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RESUMO 

 

CARVALHO, D.U.O.G. Avaliação clínica de aves expostas à alta 
concentração de metais pesados. [Clinical evaluation of poultry exposed to high 

concentration of heavy metals.]. 2019. __ f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2019. 
 

Elementos potencialmente tóxicos podem ser considerados graves contaminantes 

ambientais, por não se degradarem e terem efeito acumulativo no meio ambiente e no 

organismo de diversas espécies. A fluorescência de Raios X é uma técnica de 

detecção de diversos elementos minerais de maneira rápida, sendo muito útil em 

casos onde é necessário um rápido diagnóstico. As aves de corte (gallus gallus), 

devido a sua importância como fonte de alimento e renda, exercem um papel 

fundamental na economia brasileira e nas criações de subsistência. O objetivo deste 

trabalho foi estabelecer uma metodologia analítica quantitativa utilizando a técnica de 

fluorescência de Raios-X, de sete elementos (Al, Hg, As, Fe, Cu, Co e Cr), bem como 

avaliar a exposição de aves domésticas aos metais pesados, realizando exame físico 

e correlacionando com sinais clínicos referentes a intoxicação por estes elementos. 

Foram estudadas 45 aves domésticas (Gallus gallus) pertencentes a duas 

propriedades, sendo uma localizada em Mariana/MG (acometida pelo rompimento da 

barragem de rejeitos de minério) e uma localizada em Mogi das Cruzes/SP (controle). 

Os animais foram avaliados fisicamente e amostras de sangue foram colhidos para 

obtenção de soro. O protocolo para detecção dos sete elementos foi padronizado no 

equipamento Supermini200, utilizando soluções-padrão. A padronização mostrou-se 

satisfatória para todos os elementos. Os limites de quantificação para os elementos 

foram (10-6) Al: 0,5; Cr: 0,3; Fe: 0,7; Co: 0,2; As: 3,6; Hg: 1,5. A maioria dos animais 

apresentou concentração dos elementos abaixo dos níveis de detecção determinados. 

Não foram observadas manifestações clínicas relacionadas a intoxicação por metais 



 
 

 
 

pesados. Por meio da presente pesquisa, foi possível verificar que a técnica de 

Fluorescência de Raios X, é um método válido para o monitoramento de 

contaminação por metais pesados no soro de aves domésticas. Ainda que os animais 

avaliados, não apresentaram sinais clínicos de intoxicações e para a maioria dos 

elementos, as concentrações no soro estavam abaixo do limite de detecção. 

 

Palavras-chave: Metal Pesado, Aves de Corte, Contaminação ambiental, 

Fluorescência de Raios-X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

CARVALHO, D.U.O.G. Clinical evaluation of poultry exposed to high 

concentration of heavy metals [Avaliação clínica de aves expostas à alta 
concentração de metais pesados.]. 2019. ___ f. Dissertação (Mestrado em Ciências) 

– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2019. 
 

Potentially toxic elements can be considered serious environmental contaminants 

because they do not degrade and have a cumulative effect on the environment and on 

the organism of several species. X-rays fluorescence is a rapid detection technique for 

various mineral elements and is very useful in cases where rapid diagnosis is required. 

Domestic poultry (Gallus gallus), because of their importance as a source of food and 

income, play a fundamental role in the Brazilian economy and subsistence crops. The 

objective of this work was to standardize the detection of seven elements (Al, Hg, As, 

Fe, Cu, Co and Cr) by the X-rays fluorescence technique, as well as to evaluate the 

exposure of poultry to heavy metals, physical and correlating with clinical signs related 

to intoxication by these elements. Forty-five poultry (Gallus gallus) belonging to two 

properties, one located in Mariana / MG (affected by the rupture of the ore tailings dam) 

and one located in Mogi das Cruzes / SP (control), were studied. The animals were 

physically evaluated, and blood samples were collected to obtain serum. The protocol 

for detecting the seven elements was standardized on the Supermini200 equipment, 

using standard solutions. Standardization proved to be satisfactory for all elements. 

The quantification limits for the elements were (10-6) Al: 0.5; Cr: 0.3; Fe: 0.7; Co: 0.2; 

As: 3.6; Hg: 1.5. Most of animals presented concentration of the elements below the 

determined levels of detection. No clinical manifestations related to heavy metal 

intoxication were observed. By means of the present research, it was possible to verify 

that the technique of X-Ray Fluorescence is a valid method for the monitoring of 



 
 

 
 

contamination by heavy metals in poultry serum. Although the animals evaluated 

showed no clinical signs of intoxication and for most of the elements, the serum 

concentrations were below the limit of detection. 

 

Keywords: Heavy metals, poultry, environmental contamination, X-rays Fluorescence 
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1. INTRODUÇÃO 

 A avicultura é uma atividade de grande importância na economia brasileira. 

Em 2018, foram produzidas 13,05 milhões de toneladas de carne de frango 

(ABPA,2018), sendo exportadas em torno de 33,1% desse volume. Em 2017, o Brasil 

foi o maior exportador de carne de frango do mundo. O consumo per capta em 2018 

segundo a ABPA, foi de 42,07 kg/hab. 

 Além da questão econômica, a avicultura apresenta uma grande importância 

como criação de subsistência e alternativa econômica em pequenas propriedades 

rurais. Por causa de sua rusticidade e porte é possível a sua criação com escassez 

de recursos e implementos sofisticados. O rápido ciclo de crescimento e produção de 

carne e ovos, tornam fonte de proteína animal de baixo custo e fácil acesso em 

comunidades pequenas e isoladas. Há grande demanda comercial pelo frango 

“caipira”, produzido sob sistema extensivo e sem a utilização de promotores de 

crescimento e antibióticos durante a criação.(SANTOS, A. L. DOS, SAKOMURA, N. 

K., FREITAS, E. R., FORTES, C. M. L. S., CARRILHO, E. N. V. M., & FERNANDES, 

2005). 

 Recentes desastres ambientais ocorridos no Brasil e em outros países, 

ligados à ação humana, expõe a fragilidade do meio ambiente perante os 

acontecimentos. Os fatores de contaminação ambiental podem prejudicar tanto a 

avicultura industrial, como a avicultura de subsistência, sendo esta última talvez a 

mais afetada, pois a falta de recursos e conhecimento científico podem acarretar no 

consumo de carne e ovos de animais com altos resíduos de contaminantes, muitos 

deles potencialmente causadores de danos à saúde humana. 
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 Os metais são encontrados naturalmente no meio ambiente, durante ciclos 

geológicos e biológicos. A poluição do meio ambiente por metais pesados é 

considerada grave, pois muitos não são degradados e podem permanecer 

contaminando o ambiente onde foram dispersos (Baykov et al; 1996).  

 O termo contaminação pode ser definido como: presença de altas 

concentrações, ou concentrações acima de níveis estabelecidos de determinados 

elementos no solo, água ou organismos vivos (RIBEIRO, 2013). 

  Aves de corte expostas a altas concentrações de metais pesados 

apresentaram efeitos negativos no crescimento e ganho de peso, podendo impactar 

negativamente criações comerciais bem como de subsistência, tendo em vista o alto 

custo da alimentação e a perda de conversão alimentar.(O. R. OKEKE; I. I. UJAH; P. 

A. C. OKOYE; V. I. E. AJIWE; C. P. EZE., 2015) 

 No caso de aves criadas em confinamento, há risco da contaminação através 

das fontes de água utilizadas na propriedade. Sabe-se que a quantidade de elementos 

envolvida bem como o tempo de exposição aos mesmos são os fatores responsáveis 

por afetar o meio ambiente.(GOYER, 1997) 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Metais pesados 

 

Os metais podem ser segregados de outras substâncias tóxicas pois não são 

sintetizados e nem destruídos pelos humanos, no entanto podem ter sua composição 

bioquímica alterada (CASTRO-GONZÁLEZ; MÉNDEZ-ARMENTA, 2008). A 

alimentação é uma das principais rotas de contaminação em populações não 

diretamente expostas e algumas reações enzimáticas e interações metabólicas 

podem reduzir os riscos à saúde causados pela ingestão dos metais (Goyer, 1997). 

