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1 - INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho envolveu um estudo de fenômenos de transporte analisando trocas 

iônicas (alumínio, cromo, ferro, níquel) entre panelas metálicas e a água de cozimento.  

Outros fatores aceleradores ou inibidores (pH, salinidade) também foram 

estudados, sem que fosse objeto do estudo qualquer correlação com efeitos positivos ou 

negativos para a saúde e sim com a intenção de gerar recomendações práticas do 

trabalho.  

Segundo QUINTAES (2001), o alumínio é o terceiro elemento mais abundante 

encontrado na natureza da crosta terrestre, sendo precedido apenas pelo silício e pelo 

oxigênio. Há dois tipos clássicos da composição da liga de alumínio utilizada 

industrialmente nos utensílios de alumínio é: Alumínio, Silício e Ferro ou Alumínio, 

Silício e Manganês. Os utensílios com liga de manganês possuem maior degradação de 

alumínio quando comparados com a liga contendo ferro. 

Por incrível que pareça, desde que nascemos o alumínio está presente em todos os 

órgãos, tecidos e fluídos do corpo humano. O metal está no corpo humano sob diversas 

formas, já que o homem está exposto ao alumínio do solo, da água, do ar, nos alimentos 

e em produtos utilizados para tratamentos da própria saúde.  

As panelas de alumínio são as mais comuns e as mais baratas, mas também são as 

que causam mais polêmica. Há três décadas, pesquisadores levantaram a suspeita de que 

a ingestão do alumínio estaria relacionada com a incidência dos males de Alzheimer e 

de Parkinson, mas até hoje o material continua em estudo. ''Entretanto, há mais de 50 

anos foi verificada a migração do alumínio dos utensílios culinários para alimentos 
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ácidos ou alcalinos'', diz Késia.  

Cerca de 43% de panelas vendidas nos Estados Unidos são de aço inoxidável. As 

panelas de inox possuem, em sua composição mais encontrada, os elementos com suas 

respectivas porcentagens abaixo citadas: 

- Ferro (70 a 73%) 

- Cromo (18 a 19%) 

- Níquel (8 a 9%) 

Possui pequenas quantidades de manganês e cobre. Os utensílios de aço inox são 

os mais usados na cozinha profissional. ''Por ter fundo triplo, atinge altas temperaturas 

mais rapidamente, além de ser uma panela resistente e de aparência bonita'', explica 

Roberta Sudbrak, chefe de cozinha do Palácio do Planalto.  

Os aços inoxidáveis, conhecidos popularmente como inox, demora a esquentar, 

mas também a esfriar. No Brasil não há dados que comprovem a transferência dos 

componentes do inox para a comida.  

Depois que o leite materno deixa de ser a principal fonte de alimento, as panelas 

passam a fazer parte da vida de qualquer mortal. Existem componentes nas panelas que 

fazem mal à saúde e podem passar para o alimento na hora do preparo. 

''Nós, consumidores, estamos expostos a vários tipos de contaminação ambiental, 

que inclui água, alimentos e também panelas. Os efeitos negativos provêm de quase 

todos os materiais'', adverte Jaime Amaya-Farfan, bioquímico e cientista de alimento da 

Universidade de Campinas (Unicamp).  

Segundo ele, a maioria dos materiais são considerados não-tóxicos e, a curto 

prazo, não trazem dano à saúde. ''O problema é que quando chega a produzir efeito a 

pessoa não sabe de onde veio'', explica. 
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Nos países em desenvolvimento, onde ainda podemos encontrar áreas urbanas 

densamente povoadas com precárias condições de saneamento básico, a água é 

responsável por um grande número de doenças de veiculação hídrica. Vários estudos 

têm apontado para as doenças causadas pelas altas concentrações de nitrato e alumínio 

na água, tais como a Metemoglobinemia e o Mal de Alzheimer, respectivamente.  

O estudo mostrou que a qualidade da água de poço e de rede, consumida em duas 

micro-regiões do Rio de Janeiro (Duque de Caxias e São Gonçalo), apresentou várias 

não conformidades com a Portaria 36/90 do Ministério da Saúde, representando 

possíveis riscos à saúde dessas populações. Aproximadamente 31% de amostras de água 

de poços em Duque de Caxias tiveram excessivas concentrações de nitrato; 100% de 

todas as amostras de água de ambas regiões mostraram concentrações de alumínio que 

não conformam com à norma vigente. (FREITAS et al, 2001) 

O texto acima ainda se refere, como padrão de potabilidade, à antiga Portaria 36 

de 1990. Mesmo assim, é representativa sua consideração neste trabalho, pois os 

parâmetros citados (nitrato, alumínio) permanecem com os Valores Máximos 

Permitidos (VMP) inalterados em relação a portaria que a substitui, correspondente a 

atual Portaria 518 do Ministério da Saúde de 25/03/2004. 

 

A disposição de efluentes industriais contendo metais pesados em fontes hídricas é 

o maior fator antropogênico, responsável pela poluição em vários ambientes aquáticos, 

porque estes metais persistem por mais tempo que poluentes e percolam da superfície 

para a camada subterrânea de água.   

Os metais no sistema de distribuição de água podem ter duas origens: o próprio 

sistema de distribuição, que pode fornecer o metal, principalmente originário da 

corrosão química ou microbiológica; a segunda fonte é o processo de tratamento, no 
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qual os íons de alumínio e ferro podem ser liberados.   

Metais na água são absorvidos pelo organismo humano através do trato 

gastrintestinal, sendo que a absorção pode ser afetada pelo pH, pelas taxas de 

movimentação no trato digestivo e pela presença de outros materiais. Combinações 

particulares desses fatores podem contribuir para fazer a absorção de metais ser muito 

alta ou muito baixa no homem. 

Os efeitos tóxicos dos metais podem expressar-se de forma aguda ou crônica. 

Dentre os mecanismos de toxicidade dos metais estão incluídas as interações com 

sistemas enzimáticos, interações com membranas celulares e efeitos específicos sobre 

certos órgãos e sobre o metabolismo celular em geral. 

Apesar da concentração de alumínio em água ser controlada por aspectos 

organolépticos, existe um considerável debate no círculo médico relatando o papel deste 

metal na incidência do Mal de Alzheimer, que é uma doença cerebral degenerativa de 

etiologia desconhecida caracterizada pela presença de um grande número de estruturas 

neurofibrilares em certas regiões do cérebro.  

Estudos reportados por ROGERS et al (1999), a respeito da doença de Alzheimer 

e consumo de alumínio, enfocaram a presença do metal em água potável. Foi 

determinado um estudo de caso quanto ao consumo de elementos com aditivos de 

alumínio em indivíduos com e sem a doença de Alzheimer, abordando combinações 

como idade, gênero, etc. A ingestão de comidas, com grandes quantias de elementos 

aditivos de alumínio, diferiu entre as pessoas com e sem a doença. Este estudo controle 

sugere que uma alimentação, que contenha alumínio, pode apresentar o risco de contrair 

esta doença, necessitando, entretanto, de maiores pesquisas para confirmar estas 

descobertas preliminares.   

SUAY et al (2002) avaliaram uma relação entre o alumínio e a doença de 
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Alzheimer, envolvendo riscos relativos para populações expostas a concentrações de 

alumínio em água potável superiores a 0,1mg/L. 

Assim, existe outra preocupação, afinal de acordo com a Portaria 518 do 

Ministério da Saúde, a concentração de alumínio em água potável tem o Valor Máximo 

Permitido (VMP) de 0,2mg/L; valor este correspondente ao dobro da concentração 

citada no artigo acima. 

Por meio desse alerta, uma revisão sobre a exposição para alumínio deveria ser 

monitorada e limitada até onde possível. 

 

De treze estudos epidemiológicos publicados, nove deles mostraram 

estatisticamente relações positivas entre a doença e o poderoso neurotóxico (Al). Uma 

evidência combinada da união destes fatores garante esforços significativos de 

pesquisas, as quais deveriam enfocar em uma clarificação dos mecanismos da 

toxicidade deste metal no corpo humano, e em estudos epidemiológicos adicionais, com 

rotas diversas de exposição para o Alumínio e outras variáveis suspeitas para influenciar 

a suscetibilidade dos indivíduos ao Mal de Alzheimer (FLATEN, 2001). 

Há evidências sugestivas que o metal provoca eventos inflamatórios e conduz a 

danos no tecido. Uma revisão de evidências clínica e epidemiológica discute o papel do 

referido metal em dois mecanismos de desordens neurológicas, inclusive a doença de 

Alzheimer. Embora uma relação direta entre Alumínio e Mal de Alzheimer não tenha 

sido demonstrada claramente, existe uma base de mecanismos detalhados para esta 

hipótese, que pode exacerbar eventos associados com a doença e que estão emergindo. 

As discussões até aqui têm largas implicações para o papel do Alumínio e outros metais 

em doenças neurodegenerativas, e sugerem que deveriam ser evitadas exposições, a 

longo prazo, do sistema fisiológico (CAMPBELL, 2003). 
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Alguns autores apóiam a proposição de que alguns agentes ambientais são tão 

importantes quanto os fatores genéticos na etiologia da doença de Alzheimer. Dieta, 

gordura dietética e energia total (entrada calórica) foram descobertas como fatores de 

risco significantes para o desenvolvimento da doença, enquanto o consumo de peixes, 

cereais e legumes foram citados como agentes redutores de risco. Uma alimentação com 

alto teor de gordura pode conduzir a elevações das concentrações de alumínio e 

oxidação de íons metálicos levando ao dano neurológico. Dieta, alumínio e infecções 

por vírus podem aumentar a prevalência da doença, pois causam inflamações nos 

tecidos. (GRANT, 2002) 

 

Para a quantificação da transferência de metais durante a cocção dos alimentos é 

necessário que as amostras de alimentos precisam passar por um processo de digestão, 

utilizando-se os ácidos nítrico e clorídrico. A parte inicial da pesquisa teve uma 

tentativa mal sucedida quando do uso, na digestão, de ácidos com um teor de impurezas 

que interferiram fatalmente na experiência, pois a mesma teve que ser totalmente 

refeita, desde a fervura das águas até o novo preparo dos alimentos. Os ácidos utilizados 

transferiram alumínio para a água utilizada durante a digestão dos alimentos e, com 

isso, as amostras foram contaminadas. Todos os resultados desta pesquisa inicial estão 

dispostos no Apêndice I. 

Desse modo, um novo planejamento experimental foi realizado, substituindo-se os 

ácidos utilizados por ácidos nítrico e clorídrico da marca Merck, como poderá ser visto 

nos capítulos subseqüentes. 
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2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A revisão bibliográfica será subdividida em cinco etapas de estudo.  

As três primeiras etapas mostrarão a revisão de alguns artigos analisando o uso de 

utensílios de alumínio, aço inoxidável e com revestimento de teflon para cocção dos 

alimentos.  

Na quarta etapa serão relatadas as possíveis técnicas de digestão de amostras de 

alimentos para futuras quantificações do mesmo no ICP. 

E na última etapa terá um breve descritivo a respeito da técnica de análise do 

espectrofotômetro ICP OES 

 

2.1 – Utensílios de Alumínio 

Praticamente todos os estudos sobre migração de alumínio dos utensílios para os 

alimentos deixaram claro que estes fornecem uma importante contribuição na 

quantidade do metal consumida pelo homem (QUINTAES, 2001).  

Estudos demonstraram que utensílios de alumínios utilizados na preparação de 

molho de tomate podem contribuir com um acréscimo de até 4 mg em cada porção 

servida. O café, quando preparado em utensílio de alumínio, também apresenta um 

considerável acréscimo do metal. 

Em relação ao tempo de uso da panela, foi observado, através de testes com água 

potável, que utensílios novos possuem uma migração maior de alumínio no ponto de 

ebulição comparada a de utensílios usados. Entretanto, quando o tempo se prolonga, 

para 15 ou 30 minutos de fervura o comportamento de ambos utensílios é similar.  
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Com relação ao tipo de utensílio, foi demonstrado que formas de bolo não 

acarretam aumento no consumo diário deste metal, o mesmo não se pode dizer quando o 

utensílio é a panela de pressão, nesta há um acréscimo significante na quantidade final 

de alumínio. Já utensílios como frigideiras e panelas comuns, o fator diferencial mais 

expressivo é o próprio alimento utilizado. 

As diversas fontes de alumínio provêm de: fontes naturais, desodorantes, anti-

transpirantes, cosméticos, aditivos alimentares, chás, fermentos, utensílios, bebidas 

enlatadas, medicamentos anti-ácidos contendo hidróxido de alumínio e a própria água 

consumida, sendo que esta última teve um acréscimo no conteúdo de alumínio em 

decorrência da chuva ácida. Um levantamento Norte Americano mostrou que a água 

consumida pela população contém em média de 2 a 4 mg/L de alumínio. 

Átomos de Al podem desencadear diferentes processos metabólicos associados a 

doenças do sistema esquelético, neurológico e hematológico (do sangue). Pacientes com 

insuficiência renal crônica estão constantemente expostos a altos níveis de alumínio, 

através da água utilizada na diálise, e muitos destes apresentando efeitos decorrentes 

desta exposição, como anemia, encefalopatia, osteomalácia. 

Os estudos indicam alguns fatores que influenciam a migração do alumínio do 

utensílio, como por exemplo, a qualidade da liga de alumínio utilizada pela indústria, o 

tempo de uso do utensílio, o tempo da duração da cocção dos alimentos, o pH do 

alimento, a presença de sal, açúcar, o próprio alimento, entre outros. Ocorre um 

aumento expressivo na quantidade de alumínio presente em bebidas enlatadas e 

estocadas em recipientes de alumínio como refrigerantes, cervejas, chá. 

As concentrações de alumínio nos alimentos são tipicamente baixas, usualmente 

inferior a 5 mg/kg e sua ingestão diária varia de 3 a 36 mg/dia. Assim sendo, o conteúdo 

de alumínio nos alimentos, apesar de pequeno, torna-se suscetível a variações. Sua 
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concentração mais elevada é encontrada em conservas de picles e de queijos, além de 

fermentos. Portanto, dependendo dos hábitos alimentares individuais, a ingestão de 

alumínio pode ser mais elevada do que a média estimada. 

A quantidade do alumínio adicionado ao alimento durante a cocção em utensílios 

deste material chega a ser de 0,7 mg/100g de alimentos. Um estudo italiano concluiu 

que a ingestão, mesmo quando todos os alimentos são preparados e estocados em 

recipientes de alumínio, é de aproximadamente 6 mg/dia, ou seja, inferior ao valor de 7 

mg/kg (equivalente a 60 mg/dia para um homem adulto). 

Cerca de 75 a 95% do alumínio ingerido é eliminado em urina e fezes. O restante é 

absolvido e depositado em órgãos como ossos e pulmão (QUINTAES, 2001). 

 

Os íons de metal representam um papel importante na saúde, pelo fato de que 

concentrações altas de alguns metais podem ter efeitos citotóxicos pela habilidade dos 

mesmos para oxidação e modificação biomolecular, podendo causar a morte de células 

do cérebro, conduzindo a desordens neurodegenerativas observadas na doença de 

Alzheimer.  

Análises foram executadas em tecidos de cérebros humanos com Alzheimer, por 

meio de um sofisticado método espectrofotométrico por plasma (ICP) em duas regiões 

do cérebro (córtex parietal e cerebelo) e comparadas com um grupo de controle. O 

resultado mostrou uma distribuição diferencial de alguns íons metálicos nas duas 

regiões do cérebro, sendo que os metais Silício, Estanho e Alumínio mostraram níveis 

significativamente mais altos no córtex parietal do cérebro com Mal de Alzheimer, 

comparado ao grupo de controle. Os outros íons de metal mostraram aumentos 

moderados no córtex parietal, incluindo Sódio, Telúrio, Cromo, Ferro e Boro. Estes íons 

citados podem modificar as lipoproteínas no cérebro (SRIVASTAVA et al, 2002). 
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Estudos realizados por MEIRI et al (1991), encontraram níveis elevados de 

alumínio em tecido do cérebro de pacientes com o Mal de Alzheimer. Foi sugerida uma 

possível relação etiológica entre o aumento da exposição ao alumínio e uma alteração 

prejudicial na função mental, em virtude de certas regiões pesquisadas encontrarem-se 

com elevadas concentrações de alumínio na água e pela encefalopatia de diálise, a qual 

aparece em pacientes dialisados que são expostos a doses altas de alumínio, tanto em 

medicamentos como em fluidos dialíticos.  

A principal discussão desta revisão apóia-se no fato que o alumínio absorvido 

pode acumular-se em diferentes órgãos em adultos e crianças. Dois grupos parecem 

estar particularmente relacionados aos riscos da toxicidade do alumínio: pessoas com 

problema renal crônico, tratados com medicamentos contendo alumínio e crianças 

subnutridas, que consumiram alimentos com formulação rica em alumínio. Parece 

provável que, pelo menos em exposição a curto prazo, o corpo humano saudável possa 

se defender adequadamente dos efeitos tóxicos de alumínio, mas escassa informação 

está disponível sobre os possíveis efeitos de exposição, a longo prazo, ao alumínio 

presente no ambiente, na dieta e nos medicamentos que durante décadas podem 

conduzir a acumulação desta substância com expressões de toxicidade. 

O alumínio como suprimento na comida provém de fontes naturais, ingredientes 

de comida, água e utensílios utilizados durante as preparações dos alimentos. A quantia 

de alumínio na dieta é pequena, quando comparada com a quantia do mesmo em 

antiácidos e alguns analgésicos. O corpo humano saudável tem barreiras efetivas (pele, 

pulmões, área de gastrointestinal) para reduzir a absorção sistêmica de alumínio 

ingerida através de água, comidas, drogas e ar; esta pequena dose de alumínio (< 1 %) é 

sistematicamente absorvida e excretada principalmente na urina e, menos, nas fezes. 

Não existe, na literatura, nenhum relatório sobre a toxicidade do alumínio na dieta para 
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indivíduos saudáveis.  

Este metal pode ser um neurotóxico, quando injetado diretamente nos cérebros de 

animais e quando acidentalmente introduzido em cérebros de humano como, por 

exemplo, por diálise. (SONI, 2001) 

Relata-se, também, o caso de uma paciente de 59 anos de idade, portadora de 

encefalopatia de alumínio, que teve fracasso renal crônico e ingeriu, durante um período 

de quinze anos, 3,0g de hidróxido de alumínio por dia para o controle do nível de 

fósforo no soro. Nove meses antes de sua morte, ela desenvolveu desorientação, 

incontinência emocional, convulsões gerais, perturbação de consciência e memória. Foi 

descoberta a presença de alumínio nas células de nervo do córtex cerebral através de 

micro análises de radiografia. Apesar do longo prazo de consumo de medicamento 

contendo alumínio, não havia nenhuma suspeita de neuropatologia da doença de 

Alzheimer. As descobertas, neste caso, sugerem que apenas o metal alumínio não seria 

o causador da doença de Alzheimer. (SHIRABE et al, 2002) 

Até o momento, percebe-se que é um estudo bastante complexo e minucioso, pois 

os artigos mostram bastantes resultados como o metal de alumínio sendo um causador 

da doença, mas também existem controvérsias.  

 

De acordo com ZATTA et al (2002), na doença de Alzheimer, estudos analíticos 

relatam a implicação de uma acumulação focal anormal de alumínio no cérebro dos 

pacientes. Nesta doença, o alumínio pode interferir em vários processos bioquímicos, 

inclusive no metabolismo da acetilcolina (substrato). A enzima acetilcolinesterase existe 

sob várias formas moleculares, que diferem em solubilidade e modo de anexo de 

membrana em lugar de atividade catalítica. Ratos foram tratados oralmente com cloreto 

de alumínio e lactar de alumínio, sendo analisada a atividade da acetilcolinesterase no 
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cérebro dos mesmos.  Resultados mostraram que o tratamento in vivo aumentou a 

atividade da enzima e foi muito mais marcante do que o tratamento in vitro. Além disso, 

a ativação produzida por lactar de alumínio foi mais alta do que o tratamento de cloreto 

de alumínio. É discutida a influência da evolução do metal na atividade enzimática em 

relação a uma possível implicação de alumínio em algumas doenças 

neurodegenerativas.   

Através da pesquisa de POLIZZI et al (2002), verificou-se um estudo 

administrado no norte da Itália, em que sessenta e quatro trabalhadores expostos ao pó 

de alumínio foram comparados com um grupo de controle (outras trinta e duas pessoas 

não expostas), levando-se em conta parâmetros como idade, treinamento profissional, 

estado econômico, características educacionais e clínicas. As descobertas verificaram 

um possível papel da inalação do pó de alumínio com uma desordem cognitiva pré-

clínica moderada que pode preludir a doença de Alzheimer. 

A investigação se atentou, em particular, para os sintomas ocasionados devido à 

exposição de metais neurotóxicos, que foram analisadas no soro e no sangue. No soro, 

quantificou-se os metais de Alumínio, Cobre e Zinco; no sangue foram dosados os 

metais de Manganês, Chumbo e Ferro.  

Os resultados predizem que doses internas, significativamente mais altas de 

Alumínio e Ferro, foram encontradas nos ex-empregados, quando comparados ao grupo 

de controle e, também, que os testes de neuropsicologia mostraram uma diferença 

marcante entre os grupos estudados. 

Todo o potencial como altura, peso, pressão sanguínea, álcool, consumo de café e 

cigarro também tiveram relevância.   

Esta pesquisa sugere que o alumínio possui um efeito neurotóxico e, se descoberto 

em uma fase pré-clínica, considera-se uma redução de até 0,010 mg/L no nível de 
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expansão do Alumínio no soro e de Ferro no sangue dos trabalhadores da fundição.  

Será que uma descoberta pré-clínica a respeito da neurotoxicidade do alumínio e 

conseqüente tratamento poderia colaborar a prevenir ou retardar o Mal de Alzheimer? 

 

A hipótese do canal da doença de Alzheimer propõe que peptídios de beta-

amilóide (Abeta) que acumulam em plaquetas no cérebro matam neurônios formando 

canais de íons. Vários laboratórios demonstraram evidências que Abeta pode formar 

canais de íon em lipídios biliares, lipossomos, neurônios e celas do endotélio. Os canais 

de Abeta são heterogêneos em tamanho, seletividade, bloqueio, voltagens e são 

pobremente seletivos entre íons fisiológicos, admitindo assim os íons de Cálcio, Sódio, 

Potássio, Césio, Lítio e, possivelmente, os Cloretos. Estes íons são bloqueados 

reversivelmente por íon de Zinco e irreversivelmente através de íon de Alumínio. 

(KAGAN et al, 2002) 

Embora haja muita evidência implicando os peptídeos de Abeta como neurotóxico 

do Mal de Alzheimer, nenhum outro mecanismo tóxico foi demonstrado para ser a 

etiologia subjacente da doença.  

