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RESUMO 

 
O arsênio (As) é um elemento químico que, segundo a Agência Americana para 

Substâncias Tóxicas e Registro de Doenças (ATSDR), mais oferece risco a saúde humana 

devida a sua alta toxicidade e grande ocorrência no meio ambiente. O As, frequentemente, está 

envolvido em situações de intoxicações acidentais ou intencionais em seres humanos ou no 

meio ambiente que demandam análises químicas para sua detecção e quantificação. A Seção de 

Toxicologia Forense (STF) é o órgão oficial responsável pelas análises toxicológicas forenses 

em amostras de cadáveres no Estado do Rio de Janeiro e deve estar apta a identificar e 

quantificar qualquer substância potencialmente tóxica. Nesse contexto, o objetivo do presente 

trabalho foi o desenvolvimento e validação de um método adequado e viável frente às condições 

da STF para análise de As por Espectrometria de Absorção Atômica com Forno de Grafite 

(EAA-FG) em sangue post-mortem para aplicações forenses, garantindo a confiabilidade e 

rastreabilidade das medições consoante às práticas da metrologia química. A etapa crucial do 

trabalho foi o preparo da amostra pela sua complexidade e as interferências causadas pela matriz 

orgânica. Foram avaliados dois procedimentos para abertura da amostra: digestão ácida em 

sistema fechado assistida por micro-ondas e em sistema aberto com aquecimento em banho-

maria. A determinação dos teores de carbono (C) residual por ICP-OES foi utilizada para 

avaliar e comparar a eficiência dos processos de digestão. As análises iniciais por EAA-FG 

demonstraram um acentuado efeito de matriz e indicando a necessidade da construção das 

curvas de calibração na matriz. A técnica de ICP-MS foi utilizada como técnica independente 

para comparação com os resultados obtidos por EAA-FG. A etapa de validação consistiu na 

avaliação de três métodos (EAA-FG e ICP-MS em amostras digeridas em micro-ondas e por 

ICP-MS em amostras digeridas em banho-maria).  Os resultados dos ensaios de validação para 

todos os métodos foram satisfatórios para os parâmetros de desempenho avaliados e critérios 

de aceitação estabelecidos (Seletividade, Linearidade, Limite de Detecção e de Quantificação, 

Precisão e Tendência) demonstrando a adequação ao uso pretendido. Os valores da incerteza 

expandida relativa para todos os métodos foram menores que 10% em todas as amostras 

analisadas. Os métodos se apresentaram adequados para as analises forenses com resultados 

confiáveis e rastreáveis. 

Palavras chave: Arsênio, Espectrometria de Absorção Atômica, Toxicologia Forense. 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

Arsenic (As) is a chemical element that, according to the United State Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry (ATSDR), offers more risk to human health due to its high 

toxicity and high occurrence in the environment. The As often is involved in situations of 

accidental or intentional poisoning in humans or the environment that require chemical analysis 

for its detection and quantification. Forensic Toxicology Section (STF) is the official laboratory 

responsible for dead bodies forensic toxicological analysis samples in the state of Rio de Janeiro 

and must be able to identify and quantify any potentially toxic substance. In this context, the 

objective of this work was to develop and validate an appropriate and feasible method in 

accordance to STF infrastructure for As analysis by Graphite Furnace Atomic Absorption 

Spectrometry (GF-AAS) in postmortem blood for forensic applications, ensuring reliability and 

traceability of measurements according to the practices of chemical metrology. The crucial 

stage of the work was the sample preparation for its complexity and the interference caused by 

the organic matrix. Two procedures for opening the samples were assessed: acid digestion in a 

closed system assisted by microwave and open system with heating in a water bath. The 

determination of residual carbon (C) by ICP-OES was used to assess and compare the efficiency 

of the digestion processes. The initial analysis by GF-AAS showed a marked matrix effect and 

the necessity to obtain the calibration curve in the matrix. The ICP-MS technique was used as 

an independent technique to compare the results obtained by GF-AAS. The validation step has 

evaluated of three methods (GF-AAS and ICP-MS with samples digested by microwave, and 

ICP-MS with samples digested in a water bath). The results of the validation tests were 

satisfactory for the evaluated performance parameters and evaluation criteria (Selectivity, 

Linearity, Limit of Detection and Quantification, Precision and Accuracy) demonstrating the 

suitability for the intended use. The values of expanded uncertainty relating to all the methods 

studied was less than 10% for all samples. The methods studied are suitable to apply for forensic 

analysis with reliable and traceable results. 