Os metais podem ser classificados em: 

1. Elementos essenciais: sódio, potássio, cálcio, ferro, zinco, cobre, níquel e 

magnésio; 

2. Micro-contaminantes ambientais: arsênico, chumbo, cádmio, mercúrio, 

alumínio, titânio, estanho e tungstênio 

3. Elementos essenciais e simultaneamente micro-contaminantes: cromo, 

zinco, ferro, cobalto, manganês e níquel. 

Metais pesados podem ser definidos como elementos bioacumulativos e 

reativos. O termo aplica-se em geral aos elementos entre o cobre e o chumbo, cromo 

e níquel (ALLOWAY, 1993). Este grupo engloba metais e metaloides com densidade 

atômica entre 3,5 e 6g/cm³ 

Os metais podem, ainda, ser classificados como essenciais, ou seja, que 

participam das funções orgânicas como constituinte natural do organismo humano e 

animal (Fe, Cr, Co, Ni, Cu, Zn e Li) e não essenciais ou tóxicos (As, Hg, Sb, Pb e Cd). 

Esses elementos não são degradáveis, tendo, assim, um efeito bioacumulador e de 
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biomagnificação no meio ambiente e nos seres vivos, na dependência do metal 

pesado considerado (ALLOWAY,1993). 

 

 

2.2 Intoxicação animal por metais pesados 

 

Todos os minerais tem potencial para causar intoxicações em animais quando 

consumidos em excesso (SUGANYA et al. 2016). Diversos elementos como ferro, 

cobre, manganês e zinco, participam de processos biológicos no organismo. 

Entretanto, metais como chumbo, cádmio, mercúrio e arsênico, não tem nenhuma 

função no organismo e são causadores de intoxicação tanto em humanos quanto em 

animais. De maneira geral, as aves domésticas são susceptíveis a intoxicações por 

diversos elementos, tendo em vista seu comportamento curioso e a atração por 

objetos brilhantes e metálicos (CHOW ; POLLOCK, 2012). 

 

2.2.1 Arsênico  

 

O arsênico pode ser encontrado em compostos orgânicos e inorgânicos, 

sendo a forma inorgânica em geral de maior toxicidade. No século XIX, utilizava-se o 

arsênico como medicamento (Solução de Fowler), como tratamento para diversas 

enfermidades como: leucemia, psoríase, estomatites, sífilis e como biotônico 

(SPINOSA, H;GÓRNIAK, S;PALERMO, J .2008).O arsênico pode estar presente em 

coccidiostáticos, suplementos nutricionais para bovinos e promotores de crescimento 

para aves. A maioria das intoxicações em aves ocorre com a ingestão do arsênico 

inorgânico, presente no solo, conservantes de madeira e cupinicidas. Os níveis 
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máximos de arsênico toleráveis para galinhas são de 50 mg/kg para o arsênico 

inorgânico e 100 mg/kg para a forma orgânica (National Research Council, 1980). Os 

principais sinais clínicos da intoxicação por arsênico em aves são: Perda de peso, 

anorexia, apatia, polidpsia, penas arrepiadas, palidez de barbela, irritações cutâneas 

e diarreia aquosa. (SHARAF et al. 2013). É importante ressaltar que esse elemento 

apresenta potencial teratogênico e embriotóxico. Na pesquisa conduzida por KHAN et 

al., (2013), foi relatado que em aves alimentadas com 50 mg de arsênico inorgânico, 

apresentaram elevação de enzimas (AST, ALT e ALP) e alterações a necropsia como: 

Fígado hemorrágico e Rins dilatados. A forma orgânica pode ser convertida em 

inorgânica no organismo animal e ficar depositada em diversos tecidos (rins, pulmões, 

bexiga, pele, sangue e fígado), além de ser eliminada nas fezes (SUGANYA et al., 

2016). O arsenito e arsenato (formas inorgânicas) são comprovadamente causadores 

de neoplasias em humanos (DA SILVA; BARRIO; MOREIRA, 2014). Assim, o 

consumo de carne de animais contaminados é uma importante fonte de contaminação 

(GHOSH et al., 2012). 

 

2.2.2 Alumínio 

 

O Alumínio é elemento químico presente na água, tecidos animais, tecidos 

vegetais e no solo onde é o metal mais abundante.(GREGER, 1993). O organismo 

não tem requisitos biológicos de alumínio, entretanto a presença do metal em diversos 

organismos e no ambiente transforma em inevitável a ingestão de pequenas 

quantidades, que não são perigosas em baixos níveis(DRUGA et al., 2010). O nível 

máximo de tolerância na dieta de aves de corte seria de 200 mg/kg (Nutrient 

Requirements of Poultry, 1994). 
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2.2.3 Cobre 

 

O cobre é um microelemento essencial aos mamíferos, porém sua ingestão 

em altas concentrações pode desencadear uma intoxicação, uma das espécies mais 

sensíveis é a ovina, podendo apresentar até 95% de mortalidade. A maioria dos casos 

de intoxicação são acumulativos, com consumo de altos níveis de cobre por longos 

períodos. O tratamento é possível com quelantes específicos.(SPINOSA, 

H;GÓRNIAK, S;PALERMO,J. 2008) 

O Sulfato de cobre, pode ser utilizado como tratamento para estase ingluvial 

(Candida spp.) e outras desordens digestivas em aves. A dose única maior que 1g é 

considerada fatal. Gastroenterite catarral e lesões erosivas na mucosa do ventrículo 

podem ser observadas em casos de intoxicação (MSD Veterinary Manual, 2016). 

Rações acidificadas mantidas em contêineres de cobre podem ocasionar sua 

liberação no alimento, o mesmo para tubulações de água. Arames e telas tratadas 

contra ferrugem também podem liberar o metal caso sejam bicadas pelas aves 

(SUGANYA et al., 2016). Os níveis máximos recomendados por aves são de 

300mg/kg conforme (Mineral Tolerance of Domestic Animals, 1980). A toxicidade do 

cobre pode variar conforme o teor de aminoácidos sulfurados na dieta e sinais clínicos 

incluem: Diátese exsudativa, redução no crescimento e morte (Mineral Tolerance of 

Domestic Animals, 1980) 
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2.2.4 Cobalto 

 

O Cobalto é um elemento encontrado naturalmente no solo, rochas, água, 

plantas e animais. É um dos componentes da cianocobalamina ou vitamina B 12, 

essencial para a saúde humana e animal, sendo inclusive utilizado no tratamento de 

anemias em seres humanos(ABDULJAEEL, 2016). Aves alimentadas com teores 

entre 250 mg/kg e 500 mg/kg desenvolveram fibrose pancreática, necrose hepática 

multifocal, lesões no miocárdio, no entanto doses acima de 100 mg/kg ocasionaram 

redução no crescimento(DIAZ; JULIAN; SQUIRES, 1994). A suplementação de 

cobalto em geral não é necessária pois ele é componente da cianocobalamina 

presente em demais alimentos oferecidos. O limite máximo de tolerância 

recomendado para aves, bovinos, ovinos e equinos é de 25mg/kg de alimento 

(Nutrient Requirements of Poultry, 1994). 

 

2.2.5 Mercúrio 

 

O mercúrio é um elemento químico não essencial para qualquer processo 

biológico de plantas, humanos e animais e pode ser considerado um veneno, 

principalmente em sua forma orgânica. Tem potentes atividades químicas e 

biológicas, causando alterações no DNA (BARYGINA et al., 2010). Este elemento 

químico é utilizado ainda na fabricação de termômetros( em estado metálico), tintas, 

baterias e para a mineração do ouro. 

