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RESUMO 

O arsênio é um importante contaminante estudado em toxicologia, pois pode 
estar presente em alimentos e no meio ambiente. Seus efeitos nocivos para 
humanos depende da forma química, onde os arsenicais trivalentes apresentam 
maior toxicidade e as formas inorgânicas são melhor absorvidas pelo organismo. 
Seus efeitos tóxicos podem envolver os sistemas respiratórios, gastrointestinal, 
cardiovascular, nervoso e hematopoiético. O arsênio pode ser encontrado em 
alguns gêneros alimentícios em concentrações menores que 1 mg/Kg. Em frutos 
do mar, tais como peixes pode conter teores que vão desde 1 a mais de 100 
mg/Kg e em outros alimentos à base de peixe podem chegar à algumas 
miligramas por quilo, predominantemente na forma orgânica. A quantidade de 
arsênio ingerido pelo homem está diretamente influenciada pelo consumo de 
alimentos marinhos incluídos na dieta. Este trabalho tem por objetivo comparar 
duas técnicas: a colorimétrica, com o método do dietilditiocarbamato de prata e 
por absorção atômica com gerador de hidratos (HGAAS) e com isso avaliar a 
presença de arsênio em amostras de cação comercializadas na cidade de São 
Paulo. O método colorimétrico do dietilditiocarbamato de prata, baseia-se na 
transformação das diversas formas orgânica ou inorgânica de arsênio presentes 
nos alimentos, em pentóxido de arsênio e sua redução final à arsina, através do 
meio ácido e da presença de hidrogênio nascente liberado na reação do ácido 
com zinco metálico. No segundo método as amostras são mineralizadas e 
quantificadas no Absorção Atômica com gerador de hidretos(HGAAS).O método 
do dietilditiocarbamato de prata apresentou limite de detecção e quantificação de 
0,05 e O, 1 µg/ml, respectivamente. A linearidade obtida com massas de 5 a 20 µg 
apresentou um coeficiente de determinação de 0,9970. Por este método foram 
analisadas 18 amostras de cação com níveis entre O, 17 à 3, 79 mg/Kg. Com a 
técnica por HGAAS foi analisado MRC de ostra e foi obtido recuperação em tomo 
de 94%. Foi encontrado limite de detecção de 0,93 µg/L e limite de quantificação 
de 1,49 µg/L. Foram analisadas 9 amostras por ambas as técnicas e 89% delas 
continham teores de arsênio total acima de 1 mg/Kg, que é o limite admitido pela 
legislação brasileira. 



ABSTRACT 

Arsenic is an important pollutant studied in toxicology, due to the fact that it can be 
present in food and in the environment. lts toxicity for humans depends on its 
chemical structure where trivalent arsenicals show higher toxicity and inorganic 
forms are better absorbed by the organism. lts toxicant effects can involve the 
respiratory, gastrointestinal, cardiovascular, nervous and blood systems. The 
arsenic can be found in some foods in smaller concentrations than 1 mg/Kg. Fish 
and crustaceous may contain 1 to 100 mg/Kg, in some cases, marine fishes may 
show amounts of As up to milligrams per killogram, predominantly in the organic 
form. The ijmount of ~rsenic ingested by man is directly influenced by the 
consumption of marine food included in the diet. This present work compare two 
techniques: the colorimetric, with the method of the silver dietylditiocarbamate and 
the atomic absorption with hydride generator (HGAAS) aiming the evaluation of 
total arsenic present in samples of fish marketed in the city of São Paulo. The 
method using silver dietylditiocarbamate, is based on the transformation of all 
organic or inorganic forms of arsenic present in edible parts of fish, in arsenic 
pentoxide and its final reduction to arsine. ln the second method the samples are 
mineralized and quantified by atomic absorption with hydride generator. The first 
method showed limit of detection and quantification of 0,05 and O, 1 µg/ml, 
respectively. Linearity obtained with masses of 5 to 20 µg showed a coefficient of 
determination of 0,9970. By this method 18 fish samples ware analyzed showing 
leveis of 0,17 to 3,79 mg/Kg. By HGAAS method oyster certified reference 
material was analyzed and it was obtained a recovery of 94%, limit of detection of 
0,93 µg/L and limit of quantification of 1,49 µg/L. Nine samples were analyzed by 
both techniques and 89% of them have As content higher than 1 mg/Kg, which is 
the limit admitted by the Brazilian legislation. 



1. INTRODUÇÃO 

Os metais são constituintes normais da crosta terrestre e dos 

oceanos. Sua ocorrência, na forma de traços, também é constatada em 

todas as plantas e animais e, consequentemente, podem, através da cadeia 

alimentar, atingir o homem (ZANINI e OGA, 1996). É o caso do arsênio, um 

metalóide, pertencente ao grupo VA da tabela periódica, é considerado um 

dos mais importantes do ponto de vista toxicológico. Este semi-metal ocorre 

naturalmente no ambiente e pode ser encontrado nos alimentos (LEBLANC 

e JACKSON, 1973), oriundo da atividade antropogênica, como a mineração 

e utilização industrial ou do tratamento agrícola por meio dos praguicidas 

arseniais. O arsênio elementar ou metálico é utilizado como agente de fusão 

para metais pesados em processos de soldagens e na produção de cristais 

de silício e germânio. É também adicionado à outros metais, como na 

fabricação de placas de chumbo de baterias elétricas e ao chumbo na 

fabricação de munições. Os efeitos tóxicos podem envolver os sistemas 

respiratório, gastro-intestinal, cardiovascular, nervoso e hematopoiético 

(JAIN e ALI, 2000; MANTOVANI e ANGELUCCl,1992; MELO etal., 1999). 

A presença de arsênio em águas naturais está geralmente associada 

com o ambiente geoquímica através dos depósitos vulcânicos, bacias 

fluviais-lacustres e minerações. No ecossistema aquático a acumulação é 

alta principalmente em organismos marinhos, como os peixes, que podem 

conter concentrações de arsênio na ordem de 5 mg/Kg, predominantemente 

na forma orgânica (HERSHEY et ai., 1988; JAIN e ALl,2000; LEBLANC e 

JACKSON, 1973; WHO, 1981). 

Vários compostos arseniais foram usados na medicina, como o 

arsênio inorgânico trivalente na forma de arsenito de sódio (Solução de 

Fowler"s), bem como dependente da dose também foi usado no tratamento 

de leucemia, psoríose e como tônico. A homeopatia utiliza dois compostos 

arseniais: o primeiro deles é o óxido branco de arsênio (Arsenicum Album) 

considerado como atuante em todo o organismo, e apresentando 

seletividade ao sistema nervoso autônomo e simpático; o segundo é o 
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triodeto de arsênio tido como atuante em casos de fraqueza muscular 

(astenia), ateriosclerose e cardiopatias (WHO, 1981; ZANINI et ai., 1997). 

Os efeitos tóxicos dos compostos arseniais são relatados na literatura, 

e a contaminação ambiental e dos alimentos é um problema mundial, 

resultando num interesse sempre crescente na quantificação desse 

composto em alimentos, bem como na implementação de métodos rápidos, 

sensíveis e reprodutíveis capazes de detectar baixas concentrações de 

compostos arseniais nas mais variadas amostras (JAIN e ALI, 2000). 

Duas são as técnicas mais utilizadas na determinação do arsênio em 

diversos substratos que vão desde o espectrofotométrico utilizando o 

dietilditiocarbamato de prata e o espectrométrico de absorção atômica com 

gerador de hidretos. 

O primeiro método se baseia na transformação, das diversas formas 

orgânica ou inorgânica de arsênio presentes nos alimentos, em arsênio 

trivalente e em seguida sua redução à arsina, em meio ácido na presença 

de hidrogênio nascente liberado na reação do ácido com zinco metálico. 

A arsina formada é absorvida em solução de dietilditiocarbamato de prata 

em piridina, com formação de um complexo colorido avermelhado cuja 

intensidade pode ser estimada em espectrofotômetro a 540 nm. É um 

método de baixo custo, que não exige equipamento sofisticado (GEORGE et 

ai., 1973, MANTOVANI e ANGELUCCI, 1992). 

A quantificação pela técnica da espectrometria de absorção atômica 

com gerador de hidretos, consiste na prévia conversão do arsênio 

presente na amostra na forma de arsênio trivalente, seguida da formação de 

arsina, como foi mencionado no primeiro método, e a conversão para 

arsênio elementar, a uma temperatura de 900ºC (MELO et ai., 1999; 

WHO,1981; HERSHEYeta/.,1988; A .O .A .e., 1990). 
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O presente trabalho teve por objetivo avaliar o comportamento dos 

métodos, o do dietilditiocarbamato de prata, método espectrofotométrico e o 

de espectrometria de absorção atômica (HGAAS), e determinar os teores de 

arsênio em amostras de cação comercializadas na cidade de São Paulo. 

Os métodos serão comparados quanto à sensibilidade, recuperação e 

exatidão, relacionando o custo e o benefício de ambos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Propriedades físicas e químicas do arsênio 

O arsênio (As) é um elemento metalóide, de ocorrência natural, 

pertencendo ao grupo cinco A (VA) da tabela periódica, e vem sendo 

estudado desde 3000 anos AC. Apresenta cor cinza-prateada de forma 

sólida cristalina (a-arsênico), e seus compostos ocorrem nas formas de 

estruturas romboédricas ou amorfas, cristalinas e na forma de pó. Exposto 

ao ar, perde o brilho e produz um sólido amorfo de cor preta (j3-arsênico) e 

trióxido de arsênio (As2O3). Apresenta peso atômico de 7 4, 92, densidade de 

5,727 g/cm2, ponto de fusão 817 ºC à 28 atm (ZANINI e OGA, 1996, WHO, 

1981 ). 

O As encontra-se amplamente distribuído na natureza num grande 

número de minerais, acompanhando o enxofre, oxigênio e ferro. Pode formar 

diversos compostos químicos dependendo de seu estado de oxidação (-3; 

O; +3 e +5). Os compostos arseniais formam óxidos ácidos ou anidridos 

como o Ca3(AsQ4)2 e o Ca3(AsO3)2, respectivamente, arsenato e arsenito de 

cálcio que são compostos hidrossolúveis. Pode também ser encontrado 

como arseniato de cobre, chumbo, prata e ouro ou ainda como sulfetos. O 

Na~sO4 e o NaAsO2, respectivamente, arsenato e arsenito de sódio são 

compostos muito solúveis e os mais comumente encontrados na água. O 

As2O3, trióxido de arsênico e o H~sO4, ácido arsênico são hidrossolúveis na 

proporção de 2, 1 e 302 g/ 100 ml, respectivamente. O As2S3 trissulfeto de 

arsênio é insolúvel na água. 

A arsina (AsH3) é um gás incolor, que apresenta um odor de alho, é 

solúvel na água e levemente solúvel em álcool e alcális, com densidade de 

2,695, ponto de fusão de 116,3 ºC, ponto de ebulição 55ºC, ponto de 

decomposição de 300 ºC e pressão de vapor superior à 1 atm. 
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As formas metiladas de arsênio são compostos que ocorrem 

naturalmente no ambiente como resultado de atividades biológicas 

(CARABANTES, 2003; WHO, 1981; ZANINI e OGA,1996; JAIN e ALI, 2000). 

Os organismos aquáticos tendem a acumular metais pesados e 

contaminantes orgânicos em seus tecidos, mesmo quando a água em que 

habitam apresenta níveis desses compostos abaixo da concentração 

máxima tolerada pela legislação, propiciando grandes riscos de 

contaminação dentro da cadeia trófica. No caso dos peixes, a ingestão de 

alimentos e água é a via principal de entrada de contaminantes nesses 

organismos (CAMPOS et ai., 2002; CARABANTES, 2003). 

2.2 Usos e fontes de exposição 

O arsênico metálico ou elementar é utilizado como agente de fusão 

para metais pesados, em processos de soldagens e na produção de cristais 

de silício e germânio. É adicionado a outros metais, em processos 

industriais, como na produção de placas de chumbo, de baterias elétricas, e 

ao chumbo na fabricação de munições e ligas. Os arsenitos (AsO3-3) são 

usados como herbicidas; os arsenatos (Asol-), na forma de arsenato de 

cálcio, são usados como inseticidas e os sulfetos de arsênio são usados na 

produção de pigmentos (WHO, 1981 ). 

O arseniato de gálio (GaAs) é utilizado na fabricação de semi

condutores; o tricloreto de arsênio (AsCb) é empregado em sínteses 

químicas; o trióxido de arsênio (As2O3) é obtido durante os processos de 

fundição de minérios de cobre, chumbo e zinco e a arsina (AsH3) apresenta 

maior risco quando é sub-produto formado pela reação de um metal 

(impureza do arsênio) com um ácido, e mais raramente com uma base forte 

(WHO, 1981; WHO, 2001; ZANINI e OGA, 1996). 