 

Keywords: Arsenic, Atomic Absorption Spectrometry, Forensic Toxicology. 
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1. Introdução 

1.1 - O Arsênio 

O arsênio (As) é um elemento químico que se apresenta na natureza de diversas formas, 

incluindo compostos orgânicos e inorgânicos (NASCIMENTO et al, 2010). Trata-se do 

elemento de número atômico 33 na tabela periódica, do grupo de elementos denominados 

pnictogênios (IUPAC, 2005). Sua presença na superfície terrestre se dá por duas formas 

principais: geogênica (atividade vulcânica, dissolução de rochas minerais em águas 

subterrâneas) e antropogênica (atividades de mineração, queima de combustíveis fósseis, 

produção industrial de pesticidas e produtos químicos e farmacêuticos). Trata-se do vigésimo 

elemento mais abundante na crosta terrestre e sua forma natural de maior ocorrência é uma 

formação rochosa chamada de Arsenopirita (FeAsS) que está associada a metais de transição 

como o ouro (Au), a prata (Ag), o cádmio (Cd), o antimônio (Sb) e o chumbo (Pb) (AKTER et 

al.; 2005).    

As formas inorgânicas do As são as mais estudadas devido à sua maior toxicidade aos 

seres humanos e ao meio ambiente. Essas formas se apresentam em quatro estados de oxidação: 

pentavalentes (As+5), arsenatos; trivalentes (As+3), arsenitos; As elementar (As0); e arsina (As-3) 

que se apresenta no estado gasoso. As formas orgânicas ocorrem como resultado de processos 

metabólicos naturais na biosfera e são sintetizados por organismos vivos como plantas e 

espécies animais. Pode-se destacar os organismos marinhos nos quais já foram identificadas 

mais de 32 espécies diferentes de As orgânico, sendo a arsenobetaína o composto mais 

abundante (NASCIMENTO et al, 2010). 

Nesse contexto, a exposição humana às espécies orgânicas e inorgânicas do As ocorre 

naturalmente (alimentos, água, ar e meio ambiente), no ambiente de trabalho (ocupacional) que 

pode ser crônica ou aguda (indivíduos que desenvolvem atividades laborais associadas ao As), 

acidental ou intencionalmente (na maioria dos casos agudas, associadas a eventos suicidas e 

homicidas) (LECH, et al, 2005). 

A agência  de substâncias tóxicas e registros de doenças dos Estados Unidos (ATSDR – 

Agency for Toxic Substances and Diseases Registry), publica desde 1997, uma lista de 

prioridade de substâncias perigosas. O As ocupa a primeira posição na última lista publicada 

em 2013, isso significa que é o elemento que mais oferece risco à saúde humana devida sua alta 

toxicidade e grande ocorrência no meio ambiente (ATSDR, 2013). Segundo OMS, os níveis 
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elevados de As em águas para o consumo humano são um grande problema de saúde pública. 

O As inorgânico está presente naturalmente em níveis elevados nas águas subterrâneas de 

alguns países como a Argentina, Chile, China, Índia, México e Estados Unidos da América. 

(OMS, 2010). A OMS estabelece a concentração de 10 µg/L como limite máximo de As em 

águas para o consumo humano (OMS, 2011), limite também adotado pelo Brasil (RES. 

CONAMA357, 2005).     

  O caso mais grave de intoxicação massiva por As na história recente da humanidade 

ocorreu em Bangladesh, onde mais da metade da população está exposta a altos níveis de As 

inorgânico (OMS, 2010). Trata-se de um pequeno país da região do sul da Ásia com uma 

população de aproximadamente 160 milhões de habitantes. Essa região é cercada de rios e há 

uma grande ocorrência de chuvas, que causa alagamentos constantes. No final da década de 70 

houve um surto de doenças associadas ao consumo de águas superficiais contaminadas, como 

a cólera, por exemplo. O Governo do país e instituições mundiais como a Organização das 

Nações Unidas (ONU), associados a iniciativa privada, financiaram a construção de milhões de 

poços com o objetivo de fornecer uma água de melhor qualidade a população e sanar o problema 

de saúde instalado. No entanto, não foram realizados estudos detalhados dessa água e no início 

da década de 90 foi registrado um grande surto de doenças de pele e câncer. Em uma 

investigação minuciosa descobriu-se que as águas subterrâneas possuíam uma alta 

concentração de As (> 50 µg/L) e que seu consumo em longo prazo aumentava a ocorrência 

dessas doenças (CHAKRABORTIA, et al., 2015).  Ainda hoje, a população sofre os efeitos 

dessa exposição, sendo relatados, com maior incidência, problemas como lesões cutâneas (Fig. 

1) e câncer de pele (CHAKRABORTIA, et al., 2015).  

 

Figura 1 - Manifestações cutâneas da exposição ao As. 

Fonte: [http://ngof.org/wdb_new/media-gallery/detail/63/230] 
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No Brasil, não há muitos dados sobre casos de exposição ao As devido à carência de 

estudos sobre o tema, no entanto a preocupação da comunidade científica e da opinião pública 

vem crescendo a respeito do tema devido a divulgação da tragédia de Bangladesh 

(FIGUEIREDO et al, 2007). Até o momento, os estudos integrados de ambiente e exposição 

humana ao As foram realizados em regiões associadas às atividades de mineração como o 

Quadrilátero Ferrífero em Minas Gerais, Vale do Ribeira no Paraná e em São Paulo, Santana, 

Amapá. Recentemente, estudos foram realizados na região da Bacia do Rio Paracatu em Minas 

Gerais e em Goiás e revelaram níveis de As acima do limite máximo permitido em águas 

superficiais de aquíferos (REZENDE, et al., 2015; RES. CONAMA 357, 2005). A 

contaminação da população pelo As devido atividade de mineração de ouro na cidade de 

Paracatu foi noticiada recentemente nas mídias sociais gerando alarde e grande apelo popular. 