 Atualmente a contaminação humana e animal por mercúrio é rara, no entanto 

devido ao seu uso em diversos processos industriais e ao seu efeito acumulativo no 

organismo o tornam um elemento de extrema importância como fonte de 
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contaminação ambiental. Pesquisas conduzidas por Barej et al.,( 2015) apontam altas 

concentrações de mercúrio em tecido muscular, fígado, rins e ovos em regiões 

industrializadas, mostrando assim o risco aos humanos associados ao potencial 

consumo de derivados animais contaminados. A dosagem  máxima do mercúrio 

segundo (Mineral Tolerance of Domestic Animals, 1980) é de 2 mg/kg. Sinais clínicos 

incluem incoordenação motora, emagrecimento progressivo, ulcerações em cavidade 

oral e hemorragias (MSD Veterinary Manual, 2016). 

 

2.2.6 Cromo 

 

O cromo é um micro elemento fundamental em diversos processos biológicos 

no organismo humano e animal, utilizado de diversas formas em alimentos, 

suplementos e medicamentos, com benefícios em produção e reprodução.(FARAG et 

al., 2017).Também é utilizado na indústria em metalurgia, curtumes e gráficas. Apenas 

as formas trivalentes e hexavalentes possuem atividade biológica. As intoxicações em 

geral são raras, em geral envolvendo reações alérgicas, no caso especifico do cromo 

hexavalente, o mesmo pode levar a nefropatia(SPINOSA, H;GÓRNIAK, 

S;PALERMO,J. 2008). Altas concentrações podem causar diversos efeitos em aves 

de produção. De acordo com Liu et al., (2015), a administração de metade da dose 

letal estimada em 5013 mg/kg oferecida por via oral de cromo inibiu o crescimento e 

induziu a lesões renais em frangos de corte durante 42 dias, doses menores entre 626 

mg/kg e 1253 mg/kg também ocasionaram redução no crescimento das aves e menor 

rendimento nos cortes de peito e coxas. 
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2.2.7 Ferro 

 

Um dos minerais mais abundantes em nosso planeta (em torno de 5%), sendo 

inclusive constituinte do núcleo terrestre, um dos mais importantes produtos da 

mineração e comércio internacional. O ferro é um metal de extrema importância no 

organismo, participa intimamente da formação das hemácias e hemoglobina, sua 

carência causa anemia em diversas espécies de animais e no ser humano. A 

aplicação de ferro parenteral é tóxica para diversas espécies de aves, no entanto 

devido a absorção intestinal, não são comuns formas agudas de intoxicação por ferro. 

Mas a ingestão crônica de altas concentrações, pode levar a hemocromatose em 

diversas espécies de aves (CORK, 2000). Segundo o (National Research Council, 

1994), a necessidade de ferro para aves de corte é de 56 mg/kg a 80 mg/kg e sua 

dose tóxica é de 4500 mg/kg. 

 

2.2.8   Fluorescência de raios X 

 

A fluorescência de raios-x vem sendo utilizada desde a década de 1970 como 

uma ferramenta analítica. Análises de diversos elementos podem ser realizadas, tanto 

qualitativamente como quantitativamente, de uma forma simples e não destrutiva. O 

funcionamento é baseado na excitação dos átomos presentes na amostra por Raios 

X altamente energizados, seguido pela emissão de determinados fótons com a 

energia determinada pelo número atômico do elemento.(STRELI; WOBRAUSCHEK; 

KREGSAMER, 1999) 

  A técnica WDXRF (Wavelengh dispersive x rays fluorescence) consiste na 

incidência de um feixe de raios X em uma amostra, produzindo radiações 
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fluorescentes características de cada elemento químico, essas radiações são 

difratadas por um cristal analisador e captadas por um detector.(SCAPIN, 2003) 

Atualmente existem as seguintes técnicas de fluorescência de raios X: 

Espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão de energia (EDXRF) 

Espectrometria de fluorescência de raios X com geometria cartesiana (NEX CG), 

Espectrometria de fluorescência de raios X por dispersão de comprimento de onda 

(WDXRF), Espectrometria de fluorescência de raios X por reflexão total (TXRF) 

Espectrometria de fluorescência de raios X com fonte de luz sincrotron (SRXRF) e 

Espectrometria de fluorescência de raios X por indução de partículas (PIXE). 

As mais utilizadas comercialmente são: EDXRF, NEX CG e WDXRF. A técnica 

utilizada neste trabalho, a técnica WDXRF (Wavelengh dispersive x rays fluorescence) 

consiste na incidência de um feixe de raios X em uma amostra, produzindo radiações 

fluorescentes características de cada elemento químico, essas radiações são 

difratadas por um cristal analisador e captadas por um detector.(SCAPIN, 2016). 

  

2.3 Desastres ambientais 

 

Ao longo da história podemos observar diversos desastres ambientais. Um 

exemplo importante que nos mostra o potencial de danos causados por metais 

pesados no ambiente é o da Baía de Minamata no Japão, na década de 1950, que 

recebeu um contínuo descarte de mercúrio e contaminou os peixes e em 

consequência os consumidores, mostrando a importância da biomagnificação ou 

amplificação biológica do metal na cadeia alimentar (Baird, 2002). Nos últimos 10 

anos, existem relatos de aproximadamente 30 acidentes ambientais envolvendo 
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mineração em diversos países, como: China, Canadá, Índia, Russia, México, Peru, 

Israel, Austrália e Estados Unidos envolvendo elementos como: ouro, cobre, bauxita, 

ferro, carvão, fosfato, prata e molibdênio (DIEHL, 2019). 

Segundo publicado por Campanili em 2002 no jornal “O Estado de São Paulo”, 

apenas 22% das 2,9 milhões de toneladas de resíduos industriais perigosos gerados 

no Brasil recebem o tratamento adequado, sendo o restante descartado 

indevidamente em aterros sanitários, o que representa mais um risco ao meio 

ambiente e a saúde pública. 

Minas Gerais, atualmente, é um dos estados com maior atividade extrativista 

e industrial no segmento de mineração e siderurgia, abrigando em torno de 698 

barragens de mineração. A região do Quadrilátero Ferrífero abrange os municípios de 

Sabará, Santa Barbara, Mariana, Congonhas, Ouro Preto, João Monlevade, Rio 

Piracicaba, Itaúna e Itabira. Desde o final do século XVII a região tem se destacado 

como uma das mais famosas produtoras de ouro do Brasil. A partir deste período, 

padrões modernos de exploração mineral foram instalados juntamente com técnicas 

rudimentares de extração por garimpo, sendo esta última, de forma mais extensiva, 

descontrolada e predatória com a utilização de mercúrio no processo. As grandes 

minerações de ferro-manganês, iniciaram a exploração extensiva de suas jazidas na 

segunda metade do século XX, sobretudo a partir do início da década de 80. No 

processo de ocupação econômica da bacia do Rio Doce, as extrações vegetal e 

mineral tiveram um papel importante no desenvolvimento da região. A mineração se 

destacou com a extração ferro, ouro, bauxita, manganês, pedras preciosas, dentre 

outros. 

 Diversas barragens de mineração podem apresentar problemas técnicos e 

estruturais, como visto nos episódios de Miraí (2007), Mariana (2015) e Brumadinho 
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(2019). Além dos dois casos, outras barragens estão em situação de alerta como no 

município de Barão de Cocais. Com o rompimento, o material dispersado no meio 

ambiente pode ser uma potencial fonte de contaminação ambiental por metais 

pesados, dependendo do material extraído e da composição geológica dos solos 

minerados. As barragens necessitam constante fiscalização e controle, pois 

armazenarão os resíduos depositados de maneira permanente, ou seja, mesmo 

barragens inativadas podem apresentar riscos de vazamentos, rompimentos e 

colapso. 