As concentrações de arsênio no ar ambiente em áreas urbanas 

podem variar desde nanogramas a microgramas por metro cúbico. Também 
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pode ser tolerado em alguns gêneros alimentícios em concentrações 

inferiores a 1 mg/Kg. Vinhos e águas minerais também podem conter 

alguns microgramas de arsênio por litro, provavelmente como resultado do 

uso de praguicidas arseniais. As formas inorgânicas de arsênio têm sido 

apresentadas como predominante no vinho (WHO, 1981; WHO, 2001 ). 

Segundo ACKLEY et ai., 1999 a determinação do arsênio total não é 

suficiente para avaliar os riscos associados com o consumo do arsênio 

presente em gêneros alimentícios, e a toxicidade é dependente da forma 

química, a do arsênio inorgânico como arsenito e arsenato são mais tóxicos 

que o ácido monometilarsônico (MMA) e ácido dimetilarsínico (DMA). A 

arsenobetaína e arsenocolina são relativamente atóxicas. Dessa forma, 

atualmente tem sido dada maior atenção para a especiação elementar do 

arsênio em amostras ambientais e biológicas. 

A arsenobetaína tem sido identificada como a maior variedade 

arsenial nos frutos do mar incluindo vários produtos à base de peixe. A 

arsenobetaína embora seja o metabólito final do arsênio na cadeia alimentar 

marinha, não está presente em todas as espécies de peixe, e a 

transformação sofrida pelo arsênio na cadeia alimentar marinha ainda é 

objeto de estudos. 

2.3 Toxicocinética 

A exposição humana ao arsênio pode ocorrer por diferentes vias de 

exposição (oral, respiratória e dérmica), sendo a via oral a principal causa de 

exposição não ocupacional, devido a ingestão de alimentos e bebidas 

contendo compostos arseniais (WHO, 2001 ). 

As exposições ao arsênio no ambiente de trabalho, normalmente 

ocorrem à partir de compostos inorgânicos como partículas depositadas nas 

vias aéreas. Além de serem parcialmente absorvidas através da via 

respiratória, são introduzidas pelo trato gastrointestinal após depuração 
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mucociliar. Absorvido, o arsênio distribui-se na fração eritrocitária, cerca de 

três vezes mais do que na plasmática; é sabido que o mesmo não se liga 

firmemente às proteínas séricas. É eliminado através dos rins, na forma 

inalterada, ou após biotransformação. Os seus derivados MMA (Ácido 

monometilarsônico) e DMA (Ácido dimetilarsínico) são menos tóxicos que 

os arseniais inorgânicos, sendo que este processo de metilação representa 

um verdadeiro mecanismo de desintoxicação. Nas primeiras horas após o 

início da exposição, a excreção de arsênio na urina é representada 

principalmente pela forma inorgânica, e após cerca de 8 horas as espécies 

metiladas são as preponderantes. O arsênio na forma inorgânica é 

eliminado parcialmente pela bile. Em razão dos elevados teores de 

queratina, rica em grupos sulfidrilas, o cabelo e as unhas refletem os níveis 

de exposição, principalmente do arsênio inorgânico (GOYER, 1996; 

WH0,1981; ZANINI e OGA,1996) 

A meia vida do arsênio inorgânico é de duas horas no sangue 

humano, assim, a sua presença neste fluido biológico indica uma exposição 

recente. Admite-se que a cinética de eliminação do arsênio no plasma e 

sangue humanos é similar. Entretanto os níveis de arsênio nos eritrócitos 

geralmente aumentam rapidamente chegando a ser mais elevados que no 

plasma em poucas horas de exposição e os resultados são similares aos 

encontrados em animais (WHO, 2001 ). 

No organismo humano ocorre uma ampla distribuição do As, nos 

casos de exposição crônica em baixas concentrações e em casos de 

intoxicação. As concentrações mais elevadas de arsênio inorgânico ocorrem 

nos rins, pulmão e baço, fato este evidenciado em tecidos de vítimas de um 

acidente em Bombay, na Índia (WHO 2001 ). 

Em amostras de tecido humano, obtidas de japoneses que morreram 

de câncer ou hemorragia cerebral, as maiores concentrações de arsênio 

correspondem ao arsênio inorgânico, seguido pelo DMA. O MMA foi 
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encontrado em níveis mais baixos, detectados somente no fígado e rins 

(CARABANTES, 2003, WHO 2001 ). 

O As pode ser detectado na pele, em casos de exposição crônica em 

baixos níveis, pois apresenta grande afinidade pelos grupos sulfidrilas das 

proteínas, particularmente a queratina. Os depósitos na pele são maiores 

nas camadas granulosas e basais da epiderme. Este composto está 

distribuído principalmente na porção lípidica em tecido cerebral de humanos. 

A matéria branca do cérebro contém 2,7 vezes mais arsênio que a matéria 

cinza do córtex cerebral. As maiores concentrações de arsênio em tecidos 

humanos correspondem a arsênio inorgânico, seguido do DMA, e o MMA 

pode ser encontrado em baixos níveis no fígado e rins ( WHO, 2001 ). 

Em relação a biotransformação HOPENHAYN-RICH et ai., 1996 

estudou os padrões de metilação de um grupo de indivíduos cronicamente 

expostos a altos níveis de arsênio na água de consumo (600 µg/L) aos quais 

durante dois meses beberam água com um nível baixo de arsênio (45 µg/L). 

Os autores observaram uma grande variação nos padrões de metilação do 

arsênio, que poderia ser explicada pelo polimorfismo genético das enzimas 

encarregadas da metilação do arsênio inorgânico. Nos dois meses de estudo 

foi observada pequena diminuição na percentagem do arsênio inorgânico 

excretado na urina, bem como na percentagem do MMA. A razão MMA/DMA 

diminuiu como conseqüência de um pequeno aumento na porcentagem do 

DMA eliminado. Não ficou demonstrado um limite na capacidade de 

metilação já que a diferença nas porcentagens de arsênio inorgânico e seus 

produtos de biotransformação foram insignificantes. É possível que parte do 

arsênio ingerido tenda a acumular no organismo, provavelmente unido a 

proteínas, para posterior metilação. As diferenças encontradas na razão 

MMA/DMA aconteceram para variáveis como hábito de fumar e sexo 

masculino. A menor diferença na razão MMA/DMA foi para variáveis como 

tempo de residência, etnia e sexo feminino. (WHO, 2001; 

CARABANTES,2003). 
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A ingestão de compostos arseniais orgânicos ocorre pelo consumo de 

alimentos marinhos, como peixes e crustáceos. A principal forma arsenial 

orgânica identificada corresponde a arsenobetaína (Me3 As+ CH2coo-) e 

foi encontrada em tubarão, lagosta e outras espécies. A arsenobetaína é a 

principal espécie arsenial orgânica encontrada em crustáceos, em algas 

comestíveis, ostras e em outros bivalvas são encontrados principalmente 

arsenoaçúcares. Os arsenoaçúcares, difere da arsenobetaína pois sofrem 

transformação no organismo humano e incrementam as concentrações do 

DMA na urina (WHO, 2001 ; CARABANTES,2003). 

A grande variação interindividual na metilação do arsênio é também 

uma característica do metabolismo do arsênio. Fatores como dose, idade, 

sexo, hábito de fumar contam como parte dessa variação. Admite-se que 

grande parte da variação observada poderia ser explicada por diferenças 

genéticas na atividade das enzimas metiladoras e dos co-fatores 

relacionados. Há algumas indicações que a metilação do arsênio poderia ser 

inibida por uma exposição aguda alta (WHO, 2001 ). 

O arsênio proveniente de alimentos de origem marinha parece ser 

excretado rapidamente. Os compostos organoarseniais (MMA, DMA, 

arsenobetaína, arsenoaçúcares) são menos biotransformados e mais 

facilmente eliminados na urina, quando comparados com arsênio inorgânico 

em animais e humanos. Observam-se diferenças individuais na excreção 

de produtos de biotransformação de arsênio, principalmente na urina. Outras 

vias podem permitir a sua eliminação, além da fecal e urinária. Pode também 

ocorrer a eliminação pelo suor, pois indivíduos intoxicados por arsênio 

exalam forte odor de alho, ocasionado pelo ácido trimetilarsínico, que 

produz este odor característico. 
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2.4 Mecanismos de ação tóxica 

Os mecanismos de ação tóxica do arsênio envolvem o arsênio 

trivalente e o arsênio pentavalente. O arsênio trivalente é mais tóxico que a 

forma pentavalente. O arsênio trivalente interage com proteínas que 

apresentam grupos tióis em sua estrutura química. Esses grupos tióis podem 

estar presentes em enzimas, portanto o arsenito pode afetar a atividade das 

enzimas na glucólise, ciclo dos ácidos tricarboxílicos ou glicogênese. 

Algumas enzimas-alvos dos compostos arsenicais são: alfa-cetoglutarato 

desidrogenase, í3 -hidroxibutirato desidrogenase, maiato desidrogenase, o 

complexo enzimático da piruvato desidrogenase, citocromo oxidase e ureasa 

(WHO, 2001). 

O arsênio inorgânico trivalente (As3+) reage com grupos sulfidrilas de 

moléculas orgânicas, especialmente as proteínas. Várias enzimas que 

contém grupos sulfidrilas são afetadas pelo arsênio, provocando a 

supressão de substratos dependentes de NAD, como o piruvato, glutamato 

de a - cetoglutarato, interferindo portanto, na respiração celular, na 

mitocondria. A ação ocorre por inibição do ácido lipóico, na sua forma 

reduzida, responsável pela oxidação dos substratos. O arsênio trivalente 

diminui a fosforilação oxidativa mitocondrial e esse fenômeno está associado 

à estimulação da atividade da ATPase. É possível que o As5
+ seja reduzido 

ao As3
+ na mitocondria, e daí teria condições de exercer ação tóxica, como 

inibir a respiração celular e diminuir a fosforilação oxidativa, conforme 

estudos "in vitro" e "in vivo" revelam (GOYER, 1996; WHO, 1981; ZANINI e 

OGA,1996). 

2.5 Síndrome tóxica 

Nas exposições intensas, os efeitos sub-agudos, envolvem 

principalmente os sistemas respiratórios, cardiovascular, nervoso e 

hematopoiético. São observados, no sistema respiratório, irritação nas 
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mucosas nasais, laringe e brônquios, insuficiência pulmonar, 

traqueobronquite, tosse crônica e fibrose intersticial difusa. No sistema 

cardiovascular podem ocorrer alterações detectáveis no eletrocardiograma, 

lesões vasculares periféricas, gangrena (doença dos pés pretos). No sistema 

nervoso podem ocorrer alterações sensoriais e polineuropatias. No sistema 

hematopoiético podem ser observadas leucopenia e granulocitopenia. A 

arsina pode causar hemólise intravascular e anemia, bem como danos 

renais. Há evidência da ação carcinogênica em humanos, principalmente 

câncer de pele e dos brônquios (GOYER, 1996; ZANINI e OGA, 1996) 

A principal exposição ao arsênio por via oral é pela água, alimentos 

e medicamentos contendo arsênio. O consumo de água contendo arsênio foi 

relacionado com doenças de pele, incluindo câncer, e cânceres em outros 

órgãos internos. 

De acordo com UTHUS, 1994, nos Estados Unidos a média estimada 

para a ingestão diária de arsênio por alimentos é de 12 a 40 µg. Os 

alimentos marinhos, grãos e cereais contribuem com a maior parte do 

arsênio na dieta. O arsênio dos alimentos é principalmente orgânico, 

considerado menos tóxico que as formas inorgânicas. De acordo com a 

FAO/WHO a dose diária máxima aceitável de arsênio é de 2 µg/kg. O 

arsênio orgânico dos alimentos marinhos é altamente absorvido, cerca de 

80%. Assim, a maior parte do arsênio ingerido é na forma de composto 

orgânico, pelo consumo de frutos do mar e pescado. As formas inorgânicas 

de arsênio são consideradas mais tóxicas e são encontradas principalmente 

na água para consumo humano. (CARABANTES, 2003, UTHUS, 1994) 

2.6 Relação dose - efeito 

A DL 50 para compostos inorgânicos de arsênio varia entre 1 O a 300 

mg/Kg . Os compostos hidrossolúveis são mais tóxicos que os menos 

solúveis. A DL 50 para o trióxido de arsênio (As2O3) varia de 26 à 47 mg/Kg 
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em camundongos, e 15 mg/Kg em ratos. A arsina (AsH3) é extremamente 

tóxica na concentração de 250 ppm durante uma exposição de 30 minutos, 

pode ser letal, e pode provocar intoxicações numa concentração de 3-1 O 

ppm/h. Níveis urinários na concentração de 0,8 mg/L podem levar a 

intoxicações que poderiam ocasionar dermatites, perfurações do septo 

nasal, faringite e conjuntivite, e níveis acima de 2 mg/L podem ocasionar 

anemia severa.( GOYER, 1996; ZANINI e OGA, 1996) 

2. 7 Parâmetros dos órgãos regulamentadores 

A Legislação Brasileira regulamenta os níveis de arsênio em alguns 

alimentos e gêneros alimentícios, conforme a Portaria nº 685, de 27 de 

agosto de 1998, a qual aprova o Regulamento Técnico: "Princípios Gerais 

para o Estabelecimento de Níveis Máximos de Contaminantes Químicos 

em Alimentos" e seu Anexo: "Limites máximos de tolerância para 

contaminantes inorgânicos", segundo a publicação no 0 .O.U. - Diário 

Oficial da União do Poder Executivo, de 28 de agosto de 1998, o órgão 

emissor desta é o Ministério da Saúde - Secretaria de Vigilância Sanitária 

(SVS/MS), a área de atuação é Alimentos. Na Tabela 1 estão dispostos os 

limites máximos de tolerância para o arsênio em diversos alimentos: 

Outras organizações como o FDA e a OMS, regulamentam e 

recomendam os níveis de arsênio em torno de 1 mg/Kg. A Cetesb definiu em 

relatório oficial níveis de As presente em solo e águas subterrâneas, com 

valores orientadores em torno de 3,50 mg/Kg e 1 O µg/L, 

respectivamente(CETESB, 1999). 
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Tabela 1. Limites máximos de tolerância de arsênio em diversos alimentos. 