No entanto, os trabalhos científicos apresentados a respeito da bioacessiblidade do As nessa 

região e também da contaminação de crianças, demonstram que os níveis detectados não 

oferecem riscos à saúde da população. (ONO, F.B., et al, 2011; 2012). 

 A exposição aguda intencional ao As está presente na história da humanidade, sendo 

utilizado como veneno em intoxicações suicidas e homicidas desde a Idade Média. As 

propriedades organolépticas (pó branco, inodoro e insípido) do trióxido de As (As2O3) 

associados a sua alta toxicidade em pequenas doses fez com que ele fosse o veneno de escolha 

em intoxicações intencionais na Idade Média. Devido a esse fato histórico, o As ficou conhecido 

como o “Rei dos Venenos” e “Veneno dos Reis”. Além de suas propriedades tóxicas e 

organolépticas, os sintomas associados à intoxicação aguda são semelhantes a outras doenças 

(náuseas, vômitos, diarreia) e dificilmente se desconfiava de envenenamentos (HUGHES, et al, 

2011). Atualmente, os casos de intoxicações agudas por As são raros ou pouco conhecidos e os 

dados sobre esse tipo de exposição estão restritos a publicações de estudos de casos em revistas 

forenses (WEINBERG, 1960; SCHERZ, et al, 1987; BENRAMDANE, et al, 1999; LECH, et 

al, 2005; TOURNEL, et al, 2011).  
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Nota 1 – A fração eritrocitária do sangue, também conhecida como série vermelha, é a parte do sangue formado pelas células 

denominadas hemácias.         

1.2 - Toxicologia do As 

 A toxicidade do As depende de alguns fatores como: a natureza do composto (orgânico 

ou inorgânico), o estado de valência (pentavalente, trivalente ou metálico) e a forma de 

exposição (crônica ou aguda). As espécies orgânicas são em geral menos tóxicas aos seres 

humanos do que as inorgânicas, por serem muito estáveis e excretadas mais rapidamente sem 

sofrerem metabolismo (KLAASSEN, 2006).  Nesse sentido a toxicidade dos compostos 

arseniais diminui da seguinte forma: arsina (As-3) > derivados orgânicos da arsina > arsênio 

inorgânico (As+3) > arsênio orgânico (As+3) > arsênio inorgânico (As+5) > arsênio orgânico 

(As+5) > compostos de arsênio> e arsênio elementar (NASCIMENTO, et al, 2010). As espécies 

inorgânicas (arsenatos e arsenitos), as formas metiladas ácido monometilarsônico (MMA) e 

ácido dimetilarsínico (DMA) são classificadas como carcinógenos humanos (ASTDR, 2007). 

Em relação à forma de exposição, os sinais e sintomas de uma exposição aguda ao As são 

diferentes daqueles apresentados em indivíduos expostos de forma crônica e serão apresentados 

posteriormente.   

 

1.2.1- Absorção, distribuição e excreção  

 A absorção dos compostos arseniais depende da via de absorção, sendo as mais comuns 

a respiratória (inalação de poeira e fumaça) e a oral (consumo de água, alimentos ou ingestão 

direta). As preparações mais hidrossolúveis (sais de As), como o arsenito de sódio são mais 

absorvidos no trato gastrointestinal frente aos óxidos, como o As2O3. Em geral, entre 80 e 90% 

de uma dose única oral de arsenato ou arsenito é absorvida no trato gastrointestinal. A absorção 

por via respiratória, depende do tamanho da partícula onde o As está disperso, ou seja, partículas 

com diâmetros inferiores a 1µm são absorvidas pelo pulmão. As partículas maiores inaladas 

são absorvidas pelo trato gastrointestinal devido ao movimento mucociliar, (NASCIMENTO, 

et al, 2010; KLAASSEN, 2006).  

Após a absorção, o As distribui-se na fração eritrocitária1 do sangue, não se ligando às 

proteínas plasmáticas. Seu tempo de meia vida no sangue é curto (cerca de duas horas) e sua 

presença nesse fluido indica uma exposição recente (KLAASSEN, 2006; OLSON, 2014). O As 

deixa rapidamente o sangue por difusão passiva para se depositar nos tecidos, sendo 

armazenado principalmente no fígado, nos rins, pulmões e ossos. (NASCIMENTO, et al, 2010). 

