solução padrão de 30 µg L-1 do analito e a mesma foi utilizada para avaliação das 

condições de temperatura de pirólise e atomização do Pb por GF AAS. Além disso, foi 

testado o uso de dihidrogenofosfato de amônio (NH4H2PO4) como modificador 

químico. 

O estudo da otimização do programa de temperatura foi realizado variando-se 

a temperatura de 400 a 1000 ºC para a etapa de pirólise. A Figura 17 apresenta as 

curvas de pirólise obtidas em meio da amostra, bem como da solução padrão de Pb. 

     

Figura 17 – Curvas de pirólise obtidas em meio da amostra e da solução padrão de 

Pb sem uso de modificador químico (A) e com modificador químico (B).  

 

De acordo com os gráficos apresentados na Figura 17 observa-se que com o 

uso de modificador químico as intensidades dos sinais foram maiores quando 

comparadas com as obtidas sem o uso do modificador. A temperatura adotada para 

a etapa de pirólise foi de 500 ºC para o presente estudo pois mostrou-se a mais 

adequada para a amostra.   

Na etapa de atomização, variou-se a temperatura de 1500 a 2100 ºC. Para este 

estudo utilizou-se a solução padrão de Pb e também a solução padrão em meio da 

amostra. A temperatura de atomização escolhida foi de 1800 ºC, visto que verificou-

se ser a mais adequada para o presente estudo.  

 

5.4.2.  Parâmetros de mérito 

 
Para a determinação de Pb em amostras de coração de aves, foram 

construídas curvas de calibração em uma faixa linear de 5,0 a 30,0 µg L-1 no mesmo 
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meio de preparo das amostras. Os parâmetros de mérito obtidos estão apresentados 

na Tabela 9.  

Tabela 9 - Parâmetros de mérito obtidos para Pb em amostras de coração de aves 

por GF AAS 

Analito a R2 LDinst
* LQinst

* LDm
** LQm

** 

Pb 0,008 0,998 0,000257 0,000856 0,013 0,043 

a: Sensibilidade (L mg-1); R2: Coeficiente de correlação linear ao quadrado; *mg L-1; **mg kg-1 
 

De acordo com a Tabela 9, foi possível verificar a obtenção de um bom 

coeficiente de correlação linear (R > 0,99) na faixa linear de trabalho utilizada, a qual 

mostrou-se adequada para o presente estudo. Além disso, obteve-se baixos limites 

de detecção e quantificação para o analito.  

 

5.4.3.  Avaliação da exatidão 

 
De modo a avaliar a exatidão do método, o MRC 1577c foi preparado utilizando 

o procedimento de decomposição ácida com sistema de refluxo e determinou-se a 

concentração de Pb por GF AAS. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 

10. 

 

Tabela 10 – Concentração obtida para Pb no MRC 1577c (n=3) 

Concentração,  ± SD, µg kg-1 

Amostra Valor encontrado Valor certificado Recuperação (%) 

1577C 61,76 ± 5,62 62,80 ± 1,00 98,3 

 

De acordo com a Tabela 10, observa-se que o valor de concentração 

encontrado para Pb foi concordante com o valor certificado, com um desvio padrão 

relativo inferior a 9,1%, demonstrando uma boa precisão do resultado. Além disso, 

evidenciou-se uma boa recuperação do analito, no valor de 98,3%, comprovando que 

o método proposto pode ser aplicado para a determinação de Pb em amostras de 

coração de aves.   
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5.4.4.  Resultados analíticos para a determinação de Pb por GF AAS 

 
A presença de metais potencialmente tóxicos em tecidos e produtos de origem 

animal pode resultar da ocorrência desses elementos no solo, devido ao uso de 

fertilizantes que contêm elementos como chumbo e cádmio em sua composição129. 

Além disso, esses metais podem ser provenientes da ração utilizada como produto 

alimentício para aves, bem como do processamento da carne de frango130. Sendo 

assim, é de extrema importância o monitoramento de metais de caráter 

potencialmente tóxico em carne de aves, a fim de preservar a saúde do consumidor.  

Desse modo, após a otimização do programa de temperatura do forno de 

grafite, determinação dos parâmetros de mérito e da verificação da exatidão do 

método proposto, determinou-se a concentração de Pb nas amostras de coração de 

frango convencional, Chester e de peru. Os resultados obtidos para todas as amostras 

ficaram com valores de concentração inferiores ao limite de detecção do método. 

No entanto, considerando que o LDm é de 0,013 mg kg-1 e que o valor máximo 

permitido para Pb em miúdos comestíveis, de acordo com órgãos reguladores131, é 

de 0,50 mg kg-1, as amostras não apresentam riscos de contaminação por Pb à saúde 

humana.  
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6.  Considerações finais  

 

O conhecimento da composição dos alimentos é de extrema importância para 

estimar a ingestão de nutrientes essenciais ao organismo, adequando a alimentação 

a fim de alcançar uma dieta saudável e equilibrada. Além do mais, tem-se uma 

preocupação em avaliar os riscos da exposição a elementos potencialmente tóxicos 

por meio de sua ingestão.  

Sendo assim, é de grande relevância o desenvolvimento e aplicação de 

metodologias capazes de atender as necessidades da população, visando resultados 

precisos e exatos, com eficiência e o menor custo possível. Com o presente trabalho, 

constatou-se que a decomposição ácida com sistema de refluxo mostrou-se adequada 

como método de preparo de amostras em coração de aves para a determinação de 

metais, verificando-se uma boa exatidão e precisão dos resultados através dos 

ensaios de recuperação e análise do material de referência certificado, bem como dos 

valores de desvios padrões relativos obtidos.  

Além disso, o MIP OES apresentou-se de grande interesse analítico para a 

determinação dos analitos, por ser uma técnica multielementar e de baixo custo 

operacional. A técnica de GF AAS mostrou-se bastante sensível para a determinação 

de Pb, visto que apresentou um baixo valor de limite de detecção. No entanto, não foi 

possível a quantificação do analito nas amostras de coração de aves, visto que o valor 

ficou abaixo do limite de detecção do método.           

Os analitos em estudo apresentaram concentrações inferiores ao limite 

recomendado para o consumo diário estabelecido pelos órgãos reguladores e 

inferiores também aos limites de referência da legislação brasileira, mostrando que o 

coração de aves é parte complementar de uma dieta saudável e equilibrada, sendo 

necessária a ingestão de outros alimentos para suprir as necessidades diárias dos 

nutrientes.     
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