Categoria 

Gorduras vegetais 

Gorduras e emulsões refinadas 

Gorduras hidrogenadas 

Açucares 

Caramelos e balas 

Bebidas alcoólicas fermentadas 

Bebidas alcoólicas fermento-destiladas 

Cereais e produtos a base de cereais 

Gelados comestíveis 

Ovos e produtos de ovos 

Leite fluído, pronto para o consumo 

Mel 

Peixe e produtos de peixe 

Produtos de cacau e derivados 

Chá, mate, café e derivados 

Quantidade permitida (mg/Kg) 

0,1 

0,1 

0,1 

1,0 

1,0 

0,1 

0,1 

1,0 

1,0 

1,0 

0,1 

1,0 

1,0 

1,0 

1,0 

FONTE : Portaria nº 685, de 27 de agosto de 1998. 

2.8 Metodologia analítica 

Alguns procedimentos de separação e determinação de arsênio são 

baseados em métodos de destilação e precipitação de sulfetos de 

hidrogênio. O método gravimétrico é bastante relatado na literatura o qual 

consiste na medida do arsênio através da extração de As como AsCb com 

benzeno em ácido clorídrico. O teste de Mash, descrito na literatura, é um 

método qualitativo baseado na geração de arsina (AsH3) pela adição de 

grânulos de zinco e ácido sulfúrico. O gás é misturado com o hidrogênio e 

conduzido ao tubo de vidro aquecido, e se decompõe em hidrogênio e 

arsênio metálico que é depositado e forma um espelho de cor preto 

amarronzado na parte aquecida do tubo (WHO,2001; YABIKU et ai., 1989) 

GEORGE et ai., 1973 apresenta um estudo colaborativo para a 

medida colorimétrica de arsênio em tecidos de aves comestíveis e suínos 
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usando o dietilditiocarbamato de prata (AgDDTC) como um agente 

complexante. O limite de detecção foi O, 1 mg/Kg nos tecidos. O teste de 

Gutzeit, relatado na literatura é baseado na geração de arsina e compostos 

de arsênio pela adição de zinco granulado em ácido sulfúrico concentrado 

(WHO,2001) 

Os métodos estudados neste trabalho são a Espectrometria no 

UVNisível e a Espectrometria por absorção atômica com gerador de 

hidratos. 

2.8.1 Técnicas analíticas para determinação de arsênio total em 

alimentos 

Os métodos por absorção atômica podem ser por chama (FAAS), 

absorção atômica eletrotérmica (ET AAS) e geração de hidratos (HGAAS). O 

FAAS é relativamente menos sensível para a determinação de arsênio que 

o ETAAS e HGAAS. O limite de detecção é em microgramas por litro e tem 

uma aplicação limitada, especialmente para amostras biológicas (HERSHEY 

et ai, 1988; WHO,2001 ). 

O HGAAS é provavelmente o método mais usado para a 

determinação de arsênio em diversas matrizes. Entretanto o erro relatado na 

determinação de arsênio pelo HGAAS com borohidreto de sódio (Na8H4) 

pode ser atribuído a variação 11a produção do hidrato formado e no 

transporte ao atomizador (FEDOROV et ai., 1997; HERCE-PAGLIAI et ai., 

2002; WHO, 2001 ). 

Na determinação de arsênio total, arsenito e arsenato em alimentos 

por HGAAS, com extração prévia com clorofórmio, apresentou uma 

recuperação maior que 80%. Este procedimento também tem sido estudado 

para especiação de compostos arseniais em diversos substratos. Esta 

técnica pode também ser aplicada em produtos cárneos, à partir d~ 

· 1 ·, 0 c. e / . 
f ~, I , ,t> d : ç 11 '.!., ;: , '11.:i<.;€:U1U:I~ 

1 \..,.:u trll "'IAé"' t,t. ,J f;:! 11
tJ 
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mineralização por via seca, apresentando um limite de detecção de 0,017 µg 

/g de arsênio com uma precisão de 3% (WHO,2001 ). 

A espectrometria de fluorescência atômica (AFS) tem sido usada na 

detecção de hidretos de arsênio na região espectral do ultravioleta, por 

causa da pequena emissão de fundo produzida pela difusão da chama de 

hidrogênio. As espécies de arsênio em águas marinhas tem sido medidas 

usando gerador de hidretos e vapor frio, acoplado com detector AFS à 193 

nm . Os limites de detecção foram 2,3; 0,9; 2,4 e 3,7 ng/L para arsenito, 

arsenato, MMA e DMA respectivamente, com precisão de 3,5% 

(WHO,2001 ). 

A principal vantagem das técnicas de ICP-MS e ICP-AES são os 

baixos limites de detecção na ordem de picogramas e fentogramas com 

análises de isótopos lineares de alta precisão. O limite de detecção do ICP

AES é na ordem de nanogramas e picogramas (ACKLEY et ai., 1999; 

MCKIERNAN et a/.,1999; MUNOZ et a/.,1999;WHO,2001) 

O método por voltametria baseia-se na redução química do As (V) 

para o As (Ili), pois o As (V) é eletroquímicamente inativo (WHO,2001 ). 

Alguns autores relatam o uso da técnica de combustão para 

preparação de amostra e determinação de arsênio, selenio, zinco, cádmio e 

mercúrio por análise de ativação de neutron (NAA) em amostras ambientais 

incluindo materiais de referência certificado, onde a recuperação foi de 98 -

100 % (WHO,2001 ). 

A Espectrometria de partícula induzida por emissão de raio-X (PIXES) 

é uma técnica analítica onde o borbardeamento da amostra com partículas 

carregadas, resulta na emissão de raios-X característicos do elemento 

presente. PIXES é uma técnica multielementar com um limite de detecção 

de aproximadamente O, 1 µg/g de arsênio. A principal vantagem é o uso de 
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pequenas quantidades de amostra (1 mg ou menos), além de ser uma 

técnica não-destrutiva (WHO,2001 ). 

O termo técnicas hifenadas se refere ao acoplamento de mais de dois 

sistemas instrumentais. A combinação da separação cromatográfica com 

elementos específicos na detecção espectrométrica tem se mostrado 

eficiente na especiação de compostos de arsênio ao nível de traços em 

amostras ambientais. Alguns trabalhos descrevem o acoplamento da 

cromatografia com métodos de espectrometria atômica, na especiação do 

arsênio, incluindo a cromatografia a gás - GC ou a cromatografia líquida de 

alto desempenho - HPLC, com detecção por espectrometria de absorção 

atômica por chama, denominada FAAS, espectrometria por fluorescência 

atômica com chama (FAFS) e ICP-OES. O sistema FAAS é capaz de 

detectar concentrações inferiores a 1 µg/Kg. HPLC- gerador de hidretos

F AAS é provavelmente o método mais simples entre as técnicas hifenadas e 

HPLC-gerador de hidretos-lCP-OES , é preferível para análises multi

elementar. HPLC-ICP-OES tem sido empregado para especiação de arsênio 

orgânico de origem aquática (ACKLEY et ai., 1999; LI et al.,2003; MELO et 

ai., 1999; MOLLeta/., 1996; MUNOZeta/.,1999; WHO,2001) 

Numerosos métodos tem sido desenvolvido na especiação de arsênio 

usando a separação cromatográfica acoplado à sensibilidade do detector 

ICP-MS, onde o limite de detecção para as espécies de arsênio em material 

de referência certificado de músculo de Dogfish DORM-1 é de 50 a 300 pg 

(MCKIERNAN et ai., 1999; WHO,2001 ). 

Vários autores utilizaram metodologias hifenadas para detectar 

arsênio, em algumas de suas formas, conforme mostra alguns trabalhos 

dispostos na Tabela 2. ACKLEY et ai., 1999, usaram técnicas de 

especiação como a espectrometria de massa acpplada a plasma induzido 

(ICP-MS), cromatografia líquida de alta performance (HPLC) com troca 

iônica e íons pareados; e como procedimento de extração a digestão ácida 
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em microondas com rampas de tempo e temperatura para verificar a 

purificação das espécies estudadas evitando a degradação das mesmas 

durante o processo de extração. Podem ser utilizados, também, diferentes 

meios eluentes para a determinação cromatográfica. Esses autores 

trabalhando com amostras certificadas DORM-2, concluiram que a extração 

em microondas é um método efetivo para a extração das espécies de 

arsênio em tecidos de peixe. Na mistura metanol:água (80:20 v/v), cada 

espécie investigada permaneceu intacta quando exposta ao microondas por 

4 minutos à 65°C, sendo que nestas condições 100% do arsênio presente 

em DORM-2 foi extraído. Em todas as amostras de peixe de água salgada 

investigadas, a maior quantidade de arsênio encontrada foi a de 

arsenobetaína. 

2.8.1.1 Espectrometria no ultra violeta e visível 

A aparelhagem para geração de arsina usada na técnica do 

dietilditiocarbamato de prata é composta por: erlenmeyer de 300 ml, e uma 

conexão de tubo em U apropriada. Acima da conexão é preenchida com lã 

de vidro embebida em solução de acetato de chumbo à 10%. A reação de 

redução e oxidação das diversas formas de arsênio (principalmente 

arseniato e piroarseniato) encontrada na amostra para arsênio V, se dá em 

meio fortemente ácido com a adição das substâncias redutora a solução de 

Iodeto de potássio à 15% com cloreto estanoso bihidratado à 40% no 

erlenmeyer, onde é adicionado o zinco para favorecer a reação, onde as 

formas arseniais em gases reage com a solução de dietilditiocarbamato de 

prata em piridina e forma a arsina, conforme mostra a Figura 1, a qual 

resulta no composto de coloração avermelhadq, cuja intensidade de cor 

será lida no espectrofotômetro na região do visível. 



Lã de vidro em _,. 
aoluçio de Acetato 
de Chumbo i 10% 

- ::1 Reagente Dietilditiocarbamato 
de Prata em Piridina 

Figura 1. Aparelhagem para geração de arsina. 

Fonte : ARSENIC, 1995. Figura modificada 
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2.8.1.2 Espectrometria por absorção atômica com geração de hidretos 

A técnica por geração de hidratos consiste na reação do analito 

em meio redutor para formação da arsina. A Figura 2 apresenta as etapas 

onde ocorre a leitura da amostra no FIAS 400 : a amostra é succionada por 

um sistema de injeção em fluxo onde é transportada pela solução carreadora 

(HCI) para um separador gás-líquido, onde também encontra-se a solução 

redutora (Na8H4 á 0,5%), para formar a arsina e daí é transportada pelo gás 

argônio para uma cela de quartzo aquecida a 900 ºC onde a arsina é 

transformada em arsênio. Assim, As é lido no espectrofotômetro de 
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absorção atômica. As condições de operação são apresentadas na Tabela 

3. A leitura é dada em µg/L. 

Dreno da Amostra 

Bomba do FIAS 

Entrada de 
Amostra 

~ 

,..,..,, Dreno do HCI e NaBH4 

Figura 2. Esquema do sistema de injeção em fluxo para geração de 

hidratos. 

Fonte : Perkin Elmer,s.d. 

2.9 Digestão de amostras 

A digestão das amostras para determinação de arsênio total, consiste 

em geral na oxidação das formas existentes em arsênio pentavalente, 

através de tratamento por via seca ou por via úmida. 
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A digestão ácida por via úmida consiste numa mistura geralmente 

de ácidos clorídrico, sulfúrico, nítrico, perclórico com água oxigenada, para 

destruição da matéria orgânica e oxidação do arsênio a uma única forma, 

conforme foi aplicado em alguns trabalhos apresentados na Tabela 2. A 

digestão por via úmida pode ser realizada em sistemas fechados ou abertos, 

sendo que os primeiros funcionam com pressões superiores a dos sistemas 

abertos, obtendo-se assim, temperaturas acima daquelas de ebulição do 

agente oxidante à pressão ambiente, tendo como resultado um poder de 

oxidação maior e uma mineralização mais completa da amostra (BARRA et 

ai., 2000). Recentemente a digestão por microondas tem sido 

preferencialmente utilizada. Para análises de tecidos biológicos a técnica de 

ICP, com uma digestão parcial em ambiente fechado à baixa temperatura e 

pressão é suficiente para a preparação e pré-tratamento da amostra 

-(WHO,2001 ). 