Em virtude do teor elevado de grupos sulfidrílicos (grupos químicos com alta afinidade 
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pelo As) na queratina, tecidos como pele, cabelo e unhas apresentam as maiores concentrações 

de As e podem indicar uma exposição não-recente. A deposição nos cabelos e unhas começa 

em duas semanas de exposição e o As fica retido nessas estruturas por anos. Tendo em vista a 

semelhança química com o fósforo, o As é depositado nos ossos e dentes, onde fica retido por 

períodos de anos após a morte dos indivíduos expostos, visto que esses tecidos são os últimos 

a se degradarem.  (RODRIGUES, et al, 2008; NASCIMENTO, et al, 2010; KLAASSEN, 2006; 

MUSTRA, 2009). 

O As inorgânico é facilmente biotransformado por metilação às formas orgânicas MMA 

(ácido monometilsrsônico) e DMA (ácido dimetilarsínico), que são os principais metabólitos 

urinários. O processo ocorre no fígado catalisado por enzimas hepáticas, onde o arsenato (As+5) 

absorvido é reduzido a arsenito (As+3) acoplado ao processo de oxidação da glutationa (GSH) 

em dissulfeto de glutationa (GSSG). Em seguida, o arsenito sofre metilação oxidativa em MMA 

catalisado pela enzima arsenito metiltransferase, e pode sofrer metilação adicional para DMA 

(KLAASSEN, 2006; NASCIMENTO, 2010).        

A excreção do As ocorre em sua maior parte na urina, na forma de DMA (50%), MMA 

(14%), As+5 (8%) e As+3 (8%). Os compostos orgânicos de As, como os encontrados em peixes 

e frutos do mar (arsenobetaína), são excretados sem alteração na urina. Outra via de excreção é 

através da descamação da pele e do suor (MUSTRA, 2009).  

 

1.2.2 Mecanismos de ação  

 O As interage com os sistemas do organismo humano de modo a promover uma série 

de alterações biológicas que envolvem o sistema cardiovascular, trato gastrointestinal, rins, 

pele, sistema nervoso e sistema imune (KLAASSEN, 2006; RODRIGUES, MALAFAIA, 

2008.).  

O arsenato (pentavalente) interrompe a fosforilação oxidativa mitocondrial por 

substituição competitiva do arseniato pelo fosfato inorgânico. Esse processo é fundamental na 

respiração celular e impede a formação do trifosfato de adenosina (ATP) que é a principal fonte 

de energia para nossas células. 

Os arsenitos inorgânicos (trivalentes) são as formas mais tóxicas por serem 

considerados agentes sulfidrílicos. Seu efeito consiste na inibição de uma série de enzimas 

reagindo com os ligantes biológicos que contêm grupos sulfidrílicos disponíveis. O sistema do 

piruvato desidrogenase (outro processo envolvido na respiração celular) é particularmente 

sensível ao As.  
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Nota 2 – Hiperceratose é o espessamento irregular da camada mais externa da pele provocado pelo aumento da produção de 

queratina (proteína que compõem a pele). 

Nota 3 – Alopecia é a redução parcial ou total de pelos em uma determinada área da pele 

Além do mais, a exposição ao As provoca alterações no sistema imune. Nos estudos 

realizados em modelos animais envolvendo a exposição ao As, foi verificada a supressão da 

produção de anticorpos, a inibição da apresentação antigênica (reconhecimento de um corpo 

estranho), diminuição da proliferação de macrófagos e diminuição da resposta de 

hipersensibilidade nos animais estudados. Estes dados demonstram a susceptibilidade dos 

animais expostos ao As a infecções virais e bacterianas, constatada no estudo (RODRIGUES, 

MALAFAIA, 2008). 

A associação entre a exposição ao As e os tumores cutâneos foi observada há mais de 

100 anos em pacientes tratados com compostos arsênicos. (KLAASSEN, 2006). Em 1980, a 

Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC - International Agency for Research on 

Cancer) concluiu que o As inorgânico é um carcinógeno cutâneo e pulmonar (via inalação). 

Novos dados publicados em 2004 pela IARC demonstraram também uma associação aos 

cânceres de fígado, rim e bexiga (IARC, 2004).  Segundo Andres, os mecanismos que 

explicariam o surgimento de neoplasias em populações expostas ao As estariam relacionados 

justamente às disfunções imunes observadas nos modelos animais expostos (ANDRES, 2005). 

De acordo com Abbas et al. 2011 defeitos nas respostas imunes podem ser responsáveis por 

falhas na prevenção do crescimento tumoral, em especial a supressão dos linfócitos “T”. O As 

pode suprimir as respostas imunes de células T contra as células cancerosas e impedir a 

destruição de eventuais neoplasias em humanos (RODRIGUES, MALAFAIA, 2008). 