No dia 05 de novembro de 2015, a Barragem do Fundão contendo rejeitos de 

mineração, localizada entre os municípios de Mariana e Ouro Preto em Minas Gerais 

se rompeu, lançando no meio ambiente em torno de 50 milhões de metros cúbicos de 

material e atingindo inicialmente uma área de aproximadamente 1400 hectares de 

terreno e mais de 600 Quilômetros de Rio. Deixou centenas de famílias desabrigadas 

e um rastro de destruição na região.  

Contaminações ambientais recentes e decorrentes da ação humana pelo 

emprego de técnicas inadequadas ou má gestão de dejetos e resíduos gerados em 

processos industriais e extrativistas, colocam em evidência a frágil situação ambiental 

no Brasil e no mundo. Animais silvestres e de produção, com as aves de corte, podem 

estar expostas a diversas substâncias contaminantes, como os metais pesados. 

Esses animais podem sofrer intoxicações de caráter agudo ou crônico e no caso dos 

metais, segundo os conceitos de bioacumulação e biomagnificação, podem expor o 

ser humano a esses elementos tóxicos devido ao consumo de sua carne e demais 

derivados contaminados. Faz-se necessário portanto, constante monitoramento 

ambiental e animal a fim de garantir a saúde, conservação e produção, tanto da fauna 

nativa, quanto de animais de produção. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a contaminação por elementos potencialmente tóxicos no sangue de 

aves de corte (gallus gallus) criadas na Bacia do Rio Doce, Minas Gerais, Brasil. 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Realizar exame físico das aves de corte criadas na região acometida pela 

contaminação ambiental (bacia do Rio Doce, Minas Gerais) e em uma região não 

acometida (Mogi das Cruzes, São Paulo). 

• Estabelecer uma metodologia analítica para a determinação de As, Al, Cu, Co, 

Hg, Cr e Fe no soro de aves de corte (gallus gallus) por espectrometria de 

fluorescência de raios X de comprimento de onda dispersivo (WDXRF). 

• Aplicar a metodologia para a determinação de As, Al, Cu, Co, Hg, Cr e Fe nas 

amostras de soro de aves de corte (gallus gallus) da Bacia do Rio Doce (MG) e Mogi 

das Cruzes (SP). 

• Comparar os resultados obtidos e relacionar com os valores estabelecidos pela 

literatura. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 AMOSTRAGEM 

 

 

Para o presente estudo transversal, o número de amostras a serem colhidas foi 

calculada por meio do teste para duas proporções. Considerou-se poder de 60%, 

significância 5%, a proporção de linha de base (baseline proportion) 50% e a 

proporção de comparação (comparison proportion) de 30%. Determinou-se, que 60 

aves de corte deveriam ser estudadas, sendo 30 aves pertencentes a propriedades 

acometidas pelos rejeitos de mineração e 30 aves pertencentes a propriedades não 

foram acometidas  

 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

A bacia do Rio Doce, está localizada no Estado de Minas Gerais, entre os 

paralelos 18°45’ e 21°15’ de latitude sul e os meridianos 39°55’ e 43°45’ de longitude 

oeste. A propriedade acometida pelo rejeito de mineração de ferro localizava-se em 

Paracatú de Baixo, subdistrito do município de Mariana, Minas Gerais, às margens do 

Rio Gualaxo do Norte (Latitude: 20º 22' 40" S; Longitude: 43º 24' 58" W), mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte. A propriedade não acometida localizava-se Mogi das 

Cruzes, (Latitude: 23º 31' 29" S; Longitude: 46º 11' 14" W), mesorregião Metropolitana 

de São Paulo (figura 1). 
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Figura 1 Localização dos municípios de Mogi das Cruzes (verde) em São Paulo e 
Mariana (azul) em Minas Gerais, Brasil 

 

FONTE (CARVALHO, D.U.O.G.) 

 

 

4.3 EXAME FÍSICO 

 

As aves de corte foram avaliadas fisicamente imediatamente antes da colheita 

das amostras. O exame físico foi realizado de acordo com o recomendado por LUCIO-

MARTÍNEZ, B; KORICH, J.A.; BIRCH, (2010). De cada animal estudado, foram 

colhidas informações referentes aos estado de consciência (alerta, deprimido, apático 

ou excitado), grau de desidratação (não aparente, leve, moderada, grave ou 

gravíssima), barbela (coloração e presença de lesões), coloração de mucosas (rósea, 

esbranquiçada, avermelhada, amarelada ou azulada), escore de condição corporal 

(escala de 1 a 5, sendo 1 referente ao animal extremamente magro e 5 para o animal 

extremamente gordo), cloaca (presença de sujidade aderida às penas, caracterizando 

diarreia), bico (presença de lesões e malformações), cavidade oral (presença de 

placas e lesões) e sistema respiratório (avaliação da presença de coriza e suas 

características, espirro tosse, lesões de narina, fluxo de ar e sons à auscultação 

pulmonar; Os sistemas tegumentar e sistema nervoso foram especificamente 

avaliados quando da presença de alguma alteração visível. Os dados obtidos foram 

compilados em ficha clínica. 
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4.4 COLHEITA DE SANGUE TOTAL 

 

As amostras foram obtidas por punção da veia braquial, com coleta de no 

máximo 0,5 ml de sangue (conforme o porte da ave) em tubo vacutainer® Trace 

Metals (BD, New Jersey, USA). As amostras foram centrifugadas à 600 x g durante 

quinze minutos. Os soros obtidos foram acondicionados em microtubos e mantidos à 

-20ºC, até o momento do uso. Vale ressaltar que em aves sadias, o volume de sangue 

a ser coletado é de em média 1%- 3% do peso corporal em aves sadias e no máximo 

1% em aves doentes. (LUMEIJ,1997). 

 

 

 4. 5. Espectrometria de fluorescência de raios X de comprimento de onda 

dispersivo. 

 

4.5.1 Parâmetros instrumentais 

 

 A determinação dos metais pesados foi realizada em um espectrômetro de 

dispersão de comprimento de onda (Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence – 

WDXRF) modelo Supermini 200 (Rigaku Co., Tokio, Japão), com tubo de raio-X com 

ânodo de Paladium (Pd) e tensão máxima de voltagem de 50 kV. Parâmetros como 

linhas de emissão, cristal de difração, detector e a posição de Bragg para os metais 

analisados [alumínio (Al), cromo (Cr), ferro (Fe), cobalto (Co), cobre (Cu), arsênio (As) 

e mercúrio (Hg)] são apresentados na tabela 1. 
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Tabela 1. Condições instrumentais de medidas utilizadas para a curva de calibração 
do espectrômetro WDRXF, Rigaku, modelo Supermini 200, 2019 (Tubo de Pd – 50 kV 
x 4 mA). 

BG: background; PET: pentaerythritol; LiF: lithium fluoride; NaI(Tl): FPC gas-flow proportional counter; 

SC scintillation detector; PHA: pulse height analyzer 

 

 

4.5.2 Curvas de Calibração 

 

A quantificação dos elementos Al, Cr, Co, Fe, Cu, As e Hg foi realizada pelo 

método de curva de calibração utilizando se solução certificada (CetiPur ®, Merck, 

Germany) com concentração de 1000mg L-1 em meio HNO3
 (0,5 mol L-1), conforme o 

seguinte procedimento: Alíquotas de 10, 20, 30 e 50µL de cada solução foram 

depositadas sobre papel de filtro tipo Microcary. Deste modo, obteve-se os “padrões” 

de cada elemento mencionado nas seguintes concentrações, 10, 20, 30 e 50 mg L-1. 

Os padrões foram medidos sob as condições instrumentais estabelecidas e as 

intensidades foram relacionadas com as respectivas concentrações para a construção 

das curvas de calibração. 