A digestão por via seca é o método que tem sido empregado na 

digestão oxidativa das amostras previamente à quantificação dos analítos. O 

principal tratamento por via seca consiste em adicionar à amostra uma 

mistura de óxidos, geralmente de magnésio a fim de oxidar o arsênio a 

forma pentavalente, que é mais estável, com adição de celulose para evitar 

explosão da amostra durante calcinação (GEORGE et ai., 1973). Daí as 

amostras são queimadas em bico de bunsen, e após tratadas com óxido de 

magnésio para calcinação completa dos compostos orgânicos e outros 

interferentes tais como sulfetos. A mineralização por via seca, é um método 

padrão de preparação de amostras orgânicas para a determinação do 

arsênio. A utilização de substâncias como MgO e Mg(NO3)2 na preparação 

de amostras sólidas previne a perda de arsênio e aumenta a velocidade de 

oxidação. A sua grande desvantagem é que consome muito tempo, 

tornando-se inadequada para ser usada em rotina (BARRA et ai. , 2000). 
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Antes da análise de especiação do arsênio é necessário, uma 

extração com solventes. Por exemplo, arsenito e arsenato em amostras de 

solo, no procedimento de extração pode ser usado ácido clorídrico e 

clorofórmio. Água tem sido usado na extração de compostos solúveis de 

arsênio no solo com tratamento ultrasônico. 

Algumas formas de compostos de arsênio podem ser separadas 

através de extrações sequenciais. Metanol aquoso tem sido usado 

frequentemente na extração de espécies orgânicas de arsênio. Alguns 

autores descrevem o uso do ditiocarbamato bis-triflouroetil de sodio 

(NaFDDC) como um reagente quelante seletivo do arsênio na técnica de 

detecção por cromatografia gasosa (GC) ou cromatografia de fluído 
-

supercrítico (SFC). A primeira técnica apresentou, em análise de águas 

um limite de detecção de 1 O µg/L de As, e a segunda pode chegar a uma 

sensibilidade similar após pré-concentração na razão de 100 - 1000 do 

complexo quelante no solvente orgânico (WHO,2001 ). 
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3. OBJETIVO 

3. 1 Objetivo geral 

Avaliar o comportamento de duas técnicas analíticas utilizadas na 

determinação · de arsênio total, a do dietilditiocarbamato de prata, método 

espectrofotométrico de baixo custo e o de espectrometria de absorção 

atômica com gerador de hidratos (HGAAS), e determinar os teores desse 

metalóide em amostras de cação comercializados na cidade de São Paulo. 

3.2 Objetivos específicos 

• Validação de metodologia para análise de arsênio total em cação, 

utilizando os métodos espectrofotométrico do dietilditiocarbamato de prata 

e por espectrometria de absorção atômica com gerador de hidratos. 

• Comparação das duas técnicas através do estudo de parâmetros de 

validação como: linearidade, limite de detecção e limite de quantificação, 

exatidão e recuperação. 

• Avaliação de amostras de cação comercializadas na cidade de São 

Paulo, quanto à ocorrência de arsênio. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS: 

4.1 Material 

4.1.1 Amostras 

Amostras de cação foram adquiridas, no período de janeiro de 2002 a 

março de 2004, em estabelecimentos comerciais, tais como supermercados, 

e feiras livres da cidade de São Paulo. As amostras adquiridas em postas 

de aproximadamente 1 00g, foram armazenadas em freezer até o momento 

da análise. 

Esta pesquisa faz parte do projeto internacional de "Estimación de 

riesgos derivados de la presencia de metales pesados y arsénico en los 

alimentos" coordenado pela Ora Rosa Montoro, do laboratório de 

Contaminación Metálica dei Departamento de Conservación y Calidad de 

los Alimentos dei Instituto de Agroquimica y Tecnologia de los Alimentos 

(IAT A/CSIC), de Valência, Espanha, aprovado pela Rede lberoamericana 

de Alimentos - CYTED- (RIANTAP) ligada ao programa CYTED- Ciencia y 

Tecnologia para el Desarrollo- Rede Íbero Americana de Evaluacion 

Nutricional Y Toxicologica de Alimentos Processados. 

4.1.2 Vidrarias 

• Erlenmeyers 

• Pipetas graduadas de 1, 2, e 5 ml. 

• Pipetas volumétricas de 0,5; 1,0 e 2,0 ml. 

• Bureta de 25 ml 

• Proveta de 10 ml e 100 ml 

• Cubetas de quartzo para espectrofotômetro 

• Tubos de ensaio 

• Bastões de vidro 

• Balões volumétricos de 10,0; 25,0 e 50,0 ml. 

• Beckeres 25, 50,100, 150, 250 e 500 ml 
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4.1.3 Reagentes 

• Óxido de magnésio (MgO), Synth 

• Celulose microcristalina, Merck 

• Nitrato de magnésio hexahidratado [Mg(NO3)2.6H2O], Vetec 

• Ácido Clorídrico fumegante à 37% (HCI), Merck 

• Trióxido de arsênio (As2O3), Merck 

• Iodeto de Potássio (KI), Reagen 

• Ácido ascórbico L( +) - vitamina C , Merck 

• L-cisteína - para bioquímica, Merck 

• Iodeto de potássio (KI), Merck 

• Uréia (NH2)2.CO, Mallinckrodt 

• Hidróxido de sódio (NaOH), Merck 

• Borohidreto de sódio (Na8H4), Merck 

• Cloreto estanoso bihidratado (SnCb.2H20), Merck 

• Zinco granulado (Zn) - 3-8 mm, Synth 

n Dietilditiocarbamato de prata (DDC-Ag), Merck 

• Piridina , Merck 

• Acetato de Chumbo, Merck 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico (P.A). 

4.1.4 Material de referência certificado (MRC) 

As análises por espectrometria de absorção atômica foram realizadas 

no Instituto Adolfo Lutz - Setor de Equipamentos Especializados, 

responsável pelas análises de contaminantes inorgânicos. Os materiais de 

referência certificados utilizados neste trabalho foram os seguintes: 

• Oyster tissue 1566 a - Standard Reference Material - U.S. Departament 

of commerce- National Bureau of Standards - Gaithersburg, MD 20899. 
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• Albacore tuna 50 - NBS - research Material - 50 U.S. Department of 

commerce - National Bureau of Standards - Washington, D.C. 20234 

• Fish Flesh Homogenate - No. 963 IAEA/ Mônaco 

4.1.5 Solução padrão 

• Solução padrão de trióxido de arsênio (As203) 

Solução padrão estoque com concentração de 500 µg/ml : 

Foi dissolvido 0,660g de As203 em 25 ml de uma solução de hidróxido de 

sódio à 10%, diluída para 1 (um) litro de água destilada e desionizada e 

armazenada em freezer (GEORGE et ai., 1973; LEBLANC e JACKSON, 

1973). 

Solução padrão intermediária com 1 O µg/ml: 

Foi diluído 1 O ml da solução padrão estoque em balão de 500 ml e 

avolumado com água destilada e desionizada. Esta solução era preparada a 

cada análise. 

Solução padrão de trabalho de 100 µg/L para leitura no Absorção Atômica: 

Foi diluída uma solução de As com 1 O µg/ml, fornecida pela Perkin Elmer, 

onde foi tomado uma alíquota de 1 ml e diluído em balão de 100 ml, e 

avolumado com água destilada e desionizada. 

4.1.6 Soluções 

• Solução de ácido clorídrico a 10%, v /v 

• Solução de iodeto de potássio a 15%, p/v 

• Solução de iodeto de potássio a 5%, p/v 
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• Solução de cloreto arsenioso a 40% diluído em HCI concentrado, p/v 

• Solução de ácido clorídrico 6N 

• Solução de dietilditiocarbamato de prata a 0,5% diluído em piridina. 

• Solução de acetato de chumbo a 10% p/v 

• Solução de ácido ascórbico a 5% , p/v 

• Solução de uréia a 10%, p/v 

• Solução de borohidreto de sódio a 0,5% diluído (Na8H4) em solução de 

hidróxido de sódio a 0,5%, p/v 

• Solução de Iodeto de Potássio (KI) a 15 %. 

• Água utilizada no preparo das soluções e padrões foi destilada e 

desionizada com resistividade de 18,2 M.Ocm-1
. 

4.1. 7 Equipamentos e acessórios 

• Aparelho especial para evolução de Arsina, composto por erlenmeyer e 

conexão em U apropriada 

• Espectrofotômetro BAUSH & LOMB 

• Espectrofotômetro UV VISÍVEL SHIMADZU MINI 1240 

• Mufla, INDÚSTRIA FORLABO L TOA 

• Pipeta automatica, volume variável de 1-5 mL e 200 a 1000 µL, modelo 

FINNPIPETTE, LABSYSTEMS. 

• Balança analítica, SARTORIUS RESEARCH 

• Espectrofotômetro de absorção Atômica ANAL YST 100, Perkin Elmer 

• Gerador de hidretos FIAS 400, Perkin Elmer 

• Microondas doméstico, com potência de 900 W 

4.2 Métodos para determinação de arsênio total 

4.2.1. Mineralização das amostras por via seca 
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As amostras de cação previamente homogeneizadas, passaram por um 

procedimento de mineralização por via seca, realizado conforme descrito, a 

seguir: 

Em uma cápsula de porcelana foi pesado analiticamente cerca de 

5,0000 g da amostra e adicionado 3,0 g de MgO, 6,0 g de celulose em pó, 

e acrescentado 25,0 ml de água destilada e desionizada. A mistura foi 

homogeneizada na cápsula de porcelana e levada à estufa à 80ºC para 

secar, e posteriormente queimada em bico de B.unsen, até a completa 

eliminação da fumaça. Após esfriamento espontâneo, foi adicionada 5,0 ml 

de uma solução de Mg(NO3)2.6H2O à 60%, adicionada cerca de 10ml de 

água e levado à estufa para secar, e novamente queimada em bico de 

Bunsen para eliminar os vapores de NO. Posteriormente, foi levada à mufla 

para calcinação por 6 horas, onde a temperatura foi elevada gradativamente 

até 535 ºC, para obtenção de cinzas brancas. 

4.2.1.1 Técnica da espectrofotometria na região do visível com 

dietilditiocarbamato de prata 

As análises para determinação de arsênio total em cação, seguiram a 

técnica de mineralização por via seca, conforme o descrito no item 4.2.1. A 

determinação espectrométrica no visível, foi realizada de acordo com o 

preconizado por LEBLANC e JACKSON, 1973 e GEORGE et ai., 1973. 

Após esfriamento espontâneo das cinzas brancas, foi adicionado 

água destilada e desionizada e a mistura transferida quantitativamente para 

o erlenmeyer gerador de arsina, contendo 90 ml de HCL 6 N, 

perfazendo um volume total de 175 ml. Em seguida foi adicionado 2,0 ml 

de solução de KI à 15 %; 1,0 ml da solução de SnC'2.2H20 à 40% em HCI 

concentrado, e a mistura foi agitada cuidadosamente. Com uma bureta, foi 

colocado 5,0 ml da solução de DDC-Ag em piridina, na curva ascendente 

do tubo em U, da conexão com o frasco gerador, conforme Figura 1. Foi 

_.,,.,,,. BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 

, ,_,.,_,~,-l..,.la no <:::in P;rnlo 
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acrescentado à mistura, 5,0 g de zinco granulado, vedando-se o erlenmeyer 

imediatamente com o tubo em U. Após uma hora, a solução de DDC-Ag foi 

transferida para a cubeta de leitura do espectrofotômetro e sua 

absorbância lida no comprimento de onda de 540 nm. Foi usado, como 

referência um branco dos reagentes. 

A cada experimento foram construídas curva padrão utilizadas na 

quantificação das amostras. 

4.2.1.2 Preparo da curva padrão 

Alíquotas da solução padrão de trabalho contendo 10 µg/ml de arsênio 

e foram transferidas, aos erlenmeyers a fim de obter as respectivas massas 

de 5 a 20 µg, onde foram adicionados 90 ml de solução de ácido clorídrico 

6 N e o volume completado para 175 ml com água destilada e 

desionizada. Foram adicionados 2,0 ml de solução de KI à 15% e 1,0 ml 

da solução SnC'2.2H20 à 40% em HCI concentrado, agitando-se 

cuidadosamente. Com o uso de uma bureta, foi colocado 5,0 ml da 

solução de DDC-Ag em piridina, na curva ascendente do tubo em U 

(aparelho gerador de arsina), da conexão com o frasco gerador, conforme 

Figura 1. Foram acrescentados 5,0 g de zinco granulado ao erlenmeyer, 

vedando imediatamente ao aparelho gerador de arsina. Após uma hora do 

desenvolvimento da reação, a solução de DDC-Ag foi transferida para a 

cubeta de leitura do espectrofotômetro e sua absorbância lida a 540 nm. 