Na intoxicação crônica por As os sinais mais comuns são fraqueza, dores musculares, 

pigmentação cutânea, hiperceratose2 e edema. Outros sinais e sintomas que devem levantar 

suspeita são odor de alho na respiração e no suor, salivação e sudorese excessiva, dermatite, 

vitiligo e alopecia3. A dermatite e ceratose das palmas das mãos e plantas dos pés são 

manifestações comuns (Figura 1) As linhas de Mee são estrias transversais esbranquiçadas 

decorrentes do acúmulo de As e são observadas nas unhas das mãos, geralmente, seis semanas 

após o início da exposição(Figura2). (KLAASSEN, 2006).  

Na intoxicação aguda, o primeiro sintomas aparecem após 1 (uma) hora da ingestão de 

uma dose mínima de 0,05 mg/kg de peso corpóreo de As trivalente e se caracterizam por 

desconforto gastrointestinal, seguido de dor gástrica excruciante, vômitos em jato e diarreia 

profusa (OLSON, 2014)\. À medida que a perda de líquidos aumenta, surgem sinais e sintomas 

de choque. As convulsões hipóxicas podem ocorrer nos estágios terminais, antes do coma e da 

morte. Nas intoxicações graves, caso o indivíduo não 
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receba tratamento adequado, a morte pode ocorrer na primeira hora, mas o intervalo habitual é 

de 24 horas.. Com o tratamento imediato o indivíduo pode sobreviver, mas desenvolverá 

neuropatias, nefropatias e outros distúrbios (KLAASSEN, 2006). A ingestão aguda de apenas 

100 a 300mg de arsenito de sódio solúvel, por exemplo, pode ser fatal (OLSON, 2014). 

 

 

Figura 2 - Linhas de Mee 
 Fonte: Internet [http://www.footfiles.com/subject/mees-lines] 

 

1.3 Importância forense 

O potencial tóxico do As é conhecido pela humanidade desde a Idade Média. 

Inicialmente, era utilizado como agente terapêutico no tratamento de parasitoses e também 

como antibiótico no período pré-penicilina, seus efeitos tóxicos aos seres humanos logo ficaram 

conhecidos (SCHERZ, et al, 1987; LECH, et al, 2005). Nesse período da história, o As ganhou 

grande notoriedade como um efetivo agente homicida e suicida. Relatos de assassinatos de 

nobres por motivos políticos são frequentes e o mais famoso deles é a utilização do As no 

assassinato de Napoleão Bonaparte em 1851 (HUGHES, et al.,2011). 

Atualmente, os casos de intoxicações acidentais ou intencionais pelo As são pouco 

frequentes, e em sua grande maioria estão associados a acidentes de trabalho. No entanto, há 

relatos de casos de suicídios e homicídios passíveis de investigação pelos serviços periciais 

(LECH, et al, 2005; LAITA, et al, 2005; BENRAMDANE, et al, 1999; GENSHEIMER, et al, 

2010). No Brasil, o caso mais emblemático de intoxicação aguda por As ocorreu na cidade de 

Campinas em 2005. Na ocasião, um médico homeopata preparou uma sobremesa com As e 

envenenou a esposa, a filha e a si mesmo, só a filha de 17 anos sobreviveu (SIMIONATO, 

2005).   
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Nesse contexto, todo caso suspeito de intoxicação por substância tóxica que provoque 

uma injúria ao meio ambiente e/ ou aos seres vivos, desde que amparado legalmente, deverá 

ser investigado. Essa investigação consiste na coleta de dados sobre o caso e perícias 

laboratoriais em objetos, materiais e amostras biológicas com objetivo de se detectar a 

substância tóxica da qual se suspeita. Essas perícias envolvem técnicas analíticas que devem 

fornecer dados precisos e confiáveis para que a justiça, à luz do direito, possa julgar de forma 

inequívoca o caso. 

Para tanto, os serviços periciais precisam dispor de equipamentos e profissionais 

capacitados a identificar qualquer substância potencialmente tóxica. Em relação ao As, mesmo 

que os casos de intoxicação sejam pouco frequentes, sua presença deve ser confirmada ou 

descartada em casos onde informações levem a suspeita da exposição a esse agente ou a outros 

semelhantes. 

 

1. 4 - Análise do As 

A determinação do As total em uma amostra biológica é influenciada pela etapa crucial 

de pré-tratamento da mesma. A sua correta avaliação só é possível se for garantida a 

decomposição completa dos compostos orgânicos de As persistentes, como por exemplo, as 

espécies dimetiladas e feniladas, o que se consegue mediante a aplicação de processos de 

digestão adequados (MUSTRA, 2009). 

Normalmente são utilizados dois processos de digestão: a digestão seca e a digestão 

úmida. O processo de digestão seca consiste na incineração da matéria orgânica em fornos tipo 

mufla com temperaturas entre 450 e 800ºC em frascos abertos. Esse método tem como 

vantagens o baixo custo e a facilidade na execução. O uso deste tipo de digestão encontra-se 

limitado devido à volatilidade de alguns compostos de As. Outra desvantagem deste processo 

é o excessivo consumo de tempo. A digestão úmida pode ocorrer em sistema aberto ou fechado. 