 

 

4. 5.3 Amostras e Soluções Padrão 

 

Cinquenta microlitros tanto das soluções-padrão quanto das amostras de soro 

das aves foram depositadas em filtros de papel tipo Microcary (Rigaku, Tokio, Japão) 

Linha de 
Emissão 

Posição de Bragg 
Cristal de 
Difração 

Detector PHA 
Pico (o) BG1 (o) BG2 (o) 

Al-Kα 144.610 *** *** PET FPC 

 

100-300 

Cr-Kα 69.330 *** *** 

LiF (200) SC 

Fe-Kα 57.500 *** *** 

Co-Kα 52.770 *** *** 

Cu-Kα 45.010 *** *** 

As-Kβ1 30.430 30.180 30.660 

Hg-Lα 35.890 35.600 36.160 
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(Figura 2a), os quais foram secos em estufa à 50ºC. Em seguida, os filtros foram 

colocados em suporte específico do equipamento (Figura 2b), e sobre ele, foi colocado 

uma pastilha de ácido bórico (Figura 2c) a fim de impedir a influência do componente 

de alumínio do aparelho na detecção dos elementos. 

 

 

Figura 2- Acessórios utilizados para o estudo de amostras líquidas no equipamento 
Supermini 200. 

 
a.Esquema de um filtro MicroCarry, com destaque para o local de deposição da amostra (seta). b. 
Suporte para o filtro e pastilha de ácido bórico acima. c. Pastilha de ácido bórico. 
 

 

Após a configuração das condições instrumentais descritas acima, fez-se a 

mensuração de cinco concentrações diferentes de cada elemento a ser estudado (10 

ppm, 20 ppm, 30 ppm e 50 ppm). A relação entre as intensidades de cada elemento 

e as respectivas concentrações proporcionaram a obtenção de curvas-padrão, 

construídas a partir do teste de regressão linear, cuja reta foi ajustada aos pontos pelo 

método dos mínimos quadrados. As curvas foram construídas pelo software acoplado 

ao espectrômetro. Quando da presença de outliers, esses valores foram removidos 

para ajuste da curva. As curvas foram salvas no equipamento, e utilizadas para a 

etapa de calibração e mensuração das amostras.  

Posteriormente, foram realizadas sete mensurações de cada filtro contendo 

20 ppm do elemento estudado (Fe, Cu, Co, As, Hg, Cr e Al).  
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Avaliação da metodologia 

 

 A avaliação da metodologia foi realizada por meio dos seguintes testes 

estatísticos: 

 

1. Média dos valores determinados (𝑋 ̅̅ 𝑑𝑒𝑡) 

Média das concentrações obtidas após a série de medições realizadas. 

 

 

 

 

Xi = valor determinado 

n = número de observações  

 

 

2. Desvio padrão: (s) 

Desvio-padrão dos dados referentes às concentrações obtidas após a série de 

medições realizadas 

 

 

 

 

Xi = valor determinado 

�̅� = média dos valores determinados 

n = número de observações 

 

 

3.  Desvio padrão relativo percentual (DPR%):  

É o desvio-padrão relativo em termos de percentagem, que estima a precisão da 

medida realizada.  (INMETRO, 2016): 

 

 

 

Xi = valor determinado 
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�̅� = média dos valores determinados 

n = número de observações 

 

 

4. Erro relativo percentual (ER%):  

Para avaliação da acurácia ou seja, a proximidade entre o valor obtido 
experimentalmente e o valor verdadeiro na medição de uma grandeza física. 
(INMETRO, 2016); 
  

 

 

Xcert =valor certificado de cada elemento 

�̅�𝑑𝑒𝑡 = média dos valores determinados 

 

 

5. Intervalo de confiança (IC) 

 
 

 

�̅� det = média dos valores determinados 

 

 

6. Teste de Chauvenet:  

Para detecção de outliers. O coeficiente de Chauvenet é dado por 𝐾𝑛 = 𝑃𝐷𝑃𝑅𝑟 ∗  𝜎. 

Após a detecção e eliminação dos outliers, a média e o desvio padrão foram 

novamente calculados, antes do cálculo dos demais índices (SCAPIN, 2003) 

 

 

𝑋𝑖 = mensuração individual de cada repetição 

�̅� = média das mensurações 

𝐾𝑛 = coeficiente de Chauvenet 

𝜎 = desvio padrão 
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7. Horwitz Ratio:  

Para avaliação da aceitabilidade das características de precisão de um método de 

análise. DPR é o desvio padrão relativo da reprodutibilidade (INMETRO, 2016). O 

resultado é considerado satisfatório quando|𝑧| ≤ 2;  

 

 

 
 

8. Z- score 

Para avaliar a exatidão da mensuração e avaliação de desempenho (INMETRO, 

2016). 

 

 

�̅�𝑑𝑒𝑡 = média dos valores determinados 

𝑋𝑐𝑒𝑟𝑡 = valor certificado 

𝜎 = desvio padrão do ensaio  

 
 

9. Limite de quantificação:  

Refere-se a menor quantidade do material/substância na amostra que pode ser 

determinada por métodos quantitativos com precisão e exatidão aceitáveis (SCAPIN, 

2003). 

 

 

 

Cm = valor de mensuração individual 

𝐶 = média das mensurações 

n = número de repetições 

 

 

4.7 AVALIAÇÃO DE INCERTEZAS 

 

 

Para o presente trabalho, a preparação das amostras (homogeneidade das 

amostras e pipetagem) e os parâmetros do equipamento (calibração da curva e erros 
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sistemáticos) foram considerados como potenciais fontes de erro que podem 

influenciar nos resultados analíticos (Figura 2).   

 

Figura 3 - Diagrama de causa e efeito demonstrando as fontes de incertezas 
relacionadas ao método de fluorescência de raio-X 

 

 

A incerteza do método foi calculada por meio da combinação das incertezas 

das fontes, , etc. 

 

 
 

.uc = incerteza combinada 

u1
 = incerteza da fonte 1 

u2
 = incerteza da fonte 2 

un
 = incerteza da fonte n 

 

4.8. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados referentes às manifestações clínicas observadas durante o 

exame físico foram descritos em termos de frequências relativas e absolutas. A 

comparação entre as propriedades acometida e não acometida foi realizada por meio 
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do teste de Qui-quadrado de Person ou teste exato de Fischer. Já os resultados 

referentes a concentração de metais pesados no soro das aves foram descritos 

individualmente em termos de média ± desvio padrão. Resultados negativos 

fornecidos pelo equipamento foram descritos como < X, onde X é o valor do limite de 

quantificação calculado. Todos os cálculos foram realizados no software Statistical 

Package for Social Sciences 25 (SPSS, IMB, USA), utilizando intervalo de confiança 

de 95%. As variáveis com P < 0,05 foram consideradas significativas. Variáveis com 

0,05 < P < 0,10 foram consideradas tendência.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERÍSTICAS DAS PROPRIEDADES  

 

Foram estudadas 45 aves de corte (Gallus gallus) fêmeas acima de três anos 

de idade, sendo 20 pertencentes à propriedade acometida – P1) e 25 pertencentes à 

propriedade controle- P2). Por questões políticas, houve dificuldade em se obter o 

aceite dos proprietários de Minas Gerais para participar desta pesquisa.  

A propriedade acometida (P1) apresentava 20 aves no total, cuja produção se 

caracterizava pelo regime de subsistência. Os animais recebiam ração comercial 

durante parte do período e permaneciam livres no terreno a maior parte do tempo. A 

área de “pastagem” encontrava-se à 20 metros do rio Gualaxo do Norte e havia sido 

coberta pela lama no momento do incidente. As aves tinham contato com cães, gatos 

e aves silvestres. Durante o momento da colheita a região apresentava 35ºC e 

umidade relativa do ar em 65%. 

A propriedade não acometida (P2) apresentava 30 galinhas no total, sendo uma 

produção de subsistência, embora a propriedade fosse para criação comercial de 

codornas. Os animais recebiam ração comercial em grande parte do período e 

permaneciam em piquetes com pastagem e um galpão para abrigo. As aves tinham 

contato com aves silvestres. Durante o momento da colheita a região apresentava 

27ºC e umidade relativa do ar em 80%. 