É importante ressaltar que não há intenção de estudos aprofundados referentes a 

alguns artigos da área de saúde. No entanto, torna-se complicado não escrevê-los, pois a 

finalidade desta pesquisa se baseia em relatos dos possíveis metais que podem 

influenciar, de maneira destrutiva, na saúde do consumidor.  

 

LACK et al (2001) investigaram a habilidade da serotonina e da melatonina para a 

ligação de metais que acontecem naturalmente no cérebro. A tendência de formação de 

complexos de serotonina acontece com os metais de Lítio, Potássio, Alumínio, Sódio e 

Cálcio, o mesmo ocorrendo para os complexos de melatonina. Os resultados indicaram 
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a formação de complexos estáveis de serotonina e melatonina com lítio e potássio, 

respectivamente. A ligação de serotonina para lítio poderia prover uma explicação para 

os efeitos terapêuticos de lítio em tratamento de depressão, considerando que a ligação 

de alumínio através de melatonina pudesse prover perspicácia no papel deste elemento 

na etiologia da doença de Alzheimer.  

Segundo SREEKUMARAN (2003), foram injetados 4mg/kg de cloreto de 

alumínio (AlCl3) em ratos adultos por um certo período de tempo. Os ratos 

apresentaram algumas perturbações, com características predominantes de desordens 

neurodegenerativas, mas, que puderam ser invertidas com aplicação do composto de 

pirodixina na dosagem de 8mg/kg durante 30 dias. Este composto pode ser considerado 

um antídoto potente à toxicidade do alumínio e a doenças como Alzheimer. 

Recentes descobertas sugestionam um possível papel da dieta na relação da idade 

com o declínio cognitivo (Mal de Alzheimer) ou origem vascular. Em particular, em 

uma população mais velha de Itália Meridional com uma dieta mediterrânea típica, 

altamente saturada de ácidos e gorduras, parece estar associada com o aumento do 

declínio cognitivo. Além disso, dietas ricas em gorduras em pessoas mais velhas 

apresentam-se como fatores de risco, enquanto ingestão de alimentos como cereais e 

peixes reduzem a prevalência da doença de Alzheimer. (SOLFRIZZI, 2003) 

Este mesmo alerta com relação a uma alimentação mais saudável (peixes, cereais) 

também já foi exposto por GRANT (2002). 

 Ainda segundo SOLFRIZZI, comidas que contém grandes quantias de alumínio 

ou águas potáveis com aditivos de alumínio afetam o risco no desenvolvimento desta 

Doença do Século. Deficiências de vitaminas (especialmente as vitaminas B6 e B12) e 

antioxidantes (vitaminas C e E) também influenciam nas capacidades de memória e 

podem ter um efeito sobre o declínio cognitivo.   
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Embora as ações do neurotóxico Alumínio tenham sido bem documentadas, sua 

contribuição neurodegenerativa para a doença de Alzheimer ainda permanece 

controversa. Foi feito um estudo, com aplicação de algumas técnicas, para identificar as 

mudanças induzidas pela injeção diária de alumínio (5,4 μg em 5,5 μL), por um período 

de cinco dias sucessivos no cérebro de rato. No entanto, como resultado, nenhum sinal 

significativo de mudanças histológicas foi evidenciado. (PLATT, 2001) 

 KAWAHARA et al. (2001) investigaram, através de estudos bioquímicos e 

epidemiológicos, um possível vínculo entre a neurotoxicidade do alumínio e a 

patogenecidade da doença de Alzheimer.  

Para o estudo detalhado de características do potencial etiológico do alumínio, 

foram usados neurônios primários do córtex cerebral do rato para observação de 

mudanças morfológicas, induzidas por exposição crônica ao alumínio, no caso o cloreto 

de alumínio. Embora a exposição ao AlCl3 (10-100 μMol) por uma semana não 

ocasionou a morte neural, causou degenerações de processos e aparecerem acumulações 

de proteínas depois da exposição crônica de 50 μMol por mais de 3 semanas. Como no 

artigo acima citado, a pesquisa apenas apresentou algumas desordens.  

 

2.2 – Utensílios de Aço Inoxidável 

De acordo com QUINTAES (2001), os utensílios de aço inoxidável são compostos 

basicamente por: Ferro, Cromo e Níquel, portanto fonte de dois nutrientes (Fe, Cr).  

Alguns dos fatores que influenciam a migração destes elementos do utensílio são: 

pH, tempo de cocção e teor de água do alimento. 

Nos itens seguintes, serão descritos os elementos componentes dos utensílios de 

aço inoxidável. 
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2.2.1 – Ferro 

Utensílios de ferro podem ser considerados uma solução alternativa para 

prevenção e tratamento da anemia. Alimentos ácidos como molho de tomate apresentam 

um acréscimo maior de ferro do que alimentos menos ácidos. 

Uma pesquisa verificou que a quantidade de ferro contida em dez alimentos 

diferentes preparados em utensílios de inox é significantemente maior do que quando 

estes são preparados em utensílios de vidro. 

Um outro experimento com 50 cocções revelou que as panelas de ferro, além 

de possuírem uma vida útil bastante longa, permanecem liberando nutriente para os 

alimentos preparados de forma similar a uma panela nova (apenas nas três primeiras 

vezes foi maior na nova). 

O ferro é um nutriente indispensável ao homem, sendo que os sinais e sintomas de 

sua deficiência são: fadiga, cefaléia, palpitações, anemia, etc. Se esta deficiência não for 

corrigida, pode trazer seqüelas até letais. 

O Valor de Ingestão Diária Recomendada de ferro é 14 mg/dia, de acordo com 

Dietary Reference Intake, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. 1999-2001. 

 

2.2.2 – Cromo 

Os utensílios de inox são fontes consideráveis de cromo na alimentação, 

contribuindo com um acréscimo de 0,01 a 0,31 mg/L no alimento preparado, sendo 

também uma fonte expressiva de ferro (menor que a de utensílios de ferro). 

A deficiência de cromo pode causar: intolerância a glicose, anormalidade no 

metabolismo, desordens nervosas, úlceras, câncer de pulmão. 

O Requerimento Nutricional de cromo para adultos, segundo o RDA, é de 50 a 

200 ug/dia (este valor não é facilmente alcançado, uma vez que atualmente a 
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participação de produtos industrializados e refinados na alimentação é bastante grande, 

o processamento promove perdas consideráveis na quantidade de cromo). Estudos 

indicam que a ingestão diária média de cromo pela população é inferior a 60 mg. 

 

2.2.3 – Níquel 

O níquel é um dos metais mais tóxicos da tabela periódica, estando relacionado a 

numerosos problemas de saúde, e sua contribuição em utensílios de inox durante a 

cocção pode ser da ordem de  0,01 a 0,21 mg/L.  

As maiores concentrações de níquel são encontradas em alimentos enlatados, 

açúcares, conservantes, pães, cereais, alimentos in natura (sementes leguminosas) e 

gordura vegetal hidrogenada. Nos alimentos “in natura” as maiores concentrações de 

níquel são encontradas nas nozes, sementes de leguminosas, mariscos, cacau, e 

derivados. 

As concentrações intermediárias de níquel são encontradas em grãos, carnes 

curadas e vegetais. E o baixo conteúdo de níquel é encontrado nos alimentos de origem 

animal como peixe, leite e ovos. 

A ingestão média de níquel estimada é de 150 a 700 ug/dia. Esta variação é 

dependente da quantidade de alimentos de origem animal e vegetal. Uma dieta com alto 

conteúdo de níquel pode afetar os níveis de outros nutrientes e a deficiência de alguns 

nutrientes como ferro, cobre e zinco pode ser agravada.  

O máximo tolerável de concentração de níquel é estimado em 50 mg/kg da dieta 

(NRC, 1980) 

A maior parte do níquel ingerido é excretada nas fezes. Entretanto, uma alta 

porcentagem dele será absorvida no caso de deficiência de Ferro, Cobre e Zinco 

(QUINTAES, 2001). 
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Segundo o site www.greenpeace.org/toxicos/metais_pesados.html, o níquel pode 

causar: dermatites de contato, úlceras cutâneas, inflamação nasal, câncer de pulmão e 

perfuração do septo nasal.  

''O níquel em pequenas quantidades pode até ser útil ao organismo, mas o 

excesso tende a afetar o sistema nervoso'', explica Amaya-Farfan. 

 

2.3 – Utensílios com revestimento de teflon 

O composto antiaderente (teflon) atrai cozinheiros pela praticidade na limpeza e 

por ser dispensável o uso de gordura. A descoberta de um revestimento antiaderente em 

1938 chegou às cozinhas americanas na década de 60 e provocou uma revolução de 

conceito de panela prática. Atualmente, as panelas mais modernas são denominadas de 

teflon II por serem revestidas com primer (substância usada para ligar o teflon ao 

alumínio). O novo revestimento impede que o material passe para o alimento quando o 

teflon descasca. A maior preocupação com a panela é ecológica, pois pesquisadores da 

Universidade de Toronto, no Canadá, descobriram que o teflon se corrompe quando 

esquentado a temperaturas de 200 a 500 ºC. ''O que pode acontecer com uma panela 

esquecida no fogo'', explica Amaya-Farfan. A evaporação do teflon origina gases CFC, 

responsáveis pela destruição da camada de ozônio. 

Panelas com antiaderente (politetrafluoretileno) possuem as vantagens da limpeza 

mais rápida e do emprego de uma quota reduzida de gordura. Quando a panela de 

Teflon está “arranhada”, libera-se com o aquecimento o flúor, que se liga ao cálcio do 

sangue, e o óxido de cromo hexavalente, que pode lesar o fígado e o pulmão. O 

superaquecimento da panela de teflon completamente vazia provoca a volatização do 

carbonilfluoreto, que se degrada em fluoreto de hidrogênio (produto tóxico). 

 

http://www.greenpeace.org/toxicos/metais_pesados.html
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2.4 – Digestão das amostras para análise 

Para a quantificação de metais nos alimentos, necessita-se de digestão prévia das 

amostras para posterior leitura no equipamento de espectrofotômetro. 

Um estudo foi administrado para avaliar a aplicabilidade da técnica ICP 

(Inductively Coupled Plasma) para determinação de metais em amostras da dieta, 

digeridas em forno de microondas. Alumínio, cádmio, cromo, cobre, manganês, níquel, 

vanádio e zinco foram determinados por este método. (MELNYK, 2003). 

A recuperação dos materiais padrões de referência variou de 92 – 119% com 

desvios padrões relativos de 0,4 – 1,9 %. A recuperação de elementos das amostras 

fortalecidos variou de 75 – 129% com desvios padrões de 0 – 11,3 %. Os limites 

quantificados foram considerados altos (1 a 1700ng/g), devido a quantias significantes 

de certos elementos naturalmente presentes em dietas compostas.  

Ainda de acordo com MELNYK, os resultados deste estudo demonstram que o 

ICP é um equipamento de alta sensibilidade e prevê medidas precisas. 

 

Foram avaliados cinco procedimentos de digestão de amostra para a determinação 

de Alumínio, Boro, Cálcio, Cobre, Ferro, Potássio, Magnésio, Manganês, Sódio, 

Fósforo, Enxofre, Estrôncio e Zinco em prova de comida através da técnica ICP. Os 

cinco procedimentos incluem: digestão via seca com ácido clorídrico (HCl), digestão 

via úmida com ácido nítrico – ácido clorídrico (HNO3-HCl),  digestão por microondas 

com ácido nítrico (HNO3), digestão por microondas com ácido nítrico – peróxido de 

hidrogênio (HNO3-H2O2), e digestão por microondas com ácido nítrico – peróxido de 

hidrogênio – ácido fluorídrico (HNO3-H2O2-HF). (SUN, 2000). 

Materiais de referência padrão, do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, 

foram usados para comparar a recuperação dos treze elementos sobre os procedimentos 
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de digestão. Os resultados demonstraram que o procedimento de digestão por 

microondas HNO3-H2O2-HF obteve as melhores recuperações para todos os treze 

elementos.  

GARCIA et al (1999) desenvolveram o método de digestão em microondas para 

alguns alimentos, com adição de ácido nítrico e posterior dosagem em 

espectrofotômetro de absorção atômica com validação do método em material de 

referência padrão. 

MAICHIN et al (2000) investigaram digestão de amostras em forno de 

microondas (carne, maçã, pepino, batata, mostarda, iogurte), onde os resultados 

concordaram bem com a secagem convencional a 105 ºC (digestão via seca). Uma 

condição para o sucesso da recuperação dos padrões é não evaporar as soluções até a 

secura. 

A digestão de amostras descrita abaixo está de acordo com Standard Methods For 

the Examination of Water and Wastewater, na seção 3030 (tratamento preliminar de 

amostras).  

 

2.4.1 - Seção 3030E – Digestão com Ácido Nítrico (HNO3) para leitura em ICP 

Um volume conhecido da amostra bem homogeneizada é transferido para um tubo 

e adicionado HNO3 concentrado. As amostras são digeridas por, no mínimo, 2h a 105 

ºC. No final, ajusta-se o digerido, com água livre de metais, em balão volumétrico para 

o volume original.  

 

2.4.2 - Seção 3030F – Digestão com Ácido Nítrico-Ácido Clorídrico (HNO3-HCl) 

Um volume conhecido da amostra bem homogeneizada é transferido para um 

béquer e adicionado HNO3 concentrado. A amostra é aquecida vagarosamente até 
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evaporar (restando aproximadamente 5mL). Lavam-se as paredes do béquer com um 

mínimo de água, resfria-se o digerido, adiciona-se solução de HCl na proporção 1:1 e 

aquece por mais 15 minutos para dissolver algum resíduo ou precipitado. Lavam-se as 

paredes do béquer com mais água, filtra-se o digerido e transfere o filtrado para um 

balão volumétrico com o mesmo volume original. 

 

2.4.3 - Seção 3030G – Digestão com Ácido Nítrico-Ácido Sulfúrico (HNO3-H2SO4) 

Um volume conhecido da amostra bem homogeneizada é transferido para um 

béquer, adiciona-se HNO3 concentrado, evapora, adiciona-se HNO3 e H2SO4 

concentrados e evapora até aparecer fumos brancos de Sulfito (SO3). Lavam-se as 

paredes do béquer com água até o volume original em balão volumétrico. 

 

2.4.4 - Seção 3030K – Digestão por Microondas 

Pesa-se a amostra transferindo 45mL de água e 5mL de HNO3 concentrado para 

um frasco. O procedimento é baseado no aquecimento de amostras em 2 estágios, onde 

o primeiro estágio ocorre no alcance de 545W durante 10 minutos e o segundo estágio 

em 344W no período de 10 minutos. Lavam-se as paredes do frasco com água livre de 

metais e avoluma em balão volumétrico. 

 

2.5 – Técnica de análise do ICP OES 

O termo ICP OES significa Espectroscopia de Emissão Ótica de Plasma 

Indutivamente Acoplado. A utilização do plasma como fonte de excitação para emissão 

atômica tem se tornado importante mais recentemente, pois tornou-se comercialmente 

disponível a partir de 1974. 

A descarga de ICP é causada pelo efeito de um campo de rádio-freqüência (RF) 
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sobre um gás em fluxo. O Argônio flui através de um tubo de quartzo, cujo exterior está 

envolto por um tubo de cobre helicoidal (solenóide). O solenóide é energizado por um 

gerador de RF operando a uma freqüência de 5-75MHz e potência de 1-2kW, criando 

um campo magnético variável no gás que flui dentro do tubo de quartzo. Isto induz a 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Esquema do equipamento ICP  

 

uma corrente circulante no condutor (gás) que por sua vez o aquece. O Argônio não é 

condutor à temperatura ambiente, mas pode se tornar quando aquecido.  

Para dar início à descarga de ICP, uma descarga auxiliar é aplicada ao argônio 

fluente, o qual aquece rapidamente formando um plasma estável cuja temperatura 

máxima atinge 9727°C A amostra em solução é nebulizada e o aerossol resultante, 

carregado pelo fluxo de argônio, atinge a chama de plasma onde alcança uma 

temperatura aproximada de 7727°C. A esta temperatura extrema ocorre a atomização do 

analito. Os fótons emitidos devido ao decaimento energético dos átomos ou íons 
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excitados são medidos. A intensidade do feixe a dado comprimento de onda é 

proporcional à concentração do analito que emite nesta faixa. Com tratamento adequado 

é possível obter resultados da análise em função da concentração do analito na amostra. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho foi realizado nas seguintes etapas: 

 

3.1 – Seleção das amostras de água 

Segundo FREITAS (2001), nos sistemas de distribuição de água potável, a 

qualidade desta pode sofrer uma série de mudanças, fazendo com que a qualidade da 

água na torneira do usuário se diferencie da qualidade da água que deixa a estação de 

tratamento.  

Alguns fatores que influenciam tais mudanças incluem: a qualidade química e 

biológica da fonte hídrica; a eficácia do processo de tratamento, reservatório e sistema 

de distribuição; idade, tipo, projeto e manutenção da rede; a qualidade da água tratada. 

O efeito da mistura de água de diferentes fontes, tais como uma combinação de poços, 

fontes superficiais ou ambos, pode influenciar muito a qualidade da água na rede. 

As amostras de água trabalhadas terão duas finalidades: o cozimento dos 

alimentos e o preparo da curva de calibração do equipamento ICP (que realizará a 

leitura dos metais). 

 

3.1.1 – Água proveniente do sistema de distribuição de Ribeirão Preto (R.P.) 

Esta água será utilizada para o preparo de uma água padrão, sob diferentes 

condições de pH e salinidade e, posteriormente, para o preparo e o cozimento dos 

alimentos arroz e feijão. 

As águas padrões serão fervidas em caneca e panela de alumínio e analisadas para 
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quantificação dos metais.  

Esta combinação pH-salinidade tem o intuito de verificar qual condição se 

apresentará como um maior fator de risco e, desse modo, a água com as características 

de pH e salinidade que obtiver a maior transferência de metais, principalmente o 

alumínio, durante o experimento será a amostra de água escolhida para preparar todos 

os alimentos propostos na pesquisa. 

Foi selecionado o recipiente de alumínio para a escolha da amostra de água, pelo 

motivo de ser o componente crítico e de maior debate deste trabalho. 

 

3.1.1.1 – Primeira Etapa da Pesquisa 

 Preparo da Água Padrão 

O preparo da água padrão originou-se com a água da rua (R.P.), a qual foi 

trabalhada com quatro tipos de pH, sendo dois ácidos e dois básicos, e três tipos de 

salinidade, sendo 0,0 – 0,5 – 1,0 g NaCl. Os pHs ácidos e básicos foram preparados 

através da adição de HNO3 50% e NaOH 30%, e as diferentes salinidades por meio da 

adição de cloreto de sódio, conforme roteiro abaixo. 

 

- Água Padrão com pH muito ácido: em um balde de capacidade 6L, foram 

adicionados 3L de água e 0,5mL de HNO3 50%. Depois de homogeneizada a solução, 

foi medido o pH. Cada litro desta solução foi distribuído em três frascos plásticos de 

capacidade 1L com salinidades diferentes, identificados como Frascos 1, 2 e 3. 

O Frasco 1 continha apenas 1L de água padrão com pH muito ácido e a salinidade 

natural da água da cidade. O município de Ribeirão Preto possui concentração de 

Cloretos < 1mg/L Cl-. 

Para completar o Frasco 2, foi pesado aproximadamente 0,5g de NaCl em balão 
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volumétrico de 1000mL, o qual foi completado com a água padrão acima preparada e, 

posteriormente, medido o pH.  

Para completar o Frasco 3, foi pesado aproximadamente 1g NaCl e completado até 

1000mL com a mesma água padrão e, também, feita a medição de pH. 

 

- Água Ribeirão Preto (R.P.) com pH ácido: foram utilizados diretamente 3L da 

água de Ribeirão Preto, sem adição de ácido, pois o pH natural desta já se apresenta 

com a característica desejada. Cada litro desta solução foi distribuído em três frascos 

plásticos de capacidade 1L com salinidades diferentes, correspondendo aos pesos em 

torno de 0 – 0,5 – 1,0 g NaCl. 

 

- Água Padrão com pH básico: em um balde de capacidade 6L, foram adicionados 

3L de água e 0,1mL de NaOH 30%. Depois de homogeneizar esta solução, foi feita a 

leitura de pH. Cada litro desta solução foi distribuído em três frascos plásticos de 

capacidade 1L com salinidades distintas, conforme já descrito acima. 

 

- Água Padrão com pH muito básico: em um balde de capacidade 6L, foram 

adicionados 3L de água e 0,5mL de NaOH 30%. A solução foi homogeneizada e depois 

medido o pH. Cada litro desta solução foi distribuído em três frascos plásticos de 

capacidade 1L com diversas salinidades. 

 

Para melhor entendimento desta experiência inicial, segue, na Tabela 1, a 

nomenclatura das amostras e os pesos exatos de NaCl efetuados. 
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Tabela 1: Massa de NaCl adicionada às Águas Natural e Padrão 

Amostras Natureza da Água pH NaCl (g) 

1 Padrão Muito ácido 0,0000 

2 Padrão Muito ácido 0,5002 

3 Padrão Muito ácido 1,0031 

4 R.P. Ácido 0,0000 

5 R.P. Ácido 0,5008 

6 R.P. Ácido 1,0053 

7 Padrão Básico 0,0000 

8 Padrão Básico 0,5040 

9 Padrão Básico 1,0020 

10 Padrão Muito básico 0,0000 

11 Padrão Muito básico 0,5054 

12 Padrão Muito básico 1,0027 

 

Para trabalharmos com diferentes pHs, foi preparado 1L de ácido nítrico 50% e 1L 

de NaOH 30%, sendo que a escolha destas concentrações não teve nenhum fator em 

especial, apenas sabendo de que são ácido e base muito fortes. 

Para o preparo do ácido, foram adicionados 500mL de HNO3 concentrado em 

500mL de água livre de metais. Para o preparo da soda (nome comercial do hidróxido 

de sódio), foram pesados 300g de NaOH concentrado e adicionado água até atingir o 

volume de 1 litro de solução. 

As medições de pH foram efetuadas em pHmetro da marca Labtec, modelo SMR 

01/V.1 e as soluções tampão para calibração do equipamento são: de 4,00 + 0,05; 7,00 + 

0,05; 10,00 + 0,05. Os tampões são da marca Haloquímica Ind. e Com. Ltda. e possuem 
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certificado de rastreabilidade NIST.  

As leituras de pH das amostras antes e após a adição de NaCl e fervura encontram-

se disponíveis no Capítulo Resultados e Discussão. 

 

 Utilização das Águas Natural e Padrão 

As águas natural e padrão foram fervidas em caneca de alumínio, com retirada de 

algumas alíquotas de amostras, no decorrer do aquecimento, e futuras quantificações de 

alumínio no ICP. 

Para o experimento de fervura das águas foi comprada uma caneca nova de 

alumínio, que, antes de ser usada, foi lavada com a parte áspera (cor verde) da esponja e 

sabão neutro marca “ypê”. Esta mesma esponja e sabão foram guardados e utilizados 

durante todo o experimento. 