A digestão em frasco aberto é um método prático, rápido e de baixo custo, no entanto encontra-

se limitada devido à grande quantidade de matéria orgânica remanescente nas amostras. Isto 

ocorre principalmente devido às baixas temperaturas que podem ser aplicadas. As temperaturas 

de digestão não podem exceder o ponto de ebulição do ácido ou mistura de ácidos utilizados à 

pressão atmosférica. Outra desvantagem é a possibilidade de perda do analito devido a sua 

volatilidade (MUSTRA, 2009). 

Nos últimos anos a digestão assistida por micro-ondas tem sido mais utilizada. A 

aplicação dessa tecnologia diminui o tempo de preparação da amostra e permite a aplicação de 
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condições severas de abertura (alta pressão e altas temperaturas), possibilitando, igualmente, a 

digestão quase completa da matéria orgânica. Por se tratar de um método realizado em frasco 

fechado, uma vantagem é a redução da perda de elementos e da contaminação da amostra 

quando comparada com outros métodos de digestão. A desvantagem é o custo elevado dos 

equipamentos que utilizam essa tecnologia (MUSTRA, 2009). 

O As pode ser determinado em várias matrizes como água, solos, rochas, alimentos, 

carne de animais (frango e peixe) e materiais biológicos de seres humanos (sangue, fígado, rim, 

urina, pulmão, osso, dente, unha e cabelo). A técnica analítica utilizada e o preparo da amostra 

dependem da matriz a ser analisada.  

Antes das técnicas espectrométricas de absorção e de emissão atômica estarem 

disponíveis e acessíveis, a determinação do As era realizada por testes colorimétricos, sendo o 

mais conhecido deles o teste de Reinsch. Esse teste consiste em um ensaio qualitativo onde a 

amostra suspeita é acidificada e transferida para um frasco com tampa (tipo erlenmeyer, por 

exemplo). Uma placa de cobre metálico, previamente tratada com ácido nítrico, é colocada em 

contato com a amostra. O conjunto é submetido a um aquecimento de 90º C em banho maria 

por 60 minutos. Em seguida, a placa metálica é retirada e lavada com água. O escurecimento 

da placa indica a presença do As e outros elementos como cádmio, chumbo e mercúrio, sendo 

necessária uma análise confirmatória para a identificação e quantificação. A grande 

desvantagem é a baixa sensibilidade da técnica e a possibilidade de resultados falsos positivos 

na presença de outros elementos na amostra, como chumbo, antimônio e cádmio. (MORAES, 

et al, 1991). A sensibilidade do Teste de Reinsch é de 100 mg/kg em alimentos. (CURRY,1969). 

A EAA é a técnica comumente utilizada para quantificação do As em amostras 

biológicas (ASTDR, 2007). Seu princípio envolve a medida da absorção da intensidade da 

radiação eletromagnética, proveniente de uma fonte de radiação primária, por átomos do 

mensurando de interesse, na fase gasosa e no estado fundamental (KRUG et al, 2004). Através 

desse fenômeno é possível quantificar em torno de 70 elementos químicos em diferentes 

matrizes. A desvantagem da EAA é o fato de não permitir a análise multiementar simultânea, 

o que pode ser um limitante quando os volumes de amostra são muito pequenos.  (MUSTRA, 

2009). A espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS - 

Inductively coupled plasma mass spectrometry) e a espectrometria de emissão óptica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-OES - Inductively coupled plasma optical emission 

spectrometry) são técnicas mais modernas que permitem a análise multielementar simultânea 

com elevada sensibilidade em amostras biológicas. No entanto, estas técnicas ainda possuem 
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custo elevado e não se encontram disponíveis em muitos laboratórios forenses para análise de 

rotina. (MUSTRA, 2009).   

1.5 - Seção de Toxicologia Forense do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto 

A Seção de Toxicologia Forense (STF) do Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto 

(IMLAP) é composta por cinco laboratórios que têm como finalidade realizar as análises 

toxicológicas em perícias médico-legais em casos com suspeita de intoxicação exógena. A STF 

atende a toda a demanda de solicitações de análises toxicológicas do Estado do Rio de Janeiro. 

A análise de maior frequência é a pesquisa de etanol em amostras biológicas. Essa análise é 

realizada em condutores de veículos com suspeita de ingestão de bebida alcoólica e vítimas 

fatais de acidentes trânsito conforme prevê a Código de Trânsito Brasileiro (CONTRAN, 2006). 

Outras análises realizadas são a pesquisa indeterminada de tóxicos em amostra biológica 

(pesquisa de 30 drogas mais utilizadas de acordo com a frequência de casos positivos) e a 

pesquisa específica de substância tóxica em amostra biológica (o perito legista do serviço de 

necropsia especifica a substância a qual se suspeita). A partir do ano 2009, com o programa 

para modernização dos serviços periciais da SENASP foram adquiridos equipamentos 

analíticos modernos e as seguintes técnicas passaram a estar disponíveis: CG-DIC com técnica 

de extração por separação em espaço confinado (headspace), CG-EM, CLAE-EM e EAA.  