 

 

5.2 PARÂMETROS CLINICOS DOS ANIMAIS 

 

Os resultados obtidos durante o exame físico dos animais encontram-se 

descritos na tabela 2. Foi observado menor escore de condição corporal nos animais 

de Minas Gerais (entre 2 e 3) quando comparado aos animais de São Paulo (4 a 5) 

(P < 0.05). Em ambas as propriedades, um animal apresentou crepitação grossa à 

auscultação pulmonar. Lesões tegumentares foram detectadas principalmente em 

Minas Gerais, sendo eles xantoma (N=2), pododermatite (N=1), catarata (N=1), lesão 

podal possivelmente por idade avançada (N=1) e neoformação cutânea (N=1). Em 
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São Paulo, observou-se pododermatite (N=1) e lesão cutânea em processo de 

cicatrização (N=1). Nenhuma outra alteração clínica foi detectada no exame físico dos 

animais.  

 

Tabela 2. Parâmetros físicos de aves de corte de Mariana, Minas Gerais 

Variáveis Propriedade 1 

% (N/T) 

Propriedade 2 

% (N/T 

P-valor   

(IC 95%) 

Sexo    

Fêmea 100 (20/20) 100 (25/25) 
- 

Macho 00 (0/20) 00 (00/25) 
    

Nível de consciência    

Alerta 100 (20/20) 100 (25/25) 
- 

Alterado 00 (0/20) 00 (00/25) 
    

ECC    

2-3 45 (09/20) 12 (03/25) 0,03 

(1,17-24,17) 4-5 55 (11/20) 88 (22/20) 
    

 

Coloração de mucosas 

  
 

Rósea 100 (20/20) 100 (25/25) 
- 

Alterado 00 (0/20) 00 (00/25) 
    

Barbela    

Sem alterações 100 (20/20) 100 (25/25) 
- 

Alterada 00 (0/20) 00 (00/25) 
    

Cloaca 100 (20/20) 100 (25/25)  

Sem alterações 100 (20/20) 100 (25/25) 
- 

Alterada 00 (00/20) 00 (00/25) 
    

Auscultação Pulmonar    

Sons normais 95 (19/20) 96 (24/25) 1,00 

(0,04-12,81) Alterados 05 (01/20) 04 (01/25) 
    

Diarreia    

Presente 00 (0/20) 00 (00/25) - 
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Ausente 100 (20/20) 100 (25/25) 
    

Sinais neurológicos    

Presentes 00 (0/20) 00 (00/25) 
- 

Ausentes 100 (20/20) 100 (25/25) 
    

Lesões tegumentares    

Presentes 25 (05/20) 08 (02/25) 0,21 

(0,042-1,42) Ausentes 75 (15/20) 92 (23/25) 

 

 

5.3 RESULTADOS POR FLUORESCÊNCIA DE RAIOS-X 

 

A tabela 3 apresenta os valores certificados e determinados, além dos 

cálculos de desvio padrão relativo percentual (DPR%), erro relativo percentual (ER%), 

Horwitz ratio (HO), Z-score (ZS) e limite de quantificação (LQ). A metodologia permitiu 

a quantificação dos sete metais escolhidos para o estudo (Al, Cu, Cr, Co, Hg, As e 

Fe). Os elementos apresentaram desvio padrão entre 0,5% (para o Co) e 8,9 (para o 

As). A acurácia, avaliada pelo ER%, apresentou valores entre 0,5 para o Cu e 15,5 

para o Al. Dos sete elementos padronizados, três apresentaram Z-score acima dos 

valores considerados aceitáveis (Al, Cr e Co). Por fim, os LQ dos elementos variaram 

entre 0,2 (Co) – 3,6 (As) mg mL-1 . 

 

Tabela 3. Valores certificados e determinados, DPR%, ER%, Hor., Z-score, IC e LQ 

Elemento 
Xcert ± 

(mg mL-1) 

Xdeter ± 

(mg mL-1) 

DPR% ER% HOr 
Z-

score 

IC 

(mg mL-1) 
LQ 

Al 20± 2 23,1±0,3 0,9 15,5 1,00 8,6 19,5 - 26,7 0,5 

Cr 20± 2 21,0±0,3 1,4 5,0 0,30 2,4 20,0 - 22,1 0,3 

Fe 20± 2 19,6±0,3 1,5 2,0 0,13 -0,9 19,2 - 20,0 0,7 

Co 20± 2 20,7±0,2 0,5 4,0 0,20 2,5 19,9 - 21,5 0,2 

Cu 20± 2 19,9±0,2 1,0 0,5 0,03 -0,3 19,8 - 20,0 0,3 

As 20± 2 20,3±1,8 8,9 1,5 0,10 0,2 20,0 - 20,6 3,6 

Hg 20± 2 21,5±1,0 4,7 7,5 0,47 1,4 20,5 - 22,5 1,5 

DPR%: desvio padrão relativo percentual; ER%: erro relativo percentual; HOr: Horwitz Ratio; IC: 

intervalo de confiança; LQ: limite de quantificação; HOr < 2,0: aceitável; Z-score ≤2: satisfatório 
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5.4 CONCENTRAÇAO DOS METAIS PESADOS NO SORO 

 

A avaliação dos soros das aves de Minas Gerais, revelou a detecção de Al 

somente em dois animais. Para os demais metais, os resultados apresentaram-se 

menores que o limite de detecção da técnica (tabela 4). 

 

Tabela 4. Concentração (valor ±desvio padrão) de metais pesado no soro 

Animal 
Al 

 (mg/L) 

Cr 

(mg/L) 

Fe 

(mg/L) 

Co 

(mg/L) 

As 

(mg/L) 

Hg 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

1 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

2 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

3 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

4 0,52±0,08 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

5 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

6 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

7 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

8 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

9 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

10 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

11 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

12 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

13 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

14 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

15 2,3±0,4 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

16 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

17 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

18 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

19 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

20 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

Al: alumínio; Cr: cromo, Fe: ferro, Co: cobalto, As: arsênio, Hg: mercúrio, Cu: cobre 
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Já nos soros das aves de São Paulo detectou-se metais pesados em cinco 

animais, sendo duas aves apresentando Al, outros dois apresentando Fe, uma ave 

apresentando cobre e um animal apresentando detecção simultânea de Fe, Al e Cu. 

De maneira geral, os animais dessa região apresentaram concentração média de Al 

maior que em Minas Gerais. Da mesma maneira, para os demais metais e animais, 

os resultados apresentaram-se menores que o limite de detecção da técnica (tabela 

5). 

 

Tabela 5. Concentração (valor ±desvio padrão) de metais pesado no soro de aves de 
corte criadas em Mogi das Cruzes, São Paulo, Brasil, 2019. 