 A amostra de n.º 1, de conteúdo 1L, anteriormente preparada foi depositada 

dentro da caneca para iniciar a fervura, mas, antes, foi medida a temperatura inicial da 

amostra e retirada uma alíquota de 30mL para análise de alumínio, a fim de verificar se 

antes da fervura a mesma já não possuía o referido  metal. 

Na alíquota retirada foram adicionadas aproximadamente três gotas de HNO3 50% 

para preservação da amostra até pH < 2, em frasco plástico de 100mL, sendo que esta 

mesma preservação foi efetuada em todas as alíquotas de amostras retiradas durante o 

experimento de fervura da água. 

Em seguida, o restante da amostra (970mL) contida na caneca foi colocado para 

ferver, na temperatura correspondente à máxima (fogo alto) do fogão, e o cronômetro 

foi acionado. Quando iniciou a fervura foi medida a temperatura, retirada uma alíquota 

de 30mL e aos 15 minutos de experiência foi retirada a última alíquota e novamente 

medida a temperatura. As alíquotas de amostras foram retiradas com o auxílio de béquer 
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e proveta, sem a interrupção do aquecimento. 

O termômetro utilizado para o acompanhamento da temperatura mede com 

intervalo de –10 a +110 ºC, com intervalo de 1 ºC e o mesmo foi mantido dentro da 

caneca desde o início até o final da experiência. 

Assim, para cada amostra com uma combinação de pH-salinidade foram retiradas 

três alíquotas durante cada experiência, identificadas como x (antes da fervura), x.1 

(fervura) e x.2 (fervura prolongada). A fervura das doze amostras ocorreu entre 5 e 6 

minutos e a fervura prolongada correspondeu aos 15 minutos. 

No total, foram coletados 90mL de cada amostra para análise de alumínio e o 

restante foi guardado em geladeira para medição de pH no dia seguinte. 

Para dar início ao experimento com a amostra de n.º 2, conforme tabela 1, a 

caneca foi limpa com a mesma água da rua, sabão e a parte áspera da esponja. O 

próximo passo foi a realização deste mesmo procedimento com as amostras restantes e 

com posterior leitura da concentração de alumínio, para verificar a possível influência, 

quanto à transferência de alumínio, das diferentes combinações de pH e salinidade 

durante a fervura das águas natural e padrão em recipiente de material alumínio. 

 

3.1.1.2 – Segunda Etapa da Pesquisa 

 Preparo da Água Padrão 

O preparo da água padrão originou-se com a água da rua (R.P.), a qual foi 

trabalhada com dois tipos de pH, sendo um ácido e um básico, e dois tipos de 

salinidade, sendo 10 e 50 g NaCl em 4L de água, conforme roteiro seguinte: 

 

- Água padrão com pH muito ácido Salinidade 10g/4L 

Em um balde de capacidade 6L, foram adicionados 4L de água e 0,5mL de HNO3 
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50%. Depois de homogeneizada a solução, foi medido o pH.  Esta solução foi preparada 

em duplicata e, cada uma, adicionada em panelas de alumínio, identificadas como 

Panela 1 (Principal) e Panela 2 (Secundária). 

Em seguida, foram adicionados 10g NaCl às duas panelas, ou seja, tornou uma 

água ácida de salinidade 10g/4L ou 2,5g/L. 

 

- Água padrão com pH muito ácido Salinidade 50g/4L 

Foi efetuado o mesmo procedimento anterior (adição de 0,5mL HNO3 50% em 4L 

de água), mas agora com a adição de 50g NaCl em cada panela de alumínio, 

produzindo-se uma água padrão ácida de salinidade 12,5g/L. 

 

- Água padrão com pH muito básico e salinidade 10g/4L 

Em um balde de capacidade 6L, foram adicionados 4L de água e 0,5mL de NaOH 

30%. Depois de homogeneizada a solução, foi medido o pH.  Esta solução foi preparada 

em duplicata e, cada uma, adicionada em panelas de alumínio, identificadas como 

Panela 1 (Principal) e Panela 2 (Secundária). 

Em seguida, foram adicionados 10g NaCl às duas panelas, ou seja, tornou-se uma 

água padrão básica de salinidade 10g/4L ou 2,5g/L. 

 

- Água padrão com pH muito básico e salinidade 50g/4L 

Foi efetuado o mesmo procedimento anterior (adição de 0,5mL NaOH 30% em 4L 

de água), mas agora com a adição de 50g NaCl em cada panela de alumínio, 

produzindo-se uma água padrão básica de salinidade 12,5g/L. 

Para a preparação das águas padrões, foram adicionados exatamente: 10,00g e 

50,00g de NaCl em 4L de água, tanto nas amostras ácidas quanto básicas. 
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 Utilização das Águas Natural e Padrão 

Apesar de terem sido preparados 4L de água, apenas 3L foram colocados na 

panela, pois não foi encontrada panela de alumínio com volume maior. Com isso, o litro 

restante foi utilizado para leitura direta de metais e, também, digerido para posterior 

leitura de metais, sendo que o volume restante foi descartado. 

As águas padrões foram fervidas em panela de alumínio, com retirada de algumas 

alíquotas de amostras, no decorrer do aquecimento, e futuras quantificações de alumínio 

no ICP. 

Para o experimento de fervura das águas foi comprada uma panela nova de 

alumínio que, antes de ser usada, foi lavada com a parte áspera (cor verde) da esponja e 

sabão neutro marca “ypê”. Esta mesma esponja e sabão foram guardados e utilizados 

durante todo o experimento. 

Conforme Figura 2, foram preparados 8L de água, sendo que metade foi colocada 

na Panela 1 e a outra metade na Panela 2. Cada panela foi colocada em uma boca do 

fogão, sendo que o fogo foi aceso à temperatura máxima no mesmo momento para as 

duas panelas. 

 

Figura 2: Foto ilustrativa da segunda etapa da pesquisa com água 
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Em intervalos cronometrados, foram retiradas alíquotas de 50mL da Panela 1 (mas 

antes, a água era agitada com bastão de vidro), que imediatamente era substituída pelo 

mesmo volume retirado da Panela 2, ou seja, a Panela 1, da onde eram retiradas as 

alíquotas, permanecia sempre com o mesmo volume (conforme Figura 3). A Panela 2 só 

foi utilizada para reposição de água na panela principal. A experiência durou 3h para 

cada par de pH-salinidade, pois foi o tempo em que a panela 2 demorava para secar. A 

panela secundária ficava pretejada no final de cada experiência, pelo fato de 

praticamente secar sua água. 

 

Figura 3: Foto ilustrativa da retirada de alíquotas no decorrer do experimento 

 

As alíquotas retiradas eram conservadas imediatamente com três gotas de HNO3 

50% para preservação da amostra em pH < 2 e posterior leitura dos metais no ICP. 

Na Tabelas 2, 3, 4 e 5 são relatadas as temperaturas das amostras da Panela 1 no 

decorrer do tempo de aquecimento. 
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Tabela 2: Dados da Temperatura com o Tempo de Aquecimento da água padrão em 

panela de alumínio. Água Padrão: 10g NaCl em 4L água potável +  0,5mL HNO3 50% 

NaCl Tempo de Aquecimento Temperatura 
Amostras pH 

(g) minutos segundos (ºC) 

0 Muito Ácido 10 0 00 27,8 

1 Muito Ácido 10 7 30 50,0 

2 Muito Ácido 10 10 20 60,0 

3 Muito Ácido 10 15 00 70,0 

4 Muito Ácido 10 20 15 80,0 

5 Muito Ácido 10 26 35 90,0 

6 Muito Ácido 10 36 17 93,5* 

7 Muito Ácido 10 60 00 95,2 

8 Muito Ácido 10 80 00 94,6 

9 Muito Ácido 10 100 00 94,6 

10 Muito Ácido 10 120 00 94,7 

11 Muito Ácido 10 140 00 93,8 

12 Muito Ácido 10 160 00 93,6 

13 Muito Ácido 10 180 00 92,3 

* Início da fervura forte 

 

A amostra identificada como número 0, foi coletada da amostra in natura. Até a 

amostra identificada como número 5, as alíquotas foram efetuadas tendo como base as 

temperaturas. A amostra 6 era coletada no início da fervura forte e as amostras restantes 

(a partir de 1h do experimento) eram coletadas em intervalos cronometrados de 20 

minutos. 
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Este mesmo raciocínio foi seguido por toda esta 2ª etapa da pesquisa. 

 

 

Tabela 3: Dados da Temperatura com o Tempo de Aquecimento da água padrão em 

panela de alumínio. Água Padrão: 50g NaCl em 4L água potável +  0,5mL HNO3 50% 

NaCl Tempo de Aquecimento Temperatura 
Amostras pH 

(g) minutos segundos (ºC) 

0 Muito Ácido 50 0 00 26,7 

1 Muito Ácido 50 7 40 50,0 

2 Muito Ácido 50 10 35 60,0 

3 Muito Ácido 50 15 20 70,0 

4 Muito Ácido 50 20 20 80,0 

5 Muito Ácido 50 28 35 90,0 

6 Muito Ácido 50 36 10 93,8* 

7 Muito Ácido 50 60 00 95,8 

8 Muito Ácido 50 80 00 95,7 

9 Muito Ácido 50 100 00 95,6 

10 Muito Ácido 50 120 00 94,3 

11 Muito Ácido 50 140 00 94,4 

12 Muito Ácido 50 160 00 94,0 

13 Muito Ácido 50 180 00 92,8 
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Tabela 4: Dados da Temperatura com o Tempo de Aquecimento da água padrão em 

panela de alumínio. Água Padrão: 10g NaCl em 4L água potável +  0,5mL NaOH 30% 

NaCl Tempo de Aquecimento Temperatura 
Amostras pH 

(g) minutos segundos (ºC) 

0 Muito Básico 10 0 00 28,4 

1 Muito Básico 10 6 00 50,0 

2 Muito Básico 10 9 30 60,0 

3 Muito Básico 10 14 00 70,0 

4 Muito Básico 10 19 25 80,0 

5 Muito Básico 10 26 20 90,0 

6 Muito Básico 10 35 30 95,0* 

7 Muito Básico 10 60 00 95,0 

8 Muito Básico 10 80 00 94,3 

9 Muito Básico 10 100 00 94,9 

10 Muito Básico 10 120 00 95,1 

11 Muito Básico 10 140 00 94,0 

12 Muito Básico 10 160 00 95,2 

13 Muito Básico 10 180 00 96,4 
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Tabela 5: Dados da Temperatura com o Tempo de Aquecimento da água padrão em 

panela de alumínio. Água Padrão: 50g NaCl em 4L água potável +  0,5mL NaOH 30% 

NaCl Tempo de Aquecimento Temperatura 
Amostras pH 

(g) minutos segundos (ºC) 

0 Muito Básico 50 0 00 26,8 

1 Muito Básico 50 6 45 50,0 

2 Muito Básico 50 10 05 60,0 

3 Muito Básico 50 14 26 70,0 

4 Muito Básico 50 19 10 80,0 

5 Muito Básico 50 26 07 90,0 

6 Muito Básico 50 33 43 93,8* 

7 Muito Básico 50 60 00 95,7 

8 Muito Básico 50 80 00 95,7 

9 Muito Básico 50 100 00 95,7 

10 Muito Básico 50 120 00 94,9 

11 Muito Básico 50 140 00 95,3 

12 Muito Básico 50 160 00 98,2 

13 Muito Básico 50 180 00 95,1 

 

Nota-se que as temperaturas da Panela 2 eram um pouco inferiores que da Panela 

1, talvez por causa das retiradas de pequenos volumes até a sua secura. 
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3.1.2 – Água proveniente do tratamento através de membrana por osmose reversa 

Primeiramente, esta água será usada para a construção da curva de calibração, pois 

será provida de um sistema de tratamento por osmose-reversa e, assim, a água 

apresentar-se-á isenta de metais, sendo usada também como Branco de Equipamento 

(BE) para a calibração do ICP. Esta água é a mesma que utilizam para o tratamento de 

hemodiálise no Hospital São Paulo, situado no município de Ribeirão Preto. 

Em seguida, na forma in natura (sem adição de sal, ácido ou base) será fervida em 

recipiente de teflon para verificar se haverá ou não a transferência de metais. Caso não 

haja transferência de metais, ela será utilizada para o preparo de uma água padrão salina 

e básica, com diferentes concentrações de alumínio, que será utilizada para o cozimento 

dos alimentos arroz e feijão em recipiente de teflon. 

O intuito, neste momento, de utilizar a panela de teflon é verificar o uso de uma 

água contaminada em um recipiente onde, supostamente, não ocorra transferência de 

metais. 

 

3.1.2.1 – Terceira Etapa da Pesquisa 

 Preparo da Água Padrão 

O preparo da água padrão originou-se com a água pós-osmose, a qual foi 

trabalhada com pH básico, 2,5 g/L Salinidade e cinco tipos de contaminação de 

alumínio (0 – 1 – 3 – 5 – 10 ppm ou mg/kg Al). O pH básico foi preparado através da 

adição de NaOH 30%, a salinidade por meio da adição de 2,5g NaCl em balão 

volumétrico de 1L e as diferentes contaminações de alumínio por meio de uma solução 

“mãe” contendo 1000ppm Al e utilizando-se da fórmula C1V1 = C2V2, , conforme 

descritivo seguinte. 
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- Água Padrão com 0 ppm Al: um balão volumétrico de 1L foi completado até o 

menisco com água pós-osmose. Em seguida foi feita a adição de 2,5g sal e da solução 

NaOH em incrementos de 0,1mL até atingir pH básico.  

 

- Água Padrão com 1 ppm Al: 1mL da solução mãe foi pipetado e transferido para 

o balão de 1L, avolumando-o com água pós-osmose. Em seguida foi feita a adição de 

2,5g sal e da solução NaOH em incrementos de 0,1mL até atingir pH básico. 

 

- Água Padrão com 3 ppm Al: 3mL da solução mãe foram pipetados e transferidos 

para o balão de 1L, avolumando-o com água pós-osmose. Em seguida foi feita a adição 

de 2,5g sal e da solução NaOH em incrementos de 0,1mL até atingir pH básico. 

 

- Água Padrão com 5 ppm Al: 5mL da solução mãe foram pipetados e transferidos 

para o balão de 1L, avolumando-o com água pós-osmose. Em seguida foi feita a adição 

de 2,5g sal e da solução NaOH em incrementos de 0,1mL até atingir pH básico. 

 

- Água Padrão com 10 ppm Al: 10mL da solução mãe foram pipetados e 

transferidos para o balão de 1L, avolumando-o com água pós-osmose. Em seguida foi 

feita a adição de 2,5g sal e da solução NaOH em incrementos de 0,1mL até atingir pH 

básico. 

 

Nas águas de diferentes concentrações de alumínio, foram feitas as leituras de pH 

em todas as etapas de preparo, desde a água pós-osmose como depois da adição 

alumínio, sal e solução alcalina. As leituras de pH das amostras encontram-se 

disponíveis no Capítulo 4 – Resultados e Discussão. 
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 Utilização da Água Pós-Osmose 

A água pós-osmose foi utilizada, neste experimento, apenas na condição in natura. 

Ela foi fervida em recipiente de teflon, com retirada de amostras no decorrer do 

aquecimento para futuras quantificações dos metais no ICP. 

Para o experimento de fervura da água foi comprada uma panela nova de teflon, 

que, antes de ser usada, foi lavada com a parte áspera (cor verde) da esponja e sabão 

neutro marca “ypê”. Esta mesma esponja e sabão foram guardados e utilizados durante 

todo o experimento. 

Com o auxílio de balão volumétrico, 1L água foi recolhido e depositado dentro da 

panela de teflon sobre o fogão para iniciar a fervura, mas, antes, foi medida a 

temperatura inicial da amostra e retirada uma alíquota de 30mL para análise de metais, a 

fim de verificar se antes da fervura a mesma já não possuía alguma contaminação.  

Na alíquota retirada foram adicionadas aproximadamente três gotas de HNO3 50% 

para preservação da amostra até pH < 2, em frasco plástico de 100mL, sendo que esta 

mesma preservação foi efetuada em todas as alíquotas de amostras retiradas durante o 

experimento de fervura da água. 

Em seguida, o fogo foi aceso em temperatura máxima e acionado o cronômetro. 

No decorrer do aquecimento foram medidas as temperaturas correspondentes às 

retiradas de amostras para posterior análise dos metais. As alíquotas de amostras foram 

retiradas com o auxílio de béquer e proveta, sem a interrupção do aquecimento. 

Os dados do procedimento descrito estão disponíveis na Tabela 6: 
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Tabela 6: Dados da Temperatura com o Tempo de Aquecimento da água pós-osmose in 

natura em panela de teflon. 

NaCl Tempo de Aquecimento Temperatura 
Amostras pH 

(g) minutos segundos (ºC) 

0 Naturalmente Ácido 0 0 00 28,0 

1 Naturalmente Ácido 0 2 26 50,0 

2 Naturalmente Ácido 0 3 45 60,0 

3 Naturalmente Ácido 0 5 29 70,0 

4 Naturalmente Ácido 0 6 30 80,0 

5 Naturalmente Ácido 0 8 26 90,0 

6 Naturalmente Ácido 0 10 14 96,0* 

7 Naturalmente Ácido 0 25 00 96,0 

8 Naturalmente Ácido 0 40 00 96,0 

9 Naturalmente Ácido 0 55 00 96,0 

* Início da fervura forte 

 

A amostra identificada como número 0, foi coletada da amostra in natura. Até a 

amostra identificada como número 5, as alíquotas foram coletadas tendo como base as 

temperaturas. A amostra 6 era coletada no início da fervura forte e as amostras restantes 

foram coletadas em intervalos cronometrados de 15 minutos. Para a coleta da última 

amostra foram retirados somente 20mL (diferentemente das outras, 30mL) em virtude 

da secura da água. 

Como foi verificado que não há transferência de metais em recipiente de teflon, 

então deu-se início ao cozimento dos alimentos, com água contaminada com o metal 

alumínio, em recipiente de teflon. 
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3.2 – Seleção dos recipientes 

Segundo uma identificação de selo de qualidade em artigos, a acumulação de 

alumínio foi implicada no desenvolvimento de Alzheimer, porque diminui o 

metabolismo de glicose no cérebro. Fontes dietéticas de alumínio incluem que o metal 

vem do contato da comida com mercadoria de alumínio, recipientes, utensílios. O 

consumo normal de alumínio de todas as fontes é calculado como 12 a14 mg por dia. 

(MARCUS, 1992) 

Para o cozimento dos alimentos, foram selecionados, inicialmente, os recipientes 

de Alumínio e Aço Inox. O recipiente de alumínio foi selecionado a fim de comprovar 

uma possível transferência de metais, principalmente alumínio, da água para os 

alimentos durante o cozimento dos mesmos. E o recipiente de Aço Inox foi escolhido 

pelo motivo contrário, ou seja, pela hipótese que neste material não haveria 

transferência de metal. 

Depois, verificou-se a necessidade da pesquisa com um recipiente de teflon, visto 

que o experimento com aço inox apresentou alguns resultados não esperados. 

 

3.3 – Seleção das amostras de alimentos 

As comidas e seus ingredientes geralmente são as principais fontes da dieta com 

alumínio (SONI, 2001). Cozinhadas freqüentemente em utensílios de alumínio, 

resultados estatisticamente significantes apontam aumentos em conteúdo de alumínio 

nos alimentos. São comuns ingredientes de comida, contendo alumínio, sendo usados 

como conservantes, corantes, fermentadores, antiácidos. 

Os alimentos desta pesquisa foram selecionados de acordo com a freqüência com 

que são consumidos entre os brasileiros e, também, pelo maior tempo de cozimento 

durante o seu preparo, com o intuito de verificar se quanto maior o tempo de cozimento 
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maior a probabilidade de transferência de metais, principalmente alumínio. 

Sendo assim, os alimentos selecionados foram: Arroz e Feijão. Eles foram 

cozinhados com o auxílio da água padrão, conforme descrição abaixo. 

 

3.3.1 – Água Padrão 

As amostras de alimentos de arroz e feijão foram preparadas em recipientes de 

alumínio e aço inox, utilizando-se de água padrão (potável), básica e diferentes 

salinidades. 

E os respectivos alimentos também foram cozinhados em recipiente de teflon, 

fazendo uso de água padrão (tratada), básica, salina e diferentes concentrações de 

alumínio. 

 

3.3.1.1 – Alimentos preparados em recipientes de alumínio e aço inox 

De acordo com as leituras de metais efetuadas nas amostras, de diferentes pH e 

salinidade, que foram fervidas em caneca e panela de alumínio, observou-se um 

aumento gradativo da concentração de alumínio nas águas em condições de pH e 

salinidade elevados. 

Então, foi escolhida, para o cozimento dos alimentos, a água do sistema de 

distribuição com adição elevada de soda cáustica (0,5mL NaOH 30% em 4L de água). 

Já, quanto à salinidade da água, esta também será extrapolada em relação ao teste 

anterior para verificar se atinge a saturação. 

Sendo assim, trabalharemos com um pH constante, mas com dois tipos de 

salinidade através da adição de 10g e 20g de NaCl à água padrão de pH básico para 

cada litro de água. A quantidade de sal foi bruscamente variada em razão das diversas 

condições de salinidade que existem nas regiões do Brasil. 
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Antes de iniciar o cozimento dos alimentos foram preparadas águas padrões 

básicas com duas diferentes salinidades, conforme Tabela 7. 

 

Tabela 7: Massa de NaCl e Volume de NaOH 30% adicionados à 1L de Água Padrão 

Amostras NaCl 
(g) 

NaOH 30% 
(mL) 

Água Padrão 10,00 0,125 

Água Padrão 50,00 0,125 

 

Esta solução salina e de pH básico serviu apenas para leitura de metais, a fim de 

sabermos qual a concentração do metal existente na água que será utilizada para o 

cozimento dos alimentos. Os metais serão analisados nas soluções in natura e digeridas. 

 

3.3.1.2 – Alimentos preparados em recipiente revestido de teflon 

Como o objetivo do preparo dos alimentos em recipiente de teflon tem seu foco 

em água contaminada com alumínio, as águas padrões utilizadas serão as já descritas 

anteriormente, as quais são compostas de cinco diferentes concentrações e adicionadas 

de sal e NAOH 30% para estimular a transferência.  

Segue, adiante, Tabela 8 descritiva da água padrão. 
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Tabela 8: Massa de NaCl e Volume de NaOH 30% adicionados à 1L de Água Padrão 

contaminada com alumínio 

Amostras NaCl 
(g) 

NaOH 30% 
(mL) 

Água Padrão 0ppm Al 2,5 0,1 

Água Padrão 1ppm Al 2,5 0,2 

Água Padrão 3ppm Al 2,5 0,6 

Água Padrão 5ppm Al 2,5 0,9 

Água Padrão 10ppm Al 2,5 1,6 

 

3.3.2 - Arroz 

Inicialmente foi comprado um pacote de arroz de 5kg. O arroz foi cozido em 

panelas de alumínio, aço inox e teflon, para comparação da possível transferência de 

metais da água para o alimento que pode ocorrer em recipientes fabricados com estes 

materiais.  