1.5.1 STF e as análises de As 

As análises de As em sangue post-mortem são solicitadas pelos peritos do Serviço de 

Necropsia do IMLAP em amostras coletadas de cadáveres com suspeita de intoxicação por As 

ou com causa mortis indeterminada onde todas as hipóteses devem ser investigadas. As análises 

servem para estabelecer se a exposição a este agente tóxico poderia ter contribuído para 

suicídios, homicídios ou ainda ter sido ingerido de forma acidental. 

Até o ano de 2002 as análises de elementos tóxicos na STF, incluindo o As, eram 

realizadas pelo método de Reinsch em todas as amostras de rins enviadas ao laboratório, 

independente do pedido do perito que realizou a necropsia. O número de análises realizadas 

anualmente correspondia a cerca de 400 análises, com um índice de resultados positivos para 

detecção de As de 0,8-1,0% até 1991, esse índice caiu nos anos posteriores para 0,1-0,2% de 

resultados positivos. O alto índice de análises negativas foi o motivo para não mais realizar as 

análises em todas as vísceras, atualmente só é realizado quando solicitado ou em material 

oriundo de exumação.  O método utilizado hoje é a análise qualitativa por EAA em chama com 
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abertura da amostra por digestão ácida e aquecimento em banho-maria, pois o laboratório não 

dispõe de um digestor de micro-ondas. O desenvolvimento e validação de um método 

quantitativo para determinação de As por EAA-FG na STF possibilitará a pesquisa de 

intoxicação por As de forma confiável, rápida e com maior sensibilidade. Esta técnica também 

possibilitará a quantificação de outros elementos tóxicos com interesse forense, como o 

chumbo, o cádmio e o mercúrio.  

1. 6 - Espectrometria de Absorção Atômica 

A espectrometria atômica utiliza basicamente três fenômenos de interação da radiação 

eletromagnética com a matéria para fins analíticos: a emissão atômica, a absorção atômica e a 

fluorescência atômica, esses fenômenos caracterizam e dão nome às principais técnicas 

analíticas empregadas em espectrometria atômica.  

 A técnica de EAA permite medir a absorção da intensidade da radiação eletromagnética, 

proveniente de uma fonte de radiação, por átomos gasosos no estado fundamental (KRUG, 

2004). A medida que o número de átomos existentes no caminho que a radiação atravessa 

aumenta, a quantidade de radiação absorvida também aumenta de forma que essa relação se 

torna previsível, de acordo com os princípios da lei de Beer. Medindo a quantidade da radiação 

absorvida, torna-se possível a determinação quantitativa do mensurando presente (BEATY., 

KERBER, 1993).  

O espectrômetro de absorção atômica é composto basicamente por uma fonte de 

radiação, uma célula de atomização, um monocromador e o sistema de detecção. A fonte de 

radiação promove a excitação dos elementos capazes de emitir radiações nas regiões do visível 

e ultravioleta do espectro eletromagnético em um comprimento de onda específico ou em uma 

faixa que permita analisar o elemento de interesse. As três principais fontes de radiação 

utilizadas na EAA são: lâmpada de catodo oco (HCL – do inglês Hollow cathode lamp), fonte 

de espectros contínuo (lâmpadas de arco curto de xenônio de emissão contínua) e lâmpadas de 

descarga sem eletrodo (EDL – do inglês Electrodeless discharge lamp). A HCL é uma excelente 

fonte de linhas para a grande maioria dos elementos devido à sua estabilidade e baixo custo. 

Entretanto, no caso de alguns elementos mais voláteis, as HCLs possuem baixa intensidade de 

emissão e uma vida útil muito curta. Para estes elementos as EDL podem ser utilizadas. As 

fontes EDL emitem radiação mais intensa do que as HCL, conferindo maior precisão e 

sensibilidade às análises para estes elementos. (BEATY; KERBER, 1993). 

Com o objetivo de separar a linha espectral de interesse com outras linhas emitidas pela 

fonte de radiação os instrumentos de EAA são equipados com monocromadores que tem a 
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função de decompor o feixe de radiação e permitir a escolha do comprimento de onda desejado. 

Após passar pelos átomos no estado gasoso o feixe chega a um detector. Os detectores utilizados 

na EAA são as válvulas fotomultiplicadoras ou detectores de estado sólido (KRUG, 2004).     

Para obtenção dos átomos no estado gasoso (atomização) é necessário uma fonte de 

energia. As principais fontes de energia utilizadas em EAA são: a chama e o aquecimento 

eletrotérmico em forno de grafite. A atomização em chama permite analisar elementos com 

concentrações na faixa de ppm, na atomização eletrotérmica em forno de grafite é possível 

quantificar elementos na faixa de ppb (KRUG, 2004). A função da célula de atomização é 

converter a amostra em vapor de átomos no estado fundamental, no eixo ótico do sistema de 

EAA.  Os átomos no estado fundamental devem ser obtidos de maneira reprodutiva, para se 

que se possa obter dados quantitativos. A amostra normalmente está na forma líquida, havendo 

várias etapas envolvidas no processo de converter uma amostra líquida em vapor de átomos. 