Animal 
Al 

(mg/L) 

Cr 

(mg/L) 

Fe 

(mg/L) 

Co 

(mg/L) 

As 

(mg/L) 

Hg 

(mg/L) 

Cu 

(mg/L) 

1 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

2 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

3 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 <3,6 < 1,5 < 0,3 

4 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

5 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

6 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

7 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 <3,6 < 1,5 < 0,3 

8 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

9 < 0,5 < 0,3 16,8±0,3 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

10 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

11 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

12 <0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 <3,6 < 1,5 < 0,3 

13 < 0,5 < 0,3 15,3±0,3 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

14 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

15 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

16 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

17 4,4±0,7 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

18 <0,50 < 0,3 < 0,7 < 0,2 <3,6 < 1,5 < 0,3 

19 <0,50 < 0,3 < 0,7 < 0,2 <3,6 < 1,5 < 0,3 

20 1,1±0,2 < 0,3 52±1 < 0,2 < 3,6 < 1,5 3,83±0,02 

21 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,30 
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22 1,9±0,3 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,30 

23 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 3,50±0,02 

24 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 < 3,6 < 1,5 < 0,3 

25 < 0,5 < 0,3 < 0,7 < 0,2 <3,6 < 1,5 < 0,3 

Al: alumínio; Cr: cromo, Fe: ferro, Co: cobalto, As: arsênio, Hg: mercúrio, Cu: cobre 

 

Os resultados mostram que a precisão da metodologia, em termos de repetitividade 

é satisfatória, visto que, para os sete elementos analisados os valores obtidos por 

meio do teste Horwitz são ≤ 1. A exatidão, em termos de conformidade entre os 

valores certificados com os determinados, avaliados por meio do teste de Z- score 

mostrou-se satisfatória para os elementos Fe, Cu, As e Hg, visto que os valores são 

< 2. Com relação aos elementos Al, Cr, Co, mostrou-se insatisfatória, entretanto, por 

meio do ER% podemos obter um intervalo de confiança entre [19,5 e 26,5 mg L-1] para 

Al;[20,0 a 22,1 mg L-1] para Cr e [19,91 a 21,5 mg mg L-1] para Co. Assim considerando 

que o nível máximo de tolerância para o Al é de 200mg/kg-1, para Cr 626 mg/kg-1 e Co 

25 mg/kg-1. A metodologia pode ser aceitável. Com relação aos limites de 

quantificação, são suficientes para diagnosticar a presença desses elementos no soro 

sanguíneo de aves de corte (Gallus gallus) 
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6. DISCUSSÃO 

 

Atualmente no Brasil e em outros países, podemos presenciar a ocorrência de 

diversos desastres ambientais de grande impacto, como o rompimento de barragens 

de mineração, derramamento de óleo, descarte inadequado de materiais tóxicos em 

aterros sanitários, descarte inadequado de antibióticos e insumos de uso hospitalar, 

resíduos industriais sem tratamento. O impacto de substâncias químicas e biológicas 

pode causar danos a saúde animal e humana. Diversos episódios de acidentes 

ambientais nas últimas décadas tiveram e têm ainda hoje impacto sobre ecossistemas 

e populações. 

 Tendo em vista que diversas substâncias têm potencial tóxico, e muitas vezes 

têm efeito acumulativo e permanece por longos períodos no meio ambiente, surge a 

necessidade de um intenso monitoramento ambiental e em processos industriais, a 

fim de evitar ou prevenir possíveis fontes contaminantes tanto para os animais, como 

para os seres humanos. 

Durante discussões com especialistas, notou-se a necessidade de iniciar 

estudos sobre o monitoramento de animais em regiões afetadas por desastres 

relacionados ao rompimento de barragens no Brasil. Sendo assim, este trabalho teve 

como objetivo inicial avaliar possíveis intoxicações crônicas de aves criadas 

extensivamente na região da bacia do Rio Doce em Minas Gerais, potencialmente 

contaminadas com metais pesados, bem como correlacionar os sinais clínicos com o 

teor de metais dosados no soro sanguíneo. As aves do grupo experimental eram 

criadas em uma propriedade contígua a um afluente do Rio Doce, severamente 

acometido na ocasião do rompimento da barragem da Samarco em novembro de 

2015. Encontramos grande resistência junto aos produtores da região em autorizar a 

coleta de material em suas propriedades. Por esse motivo, todas as aves analisadas 

foram da mesma propriedade. Eram animais criados em regime semi-extensivo, 

ficando livres a campo durante todo o dia, e recolhidas apenas a noite no galinheiro. 

Segundo relato do produtor, toda a área foi coberta pelos rejeitos de mineração que 

desceram o rio quando a barragem entrou em colapso. Inclusive, era possível verificar 

as marcas de lama nas paredes da casa sede e alguns galpões. Logo, consideramos 

essa propriedade como um bom ponto de coleta, devido a quantidade de rejeitos que 

cobriram as áreas da fazenda. 
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Nenhum dos animais da propriedade acometida apresentou sinais clínicos de 

intoxicação por metais pesados. Felizmente os resultados não apontam intoxicação 

nos animais testados, porém nos mostram também a importância do monitoramento 

dos animais. Esses elementos, caso presentes em altas concentrações no organismo, 

podem ter impactos muito significativos nas comunidades que ingerem carne e ovos. 

No caso das aves silvestres, o monitoramento torna-se ainda mais importante, 

especialmente para espécies vulneráveis in situ, já que esses minerais têm grande 

potencial de causar intoxicações, podendo reduzir a quantidade de espécimes na área 

afetada, bem como comprometer suas fontes de alimentação. Isso pode causar um 

grande desequilíbrio em toda a área de ocorrência e mais além, contaminando fontes 

de água e o solo por períodos bastante elevados de tempo. 

 Nas pesquisas até então realizadas com o objetivo de se determinar a 

concentração de metais pesados em amostras variadas, utilizou-se a técnica de ICP-

MS (Espectrometria de massa por plasma acoplado indutivamente. Do inglês: 

Inductively coupled plasma mass spectrometry). Outro objetivo do presente trabalho 

foi a validação de um método mais rápido e eficiente para este mesmo fim, cujo 

protocolo não necessita de pré-processamento de amostras, tornando a pesquisa 

mais rápida e permitindo a obtenção de dados rápidos em situações de catástrofes. 

Assim, foi utilizada a técnica de Fluorescência de Raios X, com um equipamento de 

Espectrofotômetro de dispersão de comprimento de onda (Wavelength Dispersive X-

ray Fluorescence – WDXRF) modelo Supermini 200 (Rigaku Co., Tokio, Japão), com 

tubo de raios-X com ânodo de Paladium (Pd) e tensão máxima de voltagem de 50 kV. 

Este equipamento tem a capacidade de detecção de elementos entre o oxigênio (O) 

e Urânio (U), e pode analisar amostras sólidas, líquidas, pó e filmes finos. Foi 

necessária a padronização e calibração especificas do equipamento para as análises 

de soro sanguíneo. Não há até o presente momento, relatos de utilização deste 

equipamento para dosagens em soro. Este método tem como vantagem a quantidade 

de material para a análise, sendo necessários apenas 50 microlitros de soro 

sanguíneo. Isso é um fator fundamental para a coleta de material em espécies 

pequenas, cujo volume total de sangue a ser coletado não pode ser grande. No 

presente trabalho, foram determinados os seguintes elementos: alumínio, cromo, 

ferro, cobalto, arsênio, mercúrio e cobre. 

O mercúrio e arsênio são metais que não participam em nenhum processo biológico 
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conhecido no organismo dos animais. Já os demais, embora sejam utilizados em 

núcleos nutricionais para diversas espécies, podem ser causadores de afecções em 

quantidades acima dos limites recomendados.  

A avaliação da exatidão de um método é dada pelos valores de Z-score. Esta 

variável é considerada satisfatória quando apresenta um valor igual a 2 (INMETRO, 

2016). Na presente pesquisa, os resultados foram aceitáveis para a maioria dos 

elementos, exceto Al, Cr e Co. Os valores podem ainda serem considerados 

satisfatórios se estiverem dentro do nível de 2 < Z < 3. Valores de Z = 3, são 

considerados insatisfatórios. Desta maneira, os resultados para Cr (Z=2,4) e Co 

(Z=2,5) podem ser validados. Embora o Z-score tenha sido insatisfatório para o Al (Z 

= 8,6), o erro relativo percentual para este elemento (ER% = 15,5) garante uma faixa 

de detecção entre 20 a 27 ppm, assegurando a confiabilidade da medição. Assim, 

pudemos afirmar que a metodologia foi validada e o método analítico estabelecido 

para a determinação dos elementos estudados em amostras de soro animal.   

Na propriedade localizada na região de Mogi das Cruzes (SP), obtivemos a 

detecção de mais elementos e em mais animais em relação aos obtidos em Mariana 

(MG). Mogi das Cruzes abrigou nas décadas de 40 a 80 uma importante indústria 

mineradora (Cosim), (O Diario de Mogi,19/08/2018). Segundo a agência nacional de 

mineração, Mogi das Cruzes possui atualmente 16 barragens de mineração ativas. 