 

 Preparo da Água Padrão 

- Para o cozimento do arroz em recipientes de alumínio e aço inox: foram 

preparados 4L de água da rua e adicionados 0,5mL de NaOH 30%. Dois litros foram 

utilizados para o cozimento do arroz em recipiente de alumínio e os dois litros restantes 

para o cozimento do arroz em recipiente de aço inox.  

Em um balão volumétrico de 1L adicionou-se exatamente 10,00g de NaCl e o 

mesmo foi avolumado com a água padrão de pH básico até o menisco. O mesmo 

procedimento ocorreu para o peso de 2,000g NaCl. As soluções foram preparadas em 

duplicata por causa do cozimento do arroz em recipientes de materiais diferentes 

(alumínio e aço inox). 
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- Para o cozimento do arroz em recipiente revestido de teflon: foram preparados 

cinco tipos de água com diferentes concentrações de alumínio, adicionando-se solução 

alcalina até pH básico e 2,5g NaCl para cada litro de solução. 

 

3.3.2.1 – Panela de Alumínio 

- Procedimento para o preparo do Arroz: 

Para cada experimento de salinidade diferente foram lavados três copos (tipo 

americano) de arroz em água corrente da rua, com auxílio de uma bacia, e enxaguados 

três vezes. Qualquer experiência desta pesquisa sempre começou com a água de menor 

salinidade, que corresponde a adição de 10g de NaCl e, por último, a de 20g para evitar 

uma possível contaminação, já que foi verificado que quanto maior a salinidade maior a 

possibilidade de transferência de alumínio. 

Foi utilizada uma panela nova de alumínio e, antes de iniciar o experimento, a 

mesma foi limpa com água corrente, sabão neutro e a parte áspera da bucha. Em 

seguida, foi colocada sobre o fogão, já com o termômetro dentro dela, e o mesmo foi 

aceso em fogo alto. Na panela, adicionaram-se duas xícaras de óleo (aproximadamente 

60mL), aguardou a fervura e colocou-se uma colher rasa de cebola picada. Feito isso, 

esperou dourar e foram adicionados os três copos de arroz, que foi sendo 

homogeneizado até refogar, momento em que foi adicionado 1L de água padrão e 18g 

de sal (conforme Figura 4). 
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Figura 4: Foto ilustrativa da cocção do arroz em utensílio de alumínio 

  

Quando ocorreu a adição da água, o cronômetro foi acionado e passados 5 minutos 

foi recolhida a 1ª amostra de arroz com o auxílio de uma colher e, também, sem 

interrupção do aquecimento. A quantidade de arroz recolhida será descrita na tabela 

adiante. 

Foi selecionada a retirada da 1ª alíquota aos 5 minutos, pois foi quando se iniciou 

a fervura, então este tempo ficou pré-estabelecido para não ter que ficar destampando a 

panela em cada experimento diferente, isto é, trabalhou-se com tempo pré-determinado 

e não com a temperatura. 

Aos 10 minutos do experimento, outra amostra de arroz foi retirada, sendo que a 

temperatura do fogão foi diminuída para fogo baixo aos 11 minutos do experimento, 

momento em que a água ficou no mesmo nível do arroz.  

As próximas retiradas de amostras de arroz aconteceram aos 15 minutos e quando 

o arroz ficou pronto para ser consumido (amostra final). No caso da panela de alumínio, 

o arroz estava pronto aos 19 minutos, mas a amostra final foi recolhida aos 20 minutos, 

para aumentar o tempo de contato da água com o arroz.  
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Para retirada da amostra final, todo o arroz foi homogeneizado e, depois, 

recolhido, o que não aconteceu com as alíquotas anteriores (5, 10 e 15 minutos), para 

atender a forma mais fiel de se preparar um arroz. 

As amostras foram recolhidas com auxílio de uma colher em saco plástico marca 

“ziplock” e conservadas na geladeira. No dia seguinte foram pesados, 

aproximadamente, 10g de cada amostra recolhida durante o experimento (inclusive o 

Arroz Natural e o arroz depois de Lavado), adicionados 50mL de água pós-osmose 

reversa e aproximadamente três gotas de HNO3 50% para conservação do pH < 2. Feito 

isto, deu-se início ao processo de digestão das amostras via úmida em béquer de vidro, 

como será descrito mais adiante. 

Terminada a primeira experiência, a panela de alumínio foi fervida com água da 

rua para retirada dos resquícios de arroz que ficaram aderidos no fundo da panela, e 

limpa com sabão neutro e esponja. 

Em seguida, foi repetido o mesmo procedimento de cozimento e retirada de 

alíquotas para a água padrão básica que continha 20g NaCl/L. 

Na Tabela 9, relata-se a quantidade de amostra recolhida (colheres de arroz) para a 

determinação de metais e, também, a quantidade de NaCl adicionada à água com pH 

básico constante. 
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Tabela 9: Cozimento do Arroz em Panela de Alumínio 

 

A quantidade recolhida de amostra foi diminuindo com o tempo porque o arroz ia 

ficando mais grosso, já na alíquota final, aos 20 minutos, foram retiradas muitas 

colheres porque não ia mais utilizar o arroz. 

 

3.3.2.2 – Panela de Aço Inox 

- Procedimento para o preparo do Arroz: 

Como aconteceu no experimento anterior, de preparo do arroz em recipiente de 

alumínio, foram lavados três copos (tipo americano) de arroz em água corrente da rua, 

sendo que o procedimento também iniciou-se com a água de pH básico e menor 

salinidade. 

Foi utilizada uma panela nova de aço inox, a qual também foi lavada antes de 

iniciar a fervura. Em seguida, foi colocada sobre o fogão e o mesmo foi aceso em fogo 

alto. Na panela adicionaram-se duas xícaras de óleo (aproximadamente 60mL), 

aguardou a fervura e colocou-se uma colher rasa de cebola. Feito isso, esperou dourar e 

Água Padrão 
pH básico 

Tempo de Cozimento 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

Quantidade coletada 
(colheres) 

10g NaCl 5 95,6 4 

10g NaCl 10 99,5 3 

10g NaCl 15 98,5 2 

10g NaCl Final 102,5 5 

20g NaCl 5 92,0 4 

20g NaCl 10 99,0 3 

20g NaCl 15 100,0 2 

20g NaCl Final 120,0 5 
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foram adicionados três copos de arroz, que foram homogeneizados até refogar, 

momento em que foi adicionado 1L de água padrão e 18g de sal (conforme Figura 5). 

 

Figura 5: Foto ilustrativa da cocção do arroz em utensílio de aço inox 

 

Quando da adição da água, o cronômetro foi acionado e passados 5 minutos foi 

recolhida a 1ª amostra de arroz.  

Apesar da fervura começar por volta dos 4 minutos, foi selecionada a retirada da 

1ª alíquota aos 5 minutos, para que os tempos de retirada de alíquotas ficassem iguais 

aos do arroz em panela de alumínio. Neste início da fervura, água ficou mais espumosa 

do que na panela de alumínio. 

Aos 10 minutos do experimento, outra amostra de arroz foi retirada, sendo que a 

temperatura do fogão foi diminuída para fogo baixo aos 11 minutos do experimento, 

momento em que a água ficou no mesmo nível do arroz.  

As próximas retiradas de amostras de arroz aconteceram aos 15 minutos e quando 

o arroz ficou pronto para ser consumido (amostra final). No caso da panela de inox, o 

arroz estava pronto aos 18 minutos, mas a alíquota final foi recolhida aos 20 minutos, 

para aumentar o tempo de preparo e, também, para não apresentar um tempo final muito 
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diferente do arroz feito em panela de alumínio.  

Observou-se um aumento de temperatura mais rápido em recipiente de aço inox. 

As amostras de arroz recolhidas foram conservadas em geladeira e tiveram a 

mesma preservação e pesagem do arroz feito em panela de alumínio, para posterior 

digestão via úmida em béquer de vidro. 

Terminada a primeira experiência, a panela de aço inox também foi fervida com 

água da rua e limpa com sabão neutro e a parte áspera da esponja. 

Em seguida, foi repetido o mesmo procedimento para a amostra básica de 

salinidade 20g/L. A Tabela 10 exibe o resumo deste experimento. 

 

Tabela 10: Cozimento do Arroz em Panela de Aço Inox 

Água Padrão 
pH básico 

Tempo de Cozimento 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

Quantidade coletada 
(colheres) 

10g NaCl 5 95,0 4 

10g NaCl 10 100,0 3 

10g NaCl 15 102,0 2 

10g NaCl Final 110,0 5 

20g NaCl 5 94,5 4 

20g NaCl 10 100,0 3 

20g NaCl 15 99,5 2 

20g NaCl Final 107,0 5 

 

3.3.2.3 – Panela de Teflon 

- Procedimento para o preparo do Arroz: 

Do mesmo modo anterior, foram lavados três copos (tipo americano) de arroz em 

água corrente da rua, sendo que, neste caso, o procedimento iniciou-se com a água de 
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menor concentração de alumínio. 

Foi utilizada uma panela nova de teflon, a qual também foi lavada antes de iniciar 

a fervura. Em seguida, foi colocada sobre o fogão e o mesmo foi aceso em fogo alto. Na 

panela adicionaram-se duas xícaras de óleo (aproximadamente 60mL), aguardou a 

fervura e colocou-se uma colher rasa de cebola. Feito isso, esperou dourar e foram 

adicionados três copos de arroz, que foram homogeneizados até refogar, momento em 

que foi adicionado 1L de água padrão e 18g de sal.  

Quando da adição da água, o cronômetro foi acionado e passados 5 minutos foi 

recolhida a 1ª amostra de arroz. Aos 9 minutos e 30 segundos, a temperatura do fogão 

foi diminuída para fogo baixo e aos 10 minutos do experimento, outra amostra de arroz 

foi retirada. 

A última amostra de arroz foi feita aos 14 minutos, momento em que o mesmo 

estava pronto para ser consumido (amostra final).  

As amostras de arroz recolhidas foram conservadas em geladeira e tiveram a 

mesma preservação e pesagem dos alimentos anteriores, para posterior digestão via 

úmida, mas agora, em béquer de teflon. 

Terminada a primeira experiência, a panela de teflon foi lavada e, em seguida, 

repetido o mesmo procedimento para a água padrão básica contaminada com as demais 

concentrações de alumínio. 

Na Tabela 11, relata-se a quantidade de amostra recolhida para a determinação de 

metais e, também, a concentração da água padrão básica contaminada com alumínio. 
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Tabela 11: Cozimento do Arroz em Panela de Teflon 

Água Padrão 
Básica e Salina 

Tempo de Cozimento 
(min) 

Temperatura 
(ºC) 

Quantidade coletada 
(colheres) 

0ppm Al 5 100 4 

0ppm Al 10 101 3 

0ppm Al Final 101 5 

1ppm Al 5 99 4 

1ppm Al 10 100 3 

1ppm Al Final 99 5 

3ppm Al 5 99 4 

3ppm Al 10 100 3 

3ppm Al Final 100 5 

5ppm Al 5 99 4 

5ppm Al 10 100 3 

5ppm Al Final 99 5 

10ppm Al 5 99 4 

10ppm Al 10 100 3 

10ppm Al Final 101 5 

 

3.3.3 – Feijão 

Inicialmente foi comprado um pacote de feijão de 2kg para ser usado durante toda 

a experiência. O feijão foi cozinhado em panela de pressão de alumínio e em um 

recipiente (tipo balde de gelo) de aço inox, dentro de uma panela de pressão revestida de 

teflon. 

Foi utilizada a panela de pressão de teflon, pois não existe no mercado venda de 

panela de pressão de aço inox. Optou-se pelo revestimento com teflon pelo motivo de 
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existir a camada protetora de óxido de alumínio, que não permite a passagem de íons 

metálicos. 

Portanto, para o cozimento do feijão utilizou-se panela de teflon com recipiente de 

inox dentro da mesma, isto é, o feijão e seus ingredientes só tiveram contato com o 

material inox. 

Para o cozimento de todos os experimentos com feijão, ficaram quinze copos 

(capacidade 250mL) de feijão dentro de uma bacia com água proveniente da rua de um 

dia para o outro, para limpeza do feijão.  

 

 Preparo da Água Padrão 

- Para o cozimento do feijão em panelas de pressão de alumínio e teflon (com um 

recipiente de aço inox dentro da panela): foram preparados 4L de água da rua e 

adicionados 0,5 de NaOH 30%, utilizando metade da solução para cada recipiente.  

Em um balão volumétrico de 1L adicionou-se exatamente 10,00g de NaCl e o 

mesmo foi avolumado com a água padrão de pH básico até o menisco. O mesmo 

procedimento ocorreu para o peso de 20,00g NaCl. As soluções foram preparadas em 

duplicata por causa do cozimento do feijão em recipientes de alumínio e aço inox. 

- Para o cozimento do feijão em panela de pressão revestida de teflon: foram 

preparados cinco tipos de água com diferentes concentrações de alumínio, adicionando-

se solução alcalina até pH básico e 2,5g NaCl para cada litro de solução. 

 

3.3.3.1 – Panela de Pressão de Alumínio 

- Procedimento para o preparo do Feijão: 

Foi utilizada uma panela de pressão nova de alumínio e, antes de iniciar o 

experimento, a mesma foi limpa com água corrente, sabão neutro e a parte áspera da 
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esponja. Dois copos, capacidade 250mL cada, foram preenchidos com o Feijão Lavado 

e adicionados à panela de pressão, seguida da adição de 1L de água padrão com pH 

básico e de menor salinidade. E, por último, colocou-se 18g de sal e um fio de óleo.  

A panela foi tampada, levada ao fogo alto até fervura (conforme Figura 6).  

 

Figura 6: Foto ilustrativa da cocção do feijão em panela de pressão de alumínio 

 

Neste caso, o cronômetro foi acionado no momento em que ascendeu o fogo e só 

foi desligado quando o feijão ficou pronto. Quando atingiu a fervura, identificada como 

Fervura 1 ou F1, a panela foi retirada do fogo, colocada em baixo de água corrente para 

alívio da pressão e, então, destampada. Foi coletada a 1ª alíquota da amostra, com 

auxílio da mesma colher usada no experimento com o alimento Arroz. 

Depois a panela foi tampada e levada, novamente, ao fogo alto até atingir fervura, 

pela segunda vez (identificada como Fervura 2 ou F2). Neste momento, a temperatura 

foi diminuída de fogo alto para fogo baixo e assim permaneceu por mais 40 minutos, até 

o feijão ficar pronto para ser consumido. Neste ponto, chamado de amostra final, foi 

coletada a 2ª amostra de feijão. 

Durante o cozimento do feijão, não foi medida a temperatura pelo fato de ter que 
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ficar destampando a panela e, com isso, o experimento não atingiria o objetivo que é 

verificar a influência do cozimento prolongado das amostras. 

As amostras foram recolhidas com auxílio de uma colher em saco plástico 

“ziplock” e conservadas na geladeira. No dia seguinte foram pesados aproximadamente 

10g de cada amostra recolhida durante o experimento (inclusive Feijão Natural e Feijão 

depois de Lavado), adicionadas 50mL de água livre de metais e aproximadamente três 

gotas de HNO3 50% para conservação do pH < 2. Feito isto, deu-se início a digestão das 

amostras via úmida em béquer de vidro. 

Terminada a primeira experiência, a panela de pressão de alumínio foi lavada e, 

em seguida, repetido o mesmo procedimento para a água padrão básica de salinidade 

20g/L. 

Na Tabela 12, relata-se a quantidade de amostra recolhida (colheres de feijão) para 

a determinação de metais e, também, a quantidade de NaCl adicionada à água com pH 

básico constante. 

 

Tabela 12: Cozimento do Feijão em Panela de Pressão de Alumínio 

Tempo de Cozimento Quantidade coletada 
Água Padrão Identificação 

minutos segundos (colheres) 

10g NaCl Fervura 1 11 0 6 

10g NaCl Fervura 2 16 30 - 

10g NaCl Final 57 0 10 

20g NaCl Fervura 1 12 0 6 

20g NaCl Fervura 2 19 45 - 

20g NaCl Final 60 0 10 

( - ) Na identificação Fervura 2, não foi retirada amostra para análise, pois ela serviu 
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apenas para o registro do tempo final do cozimento.  

 

3.3.3.2 – Panela de Pressão de Teflon com Recipiente de Aço Inox 

- Procedimento para o preparo do Feijão: 

O cozimento do feijão foi realizado com o auxílio de um recipiente aço de inox, 

contendo o feijão e os ingredientes, que permaneceu dentro de uma panela de teflon. Foi 

escolhida a panela de teflon, pela suposição de ser o material de menor interferência. 

Os recipientes (panela de pressão de teflon e recipiente de inox) foram lavados 

com água corrente, sabão neutro e a parte áspera da esponja. Neste caso, apenas um 

copo (250mL) com Feijão Lavado foi adicionado ao recipiente, pois o mesmo não 

suportava um volume maior. A solução de água padrão com pH básico preparada foi 

distribuída em 0,5L dentro do recipiente e 0,5L fora do recipiente (ou dentro da panela 

de pressão). A seguir, colocou-se 9g de sal e um fio de óleo.  

A panela com o recipiente dentro foi tampada, levada ao fogo alto e acionado o 

cronômetro (conforme Figura 7).  

 

Figura 7: Foto ilustrativa da cocção do feijão em panela de pressão de teflon com 

recipiente de aço inox dentro 
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Quando atingiu fervura (F1), a panela foi retirada do fogo, aliviada a pressão e, 

então, destampada para coleta da 1ª alíquota.  

Depois a panela foi tampada e levada, novamente, ao fogo alto até atingir 

novamente a fervura (F2), momento em que a temperatura foi diminuída de fogo alto 

para fogo baixo e assim permaneceu por 40 minutos até o feijão ficar pronto para 

consumo. Neste ponto, chamado de amostra final, foi coletada outra amostra de feijão 

(Final). Observou-se que mais da metade da água que estava dentro do recipiente foi 

extrapolada para o lado de fora, caindo dentro da panela de teflon. 

Todas as amostras de feijão foram recolhidas e conservadas na geladeira para 

posterior digestão, da mesma maneira que se procedeu com as amostras de feijão 

cozinhadas em panela de pressão de alumínio. 

Terminada a primeira experiência, a panela de pressão de teflon e o recipiente de 

inox foram lavados com água da rua, sabão neutro e esponja. Em seguida, foi repetido o 

mesmo procedimento de cozimento para a amostra que continha 20g de NaCl. 

Na Tabela 13, relata-se a quantidade em colheres de feijão recolhidas para a 

determinação de metais e, também, a quantidade de NaCl adicionado à água com pH 

básico constante. 
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Tabela 13: Cozimento do Feijão em Panela de Teflon com Recipiente de Aço Inox 

Tempo de Cozimento Quantidade coletada 
Água Padrão Identificação 

minutos segundos (colheres) 

10g NaCl Fervura 1 8 30 4 

10g NaCl Fervura 2 14 55 - 

10g NaCl Final 55 0 10 

20g NaCl Fervura 1 10 40 4 

20g NaCl Fervura 2 16 20 - 

20g NaCl Final 56 30 10 

 

3.3.3.3 – Panela de Pressão de Teflon 

- Procedimento para o preparo do Feijão: 

Foi utilizada uma panela de pressão nova de teflon e, antes de iniciar o 

experimento, a mesma foi limpa com água corrente, sabão neutro e a parte áspera da 

esponja. Dois copos, capacidade 250mL cada, foram preenchidos com o Feijão Lavado 

e adicionados à panela de pressão, seguida da adição de 1L de água padrão contaminada 

com a menor concentração de alumínio. E, por último, colocou-se 18g de sal e um fio 

de óleo.  

A panela foi tampada, levada ao fogo alto até fervura. Neste caso, o cronômetro 

foi acionado no momento em que ascendeu o fogo e só foi desligado quando o feijão 

ficou pronto. Quando atingiu a fervura, identificada como Fervura 1 ou F1, a panela foi 

retirada do fogo, colocada em baixo de água corrente para alívio da pressão e, então, 

destampada para coleta da 1ª alíquota de amostra. 

Depois a panela foi tampada e levada, novamente, ao fogo alto até atingir fervura, 

pela segunda vez (identificada como Fervura 2 ou F2). Neste momento, a temperatura 
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foi diminuída de fogo alto para fogo baixo e assim permaneceu por mais 40 minutos, até 

o feijão ficar pronto para ser consumido. Neste ponto, chamado de amostra final, foi 

coletada a 2ª amostra de feijão. 

As amostras foram recolhidas com auxílio de uma colher em saco plástico 

“ziplock” e conservadas na geladeira. No dia seguinte foram pesados aproximadamente 

10g de cada amostra recolhida durante o experimento, adicionados 50mL de água livre 

de metais e aproximadamente três gotas de HNO3 50% para conservação do pH < 2. 

Feito isto, deu-se início a digestão das amostras via úmida em béquer de teflon. 

Terminada a primeira experiência, a panela de pressão de teflon foi lavada e, em 

seguida, repetido o mesmo procedimento para a água padrão básica contaminada com as 

demais concentrações de alumínio. 

Na Tabela 14, relata-se a quantidade de amostra recolhida (colheres de feijão) para 

a determinação de metais e, também, a concentração da água padrão (tratada) básica 

contaminada com alumínio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

60

Tabela 14: Cozimento do Feijão em Panela de Pressão de Teflon 

Tempo de Cozimento Quantidade coletada Água Padrão 
Básica e Salina Identificação 

minutos segundos (colheres) 

0ppm Al Fervura 1 9 15 6 

0ppm Al Fervura 2 15 27 - 

0ppm Al Final 55 30 10 

1ppm Al Fervura 1 8 00 6 

1ppm Al Fervura 2 13 42 - 

1ppm Al Final 53 45 10 

3ppm Al Fervura 1 8 52 6 

3ppm Al Fervura 2 14 25 - 

3ppm Al Final 54 30 10 

5ppm Al Fervura 1 8 21 6 

5ppm Al Fervura 2 14 27 - 

5ppm Al Final 54 30 10 

10ppm Al Fervura 1 7 40 6 

10ppm Al Fervura 2 13 10 - 

10ppm Al Final 53 15 10 

( - ) Na identificação Fervura 2, não foi retirada amostra para análise, pois ela serviu 

apenas para o registro do tempo final do cozimento.  

 

3.4 – Digestão das amostras para análise dos metais 

De acordo com GARCIA et al (1999), os procedimentos de digestão mais 

convencionais em laboratório são as digestões via seca e via úmida. A digestão por 

Microondas também está sendo uma boa alternativa porque a dissolução da amostra é 
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mais rápida, segura, simples e providencia maiores controles das condições de 

reprodutibilidade dos métodos convencionais.   