Um branco de reagentes foi usado, como referência. As concentrações das 

amostras foram calculadas, à partir da reta obtida do gráfico da 

concentração x absorbância. 

A Figura 3 ilustra a marcha analítica utilizada no procedimento para a 

mineralização por via seca das amostras de peixe e posterior quantificação 

pelo método espectrofotométrico pelo dietilditiocarbamato de prata. 
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Peixe 5,0 G 

MgO-3,0g 
Celulose 6,0 g 
Água desmineralizada 2 5ml 
Estufa 
Bico de Bunsen 

Mineralização 1 

Mg(NO3)2.6H2O - 3, Og 
as Mufla - 535°C - 6 hor 

Dissolução das cinzas 
1 

Esfriar 
Adicionar 1 o mL d e água 

HCI 6,0 N - 90 mL 
Erlenmeyer gerador de arsina - 175 mL 

Pre-redução do As &+ 

Ertenmeyer gerador de arsina - 175 mL 
Klà15%-2,0 mL 
SnCl2.2H2O à 40% - 1,0 mL 

Pra-redução do As 3+ 1 

Tubo em U - DDC-Ag em piridina - 5 mL 
Zinco -5 g 
Fechar o tubo imediatamente 

Formação do complexo colorido 

Após 1 hora da reação 

Leitura Esp ctrofotométrica 
à 540 nm. 
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Figura 3. Fluxograma da análise de arsênio pelo método do 

dietilditiocarbamato de prata. 
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4.2.2 Método por espectrometria por absorção atômica com geração 

de hidretos 

4.2.2.1 Mineralização das amostras por via seca 

A mineralização por via seca seguiu o procedimento descrito no item 

4.2.1. Após esfriamento espontâneo, foram adicionados às cinzas 20ml 

de ácido clorídrico concentrado, transferidos quantitativamente para o 

balão volumétrico de 100 ml e avolumados com água destilada e 

desionizada. Para leitura no HGAAS as amostras passaram por um 

procedimento de pré-redução do arsênio As s+ para As 3
+ e em seguida foi 

reduzido a AsH3 e vapor de Asº. 

Visando determinar arsênio total em cação foram avaliadas três 

técnicas de pré-redução: com iodeto de potássio (KI) à 5% e ácido ascórbico 

à 5% (YAMAMOTO et a/.,1985); com L-cisteína à 5% (HOWARD e 

SAL OU, 1996); e com uréia à 10% e iodeto de potássio à 5% (FEDOROV et 

a/., 1997). Nestes ensaios foram utilizados material de referência 

certificados descritos no item 4.1.4. 

4.2.2.1.1 Redução com L- cisteína 

Após dissolução das amostras, descrita no item 4.2.2.1, foi retirada uma 

alíquota de 1,0 ml e transferida para balão volumétrico de 25,0 ml; foram 

adicionados 5 ml da solução de L-Cisteína à 5% dissolvida em ácido 

clorídrico 0,03 M (HOWARD e SALOU, 1996); e deixadas em repouso por 

50 minutos e posteriormente, avolumada com a solução de ácido clorídrico 

0,03 Me lida no HGAAS. 

4.2.2.1.2 Redução com uréia 
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Após dissolução das amostras, descrita no item 4.2.2.1, foi retirada uma 

alíquota de 1,0 ml e transferida para balão volumétrico de 25,0 ml; foram 

adicionados 2,5 ml de ácido clorídrico concentrado; deixada em repouso por 

30 minutos e posteriormente foi adicionado 2,5 ml de uma solução de 

uréia à 10% e 2,5 ml de uma solução de iodeto de potássio à 5% 

(FEDOROV et ai., 1997). A mistura permaneceu em repouso durante 50 

minutos e posteriormente foi avolumada com água destilada e desionizada e 

lida no HGAAS. 

4.2.2.1.3 Redução com iodeto de potássio e ácido ascórbico 

Após dissolução das amostras, descrita no item 4.2.2.1, foi retirada 

uma alíquota de 1,0 ml e transferida para balão volumétrico de 25,0 ml; 

foram adicionados 2,5 ml de ácido clorídrico concentrado, 2,5 ml de uma 

solução de iodeto de potássio à 5% e 2,5 ml de ácido ascórbico à 5% 

(YAMAMOTO et ai., 1985). A mistura foi deixada em repouso durante 50 

minutos e posteriormente avolumada com água destilada e desionizada e 

lida no HGAAS. 

4.2.3 Preparo da curva padrão 

4.2.3.1 Redução cQm L - cisteína 

A curva de calibração (5 pontos) foi construída com concentrações de 

arsênio de 1,0 a 10,0 µg/L em água destilada e desicinizada de uma 

solução do padrão com 100 µg/L de arsênio, adicionadas em balão 

volumétrico de 50 ml. Foram adicionados 1 O ml da solução de L-Cisteína à 

5% dissolvida em ácido clorídrico 0,03 M, em balão volumétrico de 50 ml 

(HOWARD e SALOU, 1996). As misturas foram deixadas em repouso 

durante 50 minutos e posteriormente avolumado com uma solução de ácido 

clorídrico 0,03 Me lidas no HGAAS. 
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4.2.3.2 Redução com uréia 

A curva de calibração (7 pontos) foi construída com concentrações de 

arsênio de 1,0 à 20,0 µg/L em água destilada e desionizada, de uma 

solução dó padrão com 100 µg/L adicionadas em balão volumétrico de 50 

ml. Foram adicionados 5,0 ml de ácido clorídrico concentrado, e após 

repouso de 30 minutos foram adicionados, 5,0 ml de uma solução de 

uréia à 10% e 5,0 ml de uma solução de iodeto de potássio à 5% 

(FEDOROV et ai., 1997). A mistura foi deixada em repouso durante 50 

minutos e posteriormente avolumado com água destilada e desionizada e 

lidos no HGAAS. 

4.2.3.3 Redução com iodeto de potássio e ácido ascórbico 

A curva de calibração (7 pontos) foi construída com concentrações de 

arsênio de 1,0 à 20,0 µg/L em água destilada e desionizada, de uma 

solução do padrão de 100 µg/L, adicionadas em balão volumétrico de 50 ml. 

Foram adicionados 5,0 ml de ácido clorídrico concentrado, 5,0 ml de uma 

solução de iodeto de potássio à 5% e 5,0 ml de ácido ascórbico à 5% 

(YAMAMOTO et ai., 1985); foi deixada em repouso por 50 minutos e 

posteriormente avolumado com água destilada e desionizada e lidos no 

HGAAS. 

A Figura 4 ilustra o procedimento utilizado na mineralização por via 

seca das amostras de cação e posterior quantificação pelo método 

espectrométrico por absorção atômica com gerador de hidretos. 
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1 

Peixe 5,0 G 

MgO-3,0 g 
Celulose 6,0 g 
Água destilada e desionizada 25 mL 
Estufa 
Bico de Bunsen 

Mineralização 1 

Solução à 60% - 5 mL Mg(NO3)2.6H2O 
Mufla - 535ºC - 6 horas 

Mineralização li 

Esfriar 
Adicionar água 
Secar em estufa 

Dissolução das Cinzas 

HCI concentrado 
Após 30 minutos da reaçã 

Pré - redução 

Uréia à 10% 
KI à 5%-
Após 50 minutos da reação 

Leitura no HGAAS 
à 193,7 nm 

Redução com NaBH4 

Aquecimento a 900 ºC 

Determinação da concentração de As total 
1 

o 

1 
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Figura 4. Marcha analítica da determinação de arsênio por absorção 

atômica com gerador de hidratos. 
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4.2.4. Determinação espectrométrica no absorção atômica com gerador 

de hidretos 

As amostras submetidas aos tratamentos descritos nos itens 4.2.2.1. 

a 4.2.3.3. foram analisadas por absorção atômica com geração de hidratos 

nas condições apresentadas na Tabela 3 . 

Tabela 3 . Condições de operação do FIAS - HGAAS 

Gerador de hidretos 

Célula de quartzo 

Solução redutora 

Solução carregadora 

Gás de arraste 

Volume de reação 

Espectrofotômetro de absorção 

atômica 

Comprimento de onda 

Fenda 

Corrente da lâmpada EDL 

Condições de Operação 

900 ºC 

Solução a 0,5% (p/v) de NaBH4 em 

0,5% (p/v) NaOH 

Solução á 10% (v/v) HCI 

Argônio 20 ml/min fluxo contínuo 

500 µL 

Condições de operação 

193,7 nm 

0,7 nm 

380mA 

4.2.5 Material de Referência Certificado (MRC) : 

Para avaliar os parâmetros de validação (exatidão, limites de deteção 

e quantificação e recuperação) do método por HGAAS foram utilizados 

materiais de referência certificados seguindo os procedimentos descritos nos 

itens 4.2.2.1 a 4.2.3.3. 
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4.3 Parâmetros de validação 

No método do dietilditiocarbamato de prata foram avaliados os 

seguintes parâmetros de validação: recuperação, linearidade, limites de 

detecção e quantificação. 

Para avaliar a confiabilidade do método por HGAAS foram utilizados 

para a determinação de arsênio total nas amostras de cação, os seguintes 

parâmetros de validação: limite de detecção, limite de quantificação, 

linearidade e exatidão. 

4.3.1 Recuperação 

A recuperação avalia a eficiência do método de tratamento da 

amostra, conforme define o trabalho CHASIN et ai., 1998. Para o método 

com dietilditiocarbamato de prata, foram adicionados volumes de solução 

padrão de As com 1 O µg/ml, de tal forma a obter massas com 5, 1 O, 15 e 

20 µg de arsênio, a cada amostra de cação, com 5,0000 g, pesadas com 

exatidão. Foi aplicado o procedimento descrito no item 4.2.1 e 4.2.1 .1. Foi 

também avaliada a recuperação do material de referência certificado de 

ostra (Oyster tissue 1566 a - Standard Reference Material - U.S. 

Departament of commerce- National Bureau of Standards - Gaithersburg, 

MD 20899). 

O percentual de recuperação foi encontrado utilizando a fórmula 

segundo CHASIN et a/.,1998: 

RECUPERAÇÃO % = média do valor obtido X 100 

Valor adicionado 

A recuperação do As no material de referência certificada foi avaliada 

por comparação entre a concentração obtida da amostra certificada 

submetida ao procedimento analítico e a concentração nominal da amostra 
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certificada. As análises foram realizadas conforme descrito em 4.2.1 e 

4.2.2.1.2. 

O percentual de recuperação foi encontrado utilizando a fórmula 

segundo CHASIN eta/.,1998: 

RECUPERAÇÃO% = média do valor obtido X 100 

Valor certificado 

4.3.2. Linearidade 

A linearidade é determinada pela análise de concentrações conhecidas e 

diferentes de uma solução onde abrange, a faixa de concentração de 

interesse no trabalho (CHASIN et ai., 1998). A linearidade do método por 

dietilditiocarbamato de prata foi avaliada a partir de uma solução padrão de 

trabalho de arsênio com 1 O µg/ml com volumes contendo massas que 

variavam de 0,25 à 20 µg em 4 replicatas segundo o procedimento descrito 

em 4.2.1 e 4.2.1.1. 

Para o método por HGAAS a linearidade foi determinada pela análise de 

7 soluções padrão de arsênio nas concentrações variando de 1,0 à 20,0 

µg/L que abrangiam a faixa de concentração de interesse do trabalho 

(CHASIN et ai., 1998), conforme descrito no item 4.2.3. 

4.3.3 Limite de detecçã.o 

O limite de detecção, é definido como o menor valor de concentração 

do analito que pode, com alguma certeza estatística , ser detectado, mas 

não quantificado pelo método. Este é um parâmetro fundamental para 

medidas obtidas em níveis muito baixos, como nas análises de resíduos de 

contaminantes em alimentos (EURACHEM, 1998; INMETRO, 2003) as 

análises foram realizadas com 5 replicatas, conforme descrito no item 

4.2.1 e 4.2.1.1 , para o método do dietilditiocarbamato de prata. 
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A fim de estabelecer o limite de detecção (LO) na análise de As por 

HGAAS foram realizadas 6 leituras dos respectivos brancos preparados 

independentes, conforme os itens 4.2.1 e 4.2.2.1.2 com os quais pode-se 

obter o desvio padrão (DP). Foi o limite de detecção desejado, através da 

seguinte fórmula (INMETRO, 2003): 

LO= X + ts 

Onde : 

LO = Limite de detecção 

X = Média dos valores dos brancos 

s = Desvio padrão 

t = valor da abscissa t-Student para 95% de confiança, adotado o valor de 

2,01 . 