Ainda, podemos ter a influência direta da alimentação. Na propriedade localizada em 

Mariana/MG as aves pastejavam o dia todo e recebiam ração comercial. Já na 

propriedade localizada em Mogi das Cruzes/SP, que abriga também uma grande 

granja comercial de codornas de postura, as aves além de pastejarem, recebiam a 

mesma ração produzida para as codornas da granja. Possivelmente, a quantidade de 

vitaminas e minerais empregada na ração afim de fornecer as aves uma alimentação 

condizente com o desempenho produtivo necessário, pode ser muito concentrada 

para aves criadas em regime semi-extensivo, ocasionando desequilíbrios nutricionais. 

Segundo o Laudo Técnico Preliminar do IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente) produzido em 26 de novembro de 2015, existem duas espécies de aves 

endêmicas na região de Mariana: Todirostrum poliocephalum (Teque-teque) eTangara 

cyanoventris (Saíra douradinha). Além disso, existem 12 espécies de peixes 

endêmicas na bacia do Rio Doce (IBAMA-DIPRO-CGEMA, 2015). Isso nos mostra a 

relevância que desastres ambientais podem ter em determinadas populações de 
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animais in situ, principalmente em espécies endêmicas. Um desastre, pode acarretar 

a extinção de espécies. Frente a isso, podemos verificar a importância de manejo de 

fauna ex situ, a fim de manter um banco genético e aprofundar conhecimentos em 

manejo, dessa forma, prevenindo que espécies cheguem à extinção em situações 

como essa. 

Outro aspecto fundamental a ser estudado, é o impacto do efeito acumulativo 

que esses metais têm no organismo. Sabe-se que o efeito acumulativo ocorre em toda 

a cadeia alimentar, desse modo, as espécies que mais sofrem com os efeitos tóxicos 

causados pela ingestão substâncias acumulativas, são as espécies carnívoras. Logo, 

o ser humano pode ser altamente prejudicado a longo prazo pela biomagnificação dos 

elementos e, por consequência, quando da ingestão de carne, leite, ovos, pescados 

e crustáceos contaminados  (BRAGA, 2002) 

Outro objetivo dessa pesquisa foi realizar exames clínicos dos animais da 

região acometida e compará-los, com os animais da região controle. Ainda, 

correlacionar os resultados obtidos com as concentrações de metais apresentadas 

nas análises clínicas. A técnica utilizada é uma forma inovadora de realizar a dosagem 

dos metais no soro sanguíneo das aves, já que geralmente as análises dessa natureza 

são feitas pela técnica de espectrometria de massa (ICP), e com amostras 

previamente digeridas em ácido. Um dos maiores desafios desta pesquisa foi 

estabelecer uma metodologia para efetuar as dosagens em soro sanguíneo. Após a 

calibração, as análises foram feitas de maneira bastante rápida e ágil, uma pessoa 

consegue realizar o processo com facilidade. O equipamento é pequeno e pode ser 

acomodado em espaços limitados. O método tem como vantagem a possibilidade de 

se analisar as amostras sem prévia digestão química, o que traz agilidade ao 

processamento e pode ser muito valioso em situações emergenciais. Para preparar 

as amostras, basta colocá-las em filtro próprio, e secá-las rapidamente na estufa. 

Desde o século XVII, com a revolução industrial, houve grande aumento nas 

relações socioambientais. A população do planeta aumenta de forma exponencial, o 

que nos obriga á contatos mais intensos entre o homem e a fauna. Muitas vezes, 

resíduos industriais, extrativistas, emissão de gases e a utilização de pesticidas, 

podem ter impacto significativo em espécies endêmicas, ou ameaçadas de extinção. 

Ainda, vários desses elementos podem ter impacto negativo na saúde humana. A 

conservação do meio ambiente está intimamente ligada á qualidade de vida e saúde 
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tanto dos humanos, quanto dos animais. O monitoramento da contaminação 

ambiental, especialmente em elementos acumulativos como os metais, é 

imprescindível para o conceito de saúde única e manutenção de um meio ambiente 

saudável. Com um monitoramento frequente e bem realizado, podemos nos antecipar 

a problemas maiores e intervir em situações antes que elas se tornem críticas. 

Indústrias poluentes e geradoras de resíduos potencialmente tóxicas, deveriam 

monitorar não apenas os efluentes tratados, mas amostras de solo, água e animais 

presentes no entorno, a exemplo dos controles exigidos em ambientes que utilização 

radiação, onde funcionários e salas utilizam detectores para radiação, que devem ser 

dosados periodicamente para verificar se a contenção da radiação funciona de forma 

eficiente. 

O Brasil é um dos países com maior biodiversidade do planeta, porém, diversas 

espécies nativas estão ameaçadas de extinção, muitas delas por perda de habitat a 

exemplo do Pato mergulhão (Mergus octosetaceus), uma espécie de ave que depende 

de águas limpas para conseguir se alimentar, além disso, alimenta-se de peixes. Uma 

espécie que pode ser potencialmente afetada tanto pela contaminação de fontes de 

água e alimento por metais pesados, bem como por substâncias e partículas que 

aumentem a turbidez da água. No caso dos animais de produção e subsistência, o 

monitoramento torna-se essencial tanto por questões de bem-estar animal, quanto 

como questão de saúde pública, pois com a intensificação dos meios de produção e 

oferta de proteína animal, intoxicações por metais pesados presentes e carne, ovos e 

leite, podem ter impacto extremo na saúde humana. Esse monitoramento já existe de 

forma bastante intensa em frigoríficos, para dosar a presença de ivermectina e alguns 

antibióticos em carne fresca, vísceras e derivados, sendo inclusive motivos de 

aplicação de sanções ao comércio internacional, a presença dessas substâncias 

acima dos limites máximos pré-estabelecidos em resoluções internacionais. 

Um estudo conduzido por (WELFINGER-SMITH et al., 2011), revela a contaminação 

por metais e organoclorados em diversas espécies de animais selvagens utilizados 

como alimento por populações de St. Lawrence no Alasca. Uma das espécies com 

maior concentração de mercúrio encontrada em tecido hepático, foi o urso polar, 

espécie carnívora e topo de cadeia alimentar. Também foram encontrados altos níveis 

de pesticidas e metais pesados em espécies de aves, crustáceos, peixes e mamíferos 

marinhos e terrestres. Renas, grous, ganso das neves, focas, baleias, morsas e ursos 
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polares, entre outras espécies, sendo os carnívoros respectivamente, os com maiores 

níveis de contaminação. Óleos de origem animal também apresentaram altos níveis 

de concentração de agentes, possivelmente pela acumulação dos elementos no 

tecido adiposo, e posterior concentração quando submetido ao tratamento térmico 

para produção de banha e óleo comestível. 
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7.0 CONCLUSÃO 

 

  

A metodologia estabelecida para a técnica de Espectrometria de Fluorescência 

de Raios-X permite determinar com nível de confiabilidade satisfatório a presença dos 

elementos Al, As, Cu, Co, Cr e Fe em soro sanguíneo de aves domésticas (Gallus 

gallus). Para melhorar a técnica com a metodologia estabelecida pretendemos para o 

próximo trabalho, analisar diferentes tecidos (hepático e muscular) a fim de verificar 

se existe a deposição dos elementos estudados em acumulação no organismo e sua 

relação com os teores encontrados no soro sanguíneo, correlacionando os resultados 

com os sinais clínicos das intoxicações provocadas pelos diferentes elementos, tendo 

em vista que a grande maioria dos trabalhos encontrados, utiliza análises de órgãos 

e tecido muscular, são necessárias pesquisas mais intensas sobre a detecção de 

elementos potencialmente tóxicos no soro sanguíneo de aves domésticas (Gallus 

gallus). 
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