No entanto, no laboratório em que a pesquisa foi realizada, não tinha um forno de 

Microondas próprio para laboratório. E, pelo fato das amostras de alimento 

necessitarem de digestão antes da quantificação dos metais no equipamento ICP, 

selecionou-se o método de digestão convencional via úmida, conforme procedimento 

descrito no Capítulo Revisão Bibliográfica – Item 2.2.2 (Digestão com Ácido Nítrico-

Ácido Clorídrico). 

A digestão foi realizada em béquer de vidro para os alimentos preparados em 

recipientes de alumínio e aço inox. Já, no final da pesquisa quando foi feito o estudo em 

recipiente de teflon, o arroz e o feijão cozidos neste material foram digeridos em béquer 

de teflon. 

Este tipo de digestão consiste da adição, na solução de 50mL (amostra alimento + 

água ultra-pura + 3 gotas HNO3 50%), de 30mL HNO3 50% e cobertura do béquer 

contendo a solução ácida com vidro de relógio, para evitar contaminação. A manta de 

aquecimento (marca Fisatom), onde é feita a digestão, é ligada a uma temperatura 

constante e assim permanece até o volume atingir 15mL. Esta redução de volume 

ocorreu, na maioria das vezes, em 1 hora de aquecimento. Depois, esfriava a amostra, 

limpava as paredes do béquer com um mínimo de água ultra-pura e adicionava 10mL 

HCl 50%. O aquecimento era mantido por mais 15 minutos ou até a solução atingir 

15mL. Novamente a solução era resfriada e então filtrada com papel de filtro qualitativo 

em balão volumétrico de 50mL. O béquer também foi lavado com água livre de metais 

até atingir o volume final do balão, que corresponde ao volume inicial da amostra 

digerida. 

A temperatura da digestão (105 ºC) foi medida com termômetro de vidro e a 
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digestão foi efetuada dentro de uma capela de exaustão de gases da marca Permution. 

 

Figura 8: Foto ilustrativa de amostras digeridas 

 

Os métodos analíticos estão descritos pelo APHA-AWWA-WPCF Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater no item 2.2.2. 

 

3.5 – Seleção dos metais 

Com base nos artigos estudados, os seguintes metais poderiam ser dosados: 

Alumínio (Al), Cobre (Cu), Zinco (Zn), Manganês (Mn), Chumbo (Pb), Ferro (Fe), 

Silício (Si), Sódio (Na), Cromo (Cr), Boro (B), Níquel (Ni), Cálcio (Ca) e Potássio (K). 

No entanto, a pesquisa perderia seu foco principal, então os metais analisados 

foram resumidos para os possíveis elementos presentes nos recipientes de alumínio e 

aço inox. São eles: Alumínio, Cromo, Ferro, Níquel. 

A quantificação dos metais foi efetuada por meio de análises químicas 

empregando-se a técnica de Espectrometria de Emissão Óptica em Plasma de Argônio 

Indutivamente Acoplado (ICP OES) através do uso do equipamento ICP da marca 

PerkinElmer, modelo Optima 2000 e com certificado de calibração. 
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Este equipamento pertence à empresa Ambiental 2000 Ltda., situada no município 

de Ribeirão Preto / SP, onde foi efetuada toda parte prática desta pesquisa. 

 

3.6 – Padrões de Calibração 

Para a calibração do ICP, foi criada uma curva de calibração a partir de padrões de 

alumínio, cromo, níquel e ferro de concentração 1000ppm (ou 1000 mg/L), marca 

Specsol com certificado de rastreabilidade NIST. As soluções “mãe”, de concentração 

1000 ppm, foram diluídas dez vezes originando uma solução de 100 ppm.  

 

3.6.1 – Curva de Calibração 

Partindo-se da solução de 100 ppm, criou-se a curva de calibração, para a leitura 

das amostras da pesquisa, constituída com os seguintes padrões: 0,1 – 1,0 – 3,0 – 5,0 – 

7,0 – 9,0 ppm. 

Para a preparação da curva de calibração, foram escolhidos dois comprimentos de 

onda para cada metal, sendo que os metais detalhados no Capítulo 4 foram considerados 

os mais sensíveis. No Apêndice A, tem-se a leitura de todos os metais com suas 

respectivas leituras, bem como Coeficiente de Determinação (R2), Desvio Padrão 

(StdDev), Porcentagem de Desvio Padrão Relativo (%RSD), Limite de Detecção (L.D.) 

e Limite de Quantificação (L.Q.). 

Posteriormente à inserção da curva, o equipamento determina o R2, sendo que o 

StdDev é encontrado através da leitura do branco de equipamento, no caso é a água pós-

osmose reversa, com onze réplicas como amostra. Os Limites de Detecção e 

Quantificação são obtidos multiplicando o StdDev por 3 e 30, respectivamente, de 

acordo com especificação do equipamento. 
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3.6.2 – Condições de Operação do Plasma 

- Vazões 

Plasma: 15 L/min 

Auxiliar: 0,2 L/min 

Nebulizador: 0,80 L/min 

- Potência de Rádio Freqüência: 1300 W 

- Bomba: 1,5 mL/min 

- Aquecedor: Desligado 

 

 

Figura 9: Foto ilustrativa do equipamento ICP OES 

 

3.7 – Determinações Analíticas nas Amostras 

Inicialmente, foi dosada a concentração de metais presente nas águas utilizadas 

para o preparo da curva de calibração (água livre de metais) e preparo dos alimentos 

(água padrão). Posteriormente, também foi feita a quantificação dos elementos nos 

alimentos antes e depois do cozimento, com as amostras digeridas. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados de pH e íons metálicos com seus 

respectivos comentários descritos abaixo.  

Inicialmente, serão apresentadas as leituras de pH referentes às três etapas da 

pesquisa que ocorreram com águas natural, padrão e contaminadas com o metal 

alumínio. 

Na primeira etapa, têm-se as leituras de pH nas águas natural e padrão após a 

adição de soluções de HNO3 e NaOH e sal e, também, com posterior fervura das águas.  

Na segunda etapa da pesquisa, havia somente água padrão onde se efetuou a 

leitura de pH após a inclusão de HNO3 50%, NaOH 30% e NaCl. 

Na terceira etapa da pesquisa, mediu-se o pH da amostra antes e após a adição de 

alumínio, sal e NaOH 30%, lembrando que não teve adição de ácido. 

Posteriormente às medições de pH nas águas, foram efetuadas a caracterização da 

curva de calibração e a quantificação dos íons metálicos presentes nas águas das três 

etapas da pesquisa e nos alimentos arroz e feijão in natura, durante e após a cocção. 

Os resultados das amostras de alimento em base úmida referentes aos íons 

metálicos estudados encontram-se no Apêndice E (para a cocção dos alimentos em 

recipientes de alumínio e aço inox) e Apêndice H (para a cocção dos alimentos em 

recipiente revestido com teflon). 
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4.1 – Leituras de pH obtidas nas águas natural e padrão 

Como já foi dito anteriormente, foram preparadas águas padrões com diferentes 

pHs e salinidades, a fim de verificar qual combinação mais influenciaria na possível 

transferência de íons metálicos, principalmente o alumínio, da água para o alimento 

fazendo uso dos recipientes de alumínio e aço inox. 

Posteriormente, também foram preparadas águas padrões com diferentes 

concentrações de alumínio, com o objetivo de analisar a transferência de metais 

utilizando-se uma água de origem contaminada para o preparo dos alimentos em 

recipientes revestidos de teflon. 

 

Nos resultados das próximas tabelas serão apresentadas as leituras de pH, 

efetuadas nas três etapas da pesquisa em amostras natural e padrão, após a adição de 

HNO3 50%, NaOH 30%, NaCl e Alumínio. 
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4.1.1 – Primeira Etapa da Pesquisa 

 

Tabela 15: Leituras de pH das águas natural e padrão 

Amostras Natureza da Água pH 
inicial

NaCl 
(g) 

pH 
posterior 

pH 
pós-fervura 

1 Padrão (HNO3 50%) 3,24 0,0000 3,24 3,29 1,5 % 

2 Padrão (HNO3 50%) 3,24 0,5002 3,32 3,33 3,0 % 

3 Padrão (HNO3 50%) 3,24 1,0031 3,32 3,32 0,0 % 

4 R.P. (sem HNO3) 6,29 0,0000 6,29 8,19 30,2 % 

5 R.P. (sem HNO3) 6,29 0,5008 6,28 8,58 36,6 % 

6 R.P. (sem HNO3) 6,29 1,0053 6,29 8,51 35,3 % 

7 Padrão (com NaOH 30%) 8,59 0,0000 8,59 9,30 8,3 % 

8 Padrão (com NaOH 30%) 8,59 0,5040 8,57 9,35 9,1 % 

9 Padrão (com NaOH 30%) 8,59 1,0020 8,57 9,40 9,7 % 

10 Padrão (com NaOH 30%) 10,40 0,0000 10,40 9,73 -6,4 % 

11 Padrão (com NaOH 30%) 10,40 0,5054 10,33 9,73 -5,8 % 

12 Padrão (com NaOH 30%) 10,40 1,0027 10,33 9,85 -4,6 % 

  

O pH pós-fervura corresponde ao pH depois da fervura, durante 15 minutos, das 

águas natural e padrão em caneca de alumínio. 

Percebe-se que o pH das amostras apresenta uma variação desproporcional após a 

fervura, sendo para as amostras 4, 5, 6, 7, 8 e 9 o pH ficou muito elevado. Para as 

amostras 10, 11 e 12 o pH sofreu uma decrescência e para as amostras 1, 2 e 3 

permaneceu quase sem alteração. 
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4.1.2 – Segunda Etapa da Pesquisa 

 

Tabela 16: Leituras de pH das águas padrões 

pHp Volume pHab NaCl (g) pHs 

6,41 0,5mL ácido 3,42 10,00 3,42 

6,41 0,5mL ácido 3,42 50,00 3,42 

6,41 0,5mL base 10,01 10,00 9,79 

6,41 0,5mL base 10,01 50,00 9,59 

 

pHp: corresponde ao pH da amostra proveniente do sistema de distribuição de Ribeirão 

Preto, ou seja, água potável; 

Volume: corresponde ao volume de HNO3 50% e NaOH 30% adicionados em 4L de 

água potável; 

pHab: corresponde ao pH da água preparada após a adição de ácido/base; 

NaCl: corresponde a massa de NaCl, em gramas, que foi depositada na água potável 

após a adição de ácido/base; 

pHs: corresponde ao pH da água preparada após a adição de ácido/base e sal. 

 

As leituras de pH nas amostras ácidas não apresentaram nenhuma alteração de pH 

após a adição do sal. Já as amostras com pH básicos demonstraram uma leve 

diminuição do pH após a adição do sal. 
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4.1.3 – Terceira Etapa da Pesquisa 

 

Tabela 17: Leituras de pH das águas pós-osmose natural e padrão 

Amostras pHa 
pHb 

2,5g NaCl 
pHc 

NaOH 30% 

Água Padrão 0ppm Al 5,57 5,57 10,87 

Água Padrão 1ppm Al 2,90 2,90 9,91 

Água Padrão 3ppm Al 2,45 2,41 10,86 

Água Padrão 5ppm Al 2,23 2,21 10,09 

Água Padrão 10ppm Al 1,92 1,90 9,55 

 

pHa: corresponde ao pH da água proveniente do sistema de membrana por osmose 

reversa adicionada de alumínio; 

pHb: corresponde ao pH da água após a adição de alumínio e sal; 

pHc: corresponde ao pH da água após adição de Al, NaCl e NaOH 30%. 

 

As leituras de pH nas águas pós-osmose decaíram gradativamente com o aumento 

da concentração de alumínio, pois a solução “mãe” de alumínio é preservada em meio 

ácido. 

Após a adição do sal, o pH manteve-se praticamente inalterado e, logo após, 

elevou-se com a adição de solução alcalina até pH básico. A água estava pronta para o 

experimento em recipiente de teflon. 
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4.2 – Caracterização da curva de calibração 

A seguir, será descrita toda a caracterização da curva inserida no ICP (conforme 

Apêndice A), para posterior leitura das amostras de água e alimentos, tanto in natura 

como digeridas.  

 

Tabela 18: Determinação da Concentração e %RSD para os padrões do Alumínio em 

comprimento de onda 394,401 nm 

Padrões ALUMÍNIO % RSD 

0,1 ppm 0,100 ppm 0,96 

1,0 ppm 0,986 ppm 0,34 

3,0 ppm 2,971 ppm 2,10 

5,0 ppm 4,792 ppm 0,34 

7,0 ppm 6,944 ppm 0,58 

9,0 ppm 8,739 ppm 1,49 

 

A %RSD apresentou-se satisfatória para todos os padrões, com exceção do padrão 

3,0 ppm, que mostrou uma porcentagem 0,1% maior que o recomendado (2%). A 

recomendação é feita pelo fabricante do equipamento com leitura de três réplicas. 

A recuperação dos padrões foi de 95,8 – 100,0%. 
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Tabela 19: Determinação da Concentração e %RSD para os padrões do Cromo em 

comprimento de onda 205,560 nm 

Padrões CROMO % RSD 

0,1 ppm 0,124 ppm 1,44 

1,0 ppm 0,979 ppm 0,42 

3,0 ppm 2,937 ppm 0,11 

5,0 ppm 4,338 ppm 0,67 

7,0 ppm 7,120 ppm 0,22 

9,0 ppm 8,530 ppm 0,98 

 

A %RSD apresentou-se satisfatória para todos os padrões e a recuperação dos 

mesmos foi de 86,8 – 124,0%. 

 

Tabela 20: Determinação da Concentração e %RSD para os padrões do Ferro em 

comprimento de onda 273,955 nm 

Padrões FERRO % RSD 

0,1 ppm 0,103 ppm 1,07 

1,0 ppm 0,994 ppm 0,03 

3,0 ppm 2,817 ppm 0,09 

5,0 ppm 5,121 ppm 0,44 

7,0 ppm 6,867 ppm 0,61 

9,0 ppm 8,539 ppm 0,36 

 

A %RSD apresentou-se satisfatória para todos os padrões e a recuperação dos 

mesmos foi de 93,9 – 103,0%. 
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Tabela 21: Determinação da Concentração e %RSD para os padrões do Níquel em 

comprimento de onda 231,604 nm 

Padrões NÍQUEL % RSD 

0,1 ppm 0,107 ppm 0,64 

1,0 ppm 1,030 ppm 0,76 

3,0 ppm 3,057 ppm 0,65 

5,0 ppm 5,040 ppm 0,03 

7,0 ppm 7,112 ppm 0,87 

9,0 ppm 8,983 ppm 1,00 

 

A %RSD apresentou-se satisfatória para todos os padrões e a recuperação dos 

mesmos foi de 99,8 – 107,0%. 

 

A Tabela 22 retrata toda a caracterização da curva de calibração após a leitura dos 

padrões. 

 

Tabela 22: Caracterização da Curva utilizada para os alimentos preparados em 

recipientes de alumínio e aço inox 

Elementos R2 StdDev L.D. L.Q. 

Alumínio 394,401 0,999472 0,0009 0,0027 0,027 

Cromo 205,560 0,999334 0,0011 0,0033 0,033 

Ferro 273,955 0,999943 0,0009 0,0027 0,027 

Níquel 231,604 0,999944 0,0006 0,0018 0,018 
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Quando alguma leitura obtida no equipamento é menor do que o L.D., representa-

se esta leitura com a sigla N.D., dizendo que a concentração do metal presente foi Não 

Detectada, pois se apresentou menor que o L.D. 

Leituras obtidas entre o L.D. e o L.Q. são consideradas semi-quantitativas, ou seja, 

caracterizam-se por traços que não conseguem ser exatamente quantificados. 

 

Como a Terceira Etapa deste trabalho ocorreu mais adiante, foi realizada outra 

caracterização da curva de calibração para as leituras das amostras de arroz e feijão que 

sofreram cocção em recipientes de teflon. A curva será descrita resumidamente na 

Tabela 23, sendo que os dados completos da mesma encontram-se no Apêndice F. 

 

Tabela 23: Caracterização da Curva utilizada para os alimentos preparados em 

recipientes de teflon 

Elementos R2 StdDev L.D. L.Q. % RSD 

Alumínio 394,401 0,999154 0,0009 0,0027 0,027 1,12 

Cromo 205,560 0,997197 0,0008 0,0024 0,024 0,34 

Ferro 273,955 0,999692 0,0008 0,0024 0,024 1,88 

Níquel 231,604 0,999435 0,0007 0,0021 0,021 1,13 

 

Os resultados apresentaram-se satisfatórios e bastante parecidos com a 

caracterização anteriormente obtida. 
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4.3 – Concentração das amostras de água fervida em recipientes de alumínio e 

teflon 

Adiante, serão apresentadas as concentrações das amostras obtidas nas três etapas 

da pesquisa com a fervura das águas (conforme os Apêndices B, C e G, 

respectivamente).  

Estas amostras não foram digeridas, pois são águas tratadas, potáveis adicionadas 

de ácido, base e sais, mas não possuem compostos como matéria orgânica, sólidos 

suspensos e outros requisitos para sofrerem o processo de digestão, segundo Standard 

Methods. 

 

4.3.1 – Primeira Etapa da Pesquisa 

 

Tabela 24: Concentração de Alumínio nas águas natural e padrão após a fervura em 

caneca de alumínio 

NaCl Tempo de Fervura Temperatura ALUMÍNIO
Amostras pH 

(g) (min) (seg) (ºC) (mg/L) 

1 Muito Ácido 0,0 0 0 23,0 0,034 

1.1 Muito Ácido 0,0 6 45 98,0 1,610 

1.2 Muito Ácido 0,0 15 0 98,0 4,150 

2 Muito Ácido 0,5 0 0 23,0 0,000 

2.1 Muito Ácido 0,5 5 45 98,0 1,950 

2.2 Muito Ácido 0,5 15 0 98,5 4,440 

3 Muito Ácido 1,0 0 0 23,0 0,000 

3.1 Muito Ácido 1,0 5 48 98,0 1,800 
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NaCl Tempo de Fervura Temperatura ALUMÍNIO
Amostras pH 

(g) (min) (seg) (ºC) (mg/L) 

3.2 Muito Ácido 1,0 15 0 98,5 4,250 

4 Ácido 0,0 0 0 23,0 0,000 

4.1 Ácido 0,0 5 43 98,0 1,480 

4.2 Ácido 0,0 15 0 98,5 15,80 

5 Ácido 0,5 0 0 23,0 0,000 

5.1 Ácido 0,5 5 49 98,0 1,090 

5.2 Ácido 0,5 15 0 98,5 18,70 

6 Ácido 1,0 0 0 23,0 0,000 

6.1 Ácido 1,0 5 45 98,0 1,190 

6.2 Ácido 1,0 15 0 98,5 19,30 

7 Básico 0,0 0 0 23,0 0,047 

7.1 Básico 0,0 5 48 98,0 1,650 

7.2 Básico 0,0 15 0 98,5 25,80 

8 Básico 0,5 0 0 23,0 0,025 

8.1 Básico 0,5 5 44 98,0 2,420 

8.2 Básico 0,5 15 0 98,5 35,20 

9 Básico 1,0 0 0 23,0 0,012 

9.1 Básico 1,0 5 33 98,0 2,250 

9.2 Básico 1,0 15 0 98,5 42,00 

10 Muito Básico 0,0 0 0 23,0 0,011 

10.1 Muito Básico 0,0 5 35 98,0 17,800 

10.2 Muito Básico 0,0 15 0 98,5 75,20 
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NaCl Tempo de Fervura Temperatura ALUMÍNIO
Amostras pH 

(g) (min) (seg) (ºC) (mg/L) 

11 Muito Básico 0,5 0 0 23,0 0,032 

11.1 Muito Básico 0,5 6 0 98,0 21,300 

11.2 Muito Básico 0,5 15 0 98,5 83,40 

12 Muito Básico 1,0 0 0 23,0 0,026 

12.1 Muito Básico 1,0 5 33 98,0 22,100 

12.2 Muito Básico 1,0 15 0 98,5 96,70 

 

A concentração de alumínio detectada 0,034 mg/L na primeira amostra, que 

corresponde antes do início da fervura, pode ser considerada um erro aleatório, visto 

que nenhuma das outras amostras, tanto em pH muito ácido quanto ácido, apresentaram 

leitura de alumínio neste ponto inicial. E também pelo fato de que o valor encontrado é 

considerado muito baixo. 

De acordo com as leituras de alumínio supracitadas, constatou-se que com a 

prolongação do tempo de fervura, maior a transferência de alumínio da caneca para a 

água, especialmente em condições de pH e salinidade elevados. 

A Tabela 24 pode ser melhor interpretada pelos gráficos das Figuras 10, 11, 12 e 

13. 
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Figura 10: Gráfico da Concentração de Alumínio nas amostras de pH muito ácido e 

diferentes salinidades 
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Figura 11: Gráfico da Concentração de Alumínio nas amostras de pH ácido e diferentes 

salinidades 
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Figura 12: Gráfico da Concentração de Alumínio nas amostras de pH básico e diferentes 

salinidades 
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Figura 13: Gráfico da Concentração de Alumínio nas amostras de pH muito básico e 

diferentes salinidades 
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4.3.2 – Segunda Etapa da Pesquisa 

Para certificar que as águas com pH básicos e altas salinidades transferem o 

alumínio do recipiente para a água, com maior facilidade, foi realizada esta segunda 

etapa da pesquisa. 

 

Seguem, nas Tabelas 25, 26, 27 e 28, a concentração de Alumínio, Cromo, Ferro e 

Níquel nas águas padrões de pH muito ácido e muito básico, com salinidades de 10g e 

50g de NaCl em 4L de água, após a fervura em recipiente de alumínio. 
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Tabela 25: Concentração de metais na água padrão de pH muito ácido com 10g 

NaCl/4L após a fervura em panela de alumínio, em mg/L 

Amostras Temperatura (ºC) Alumínio Cromo Ferro Níquel 

0 27,8 N.D. N.D. 0,013 N.D. 

1 50,0 0,237 N.D. 0,015 N.D. 

2 60,0 0,390 N.D. 0,019 N.D. 

3 70,0 0,564 N.D. 0,044 N.D. 

4 80,0 0,863 N.D. 0,020 N.D. 

5 90,0 1,238 N.D. 0,045 N.D. 

6 93,5* 1,636 N.D. 0,113 N.D. 

7 95,2 2,519 N.D. 0,029 N.D. 

8 94,6 2,938 N.D. 0,029 N.D. 

9 94,6 3,847 N.D. 0,040 N.D. 

10 94,7 4,689 N.D. 0,069 N.D. 

11 93,8 5,946 N.D. 0,057 N.D. 

12 93,6 10,15 0,005 0,077 N.D. 