4.3.4 Limite de quantificação 

O limite de quantificação, é definido como a menor concentração que 

se pode medir com precisão adequada segundo CHASIN et ai., 1998. Para a 

determinação do limite de quantificação, pode-se utilizar os dados de desvio 

padrão obtidos no cálculo do limite de detecção, alterando o fator de 

multiplicação de 3 para 5, 6 e 1 O, dependendo da incerteza desejada ( 

EURACHEM, 1998; INMETRO, 2003). Para essa determinação foram 

avaliadas 5 replicatas conforme descrito no item 4.2.1 e 4.2.1.1. 

A fim de estabelecer o limite de quantificação (LQ) na análise de As 

por HGAAS foram realizadas 6 leituras dos respectivos brancos preparados 

independentes, conforme os itens 4.2.1 e 4.2.2.1.2,com os quais pode-se 

obter o desvio padrão (DP). Foi calculado o limite de quantificação desejado, 

através da seguinte fórmula (INMETRO,2003): 

LQ =X+ 10s 



~ Lp = Limite de quantificação 

X = Média dos valores dos brancos 

s = Desvio padrão dos brancos 

4.3.5 Exatidão do método analítico 
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A exatidão do método por HGAAS foi avaliada através da análise dos 

materiais de referencia certificados conforme os itens 4.2.1 e 4.2.3.2, e, 

comparando-se os resultados obtidos com os valores certificados. 

Na avaliação da exatidão foi utilizado o índice z "z score" (INMETRO,2003) 

estabelecido à partir da fórmula : Z = íXtab - XJ 

s 

Onde: 

X.ab = valor obtido 

Xv = valor certificado do MRC 

s = unidade de desvio ( incerteza do MRC ) 

A avaliação pode ser feita de acordo com a seguinte escala de 

pontuação: 

IZI ::;; 2 = satisfatório 

2 < IZI ::;; 3 = questionável 

IZI > 3 = insatisfatório 

4.4 Avaliação da interferência do cozimento das amostras por forno de 

microondas, previamente à mineralização 

Vinte replicatas de uma mesma amostra de cação in natura foram 

pesadas com exatidão (5,0000g), e submetidas a análise pelo método 

descrito em 4.2.2.1 e 4.2.2.1.2, sendo que 1 O delas, após a pesagem, foram 

cozidas em microondas, afim de avaliar a interferência do cozimento por 

microondas na determinação do teor de arsênio total. 
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4.5 Avaliação da interferência da concentração do magnésio usado na 

mineralização das amostras, para determinação do As total por 

HGAAS. 

Para avaliar a interferência da concentração do magnésio na leitura 

de As pelo HGAAS foi preparada uma solução de 20800 mg/L de magnésio 

e foram aliquotados volumes equivalentes a 1000, 2000, 4000, 8000 e 1 O 

000 mg/Kg adicionados a uma concentração de 5 µg/L de arsênio e seguido 

o procedimento descrito em 4.2.3.2. e 4.2.3.3. 

4.6 Amostras avaliadas pelo método do dietilditiocarbamato de prata 

Foram analisadas 18 amostras de cação, obtidas em feiras livres e 

supermercados da cidade de São Paulo, conforme o procedimento descrito 

no item 4.2.1 e 4.2.1.1. 

4. 7 Determinação do teor de As nas amostras de cação por absorção 

atômica 

Foram analisadas 9 amostras de cação, obtidas em feiras livres e 

supermercados da cidade de São Paulo, pelo método descrito em 4.2.2.1 e 

4.2.2.1.2. 

4.8 Análises estatísticas 

Para análise estatística dos resultados foram utilizados os parâmetros 

da estatística descritiva como média, desvio padrão , mediana, percentil de 

25%, percentil de 75 % , a análise do diagrama de blocos BOXPLOT, e o 

teste de Krukal-Wallis.( FISHER e VAN BELLE,1993; BERQUÓ,SOUZA e 

GOTLIEB, 1981) e o software statistica 6.0. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Padronização do método do dietilditiocarbamato de prata 

5.1.1 Recuperação: 

Os resultados do estudo de recuperação pelo método do DDC-Ag 

para o arsênio em peixes são apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Recuperação do arsênio em cação pelo método do 

dietilditiocarbamato de prata. 

Massas de As Concentração Recuperação Desvio Coeficiente 

emµg total obtida (%) padrão de Variação 

adicionada à emµg (%) 

amostra 

o 5,76 - 0,41 7,25 

5 2,08 41,60 0,83 10,67 

10 2,52 25,14 1,04 12,63 

15 8,19 54,60 1,23 8,83 

20 10,80 53,99 5,64 34,06 

A recuperação do MRC de ostra, cujo teor é de 14 mg/Kg, foi de 

6, 12 mg/Kg, e correspondeu a uma recuperação de 43,71 %, com desvio 

padrão de 0,48 e coeficiente de variação de 7,82%. 

5.1.2 Linearidade 

A Figura 5 ilustra a linearidade obtida pelo método do 

dietiltiocarbamato de prata em piridina, descrito no item 4.2.1., nas 

concentrações de 5,0; 10,0; 15,0 e 20,0 µg/5mL de As. 



0,6 

0,5 

0,4 
C/1 
.0 0,3 
<( 

0,2 

0,1 

o 
o 

Curva de calibração 

y = 0,0234x + 0,0925 
R2 =0,997 

5 10 15 20 
Concentrações (ug/Sm L) 

45 

Figura 5. Representação gráfica da cuNa de calibração de As pelo 

método do dietilditiocarbamato de prata (5 a 20µg/5ml) 

A Figura 6 ilustra a linearidade obtida pelo método do 

dietilditiocarbamato de prata em piridina, descrito no item 4.2.1. com 

concentrações de As de 0,25; 0,5; 1,0; 5,0 e 10,0 µg/5ml. 

Curva de calibração 
0,25 

0,2 

C/1 0,15 
.0 
<( 0,1 

0,05 
y = 0,0219x - 0,0073 

R2 =0,9867 

o 
o 5 10 15 

Concentrações (ug/SmL) 

Figura 6. Representação gráfica da cuNa de calibração de As pelo 

método do dietilditiocarbamato de prata (0,25 a 10,0 µg / 5ml). 
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5.1.3 Limite de detecção 

O limite de detecção do método para a determinação de As em cação 

pelo DDC-Ag foi de 0,25 µg/5ml, apresentando um coeficiente de variação 

de 12,77% e desvio padrão de 0,03. 

5.1.4 Limite de quantificação 

O limite de quantificação do método para a determinação de As em 

cação pelo DDC-Ag foi de 0,50 µg/5ml, apresentando um coeficiente de 

variação de 10,75 % e desvio padrão de 0,05. 

5.1.5 Determinação dos teores de As em cação 

A Tabela 5 apresenta os resultados de As em cação obtidos pelo 

método descrito em 4.2.1 e 4.2.1.1. 
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Tabela 5. Teores de As total em amostras de cação, analisadas pelo 

método do dietilditiocarbamato de prata. 

Amostras Local de Concentração Desvio C. V.(%) 

Aquisição (mg/Kg) Padrão 

01 Feira Livre 1,54 0,05 3,42 

02 Supermercado 0,44 0,04 10, 12 

03 Feira Livre 0,23 0,01 7,18 

04 Supermercado 0,17 0,00 3,45 

05 Feira Livre 1, 11 0,09 8,70 

06 Mercado Público 0,69 0,06 8,73 

07 Supermercado 0,27 0,05 19,70 

08 Supermercado 1,06 0,12 11,85 

09 Supermercado 0,23 0,00 2,58 

10 CEAGESP 0,54 0,00 0,40 

11 Supermercado 1,32 0,00 0,57 

12 Feira Livre 0,78 O, 11 14,03 

13 Feira Livre 0,79 0,21 26,61 

14 Peixaria 1,00 0,15 15,31 

15 Feira Livre 1,30 0,25 19,79 

16 Supermercado 1,31 0,02 1,55 

17 CEAGESP 3,79 0,18 4,95 

18 Supermercado 2,91 0,06 2,10 

CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de 

São Paulo 
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5.2 Resultados obtidos na análise com o método espectrométrico por 

absorção atômica com gerador de hidretos 

5.2.1 Resultados referentes às amostras certificadas analisadas pelo 

método da L- cisteína 

Na Tabela 6 são apresentados os resultados do material de 

referência certificados usando na pré redução L- Cisteína, 

descrito no item 4.2.2.1.1. 

conforme 

Tabela 6. Resultado das amostras de material de referência certificado 

usando L-Cisteína na pré-redução, e leitura pela técnica, por 

HGAAS. 

Amostra n Média Desvio C.V. Valor Recuperação 

replicatas padrão (%) Certificado ( % ) 

(mg/Kg) (m~iKg) 

Ostra 3 9,73 0,01 0,1 14 :t1 ,2 69,51 

Fish 3 1,76 0,05 2,87 2,6 ±0,5 67,78 

Flesh 

Albacore 2 1,66 0,05 3,57 3,3 ± 0,4 50,40 

tuna 

5.2.2 Resultados referentes as amostras certificadas analisadas pelo 

método da uréia 

A Tabela 7 apresenta os resultados das amostras certificadas na 

avaliação da redução com uréia, descrita no item 4.2.2.1.2. 



49 

Tabela 7. Resultados das amostras de material de referência certificados 

analisadas pelo método de pré-redução com Uréia, por 

HGAAS. 

Amostra n Média Desvio C.V. Valor Recuperação 

( replicatas) (mg/Kg) padrão (%) Certificado ( % ) 

(mg/Kg) 

Ostra 3 13,28 1,06 8,05 14 ± 1,2 94,9 

Fish Flesh 3 1,79 0,08 4,43 2,6 ± 0,5 69,0 

5.2.3 Resultados referentes às amostras certificadas analisadas pelo 

método do iodeto de potássio e ácido ascórbico 

A Tabela 8 apresenta os resultados das amostras certificadas na 

avaliação da pré-redução pelo método do iodeto de potássio e ácido 

ascórbico, por HGAAS (YAMAMOTO et ai., 1985) 

Tabela 8. Resultados das amostras de material de referência certificados 

analisadas pelo método de pré-redução com Iodeto de Potássio 

e ácido ascórbico, e determinação por HGAAS. 

Amostra n( repl icatas) Média Desvio c.v. Valor Recuperação 

padrão (%) Certificado ( % ) 

(mg/Kg) (mg/Kg) 

Ostra 3 11,66 0,86 7,42 14 ± 1,2 83,4 

Fish 3 1,75 0,18 10,33 2,6 ± 0,5 67,7 

Flesh 
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5.2.4 Resultados das curvas de calibração dos métodos da L- cisteína, 

uréia e iodeto de potásio e ácido ascórbico 

As curvas padrão com os três métodos de pré-redução, utilizando L

cisteína; uréia; e iodeto de potásio e ácido ascórbico-, obtendo-se os r2-
coeficiente de determinação de 0,9986; 0,9942 e 0,9892, respectivamente. 

As Figuras 7, 8 e 9 ilustram essas determinações. 

Curva de Calibração de As 
0,7 

o 0,6 
u 0,5 e: 
Q) 0,4 

"'C 
111 0,3 ... 
.a 0,2 y = 0,0646x + 0,0095 
<i: 0,1 R2 = 0,9986 

o 
o 2 4 6 8 10 

Concentração (ug/L) 

Figura 7. Curva de calibração de arsênio total, usando L-Cisteína na pré

redução. 
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Figura 8. Curva de calibração de arsênio total, usando uréia na pré

redução. 
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Figura 9. Curva de calibração de arsênio total, usando KI e Ácido ascórbico 

na pré-redução. 

5.2.5 Validação do método analítico : 

5.2.6 Limite de detecção 

O limite de detecção do método para a determinação de As total em cação 

por HGAAS foi de 0,93 µg/L, com uma média de 0,79 e desvio padrão de 

0,07. 

5.2. 7 Limite de quantificação 

O limite de quantificação do método para a determinação de As total em 

cação por HGAAS foi de 1,49 µg/L. 

5.2.8 Exatidão do método 

Na Tabela 9 são apresentados os resultados de arsênio nas 

amostras certificadas, utilizadas na determinação da exatidão pelo método 

da uréia, por HGAAS. 
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Tabela 9. Resultados das amostras certificadas, utilizadas na 

determinação da exatidão pelo método da uréia, por HGAAS. 

Amostra Método n* Média Desvio C.V. Valor Inexatidão 

(mg/Kg) padrão (%) certificado (%) 

(mg/kg) 

Ostra Uréia 7 15,85 1,34 8,47 14 ± 1,2 13,26 % 

Albacore Uréia 7 3,25 0,25 7,69 3,3 ± 0,4 -1,3 % 

Tuna 

n = número de replicatas 

Os resultados do índice z para a amostra de ostra foi de 1,54, 

enquanto para o albacore tuna O, 125 ambos inferiores a 2 e, portanto, 

considerados satisfatórios. 

5.2.9 Interferência do cozimento das amostras em forno de 

microondas, previamente à mineralização 

Os resultados dos teores de As obtidos sem e com prévio cozimento das 

amostras em forno de microondas são apresentados na Tabela 1 O. 
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Tabela 1 O. Resultados dos teores de As total , por HGAAS, em amostra de 

cação (1 O replicatas) analisada sem e com prévio cozimento em 

microondas. 