13 92,3 20,00 0,005 0,064 N.D. 

 

Alumínio: o elemento alumínio mostra nitidamente um aumento potencial de sua 

concentração com o prolongamento do tempo de aquecimento, demonstrando a 

transferência do metal do recipiente de composição alumínio para a água preparada. 

Cromo: o elemento cromo praticamente não é influenciado pelo aumento da 

concentração, pois permaneceu ao longo do experimento com leituras N.D., 

apresentando concentração de 0,005 mg/L apenas na última hora do experimento; 

leitura esta considerada semi-quantitativa, pois o equipamento apenas detectou, no 
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entanto não consegue quantificar. 

Ferro: o elemento ferro apresentou aumento gradativo da sua concentração até 

amostra 3, possuindo em seguida um comportamento oscilatório na sua concentração, 

demonstrando uma pequena influência da temperatura com o tempo na sua 

concentração. 

Níquel: o elemento níquel não sofre qualquer influência de concentração com o 

aumento do tempo de aquecimento em pH extremamente ácido nesta concentração 

salina (2,5g NaCl/L). 

Em seguida, é exibido o gráfico representativo da Tabela 25: 
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Figura 14: Gráfico da Concentração de metais em água padrão ácida 10g NaCl/4L 
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Tabela 26: Concentração de metais na água padrão de pH muito ácido com 50g 

NaCl/4L após a fervura em panela de alumínio, em mg/L 

Amostras Temperatura (ºC) Alumínio Cromo Ferro Níquel 

0 26,7 0,048 N.D. 0,062 N.D. 

1 50,0 0,916 N.D. 0,068 N.D. 

2 60,0 1,130 N.D. 0,072 N.D. 

3 70,0 1,646 N.D. 0,062 N.D. 

4 80,0 2,060 N.D. 0,050 N.D. 

5 90,0 3,130 N.D. 0,060 N.D. 

6 93,8* 3,718 N.D. 0,050 N.D. 

7 95,8 5,430 N.D. 0,070 N.D. 

8 95,7 6,738 N.D. 0,062 N.D. 

9 95,6 8,236 N.D. 0,068 N.D. 

10 94,3 10,05 N.D. 0,078 N.D. 

11 94,4 13,84 N.D. 0,088 N.D. 

12 94,0 17,14 N.D. 0,064 N.D. 

13 92,8 25,60 0,016 0,144 N.D. 

 

Foi necessária a diluição das amostras para que estas ficassem compatíveis com a 

sensibilidade do equipamento, pois o mesmo não consegue ler amostras com esta 

concentração de salinidade. 

As avaliações analíticas são praticamente semelhantes as da tabela anterior, 

conforme será descrito abaixo, sendo que o aumento da salinidade proporcionou uma 

elevação na transferência de íons metálicos para a amostra. 

Alumínio: o elemento alumínio mostra nitidamente um aumento potencial de sua 
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concentração com o prolongamento do tempo de aquecimento, demonstrando a 

transferência do metal do recipiente de composição alumínio para a água preparada. 

Cromo: o elemento cromo praticamente não é influenciado pelo aumento da 

concentração, pois permaneceu ao longo do experimento com leituras N.D., 

apresentando concentração de 0,016 mg/L apenas na última leitura do experimento; 

leitura esta considerada semi-quantitativa, pois o equipamento apenas detectou, no 

entanto não consegue quantificar. 

Ferro: o elemento ferro apresentou aumento gradativo entre as duas primeiras 

amostras, revelando sem seguida um comportamento oscilatório na sua concentração, a 

qual não estabelece uma relação proporcional entre o tempo de contato e a temperatura. 

Níquel: o elemento níquel não sofre qualquer influência de concentração com o 

aumento do tempo de aquecimento em pH extremamente ácido nesta concentração 

salina (12,5g NaCl/L). 

Em seguida, é exibido o gráfico representativo da Tabela 26: 
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Figura 15: Gráfico da Concentração de metais em água padrão ácida 50g NaCl/4L 
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Tabela 27: Concentração de metais na água padrão de pH muito básico com 10g 

NaCl/4L após a fervura em panela de alumínio, em mg/L 

Amostra Temperatura (ºC) Alumínio Cromo Ferro Níquel 

0 28,4 N.D. N.D. 0,010 N.D. 

1 50,0 0,409 N.D. 0,015 N.D. 

2 60,0 0,721 N.D. 0,015 N.D. 

3 70,0 1,486 N.D. 0,075 N.D. 

4 80,0 2,525 N.D. 0,016 N.D. 

5 90,0 4,009 N.D. 0,016 N.D. 

6 95,0* 6,344 N.D. 0,016 N.D. 

7 95,0 11,26 N.D. 0,016 N.D. 

8 94,3 15,17 N.D. 0,020 N.D. 

9 94,9 18,29 N.D. 0,019 N.D. 

10 95,1 23,56 N.D. 0,020 N.D. 

11 94,0 27,08 N.D. 0,025 N.D. 

12 95,2 34,37 N.D. 0,027 N.D. 

13 96,4 51,97 N.D. 0,047 0,050 

 

As avaliações analíticas permaneceram muito parecidas com a tabela anterior, 

mas, neste caso, o elemento Níquel ao invés do Cromo foi quantificado na última leitura 

do experimento. 

Alumínio: novamente, o elemento alumínio mostra nitidamente um aumento 

potencial de sua concentração com o prolongamento do tempo de aquecimento, 

demonstrando a transferência do metal do recipiente de composição alumínio para a 

água preparada. 
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Cromo: o elemento cromo não sofre qualquer influência de concentração com o 

aumento do tempo de aquecimento em pH extremamente básico nesta concentração 

salina (2,5g NaCl/L). 

Ferro: o elemento ferro apresentou aumento gradativo da sua concentração até 

amostra 3, mas depois disso teve picos de leituras baixos e altos, demonstrando uma 

pequena influência da temperatura com o tempo na sua concentração. 

Níquel: o elemento níquel praticamente não é influenciado pelo aumento da 

concentração, pois permaneceu ao longo do experimento com leituras N.D., 

apresentando concentração de 0,050 mg/L apenas na última leitura do experimento. 

Em seguida, é exibido o gráfico representativo da Tabela 27: 
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Figura 16: Gráfico da Concentração de metais em água padrão básica 10g NaCl/4L 
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Tabela 28: Concentração de metais na água padrão de pH muito básico com 50g 

NaCl/4L após a fervura em panela de alumínio, em mg/L 

Amostras Temperatura 
(ºC) Alumínio Cromo Ferro Níquel

0 26,8 N.D. N.D. 0,028 N.D. 

1 50,0 0,626 N.D. 0,034 N.D. 

2 60,0 0,110 N.D. 0,030 N.D. 

3 70,0 0,156 N.D. 0,036 N.D. 

4 80,0 0,332 N.D. 0,042 N.D. 

5 90,0 0,898 N.D. 0,054 N.D. 

6 93,8* 1,858 N.D. 0,030 N.D. 

7 95,7 4,858 N.D. 0,036 N.D. 

8 95,7 7,718 N.D. 0,034 N.D. 

9 95,7 9,322 N.D. 0,042 N.D. 

10 94,9 11,02 0,008 0,032 N.D. 

11 95,3 13,95 N.D. 0,040 N.D. 

12 98,2 16,64 N.D. 0,034 N.D. 

13 95,1 18,88 N.D. 0,176 N.D. 

 

Fez-se necessária a diluição das amostras a fim de torná-las compatíveis com a 

sensibilidade de detecção do equipamento, o qual limita leitura de concentração salinas 

elevadas. 

Alumínio: na maior parte do experimento, o elemento alumínio teve sua 

concentração gradativamente elevada com a prolongação do tempo de aquecimento, 

demonstrando que o metal presente no recipiente é transferido sistematicamente para a 

água. 
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Cromo: o elemento cromo, como ocorrido nos outros casos, não é influenciado 

pelo aumento da concentração, pois permaneceu ao longo do experimento com leituras 

N.D., apresentando apenas uma leitura semi-quantitativa de 0,008 mg/L na amostra 10, 

podendo portanto, ser considerado um erro aleatório. 

Ferro: o elemento ferro apresentou inicial da sua concentração, mantendo-se 

praticamente inalterado no decorrer do tempo de aquecimento, onde apresentou na 

última leitura um pico de Ferro de 0,176 mg/L. 

Níquel: o elemento níquel, do mesmo modo que as amostras ácidas de 

concentrações salinas 2,5 e 12,5 mg/L, não sofre qualquer influência de concentração 

com o aumento do tempo de aquecimento em pH extremamente básico nesta 

concentração salina (12,5g NaCl/L). 

Em seguida, é exibido o gráfico representativo da Tabela 28: 
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Figura 17: Gráfico da Concentração de metais em água padrão básica 50g NaCl/4L 

 

A partir destas informações foi escolhida a água padrão com pH básico e alta 

salinidade para dar prosseguimento à pesquisa durante o cozimento dos alimentos. 
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4.3.3 – Terceira Etapa da Pesquisa 

Esta etapa diferiu das anteriores, pois partiu de uma água tratada (pós-osmose) 

para ser fervida em recipiente onde (supostamente) não haveria transferência de 

alumínio. Foi selecionado o recipiente com revestimento de teflon. 

 

Seguem, na Tabela 29, as concentrações de Alumínio, Cromo, Ferro e Níquel na 

água tratada in natura, após a fervura em recipiente com revestimento de teflon. 

 

Tabela 29: Concentração de metais na água tratada, após a fervura em panela de teflon, 

em mg/L 

Amostras Temperatura (ºC) Alumínio Cromo Ferro Níquel 

0 28 N.D. N.D. N.D. N.D. 

1 50 N.D. N.D. N.D. N.D. 

2 60 N.D. N.D. N.D. N.D. 

3 70 N.D. N.D. N.D. N.D. 

4 80 N.D. N.D. N.D. N.D. 

5 90 N.D. N.D. N.D. N.D. 

6 96 N.D. N.D. N.D. N.D. 

7 96 N.D. N.D. N.D. N.D. 

8 96 N.D. N.D. N.D. N.D. 

9 96 0,034 N.D. N.D. N.D. 

 

Alumínio: o elemento alumínio praticamente não sofre influência de aumento da 

concentração com o aquecimento gradativo da água, pois apresentou apenas um traço de 

alumínio na última amostra. 
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Cromo: o elemento cromo não sofre qualquer influência de concentração com o 

aquecimento gradativo da água. 

Ferro: o elemento ferro não sofre influência de concentração com o aquecimento 

gradativo da água. 

Níquel: o elemento níquel não sofre qualquer influência de concentração com o 

aquecimento gradativo da água. 

O gráfico seguinte mostra os dados da Tabela 29. 
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Figura 18: Gráfico da Concentração de metais em água tratada (pós-osmose) após 

fervura em recipiente de teflon 

 

4.4 – Concentração de metais em amostras de água 

Antes de iniciar a leitura de metais nas amostras de arroz e feijão digeridas, foi 

efetuada a leitura de metais para a obtenção de suas concentrações nas amostras de 

águas purificadas e in natura (proveniente do sistema de distribuição do município de 

Ribeirão Preto, ou seja, água potável), digeridas via úmida (em béquers de teflon e 

vidro). 

Isto teve a finalidade de mostrar o estado inicial das águas utilizadas para o 
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preparo da curva de calibração do ICP e para o cozimento dos alimentos. Outro fator 

seria verificar se o recipiente onde é realizada a digestão pode contaminar as amostras 

devido a sua composição. 

Os vidros de boro-silicatos são largamente empregados em equipamentos de 

laboratório, onde se exige alta resistência a temperaturas elevadas. No entanto, para se 

obter estas resistências necessárias, são usadas Alumina e Cal em grandes proporções, 

com 10% de óxido bórico e pouco de álcalis para a fabricação das fibras, dada a grande 

superfície que tem as fibras por unidade de peso. 

As Tabelas 30 a 34 mostram os resultados. 

 

Tabela 30: Concentração de metais nas amostras de água pós sistema Milli-Q, em mg/L 

Digestão Material ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 

Não - N.D. N.D. 0,009 N.D. 

Via Úmida Teflon 0,045 N.D. 0,157 N.D. 

Via Úmida Vidro 0,195 N.D. 0,428 N.D. 

 

Alumínio: a concentração do elemento alumínio é elevada após o processo de 

digestão, sendo que a digestão em béquer de vidro altera ainda mais a concentração em 

relação às amostras in natura e digeridas em teflon. 

Cromo: o elemento cromo não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 

de vidro e teflon, foram idênticos e N.D. 

Ferro: a concentração do elemento ferro é elevada após o processo de digestão, 

sendo que a digestão em béquer de vidro altera ainda mais a concentração em relação às 

amostras in natura, e a digestão em teflon. 
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Níquel: o elemento níquel não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 

de vidro e teflon, foram idênticos e N.D. 

 

Tabela 31: Concentração de metais nas amostras de água pós-sistema osmose reversa 

(BE), em mg/L 

Digestão Material ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 

Não - N.D. N.D. 0,007 N.D. 

Via Úmida Teflon 0,051 N.D. 0,129 N.D. 

Via Úmida Vidro 0,136 N.D. 0,259 N.D. 

 

Esta amostra de água denominada pós-osmose reversa é o branco do equipamento 

ICP, ou seja, é a água utilizada tanto para o preparo da curva quanto para a calibração 

do equipamento. 

Alumínio: a concentração do elemento alumínio também é aumentada 

gradativamente depois de passar pela digestão, sendo notada a maior influência da 

digestão em béquer de vidro. 

Cromo: o elemento cromo não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 

de vidro e teflon, foram idênticos (N.D.). 

Ferro: a concentração do elemento ferro também é aumentada gradativamente 

depois de passar pela digestão, sendo notada a maior influência da digestão em béquer 

de vidro. 

Níquel: o elemento níquel não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 



 

 

92

de vidro e teflon, foram idênticos (N.D.). 

 

Tabela 32: Concentração de metais nas amostras de água de abastecimento público do 

município de Ribeirão Preto, em mg/L 

Digestão Material ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 

Não - 0,006 N.D. 0,010 N.D. 

Via Úmida Teflon 0,050 N.D. 0,110 N.D. 

Via Úmida Vidro 0,021 N.D. 0,056 N.D. 

 

Alumínio: o elemento alumínio teve aumento de sua concentração após a digestão, 

sendo que neste caso foi detectada a acentuação de sua concentração após a digestão 

realizada em béquer de teflon. 

 Cromo: novamente, a concentração de cromo permaneceu inalterada após a 

digestão via úmida nos recipientes de vidro e teflon. 

Ferro: o elemento ferro teve aumento de sua concentração após a digestão, mas, 

agora a concentração se acentuou após a digestão em béquer de teflon. 

Níquel: novamente, a concentração de níquel permaneceu inalterada após a 

digestão via úmida nos recipientes de vidro e teflon. 

Estas amostras diferem-se das anteriores por passarem por um processo de 

cloração, pois são águas do sistema de distribuição do município de Ribeirão Preto 

provenientes de poços artesianos que, por sua vez, não possuem um histórico destas 

concentrações de alumínio e ferro na água.  
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Tabela 33: Concentração de metais nas amostras de água padrão (10g NaCl/L) 

utilizadas para o cozimento dos alimentos, em mg/L 

Digestão Material ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 

Não - N.D. N.D. 0,014 N.D. 

Via Úmida Teflon 0,052 N.D. 0,087 N.D. 

Via Úmida Vidro 0,091 N.D. 0,193 N.D. 

 

Alumínio: a concentração do elemento alumínio é elevada após o processo de 

digestão, sendo que a digestão em béquer de vidro altera ainda mais a concentração dos 

elementos citados em relação às amostras in natura. 

Cromo: o elemento cromo não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 

de vidro e teflon, foram idênticos (N.D.). 

Ferro: a concentração do elemento ferro é elevada após o processo de digestão, 

sendo que a digestão em béquer de vidro altera ainda mais a concentração dos 

elementos citados em relação às amostras in natura. 

Níquel: o elemento níquel não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 

de vidro e teflon, mantiveram-se inalterados. 
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Tabela 34: Concentração de metais nas amostras de água padrão (20g NaCl/L) 

utilizadas para o cozimento dos alimentos, em mg/L 

Digestão Material ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 

Não - N.D. N.D. 0,014 N.D. 

Via Úmida Teflon 0,072 N.D. 0,154 N.D. 

Via Úmida Vidro 0,108 N.D. 0,089 N.D. 

 

Alumínio: a concentração do alumínio é elevada após passar pela digestão em 

béquer de teflon e, principalmente, pelo béquer de vidro. 

Cromo: o elemento cromo não é influenciado pela digestão, pois os resultados 

analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida em béquers 

de vidro e teflon, foram idênticos (N.D.). 

Ferro: a concentração do ferro é mais influenciada pela digestão via úmida em 

béquer de teflon do que em vidro. 

Níquel: o elemento níquel também não é influenciado pela digestão, pois os 

resultados analíticos, tanto sem a digestão da amostra, como após digestão via úmida 

em béquers de vidro e teflon, foram idênticos (N.D.). 

 

No total das amostras de água analisadas, todas são influenciadas no aumento da 

concentração de alumínio após o processo de digestão tanto em béquer de vidro quanto 

de teflon. E a maior interferência ocorre principalmente em recipientes de vidro. 

Esta conclusão dá suporte para os artigos que relatam a influência da digestão de 

amostras em recipientes de vidro para leituras de alumínio. E também da necessidade do 

digestor microondas. 

O elemento Ferro também é influenciado em 100% das amostras após o processo 
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de digestão em béquer de vidro e teflon. 

Mas isto é aceitável porque pode haver matéria orgânica complexada na amostra 

que omite a presença do ferro, o qual só é evidenciado após o processo de digestão.  

Certas formas de ferro muito insolúveis (magnetita, ferrita) requerem um processo de 

digestão em substituição ao procedimento colorimétrico convencional descrito no 

Standard Methods (3500-Fe-D). 

 

De agora em diante, a pesquisa terá duas finalidades: 

- verificar se o metal que é transferido do recipiente de alumínio para a água 

também está sendo transferido para os alimentos durante o cozimento em recipientes de 

alumínio e aço inox. E, se comprovada esta transferência, em que concentração. 

- verificar se ocorre transferência de metais quando o recipiente para cozimento é 

revestido de teflon. 

 

Os alimentos cozidos em recipientes de alumínio e aço inox foram digeridos em 

béquer de vidro, porque não havia béquer de teflon disponível no laboratório onde foi 

executada a pesquisa. Apenas na última etapa da pesquisa, utilizou-se béquers de teflon, 

onde foi realizada a digestão dos alimentos preparados em recipiente de teflon e uma 

experiência suscinta com as águas (como descrito anteriormente nos resultados de 

concentração). 

 

4.5 – Concentração de metais nas amostras do alimento Arroz 

A Tabela 35 exibe o valor da umidade do arroz em cada amostra analisada. Destes 

dados, é possível verificar o resultado analítico tanto em base úmida quanto em base 

seca. 
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4.5.1 Arroz preparado em recipientes de alumínio a aço inox com água padrão (água 

potável) básica e diferentes salinidades 

 

Tabela 35: Umidade das amostras de Arroz após cocção em recipientes de Al e Inox 

Massa inicial (g) Massa após 105ºC UMIDADE
Identificação 

Cápsula Amostra Cap+Am Cap+Am % 

1. Arroz Natural 114,6243 10,0306 124,6549 123,4177 12,33 

2. Arroz Lavado 117,4437 10,0690 127,5127 124,9026 25,92 

3. Arroz-Al-10g-5’ 116,2436 10,0178 126,2614 120,4583 57,93 

4. Arroz-Al-10g-10’ 110,8422 10,0749 120,9171 114,3456 65,23 

5. Arroz-Al-10g-15’ 106,3357 10,0868 116,4225 109,9698 63,97 

6. Arroz-Al-10g-Final 113,0052 10,0401 123,0453 116,5428 64,77 

7. Arroz-Al-20g-5’ 120,0970 10,0752 130,1722 124,4158 57,13 

8. Arroz-Al-20g-10’ 112,7904 10,0640 122,8544 116,1350 66,77 

9. Arroz-Al-20g-15’ 114,0277 10,0248 124,0525 117,5825 64,54 

10. Arroz-Al-20g-Final 115,0342 10,0322 125,0664 118,7958 62,50 

11. Arroz-In-10g-5’ 113,4236 10,0442 123,4678 117,5383 59,03 

12. Arroz-In-10g-10’ 110,6815 10,0141 120,6956 113,9434 67,43 

13. Arroz-In-10g-15’ 123,7846 10,0413 133,8259 127,2160 65,83 

14. Arroz-ln-10g-Final 111,4102 10,0030 121,4132 114,8038 66,07 

15. Arroz-In-20g-5’ 114,3455 10,0431 124,3886 118,4846 58,79 

16. Arroz-In-20g-10’ 118,2131 10,0400 128,2531 121,5038 67,22 

17. Arroz-In-20g-15’ 103,3289 10,0173 113,3462 106,6592 66,75 

18. Arroz-In-20g-Final 115,9949 10,0347 126,0296 119,3918 66,15 

Onde: cap+am: Cápsula + Amostra 
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A Tabela 35 corresponde à identificação das amostras do alimento arroz cozido 

em recipiente de alumínio (Al) com água padrão de pH básico e concentração 10 e 20g 

NaCl / L, nos intervalos de 5, 10, 15 e 20 (final) minutos.  

 

Depois de realizadas as leituras de metais nas águas, iniciaram-se as leituras dos 

metais nas amostras de arroz, tanto naturais, lavados como depois de cozidos em 

recipientes de alumínio e aço inox e digeridos via úmida em béquer de vidro. 

Os resultados analíticos dos alimentos, em mg/L, encontram-se no Apêndice D. 

As Rabelas 36, 37 e 38 relatam as concentrações de metais (em base seca) no 

alimento Arroz, sendo que as análises relativas à base úmida encontram-se no Apêndice 

E. 

 

Tabela 36: Concentração de metais no Arroz Natural e Lavado 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

1. Arroz Natural - 0,487 N.D. 2,146 0,078 

2. Arroz Lavado - 0,284 N.D. 1,638 0,420 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

1. Arroz Natural 8,78 2,772 0,000 12,215 0,444 

2. Arroz Lavado 7,44 1,909 0,000 11,012 2,823 

 

Uma massa (base úmida) conhecida do alimento, aproximadamente 10g, é pesada 

e avolumada a 50mL com água purificada em balão volumétrico para o posterior 

processo de digestão. Conhecendo-se o peso inicial, a umidade e o volume final, faz-se 
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a conversão das unidades de mg/L para mg/kg em base úmida e base seca. 

 

Comentários sobre a transferência dos íons metálicos: 

Alumínio: a concentração de alumínio presente no Arroz Natural foi um pouco 

superior ao do Arroz Lavado, talvez porque íons metálicos dispersos possam ter sido 

retirados ao lavar. 

Cromo: a concentração de cromo tanto no Arroz Natural como depois de Lavado 

foi N.D. 

Ferro: a concentração de ferro, assim como do alumínio, no Arroz Natural foi um 

pouco maior que a apresentada no arroz depois de Lavado com água corrente da rede de 

distribuição. 

Níquel: a concentração de níquel no Arroz Lavado foi muito mais elevada do que 

no Arroz Natural. Este fato pode estar relacionado com o níquel sendo um constituinte 

natural presente no arroz. 
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Tabela 37: Concentração de metais no arroz após o preparo em recipiente de alumínio 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

3. Arroz-Al-10g-5’ - 0,241 N.D. 1,529 0,138 

4. Arroz-Al-10g-10’ - 0,382 N.D. 2,494 0,280 

5. Arroz-Al-10g-15’ - 0,347 N.D. 0,225 0,004 

6. Arroz-Al-10g-Final - 0,360 N.D. 0,216 N.D. 

7. Arroz-Al-20g-5’ - 0,246 N.D. 0,181 N.D. 

8. Arroz-Al-20g-10’ - 0,300 N.D. 0,196 N.D. 

9. Arroz-Al-20g-15’ - 0,404 N.D. 0,165 N.D. 

10. Arroz-Al-20g-Final - 0,280 N.D. 0,134 N.D. 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

3. Arroz-Al-10g-5’ 4,23 2,850 N.D. 18,082 1,632 

4. Arroz-Al-10g-10’ 3,48 5,482 N.D. 35,793 4,018 

5. Arroz-Al-10g-15’ 3,62 4,796 N.D. 3,110 0,055 

6. Arroz-Al-10g-Final 3,54 5,079 N.D. 3,047 N.D. 

7. Arroz-Al-20g-5’ 4,29 2,866 N.D. 2,109 N.D. 

8. Arroz-Al-20g-10’ 3,35 4,478 N.D. 2,926 N.D. 

9. Arroz-Al-20g-15’ 3,56 5,668 N.D. 2,315 N.D. 

10. Arroz-Al-20g-Final 3,76 3,722 N.D. 1,781 N.D. 

 

Comentários sobre a transferência dos íons metálicos: 

- Alumínio: houve transferência de alumínio para todas as amostras de arroz 
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durante o cozimento, sendo que os valores mais elevados se apresentaram aos 10 

minutos (água padrão 10g NaCl/L) e 15 minutos (água padrão 20g NaCl/L), cujas 

concentrações foram 5,482 e 5,668 mg/kg, respectivamente. 

- Cromo: a concentração de cromo em todas as amostras de arroz também foi N.D, 

demonstrando que não há transferência deste elemento do recipiente (constituído 

principalmente de alumínio) para o alimento. 

- Ferro: houve transferência de ferro para todas as amostras de arroz durante o 

cozimento, sendo que os valores mais elevados se apresentaram aos 10 minutos de 

experiência com água padrão 10g/L e 20g/L, correspondente a 35,793 e 2,926 mg/kg, 

respectivamente. Esta ocorrência se deve ao fato que no tempo de 10 minutos de cocção 

ocorre o primeiro pico de temperatura. 

- Níquel: houve transferência deste elemento para o alimento apenas quando o 

mesmo foi cozido com água de salinidade 10g/L, mas esta transferência não manteve 

um comportamento linear uniforme no aumento da concentração com o decorrer do 

tempo de cozimento. A concentração aos 10min>5min>15min, não proporcionalmente 

ao valor da temperatura durante o cozimento (99,5; 95,6 e 98,5 ºC). 

Novamente, os metais analisados em base seca mostraram-se aleatórios e não 

seguiram um aumento da concentração com a prolongação do tempo de cozimento ou 

temperatura. O que está ocorrendo, na maioria dos casos, é que há praticamente igual ou 

maior transferência de metais quando do uso da água padrão de salinidade 10g/L, como 

pode ser visto nos gráficos a seguir. 
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Figura 19: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de alumínio com água padrão básica 10g/L NaCl 
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Figura 20: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de alumínio com água padrão básica 20g/L NaCl 

 

Como pode ser observado nas Figuras 19 e 20, não houve comportamentos 

concordantes para os íons metálicos analisados no Arroz após cocção em utensílios de 

alumínio. 
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Tabela 38: Concentração de metais no arroz após o preparo em recipiente de aço inox 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

11. Arroz-In-10g-5’ - 0,384 N.D. 0,552 N.D. 

12. Arroz-In-10g-10’ - 0,603 N.D. 0,905 N.D. 

13. Arroz-In-10g-15’ - 0,368 N.D. 0,659 N.D. 

14. Arroz-ln-10g-Final - 0,324 N.D. 0,496 N.D. 

15. Arroz-In-20g-5’ - 0,337 N.D. 0,654 N.D. 

16. Arroz-In-20g-10’ - 0,403 0,024 0,925 N.D. 

17. Arroz-In-20g-15’ - 0,382 N.D. 0,701 N.D. 

18. Arroz-In-20g-Final - 0,433 N.D. 0,807 N.D. 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

11. Arroz-In-10g-5’ 4,10 4,682 N.D. 6,730 N.D. 

12. Arroz-In-10g-10’ 3,28 9,184 N.D. 13,783 N.D. 

13. Arroz-In-10g-15’ 3,44 5,353 N.D. 9,585 N.D. 

14. Arroz-ln-10g-Final 3,41 4,756 N.D. 7,280 N.D. 

15. Arroz-In-20g-5’ 4,14 4,068 N.D. 7,895 N.D. 

16. Arroz-In-20g-10’ 3,28 6,141 0,366 14,095 N.D. 

17. Arroz-In-20g-15’ 3,34 5,710 N.D. 10,478 N.D. 

18. Arroz-In-20g-Final 3,41 6,351 N.D. 11,837 N.D. 

 

A identificação das amostras da Tabela 38 corresponde ao alimento arroz cozido 

em recipiente de aço inox (In) com água padrão de pH básico e concentração 10 e 20g 
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NaCl/L, nos intervalos de 5, 10, 15 e 20 (final) minutos.  

 

Comentários sobre a transferência dos íons metálicos: 

- Alumínio: Houve transferência de alumínio para todas as amostras de arroz 

durante o cozimento, sendo que os valores mais elevados se apresentaram aos 10 

minutos (10g/L) e 20 minutos (20g/L), com concentrações de 9,184 e 6,351 mg/kg, 

respectivamente. Algumas hipóteses para esta anomalia ocorrida podem ser advindas do 

laboratório, como vidraria, ácido ou água tratada contaminados, partículas dispersas na 

capela de digestão, etc.   

Um fato observado durante o experimento é que recipientes de inox atingem 

temperaturas mais elevadas e em um menor intervalo de tempo em relação ao material 

alumínio. 

- Cromo: a concentração de cromo em quase todas as amostras de arroz foi N.D, 

com exceção do ponto de água padrão 20g/L que aos 10 minutos apresentou 0,366 

mg/kg. Este valor pode ser considerado um erro aleatório, pois é um valor muito baixo, 

onde a leitura obtida está entre o L.D. (Limite de Detecção) e o L.Q. (Limite de 

Quantificação), isto é, sabe-se que o íon existe porque foi detectado um traço, no 

entanto, não pode ser exatamente quantificado. 

- Ferro: houve transferência de ferro para todas as amostras de arroz durante o 

cozimento, sendo que as concentrações mais altas apareceram aos 10 minutos, tanto da 

água padrão contendo 10g/L como 20g/L de sal, 13,783 e 14,095 mg/kg, 

respectivamente. Estas concentrações são praticamente idênticas, não podendo 

novamente tirar alguma conclusão sobre a maior transferência do ferro na água de maior 

ou menor salinidade. 

O fato que se repetiu é que a maior concentração de ferro ocorreu novamente aos 
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10 minutos de experiência. No entanto, o alimento cozido com 10g NaCl apresentou 

maior concentração de ferro ao utilizar a panela de alumínio. Já, o aumento de sal para 

20g faz com que a concentração de ferro seja maior quando utilizada a panela de aço 

inox. 

- Níquel: a concentração de níquel em todas as amostras de arroz foi N.D, 

demonstrando que não houve detecção deste elemento do recipiente (aço inox) para o 

alimento. 

 

Do mesmo modo, como pode ser visto nos gráficos seguintes, os elementos 

analisados em base seca mostraram-se bastante aleatórios e, até o momento, continuam 

não seguindo uma orientação de interdependência com os termos de salinidade e 

temperatura. 
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Figura 21: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de aço inox com água padrão básica 10g/L NaCl 
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Figura 22: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de aço inox com água padrão básica 20g/L NaCl 

 

Assim, houve comportamentos concordantes para os metais analisados no Arroz 

em recipientes de Aço Inox, conforme pode ser visto nas Figuras 21 e 22. 

 

 

4.5.2 Arroz preparado em recipiente de teflon com água padrão (água tratada) básica, 

salina e diferentes concentrações de alumínio 

A Tabela 39 exibe o valor da umidade do arroz em cada amostra analisada. Destes 

dados, é possível verificar o resultado analítico tanto em base úmida quanto em base 

seca. 
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Tabela 39: Umidade das amostras de Arroz após cocção em recipiente de teflon 

Massa inicial (g) Massa após 105ºC UMIDADE
Identificação 

Cápsula Amostra Cap+Am Cap+Am % 

1.Arroz-Tef-0ppmAl-5’ 95,7045 10,3596 106,0641 99,4780 63,57 

2.Arroz-Tef-0ppmAl-10’ 106,3270 10,0342 116,3612 109,7107 66,28 

3.Arroz-Tef-0ppmAl-Final 86,0493 10,1117 96,1610 89,5302 65,58 

4.Arroz-Tef-1ppmAl-5’ 87,0720 10,2328 97,3048 91,6075 55,68 

5.Arroz-Tef-1ppmAl-10’ 114,6197 10,1016 124,7213 118,1325 65,23 

6.Arroz-Tef-1ppmAl-Final 117,6948 10,1696 127,8644 121,4320 63,25 

7.Arroz-Tef-3ppmAl-5’ 83,7374 10,4075 94,1449 87,9137 59,87 

8.Arroz-Tef-3ppmAl-10’ 110,3138 10,0461 120,3599 113,8019 65,28 

9.Arroz-Tef-3ppmAl-Final 116,4700 10,0621 126,5321 119,9067 65,85 

10.Arroz-Tef-5ppmAl-5’ 110,2671 10,0227 120,2898 114,2618 60,14 

11.Arroz-Tef-5ppmAl-10’ 110,0064 10,2087 120,2151 113,3957 66,80 

12.Arroz-Tef-5ppmAl-Final 109,9520 10,1680 120,1200 113,4165 65,93 

13.Arroz-Tef-10ppmAl-5’ 112,9975 10,1619 123,1594 117,0228 60,39 

14.Arroz-Tef-10ppmAl-10’ 113,4045 10,2051 123,6096 116,8856 65,89 

15.Arroz-Tef-10ppmAl-Final 120,0868 10,0788 130,1656 123,5913 65,23 

 

A identificação das amostras da Tabela 39 corresponde ao alimento arroz cozido 

em recipiente revestido de teflon (Tef) com água padrão (tratada), básica, salinidade 

2.5g/L e contaminada com alumínio nas seguintes concentrações: 0 – 1 – 3 – 5 – 10 

ppm ou mg/kg. As amostras foram recolhidas nos intervalos de 5, 10, 14 (final) 

minutos.  
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As Tabelas 40 e 41 tabelas relatam as concentrações de metais, em mg/L e mg/kg 

base seca no alimento Arroz, sendo que os resultados das análises relativas à base úmida 

encontram-se no Apêndice H. 

 

Tabela 40: Concentração de metais no arroz após o preparo em recipiente de teflon, em 

mg/L 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

1.Arroz-Tef-0ppmAl-5’ - 0,170 N.D. 0,148 N.D. 

2.Arroz-Tef-0ppmAl-10’ - 0,219 N.D. 0,342 N.D. 

3.Arroz-Tef-0ppmAl-Final - 0,351 N.D. 0,321 N.D. 

4.Arroz-Tef-1ppmAl-5’ - 0,235 N.D. 0,154 N.D. 

5.Arroz-Tef-1ppmAl-10’ - 0,326 N.D. 0,120 N.D. 

6.Arroz-Tef-1ppmAl-Final - 0,355 N.D. 0,275 N.D. 

7.Arroz-Tef-3ppmAl-5’ - 0,501 N.D. 0,219 N.D. 

8.Arroz-Tef-3ppmAl-10’ - 0,537 N.D. 0,089 N.D. 

9.Arroz-Tef-3ppmAl-Final - 0,542 N.D. 0,086 N.D. 

10.Arroz-Tef-5ppmAl-5’ - 0,604 N.D. 0,100 N.D. 

11.Arroz-Tef-5ppmAl-10’ - 0,799 N.D. 0,066 N.D. 

12.Arroz-Tef-5ppmAl-Final - 0,868 N.D. 0,193 N.D. 

13.Arroz-Tef-10ppmAl-5’ - 1,145 N.D. 0,210 N.D. 

14.Arroz-Tef-10ppmAl-10’ - 1,290 N.D. 0,087 N.D. 

15.Arroz-Tef-10ppmAl-Final - 1,495 N.D. 0,115 N.D. 
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Tabela 41: Concentração de metais no arroz após o preparo em recipiente de teflon, em 

mg/kg 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

1.Arroz-Tef-0ppmAl-5’ 3,65 2,331 N.D. 2,029 N.D. 

2.Arroz-Tef-0ppmAl-10’ 3,38 3,238 N.D. 5,056 N.D. 

3.Arroz-Tef-0ppmAl-Final 3,46 5,068 N.D. 4,635 N.D. 

4.Arroz-Tef-1ppmAl-5’ 4,46 2,633 N.D. 1,725 N.D. 

5.Arroz-Tef-1ppmAl-10’ 3,50 4,660 N.D. 1,715 N.D. 

6.Arroz-Tef-1ppmAl-Final 3,69 4,806 N.D. 3,723 N.D. 

7.Arroz-Tef-3ppmAl-5’ 4,03 6,211 N.D. 2,715 N.D. 

8.Arroz-Tef-3ppmAl-10’ 3,49 7,687 N.D. 1,274 N.D. 

9.Arroz-Tef-3ppmAl-Final 3,43 7,896 N.D. 1,253 N.D. 

10.Arroz-Tef-5ppmAl-5’ 4,02 7,509 N.D. 1,243 N.D. 

11.Arroz-Tef-5ppmAl-10’ 3,33 11,997 N.D. 0,991 N.D. 

12.Arroz-Tef-5ppmAl-Final 3,41 12,713 N.D. 2,827 N.D. 

13.Arroz-Tef-10ppmAl-5’ 3,99 14,353 N.D. 2,632 N.D. 

14.Arroz-Tef-10ppmAl-10’ 3,43 18,797 N.D. 1,268 N.D. 

15.Arroz-Tef-10ppmAl-Final 3,50 21,328 N.D. 1,641 N.D. 

 

Os gráficos que segues exibes as concentrações dos íons metálicos (Al, Cr, Ni, Fe) 

em função do tempo, após cocção com água contendo: 

0 ppm Al, 1 ppm Al, 3 ppm Al, 5 ppm Al e 10 ppm Al, respectivamente. 

 



 

 

109

0

2

4

6

0 5 10 15
Tempo (min)

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
(m

g/
kg

)

Alumínio
Cromo
Ferro
Níquel

 

Figura 23: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e contendo 0ppm Al 
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Figura 24: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e contendo 1ppm Al 
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Figura 25: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e contendo 3ppm Al 
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Figura 26: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e contendo 5ppm Al 
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Figura 27: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de arroz, 

após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e contendo 10ppm Al 

 

Para obter uma melhor visualização do comportamento de cada metal, seguem as 

Figuras 28, 29, 30 e 31 com seus respectivos comentários sobre a migração de cada 

elemento para o Arroz. 
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Figura 28: Gráfico da Concentração do metal Alumínio (em base seca) nas amostras de 

arroz, após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Alumínio: a concentração de alumínio foi 

progressivamente elevada com o tempo de cocção e com a concentração de água 

contaminada.  

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que a migração do íon para a 

água e desta para o alimento é superior em relação ao que o próprio alimento possui 

mais contaminação, em ppm Al. 

Pelo fato da concentração de alumínio ter obtido níveis de 5 ppm Al, induz a 

consideração de que o próprio alimento é também responsável pelo índice de migração 

de alumínio obtido no final da cocção em relação ao arroz in natura lavado que possui 

aproximadamente 2 mg/kg Al. 

Conclui-se também que quando se faz uso de uma água contaminada com 

alumínio, a migração do metal para o alimento através da água é ainda maior que a 

contaminação, provavelmente pelos fatores de pressão, temperatura, umidade e o 

próprio alimento. 

Neste estudo, não foi encontrada a saturação de água contaminada, pois a água 
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com 10 mg/kg Al (+ 2 mg/kg arroz in natura) utilizada no preparo do arroz atingiu 

níveis de 21 mg/kg no final da cocção. 
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Figura 29: Concentração do metal Cromo (em base seca) nas amostras de arroz, após o 

preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Cromo: este metal não foi influenciado por 

nenhuma das condições estudadas (contaminação da água com alumínio e 

prolongamento da cocção), pois não foi detectado Cromo nos alimentos de arroz. 
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Figura 30: Gráfico da Concentração do metal Ferro (em base seca) nas amostras de 

arroz, após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Ferro: este íon apresentou um comportamento 

desordenado em relação ao tempo de cocção e a água contaminada utilizada para o 

preparo do arroz, pois sua maior concentração foi atingida em todos os tempos de 

cocção (5, 10 e 14 minutos). Os níveis de migração de ferro foram muito parecidos, em 

média foi encontrado aproximadamente 2,3 mg/kg, concluindo que o uso de uma 

contaminada com alumínio não afeta o elemento ferro. 
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Figura 31: Gráfico da Concentração do metal Níquel (em base seca) nas amostras de 

arroz, após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Níquel: este metal não foi influenciado por 

nenhuma das condições estudadas (contaminação da água com alumínio e 

prolongamento da cocção), pois não foi detectado Níquel nos alimentos. 

 

 

Deste modo, houve comportamentos concordantes para os quatro íons (Al, Cr, Fe, 

Ni) analisados no Arroz após cocção em utensílio revestido com teflon. 
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4.6 – Concentração de metais nas amostras do alimento Feijão 

A Tabela 42 exibe o valor da umidade do feijão em cada amostra analisada. Destes 

dados, é possível verificar o resultado analítico tanto em base úmida quanto em base 

seca. 

 

4.6.1 Feijão preparado em panelas de pressão de alumínio e teflon (com recipiente de 

inox dentro) com água padrão (água potável) básica e diferentes salinidades 

 

Tabela 42: Umidade das amostras de Feijão após cocção em recipientes de Al e Inox 

Massa inicial (g) Massa após 105ºC UMIDADE
Identificação 

Cápsula Amostra Cap+Am Cap+Am % 

19. Feijão Natural 106,3358 10,1629 116,4987 114,8973 15,76 

20. Feijão Lavado 113,0074 10,3200 123,3274 117,3161 58,25 

21. Feijão-Al-10g-F1 106,2513 10,3961 116,6474 109,7348 66,49 

22. Feijão-Al-10g-Final 114,6303 10,1492 124,7795 117,2131 74,55 

23. Feijão-Al-20g-F1 115,0270 10,1975 125,2245 118,6052 64,91 

24. Feijão-Al-20g-Final 114,0242 10,1118 124,1360 116,6863 73,67 

25. Feijão-In-10g-F1 112,7861 10,1870 122,9731 116,8677 59,93 

26. Feijão-In-10g-Final 120,0961 10,1658 130,2619 122,8018 73,38 

27. Feijão-In-20g-F1 110,3317 10,2596 120,5913 114,4272 60,08 

28. Feijão-In-20g-Final 111,4078 10,2589 121,6667 114,2509 72,29 

 

A identificação das amostras da Tabela 42 corresponde ao alimento feijão cozido 

em recipientes de alumínio (Al) de aço inox (In) com água padrão de pH básico e 

concentração 10 e 20g NaCl/L, nos intervalos chamados F1 e Final.  
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O termo F1 significa o momento da primeira fervura, onde a pressão é aliviada e 

retirada uma amostra para análise. Este tempo ocorreu em média aos 10 minutos. 

Depois de retirada a primeira alíquota, a panela retorna ao fogão onde atinge a 

segunda fervura (F2), a qual não está na tabela porque neste momento não é recolhida 

amostra para análise. Quando atinge F2, por volta de 17 minutos, se inicia a contagem 

de mais 40 minutos para retirada da amostra de feijão Final, ou seja, pronto para 

consumo.  

Os tempos de F1, F2 e Final não fixos, pois depende do tempo para atingir 

fervura, abrir panela, coletar amostra, fechar panela, etc. No decorrer destas ações o 

cronômetro continua acionado e é por isto que o feijão final é sempre 40 minutos depois 

da segunda fervura. 

 

Depois de realizadas as leituras de metais nas amostras de arroz, iniciaram-se as 

leituras nas amostras de feijão, tanto natural, lavado como depois de cozido em 

recipientes de alumínio e aço inox e digerido via úmida em béquer de vidro. 

Os resultados analíticos dos alimentos, em mg/L, encontram-se no Apêndice D. 

 

As Tabelas 43, 44 e 45 relatam as concentrações de metais (em base seca) no 

alimento Feijão, sendo que as análises relativas à base úmida encontram-se no  

Apêndice E. 
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Tabela 43: Concentração de metais no Feijão Natural e Lavado 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

19. Feijão Natural - 4,988 N.D. 15,600 0,012 

20. Feijão Lavado - 1,972 N.D. 9,190 0,197 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

19. Feijão Natural 8,65 28,828 N.D. 90,158 0,069 

20. Feijão Lavado 4,18 23,617 N.D. 110,060 2,359 

 

A conversão das unidades é feita da mesma maneira como no arroz. Uma massa 

(base úmida) conhecida do alimento, aproximadamente 10g, é pesada e avolumada a 

50mL com água purificada em balão volumétrico para o posterior processo de digestão.  

 

Comentários sobre a transferência dos íons metálicos: 

- Alumínio: a concentração de alumínio presente no Feijão Natural foi superior a 

do Feijão depois de Lavado com água corrente da rua, como ocorreu com o alimento 

arroz. Talvez porque íons metálicos dispersos possam ter sido retirados ao lavar. 

- Cromo: a concentração de cromo tanto no Feijão Natural como depois de Lavado 

foi N.D., da mesma maneira relatada com o alimento arroz. 

- Ferro: a concentração de ferro presente no Feijão Natural foi inferior a do Feijão 

Lavado. O alimento feijão já contém ferro na sua constituição e, depois de ficar 

submerso em água durante uma noite para posterior cocção, ficou mais dissolvido e teve 

sua concentração elevada. 