Amostra Amostra in natura Amostra in natura 

[ mg/Kg] cozida em microondas 

[ mg/Kg] 

1 9,97 12,83 

2 13,03 12,98 

3 13,91 6,31 

4 14,64 10,31 

5 14,68 12, 19 

6 11,07 10,46 

7 12,08 12,97 

8 10,60 11 ,31 

9 11 ,49 9,74 

10 11,72 9,31 

Média 12,32 10,84 

Desvio 1,67 2,09 

C.V. 13,56 19,33 

5.2.10 Estudo da interferência do magnésio usado na mineralização 

para determinação de As total 

A Figura 1 O apresenta o gráfico da interferência dos teores crescentes 

de magnésio na determinação do As. 
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Figura 1 O. Interferência do magnésio, usado na mineralização, na 

determinação de As total por HGAAS . 

5.2.11 Teores de As total em amostras de cação analisados pelos 

métodos do dietilditiocarbamato de Ag e por HGAAS . 

A Tabela 11 apresenta os resultados dos teores de As em cação 

analisado tanto pelo método do dietilditiocarbamato de Ag, como por 

HGAAS. 
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Tabela 11. Teores de As, em mg/Kg em amostras de cação analisadas 

pelos métodos do dietilditiocarbamato de prata (DDC-Ag) e por 

absorção atômica com gerador de hidratos e respectivos 

desvios padrão e C.V. 

Local de HGAAS DDC-Ag 

aquisição das Uréia 

amostras 

Média Desvio c.v. Média Desvio C.V. 

(mg/Kg) padrão (%) (mg/Kg) Padrão (%) 

Supermercado 4,09 0,14 3,66 0,44 0,04 10,12 

Feira Livre 1,60 0,05 3,71 0,23 0,02 7,18 

Supermercado 0,62 0,02 4,38 0,17 0,06 3,45 

Feira Livre 5,46 0,02 0,42 1, 11 0,09 8,70 

Supermercado 1,43 0,08 6,25 0,27 0,05 19,70 

Peixaria 4,67 0,23 5,07 1,00 0,15 15,31 

Feira Livre 3,74 0,41 11, 17 1,30 0,25 19,79 

Supermercado 3,75 0,47 12,64 1,31 0,02 1,55 

CEAGESP 9,54 1,01 10,63 3,79 0,18 4,95 

5.3 Análises estatísticas 

5.3.1 Representação gráfica em diagrama de blocos - BOXPLOT dos 

teores de As total, pelo método do dietilditiocarbamato de prata 

No diagrama em blocos (Figura 11) estão representados os valores 

mostrados na Tabela 5, a fim de serem encontrados a média, mínimo, 

máximo, mediana e percentis dos resultados. 
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Figura 11. Diagrama em blocos dos resultados da análise de As total nas 

amostras de cação analisadas pelo método do 

dietilditiocarbamato de prata. 

5.3.2 Representação gráfica em diagrama de blocos - BOXPLOT, dos 

teores de As total, em amostra de cação cru e cozido em 

microondas, pelo método do HGAAS. 

No diagrama em blocos (Figura 12) estão representados os valores 

apresentados na Tabela 10, a fim de mostrar a interferência do cozimento 

em forno de microondas no teor de As . 
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Figura 12. Diagrama em blocos dos resultados da análise de As total na 

amostra de cação cru e cozido em microondas. 

5.3.3. Representação gráfica em diagrama de blocos - BOXPLOT, dos 

teores de As total, em amostras de cação analisadas pelos 

métodos DDC-Ag e HGAAS. 

No diagrama em blocos (Figura 13) estão representados os valores 

apresentados na Tabela 11, a fim de comparar os resultados de amostras 

analisadas pelos métodos DOC-Ag e HGAAS. 
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Figura 13. Diagrama em blocos dos resultados da análise de As total em 

cação pelos métodos DDC-Ag e HGMS 

5.3.4. Representação gráfica da dispersão dos teores de As total, em 

amostras de cação analisadas pelos métodos HGAAS e DDC-Ag. 

Na Figura 14 estão representados os valores apresentados na tabela 

11, a fim de mostrar a dispersão dos resultados de amostras analisadas 

pelos métodos HGMS e DDC-Ag. 

HGAAS(mg/Kg) 

Figura 14 : Gráfico da dispersão dos resultados das amostras analisadas 

pelos métodos de HGMS.e DDC-Ag. 
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6. DISCUSSÃO 

As amostras utilizadas para análise de cação, foram adquiridas em 

postas com cerca de 100 g, em feiras livres e supermercados da cidade de 

São Paulo. Assim, não houve a possibilidade de um levantamento das 

espécies de cação da qual se originavam, nem quanto ao comprimento e 

peso. Entretanto MORALES-AIZPURÚA et ai, 1999, ao pesquisarem 

mercúrio em cação, relataram algumas espécies comestíveis que habitam 

a costa brasileira, inclusive na região sudeste, a citar: cação azul (Prionace 

glauca), Caçoa (Odontaspis), Anequim (/surus). Esses autores 

consideraram que os cações são predadores de vida longa e o teor de 

mercúrio pode ser influenciado pela idade, crescimento, alimentação, área 

geográfica, voracidade e características migratórias, entre outros fatores. 

CHICOUREL et ai, 1995, pesquisaram mercúrio em cação-azul (Prionace 

glauca) e afirmaram que, os cações têm a concentração de mercúrio em 

função de parâmetros como idade, alimentação e área geográfica. Sendo 

animais de vida longa, acumulam mercúrio cujos níveis aumentam 

progressivamente, podendo haver correlação entre o metal e o peso ou 

tamanho da espécie. Os fatores citados para cações como a idade, 

crescimento, alimentação, área geográfica, voracidade, migração, peso e 

tamanho da espécie também podem ter relação com a concentração de 

arsênio nos cações, visto que os resultados encontrados nesta pesquisa 

variaram de amostra para amostra, conforme é mostrado nas Tabelas 5 e 

11. 

São conhecidas algumas espécies de cação azul (Prionace glauca), 

anteriormente citado, comercializado pelo CEAGESP-SP, que podem atingir 

até 4 metros, geralmente entre 2 e 2,5 metros, pesando em torno de 40-60 

Kg. Alimentam-se de peixes pequenos que formam cardumes, além de lulas, 

baleias mortas e peixes. Há populações que migram e relatos de exemplares 

que percorrem mais de 2.000 milhas, de Nova York à Colômbia, além de 

outros que cruzaram o Atlântico. As espécies Anequim (/surus oxyrinchus), 

ingerem atuns, dourados e cardumes de peixes menores. Atingem 
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geralmente entre 1,8 e 2,5 metros e pesam entre 60 a 135 Kg. Sua 

distribuição é global, em águas temperadas e tropicais do Atlântico desde 

Massachusetts (EUA) à Argentina. Os Cações-anjo (Squatina argentina) 

são vorazes, e se alimentam de peixes e crustáceos. No Sul e Sudeste 

Brasileiro ocorrem outras espécies (CARVALHO FILHO, 1999). Os 

Cambeva-Pata ( Sphyrna tiburo) ingerem crustáceos, peixes e moluscos. 

Migram para águas mais profundas no inverno, quando formam cardumes. 

Sua distribuição ocorre no Pacífico Tropical e Atlântico, desde a Nova 

Inglaterra ao Sul do Brasil. Apresentam outras denominações, tais como 

Cação-Martelo, Cambeva Redonda, Pata. Os Cabeça-Chata ( Carcharhinus 

leucas) ingerem qualquer coisa que considerem alimento, desde peixes e 

até mamíferos, aves, crustáceos, moluscos e seus próprios filhotes. Atingem 

até 3,5 metros e 230 Kg, geralmente com 2,3 metros, e peso em torno de 

100 Kg. Sua distribuição é global, do Atlântico Ocidental desde Nova York ao 

Sudeste Brasileiro. Têm outros nomes como Cação-do-Raso e tubarão-de

água-doce. 

Os teores de arsênio total das amostras analisadas foram 

determinados em relação ao peso úmido. A umidade de algumas amostras 

foram determinadas, visando a comparação com os encontrados na 

literatura. Os teores variaram de 78 a 80 % e coincidiram com os 

encontrados por MUNOZ et ai., 2000. 

Das 18 amostras analisadas 16 foram cozidas em forno de 

microondas previamente ao procedimento de mineralização, visando 

minimizar a deterioração e facilitar o manuseio. Porém, esse procedimento 

acabou gerando questionamentos sobre a eventual interferência do 

microondas nos teores arseniais. Assim, optou-se pela determinação dos 

teores de As total com e sem cozimento prévio, e os resultados obtidos 

podem ser observados na Tabela 1 O. 
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A determinação de arsênio foi realizada pela técnica por absorção 

atômica com geração de hidratos. Os valores encontrados (Tabela 1 O) foram 

analisados estatisticamente onde foi encontrada uma média de 12,31 

mg/Kg, com 1 O replicatas, para as amostras in natura, com mínimo de 9,97 e 

máximo de 14,68 mg/Kg. As amostras cozidas apresentaram uma média de 

10,84 mg/Kg, também com 10 replicatas e um valor mínimo de 6,31 e 

máximo de 12,98 mg/Kg. Observando o diagrama de blocos da Figura 12 

podemos ver que a maioria dos valores das amostras in natura e cozida em 

microondas estão contidos em ambas representações gráficas. Foi aplicado 

também o teste estatístico de Kruskal-Wallis, não paramétrico obtendo um 

p= O, 113, que indica não haver diferença estatística significativa entre os 

resultados obtidos. A esses resultados aplicou-se também o teste t de 

student , onde não se observou variação estatística significativa, com p > 

0,05 , com 95% de confiança. Podemos com isso ressaltar que o 

procedimento de cozimento em microondas sem tratamento prévio não 

interfere estatisticamente na concentração de arsênio. As perdas durante o 

procedimento não são significativas. 

Os resultados 

dietilditiocarbamato de 

referentes à recuperação do método do 

prata, apresentados na Tabela 4, foram 

insatisfatórios, pois apresentaram níveis que variaram de 25 à 54%. O 

resultado das amostras de MRC de ostra, cujo teor é de 14 mg/Kg, foi de 

6, 12 mg/Kg, correspondente a 43,76%, indicando também uma baixa 

recuperação. 

Essa baixa recuperação pode estar associada ao efeito da matriz, 

ou mesmo à perda parcial da arsina gerada. Acredita-se que podem ocorrer 

perdas ao se adicionar o ácido clorídrico na dissolução da amostra 

mineralizada, como também, perdas por volatilização no momento da adição 

do zinco metálico e posterior conexão do aparelho gerador de arsina (Figura 

1) e, conseqüente diminuição da formação do composto colorido em piridina. 

Também foi observado a formação de uma película avermelhada nas 
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paredes do tubo durante a formação da arsina, fato este assinalado por 

GEORGE et ai., 1973. 

A recuperação observada no presente trabalho (Tabela 4) se 

contrapõe aos resultados obtidos por MIDIO e TOMOTAKE, 1998 que 

usando o mesmo método, obtiveram níveis de recuperação de 85 a 105% ao 

pesquisarem arsênio em caranguejos. 

O método do dietilditiocarbamato de prata apresentou limites de 

detecção de 0,05 µg/ml e quantificação de O, 1 µg/ml. A linearidade, nas 

massas entre 5 a 20 µg, apresentou uma equação da reta y = 0,0234x + 

0,0925, com um coeficiente de determinação de 0,997. Visando avaliar 

teores mais baixos foi determinado também a linearidade nas massas de 

0,25 µg à 1 O µg, que apresentou uma equação da reta y = 0,0219x - 0,0073 

e coeficiente de determinação de 0,9867. Esses resultados podem ser 

admitidos como adequados segundo as considerações dispostas no trabalho 

de CHASIN et ai., 1998. 

Na Tabela 5 foram apresentados os resultados de arsênio total em 

amostras de cação, pelo método do dietilditiocarbamato de prata adquiridas 

em supermercados e feiras livres da cidade de São Paulo, no período de 

janeiro de 2002 à março de 2004, indicando níveis entre O, 17 a 3, 79 mg/Kg. 

A Figura 11 ilustra os dados estatísticos, onde foram obtidos os 

valores para mediana de 0,89, mínimo de O, 17, máximo de 3, 79, variância 

de 0,88, percentil de 25% de 0,44 e percentil de 75% de 0,31. Dos 

resultados apresentado na Tabela 5, 50% dos valores obtidos estão acima 

de 1 mg/Kg que é o teor de As admitido pela legislação brasileira, para peixe 

e produtos de peixe (Tabela 1 ). 