- Níquel: a concentração de níquel no Feijão Lavado foi muito mais elevada do 



 

 

118

que no Feijão Natural, identicamente ao ocorrido no arroz. Este fato pode estar 

relacionado com o níquel sendo, também, um constituinte natural presente no feijão. 

 

Comparando-se os alimentos Arroz e Feijão, as concentrações de alumínio e ferro 

no feijão são muito superiores as do arroz, mas com o níquel é ao contrário, pois sua 

concentração é maior no arroz. 

A Tabela 44 ilustra a concentração dos íons metálicos após a cocção em panela de 

pressão de alumínio. 

 

Tabela 44: Concentração de metais no feijão após o preparo em panela de pressão de 

alumínio 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

21. Feijão-Al-10g-F1 - 1,330 N.D. 4,980 N.D. 

22. Feijão-Al-10g-Final - 2,063 N.D. 5,151 N.D. 

23. Feijão-Al-20g-F1 - 1,692 N.D. 7,317 0,002 

24. Feijão-Al-20g-Final - 1,383 N.D. 3,985 N.D. 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

21. Feijão-Al-10g-F1 3,47 19,137 N.D. 71,655 N.D. 

22. Feijão-Al-10g-Final 2,62 39,312 N.D. 98,156 N.D. 

23. Feijão-Al-20g-F1 3,65 23,160 N.D. 100,154 0,027 

24. Feijão-Al-20g-Final 2,65 26,054 N.D. 75,074 N.D. 
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A identificação das amostras da Tabela 44 corresponde ao alimento feijão cozido 

em panela de pressão de alumínio (Al) com água padrão de pH básico e concentração 

10 e 20g NaCl/L e recolhidos em dois intervalos de tempo.  

 

Comentários sobre a transferência dos íons metálicos: 

- Alumínio: houve transferência de alumínio para todas as amostras de feijão 

durante o seu preparo, mas os resultados mais altos foram 39,312 mg/kg em Final-10g/L 

e 26,054 mg/kg ao Final-20g/L, não seguindo qualquer linearidade com a salinidade e 

temperatura. 

- Cromo: a concentração de cromo em todas as amostras de feijão também foi 

N.D, demonstrando que não há transferência deste elemento do recipiente (constituído 

principalmente de alumínio) para o alimento. 

- Ferro: houve transferência de ferro para todas as amostras de feijão durante o seu 

preparo, sendo que os resultados mais altos foram 98,156 mg/kg em Final-10g/L e 

100,154 mg/kg em F1-20g/L. 

- Níquel: a concentração deste metal em quase todas as amostras de feijão foi N.D, 

com exceção do ponto F1-20g/L que apresentou 0,027 mg/kg. Este valor pode ser 

considerado um erro aleatório, pois é um valor muito baixo, em que a leitura obtida está 

entre o L.D. e o L.Q. 

 

Na salinidade 10g/L, quanto maior o tempo de cocção maior a taxa de 

transferência dos metais Alumínio e Ferro. 

Em 20g/L, com o aumento do tempo de cocção, menor a transferência de ferro. 

O que se observa é como se tivesse encontrado o ponto de saturação de ferro 

quanto à salinidade e, também, como se este íon fosse liberado sempre no primeiro pico 
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de temperatura, como já ocorreu anteriormente. 
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Figura 32: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em panela de pressão de alumínio com água padrão básica 10g/L NaCl 
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Figura 33: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em panela de pressão de alumínio com água padrão básica 20g/L NaCl 
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A Tabela 45 ilustra a concentração dos íons metálicos após a cocção em panela de 

pressão revestida de teflon com recipiente de aço inox dentro. 

 

Tabela 45: Concentração de metais no feijão após o preparo em recipiente de aço inox 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

25. Feijão-In-10g-F1 - 1,694 N.D. 7,063 N.D. 

26. Feijão-In-10g-Final - 1,721 N.D. 5,607 N.D. 

27. Feijão-In-20g-F1 - 1,438 N.D. 6,205 N.D. 

28. Feijão-In-20g-Final - 1,154 N.D. 3,747 N.D. 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

25. Feijão-In-10g-F1 4,13 20,522 N.D. 85,566 N.D. 

26. Feijão-In-10g-Final 2,71 31,754 N.D. 103,453 N.D. 

27. Feijão-In-20g-F1 4,07 17,675 N.D. 76,269 N.D. 

28. Feijão-In-20g-Final 2,82 20,455 N.D. 66,415 N.D. 

 

A identificação das amostras da Tabela 45 corresponde ao alimento feijão cozido 

em panela de pressão com revestimento de teflon com recipiente de aço inox (In) com 

água padrão de pH básico, concentração 10 e 20g NaCl/L e recolhidos em dois 

intervalos de tempo.  

 

Comentários sobre a transferência dos íons metálicos: 

- Alumínio: houve transferência de alumínio para todas as amostras de feijão 

durante o cozimento, sendo que os valores mais elevados se apresentaram em Final (10 
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e 20 g/L), 31,754 e 20,455 mg/kg, respectivamente. Este fato é idêntico ao ocorrido 

quando o feijão sofreu cocção em panela de alumínio, sendo que os valores em panela 

de alumínio foram mais elevados. 

- Cromo: a concentração de cromo em todas as amostras de feijão também foi 

N.D, demonstrando que não há níveis detectados deste elemento do recipiente (aço 

inox) para o alimento. (como ocorreu com o feijão em panela de pressão de alumínio) 

- Ferro: houve transferência de ferro para todas as amostras de feijão durante o 

cozimento, sendo que as concentrações mais altas apareceram em Final-10g/L e F1-

20g/L, com concentrações de 103,453 mg/kg e 76,269 mg/kg, respectivamente e 

análogo ao que ocorre com a panela de alumínio. 

- Níquel: a concentração de níquel em todas as amostras de feijão foi N.D, 

demonstrando que não há níveis detectados deste elemento do recipiente (aço inox) para 

o alimento (como ocorreu com o arroz em panela de aço inox). 

 

Os gráficos do feijão em recipientes de alumínio e inox apresentam configurações 

muito parecidas. 

Praticamente, todos os resultados de alumínio do feijão feito em recipiente de inox 

são menores do que quando em panela de pressão de alumínio. 

Todas as concentrações detectadas de ferro em recipiente de inox são maiores do 

que em panela de pressão de alumínio, provavelmente pela constituição da liga e pelo 

fato do recipiente inox atingir temperaturas mais elevadas. 

Na salinidade 10g/L, quanto maior o tempo de cocção maior a taxa de 

transferência dos metais Alumínio e Ferro. E, novamente, em 20g/L, com o aumento do 

tempo de cocção, menor a transferência de ferro. 

Os resultados de alumínio indicam, possivelmente, que este metal encontrou sua 
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saturação quanto à salinidade, pois os valores em 20g/L são menores que em 10g/L, 

porém, ainda não saturou quanto ao tempo de cocção, pois continuou com elevada 

liberação de íons na panela de pressão. 
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Figura 34: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em recipiente de aço inox com água padrão básica 10g/L NaCl 
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Figura 35: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em recipiente de aço inox com água padrão básica 20g/L NaCl 
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Deste modo, houve comportamentos concordantes para os quatro íons (Al, Cr, Fe, 

Ni) analisados no Feijão em recipientes de alumínio e aço inox, conforme pode ser visto 

nas Figuras 32, 33, 34 e 35. 

 

4.6.2 Feijão preparado em panela de pressão de teflon com água padrão (água tratada) 

básica, salina e diferentes concentrações de alumínio 

A Tabela 46 exibe o valor da umidade do feijão em cada amostra analisada. Destes 

dados, é possível verificar o resultado analítico tanto em base úmida quanto em base 

seca. 

 

Tabela 46: Umidade das amostras de Feijão após cocção em recipiente de teflon 

Massa inicial (g) Massa após 105ºC UMIDADE 
Identificação 

Cápsula Amostra Cap+Am Cap+Am % 

16.Feijão-Tef-0ppmAl-F1 104,5248 10,3656 114,8904 107,8576 67,85 

17.Feijão-Tef-0ppmAl-Final 106,2428 10,4594 116,7022 108,9089 74,51 

18.Feijão-Tef-1ppmAl-F1 110,6674 10,2850 120,9524 114,0059 67,54 

19.Feijão-Tef-1ppmAl-Final 103,3180 10,3777 113,6957 106,0496 73,68 

20.Feijão-Tef-3ppmAl-F1 110,2537 10,0477 120,3014 113,4802 67,89 

21.Feijão-Tef-3ppmAl-Final 118,9218 10,5435 129,4653 121,7749 72,94 

22.Feijão-Tef-5ppmAl-F1 115,0191 10,3385 125,3576 118,4296 67,01 

23.Feijão-Tef-5ppmAl-Final 123,7715 10,4267 134,1982 126,5331 73,51 

24.Feijão-Tef-10ppmAl-F1 110,8355 10,2754 121,1109 114,1662 67,59 

25.Feijão-Tef-10ppmAl-Final 117,4402 10,1852 127,6254 119,9362 75,49 

 

 



 

 

125

As Tabelas 47 e 48 relatam as concentrações de metais, em mg/L e mg/kg base 

seca no alimento Feijão, sendo que as análises relativas à base úmida encontram-se no 

Apêndice H. 

 

Tabela 47: Concentração de metais no feijão após o preparo em panela de pressão de 

teflon, em mg/L 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

mg/L 

16.Feijão-Tef-0ppmAl-F1 - 0,664 N.D. 3,395 0,022 

17.Feijão-Tef-0ppmAl-Final - 0,686 N.D. 2,475 N.D. 

18.Feijão-Tef-1ppmAl-F1 - 0,775 N.D. 3,096 0,017 

19.Feijão-Tef-1ppmAl-Final - 0,962 N.D. 2,304 N.D. 

20.Feijão-Tef-3ppmAl-F1 - 0,869 N.D. 3,456 0,029 

21.Feijão-Tef-3ppmAl-Final - 1,056 N.D. 2,741 N.D. 

22.Feijão-Tef-5ppmAl-F1 - 0,860 N.D. 3,334 0,033 

23.Feijão-Tef-5ppmAl-Final - 1,399 N.D. 2,621 N.D. 

24.Feijão-Tef-10ppmAl-F1 - 1,099 N.D. 3,128 0,019 

25.Feijão-Tef-10ppmAl-Final - 2,061 N.D. 1,942 N.D. 

 

A identificação das amostras da Tabela 47 corresponde ao alimento feijão cozido 

em panela de pressão de teflon (Tef) com água padrão (tratada) básica, salina e 

diferentes concentrações de alumínio, recolhidos em dois intervalos de tempo. 
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Tabela 48: Concentração de metais no feijão após o preparo em panela de pressão de 

teflon, em mg/kg 

ALUMÍNIO CROMO FERRO NÍQUEL 
Identificação Massa (g) 

Base Seca mg/kg 

16.Feijão-Tef-0ppmAl-F1 6,96 10,065 N.D. 51,461 0,333 

17.Feijão-Tef-0ppmAl-Final 7,59 13,218 N.D. 47,690 N.D. 

18.Feijão-Tef-1ppmAl-F1 7,00 11,523 N.D. 46,032 0,253 

19.Feijão-Tef-1ppmAl-Final 7,47 18,023 N.D. 43,165 N.D. 

20.Feijão-Tef-3ppmAl-F1 6,87 13,371 N.D. 53,177 0,446 

21.Feijão-Tef-3ppmAl-Final 7,50 18,981 N.D. 49,267 N.D. 

22.Feijão-Tef-5ppmAl-F1 6,93 12,606 N.D. 48,869 0,484 

23.Feijão-Tef-5ppmAl-Final 7,53 25,762 N.D. 48,265 N.D. 

24.Feijão-Tef-10ppmAl-F1 6,91 16,590 N.D. 47,218 0,287 

25.Feijão-Tef-10ppmAl-Final 7,68 41,301 N.D. 38,916 N.D. 

 

Os gráficos que seguem exibem as concentrações dos íons metálicos (Al, Cr, Ni, 

Fe) em função do tempo, após cocção com água contendo: 

0 ppm Al, 1 ppm Al, 3 ppm Al, 5 ppm Al e 10 ppm Al, respectivamente. 
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Figura 36: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em panela de pressão de teflon com água básica, salina e contendo 0ppm 

Al 
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Figura 37: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em panela de pressão de teflon com água básica, salina e contendo 1ppm 

Al 
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Figura 38: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em panela de pressão de teflon com água básica, salina e contendo 3ppm 

Al 
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Figura 39: Gráfico da Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, 

após o preparo em panela de pressão de teflon com água básica, salina e contendo 5ppm 

Al 
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Figura 40: Concentração de metais (em base seca) nas amostras de feijão, após o 

preparo em panela de pressão de teflon com água básica, salina e contendo 10ppm Al 

 

 

Para obter uma melhor visualização do comportamento de cada metal, seguem as 

Figuras 41, 42, 43 e 44 e com seus respectivos comentários sobre a migração de cada 

elemento para o Feijão. 
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Figura 41: Gráfico da Concentração do metal Alumínio (em base seca) nas amostras de 

feijão, após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Alumínio: a concentração de alumínio foi 

progressivamente elevada com o tempo de cocção e com a concentração de água 

contaminada.  

De acordo com os resultados obtidos, observou-se que a migração do íon para a 

água e desta para o alimento é superior em relação ao que o próprio alimento possui 

mais contaminação, em ppm Al. 

Da mesma forma que ocorreu com o alimento arroz, conclui-se que quando se faz 

uso de uma água contaminada com alumínio, a migração do metal para o alimento 

através da água é ainda maior que a contaminação inicial, provavelmente pelos fatores 

de pressão, temperatura, umidade e o próprio alimento. 

Neste estudo, também não foi encontrada a saturação de água contaminada, pois a 

água com 10 mg/kg Al (+ 23 mg/kg feijão in natura) utilizada no preparo do arroz 

atingiu níveis de 41 mg/kg no final da cocção. 
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Figura 42: Gráfico da Concentração do metal Cromo (em base seca) nas amostras de 

feijão, após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Cromo: este metal não foi influenciado por 

nenhuma das condições estudadas (contaminação da água com alumínio e 

prolongamento da cocção), pois não foi detectado Cromo nos alimentos de feijão. 
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Figura 43: Gráfico da Concentração do metal Ferro (em base seca) nas amostras de 

feijão, após o preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Ferro: este íon apresentou seu maior valor de 

concentração sempre no tempo F1 (primeira fervura do alimento), ou seja quando 

ocorre o primeiro maior ponto de temperatura é liberada a maior quantidade de ferro. 

Este fato também ocorreu com os recipientes de alumínio e aço inox. 

Os níveis de migração de ferro também foram muito parecidos, em média foi 

encontrado aproximadamente 47 mg/kg, concluindo que o uso de uma contaminada com 

alumínio não afeta o elemento ferro. 
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Figura 44: Concentração do metal Níquel (em base seca) nas amostras de feijão, após o 

preparo em recipiente de teflon com água básica, salina e cinco diferentes 

contaminações com alumínio 

 

Comentários sobre o íon metálico Níquel: com um comportamento idêntico ao 

metal ferro, o íon Níquel apresentou seu maior valor de concentração sempre no tempo 

F1 (primeira fervura do alimento), ou seja quando ocorre o primeiro maior ponto de 

temperatura é liberada a maior quantidade de níquel.  

Os níveis de migração de níquel também foram muito parecidos, em média foi 

encontrado aproximadamente 0,36 mg/kg em F1, concluindo que o uso de uma 

contaminada com alumínio não afeta o elemento níquel. 

 

Deste modo, houve comportamentos concordantes para os quatro íons (Al, Cr, Fe, 

Ni) analisados no Feijão em recipientes de teflon. 
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5 – CONCLUSÃO 

 

Os resultados analíticos referentes às leituras de pH nas amostras de água natural e 

padrão, após a adição de cloreto de sódio e aquecimento em recipientes de alumínio, 

mostraram, na maioria dos casos, uma leve diminuição do pH com o aumento da 

salinidade, mas nada de muita representatividade, pois esta relação não ocorreu para 

todas as medições. 

E as amostras de água tratada (pós-osmose) tiveram uma diminuição gradativa do 

pH com o aumento da concentração de alumínio que era depositada na água. Mas, com 

a posterior adição de sal na solução, o pH manteve-se praticamente idêntico. 

Com a relação às amostras de água padrão que sofreram aquecimento gradativo 

em recipiente de alumínio, para verificação da combinação pH-salinidade que mais 

influenciaria na transferência de metais (primeira e segunda etapas da pesquisa), seguem 

os seguintes comentários: os elementos Cromo e Níquel não são influenciados, pois 

praticamente não ocorreu transferência destes metais para a água, com algumas raras 

leituras de concentrações muito baixas, consideradas semi-quantitativas. O ferro tem sua 

concentração aumentada após o aquecimento, mas não mostra uma relação com o pH ou 

a salinidade, pois as concentrações são bruscamente variadas no decorrer do 

experimento. Já, a concentração do Alumínio foi gradualmente elevada com a 

prolongação do tempo de fervura, principalmente em condições de pH e salinidade 

elevadas. 

Com relação às amostras de água purificada que foram aquecidas até a fervura em 

recipiente de teflon (terceira etapa da pesquisa), constatou-se que basicamente não há 
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transferência de metais do recipiente (novo) de teflon para a água, visto que não foram 

detectadas concentrações dos íons estudados, com exceção do alumínio que apresentou 

uma leve quantificação na última amostra coletada. 

Em seguida, foram efetuadas às análises nas amostras de águas purificadas, 

potáveis e padrões, a fim de verificar a influência do tipo de recipiente utilizado na 

digestão. Observou-se que os metais Cromo e Níquel não sofrem influência da digestão, 

pois todos os resultados analíticos apresentaram-se como N.D. As concentrações de 

Alumínio foram elevadas após a digestão, principalmente quando a mesma ocorreu em 

béquer de vidro. O elemento Ferro também teve sua concentração aumentada após o 

processo de digestão, mas este aumento não seguiu um padrão de elevação de acordo 

com o recipiente utilizado. 

Recomenda-se, pelos resultados de alumínio e ferro acima descritos, que amostras 

de água, mesmo potáveis, devem ser digeridas para análise de ferro pelo motivo já 

descrito no decorrer do trabalho, e que a digestão de amostras para análise de alumínio 

devem ser executadas preferencialmente em béquer de teflon e, mais precisamente em 

digestor microondas. 

Os alimentos Arroz e Feijão foram analisados no estado natural e lavado, sendo 

que a concentração de Alumínio decresceu após a lavagem, a concentração de Níquel 

aumentou e a leitura de cromo permaneceu inalterada (N.D.). Apenas o elemento ferro 

que diferiu, pois sua concentração diminui após a lavagem do arroz e aumentou após o 

feijão ter sido lavado. 

Na seqüência, o alimento Arroz foi quantificado. Os metais Cromo e Níquel 

apresentaram quase todos os resultados N.D., tanto em recipientes de alumínio e inox, 

quanto com as águas de diferentes salinidades. As panelas de alumínio e aço inox 

transferiram os íons Alumínio e Ferro para o arroz, mas não seguiram qualquer 
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linearidade com o tempo de cozimento, notando-se apenas uma transferência mais 

acentuada quando se fez uso da água padrão de salinidade10g/L.  

Em seguida, o alimento Feijão foi quantificado. Os metais Cromo e Níquel 

apresentaram em todas as experiências, com exceção de uma concentração muito baixa 

detectada, resultados N.D. A panela de alumínio e o recipiente de aço inox também 

transferiram os íons Alumínio e Ferro para o feijão, sendo que as concentrações 

mostraram-se concordantes. Os índices mais altos de ferro foram muito parecidos, em 

média 90 mg/kg. 

Deste modo, as amostras de arroz apresentaram concentrações dos elementos 

Alumínio e Ferro após o cozimento dos alimentos Arroz e Feijão, mas os resultados se 

apresentaram um pouco conflitantes, pois não seguiram uma coerência de aumento da 

concentração com a prolongação do tempo de cozimento ou com o aumento da 

salinidade da água. Inclusive, com relação à salinidade, as maiores concentrações 

obtidas de metais ocorreram com a água padrão básica de 10g NaCl/L.  

As amostras de feijão obtiveram resultados lineares e concordantes com todos os 

elementos analisados. 

Conclui-se que os íons de Cromo e Níquel não são transferidos em níveis 

detectados dos recipientes para a água e desta para os alimentos durante o cozimento e 

nem no processo de digestão de amostras líquidas. No entanto, os metais Alumínio e 

Ferro obtiveram aumento de suas concentrações durante toda a parte experimental. 

Com a relação à terceira etapa da pesquisa, conclui-se que os elementos Cromo, 

Ferro e Níquel não são influenciados pelo uso de uma água contaminada com alumínio, 

pois as concentrações detectadas foram muito parecidas ao longo do experimento. O 

mesmo já não ocorre para o íon de alumínio, que tem sua concentração elevada (quando 

se faz uso de água contaminada) em relação ao tempo de cocção, provavelmente pelo 
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teor de contaminação de também devido ao próprio alimento trabalhado. 

Conclui-se, ainda, que a migração dos íons metálicos é maior em panelas de 

pressão do que em panelas normais.  

 

Recomendações 

- Aumento da prática de recipientes revestidos com teflon; 

- Uso de béquer de teflon e ácido com o mínimo de impureza para prática do 

processo de digestão de amostras em laboratório; 

- A adição de sal (ou açúcar) pode ser feita após o preparo do alimento; 

De acordo com a nutricionista Késia Diego Quintaes, no momento de escolher 

uma panela, é preciso observar três qualidades: a saúde, a praticidade e a funcionalidade 

e, também, saber se as pessoas que irão consumir os alimentos preparados nesses 

utensílios têm carências nutricionais, alergias ou outras patologias.  

- Utilização de panelas de ferro, por exemplo, contribuem para a prevenção da 

anemia, sendo que estes utensílios são bastante duráveis; 

- Os utensílios de alumínio devem ser evitados no preparo de cocção e 

armazenamento de águas e alimentos e para pessoas com insuficiência renal crônica, 

pois são fontes deste elemento na dieta.  

De acordo com Jaime Amaya-Farfan bioquímico e cientista de alimento da 

Universidade de Campinas (Unicamp): 

- Para a limpeza de panelas, é indicado que se evite o uso de esponjas de aço, pois 

o atrito da esponja com as panelas aumentam as chances de íons metálicos migrarem 

para os alimentos. Quando o material é polido, há remoção da camada de óxido de 

alumínio, que dificulta a passagem de alumínio para a comida; 

- Evitar de esquecer panelas no fogo, pois o alumínio e o teflon evaporam, ''Se a 
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pessoa estiver perto da panela pode absorver o vapor do alumínio, que vai direto para o 

pulmão'', explica Amaya-Farfan. A evaporação do teflon origina gases CFC (Cloro-

Flúor-Carbono), responsáveis pela destruição da camada de ozônio; 
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