Os resultados referentes às determinações de arsênio por HGAAS, 

em amostras certificadas de ostra, fish flesh e albacore tuna analisadas pela 



63 

pré-redução com L-Cisteína apresentados na Tabela 6, mostraram valores 

de: 9, 73 mg/Kg para ostra, para o valor certificado de 14 mg/Kg, 

apresentando uma recuperação de 69,51 %; para as amostras de fish flesh 

foram encontrados valores na ordem de 1, 76 mg/Kg para um valor 

certificado de 2,6 mg/Kg com uma recuperação de 67, 78%; para as 

amostras de albacore tuna foram encontrados valores de 1,66 mg/Kg para o 

valor certificado de 3,3 mg/Kg, com uma recuperação de 50,40% 

A vantagem da L-cisteína é que ela pode ser usada em baixas 

concentrações em meio ácido, sendo estável e mais livre de interferência 

segundo comentam BARRA et ai., 2000 e HOWARD e SALOU,1996. As 

concentrações das soluções usadas para esta determinação seguiram as 

indicadas por HOWARD e SALOU, 1996, que estudou especiação de quatro 

formas de As, o arsenito, arsenato, MMA e DMA, reagindo com solução de 

L-cisteína em meio ácido formando arsina, com controle de pH do meio, e 

como método de detecção o HGAAS. 

Os índices de recuperação para a L- cisteína, no presente trabalho, 

foram inferiores a 75 %. Esta técnica de pré-redução não foi considerada 

adequada, pois além dos índices de recuperação serem insatisfatórios utiliza 

reagentes de custo elevado. Porém, com relação ao tempo de trabalho, este 

método tende a ser mais rápido em comparação aos outros e acredita-se 

possa ser melhor estudado em condições mais propícias. A linearidade foi 

determinada nas concentrações da solução padrão de arsênio entre 1, 2, 4, 

8 e 1 O µg/L, e foi encontrado um coeficiente de determinação de 0,9986, 

conforme ilustra a Figura 7. 

Os resultados da recuperação pela técnica de HGAAS, usando 

amostras certificadas, pelo método da uréia (Tabela 7), foram de 94,88% 

para ostra e de 68,99% para fish flesh; As concentrações das soluções na 

etapa de pré-redução, seguiram o preconizado por FEDOROV et ai., 1997, o 

qual analisou As total em diferentes alimentos por dois métodos de 

..,;,1111. t3L Ql_ , , 
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preparação de amostras e pelas técnicas de HGAAS e GFAAS, e 

recomendou a técnica de HGAAS para a determinação de arsênio em 

gêneros alimentícios, onde um dos alimentos analisados foi camarão. Uma 

das preocupações utilizando esta técnica foi com relação ao uso da uréia 

com iodeto de potássio, e FEDOROV et ai, 1997, também assinalou este 

problema , pois considerou a formação do íon iodeto 1 - , onde é oxidado ao 

íon iodato, 103 -, o qual reage com Na8H4 para formar o iodo, b, e com isso 

poderia interferir nas condições de formação do hidrato de As. O presente 

estudo não se ateve a analisar este fato, pois os resultados obtidos com a 

recuperação dos MRC's analisados foi considerado satisfatório, e dessa 

forma, prosseguiu-se com os estudos de validação do método. A curva de 

calibração com pré-redução foi feita com 7 concentrações da solução 

padrão de As entre 1, 2, 4, 8, 1 O, 15 e 20 µg/L, onde encontrou-se um 

coeficiente de determinação de 0,9942, conforme ilustra a Figura 8. 

Os índices de recuperação para a técnica de pré-redução com iodeto 

de potássio e ácido ascórbico com os MRC's de ostra e fish flesh, 

apresentados na Tabela 8, foram de 83,40% e 67,70 % para os valores 

certificados de 14 mg/Kg e 2,6 mg/Kg, respectivamente. Segundo BARRA et 

ai., 2000 o KI pode ser utilizado na presença de ácido ascórbico para 

prevenir a oxidação do iodeto pelo oxigênio atmosférico. As concentrações 

das soluções de KI e ácido ascórbico foram utilizadas conforme o 

preconizado por YAMAMOTO et ai, 1985, e a técnica de pré-redução do 

método adotado pelo Laboratório de Contaminantes Inorgânicos do Setor de 

Equipamentos do Instituto Adolfo Lutz. A linearidade da pré-redução foi 

obtida com 7 concentrações da solução padrão de As entre 1, 2, 4, 8, 1 O, 15 

e 20 µg/L, onde foi encontrado um coeficiente de determinação de 0,9892, 

conforme ilustra a Figura 9. 

As técnicas de pré-redução que utilizaram uréia com iodeto de 

potássio e iodeto de potássio com ácido ascórbico foram as que 

apresentaram os melhores índices de recuperação para o MRC de ostra. 
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Contudo, foi adotado o método com uréia, por seu custo ser mais baixo em 

relação aos outros dois. Assim, a partir da definição do uso da uréia na pré 

redução foram avaliados os parâmetros de validação obtendo-se resultados 

considerados adequados. 

Foi observado que para o MRC físh flesh todos os métodos de pré

redução testados apresentaram recuperações inferiores à 70%, o que pode 

ser atribuído ao tempo de validade da amostra, bastante avançado, o que 

poderia causar um possível aumento de umidade, como também ter sua 

composição alterada. 

Nos parâmetros de validação avaliados pela técnica por HGAAS com 

a pré-redução com uréia e iodeto de potássio foi encontrado um limite de 

detecção de 0,93 µg/L, e limite de quantificação de 1,49 µg/L. A exatidão do 

método foi feita com a análise dos MRC's de ostra e albacore tuna em 7 

replicatas, com coeficientes de variação menores que 10%, e foram 

encontrados percentuais de inexatidão de 13,26% para ostra e -1,3% para 

albacore tuna, conforme apresentado na Tabela 9. A inexatidão, que avalia 

o afastamento entre os valores esperado e o obtido, está associada a erros 

sistemáticos, e indica o quanto os resultados estão acima ou abaixo do valor 

esperado, como define CHASIN et ai., 1998. Foi avaliado também o índice z

score (INMETRO,2003), conforme o procedimento descrito no item 4.3.5, 

onde o valor para ostra foi 1,54 e para o albacore tuna foi O, 125. O z-score 

menor que 2 indica que os resultados são satisfatórios. Os resultados para 

determinar a exatidão do método foram considerados aceitáveis no trabalho 

realizado. 

Uma vez que na técnica de mineralização utiliza-se magnésio, optou

se por realizar um estudo da interferência desse metal nas etapas de pré

redução na determinação do As, usando-se uréia e iodeto de potássio nas 

concentrações que variaram entre 1000 a 10.000 ppm de magnésio. Este 

estudo foi também realizado com pré redução com ácido ascórbico e iodeto 
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de potássio. A Figura 1 O indica que não há discrepância entre os resultados 

obtidos nas duas metodologias para pré-redução. Entretanto, observa-se 

que para teores entre 1000 a 2000 ppm de magnésio ocorre um leve 

aumento na concentração de As, enquanto que nos teores acima de 

2000ppm de Mg ocorre uma diminuição de As. É importante notar que, nas 

diluições feitas nas amostras determinadas pelo método adotado, a 

concentração de magnésio não é superior a 850 ppm. Assim,considera-se 

que, nessas condições, o magnésio não interfere na análise de As. 

A Tabela 11 apresenta os resultados das amostras analisadas pelos 

dois métodos, o dietilditiocarbamato de prata e o absorção atômica e pré 

redução com a uréia, onde os valores obtidos neste último variaram entre 

0,6 a 9,54 mg/kg, onde os níveis acima de 1 mg/Kg, superam os 

recomendados pela legislação brasileira. Resultados variáveis como esse 

foram também observados por MUNOZ et ai., 2000, na Espanha, onde 

66% do pescado estava acima do recomendado pela legislação daquele 

país. Estes autores observaram teores de 0,3 a 26,22 mg/Kg para arsênio 

total, em amostras de peixe e produtos de peixe, analisados por absorção 

atômica pela técnica de geração de hidretos (FI-HG AAS). Como a presença 

de compostos arseniais em alimentos está também relacionada à atividade 

antropogênica, esses teores variam de um local para outro. 

MANTOVANI et ai, 2004, apresentou dados da análise de 24 

amostras de peixe "in natura", à partir do método de digestão por via seca 

com nitrato de magnésio usado por LEBLANC e JACKSON, 1973, e emprego 

da técnica de quantificação ICP OES na análise de arsênio, onde encontrou 

índices de contaminação em cerca de 80% das amostra analisadas, com 

valores que variavam entre 0,32 à 7, 18 mg/Kg. Também não foram 

indicadas as espécies de peixe, apenas denominados de "pescado" e como 

conclusão foi considerado que a contaminação pelos contaminantes 

inorgânicos é inerente a cadeia produtiva e depende da procedência e das 

espécies analisadas. 
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Por outro lado, MOLLERKE et ai. , 2003, analisando arsênio total em 

pescado, piava (Leporinus obtusidens ) e pintado (Pimelodus maculatus) no 

Rio Grande do Sul, encontrou níveis inferiores a 1 mg/Kg (0,01 a 0,38 

mg/Kg), usando a técnica de absorção atômica com geração de hidratos. 

MELLO et ai., 1999, avaliando os teores de As total em pescados de 

água doce, observaram teores que variaram de 0,027 a 0,066 mg/Kg, em 

filés, nas sete espécies analisadas criadas em tanques e alimentadas com 

ração. 

Os dados da Tabela 11 foram dispostos em diagramas de blocos, 

conforme mostra a Figura 13. A dispersão dos valores de concentração de 

As total pelas duas técnicas mostra diferenças estatísticas significativas 

entre os dois grupos de resultados (p= 0,006). Há também correlação linear 

entre os resultados obtidos pelos dois métodos .(p< 0,05) o que indica uma 

perda sistemática do analito pelo método DDC-Ag e permite o seu 

dimensionamento pelo uso da equação da reta. Os resultados obtidos por 

DDC-Ag são cerca de 40% dos obtidos por HGAAS (Figuras 13 e 14). 

Com esses resultados pode-se observar que há uma tendência em 

interpretar diferentemente os dados de contaminação conforme a técnica 

escolhida. Contudo a de maior confiabilidade, por sua exatidão, foi a de 

HGAAS. 

Dos valores analisados na Tabela 11, que apresenta os resultados 

encontrados pela técnica por HGAAS, 89% estão com níveis acima de 1 

mg/Kg, que é o limite máximo preconizado pela legislação brasileira para 

peixes e produtos de peixe (Tabela 1 ); dos resultados obtidos pela técnica 

de DDC-Ag, 55,5 % estão acima do limite de 1 mg/Kg. 

Vale a pena notar que parte das amostras de cação avaliadas no 

presente trabalho foi também analisada, por especiação, no laboratório da 
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Ora Rosa Montoro, em Valência, Espanha, e os resultados mostraram que 

90% do As presente encontrava-se na forma de arsenobetaína 

(comunicação pessoal). 

Compostos orgânicos tais como arsenobetaína, arsenocolina, sais de 

tetrametilarsônio, arsenoaçúcares e arsenolipídeos são encontrados 

principalmente em frutos do mar, embora o sejam também em espécies de 

água doce. A arsenobetaína é considerada de baixa toxicidade, contribuindo 

assim, para minimizar os eventuais efeitos nocivos associados à ingestão de 

peixes de água salgada contendo teores elevados de As total. 

BIBLIOTECA 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
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7. CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados experimentais obtidos no presente trabalho 

pode-se concluir que: 

• O método do dietilditiocarbamato de prata apresentou uma baixa 

recuperação e LO e LQ maiores que os do método por HGAAS. 

• O método utilizando espectrometria de absorção atômica com gerador 

de hidretos apresentou linearidade, limites de detecção e 

quantificação, recuperação e exatidão adequados para a sua 

aplicação na determinação de As total em peixes. 

• Os teores de As total em peixes obtidos pelo método do 

dietilditiocarbamato de prata apresentaram valores de 

aproximadamente 1 /3 dos obtidos por espectrometria de absorção 

atômica com gerador de hidretos 

• Os níveis de As total nos cações analisados por HGAAS, em 89% das 

amostras ultrapassavam os limites recomendados pela legislação 

brasileira que é de 1 mg/Kg. 
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8. RECOMENDAÇÕES 

O peixe é um alimento considerado de excelente valor nutricional pelo 

seu alto teor protéico e pela presença de micro nutrientes de relevância 

para a saúde humana. Assim, uma vez que tem-se observado um aumento 

do consumo de peixes nos hábitos alimentares do brasileiro, seria adequado 

que houvessem maiores e mais amplas informações sobre a qualidade dos 

pescados disponíveis comercialmente para consumo no Brasil e uma maior 

fiscalização em relação aos contaminantes presentes, uma vez que 89% das 

amostras analisadas apresentaram teores superiores aos recomendados. 

É necessário que sejam avaliadas as formas dos metais presentes nos 

peixes para consumo alimentar e seu nível de toxicidade, visto que nossa 

legislação limita um valor de 1 mg/Kg para o arsênio total. Há a necessidade 

de um programa de monitorização para avaliar o grau de contaminação 

desses produtos. 
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