No caso da chama utilizando-se a introdução da amostra por nebulização pneumática, por 

exemplo, a solução contendo os elementos de interesse é convertida em pequenas gotas no 

processo de nebulização (aerossol líquido). As pequenas gotas penetram na chama e o solvente 

é evaporado, produzindo partículas secas (aerossol sólido). Isto é seguido pela vaporização das 

partículas secas e sua subsequente dissociação em átomos.  (CAMPOS; CURTIUS, 1985).  

1.6.1. EAA com forno de grafite (EAA-FG) 

A utilização da atomização eletrotérmica em forno de grafite permite a determinação de 

elementos em matrizes diversas com aplicações na área ambiental, análise clínica e forense de 

materiais biológicos, por exemplo (BEATY., KERBER, 1993).  Na EAA-FG a amostra a ser 

analisada é introduzida em um tubo de grafite, o qual sofre aquecimento através de uma corrente 

elétrica. Um sistema básico de atomização eletrotérmica em forno de grafite é composto pelos 

seguintes elementos: tubo de grafite, contatos elétricos, sistema fechado de circulação e 

resfriamento de água, controle de purga de gás inerte. A figura 4 ilustra de forma esquemática 

um atomizador de forno de grafite.  
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Fonte: BEATY., KERBER, 1993.  

Ao longo dos anos a EAA-FG passou por diversos avanços instrumentais, tornando os 

equipamentos mais robustos. Os aprimoramentos mais relevantes são: os tubos construídos com 

grafite pirolitico com plataforma e aquecimento transversal (plataforma de L’vov), a correção 

de fundo baseada no efeito Zeeman e os detectores com resposta rápida para registro dos sinais 

transientes. Essas inovações instrumentais e outras experimentais resultaram no conceito das 

condições STPF (Stabilized Temperature Plataform Furnace). As condições STPF são um 

conjunto de requisitos instrumentais e operacionais (Tabela 1) que asseguram uma condição 

analítica adequada, permitindo obter métodos mais sensíveis e com mínima interferência 

utilizando a EAA-FG (CORREIA, et al, 2003).   
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Figura 3 - Atomizador eletrotérmico com forno de grafite 
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Tabela 1 - Requisitos instrumentais e operacionais necessários para atender as 

condições STPF e os resultados obtidos 

Condições STPF Resultado obtido 

Tubo de grafite com plataforma de L’vov 
Estabelecimento de um ambiente quase 

isotérmico durante a atomização 

Sinais de absorvância  registrados em área 
Minimização dos efeitos das variações 

cinéticas do processo de atomização 

Atomizador construído com grafite 

pirolítico 

Redução de perdas por difusão através da 

parede do atomizador 

Aquecimento transversal do tubo de grafite 
Estabelecimento de um ambiente 

espacialmente isotérmico 

Correção da radiação de fundo por efeito 

Zeeman 
Correção das interferências espectrais 

Utilização de modificador químico 
Aumento da eficiência do tratamento 

térmico durante a pirólise 

Interrupção do fluxo de  gás durante a 

atomização 

Aumento do tempo de residência da nuvem 

atômica na zona de observação 

Elevada taxa de aquecimento do tubo de 

grafite 

Redução de interferência na fase vapor e 

formação de uma densa nuvem atômica 

Eletrônica adequada para permitir a 

integração do sinal transiente 

Obtenção do registro dos sinais de 

absorvância  em tempo real 

Fonte: CORREIA, et al, 2003  

A aplicação analítica do forno de grafite é feita com um programa de temperatura 

adequado para o favorecimento da formação de uma nuvem de átomos livres no estado 

fundamental dentro do tubo de grafite. Este aquecimento ocorre em três etapas: secagem, onde 

o tubo é aquecido a uma temperatura em que o solvente seja evaporado; pirólise, o tubo é 

aquecido a uma temperatura mais elevada para eliminação dos componentes da matriz, sem 

volatilizar o mensurando; atomização, o tubo é aquecido até a uma temperatura em que ocorre 

a formação de uma nuvem de átomos no estado fundamental. Nesta última etapa é feita a leitura 

(LEITE, 2010). 

As temperaturas de pirólise e atomização influenciam na intensidade do sinal do 

mensurando de interesse. Portanto, estudos para determinar as condições ótimas para esses 

parâmetros garantem maior sensibilidade e seletividade do método. Os modificadores 

químicos, inicialmente chamados de modificadores de matriz são reagentes utilizados com a 

finalidade de volatilizar o interferente ou, então, tornar o analito menos volátil, possibilitando 

a separação térmica mais eficiente dos concomitantes da matriz da amostra antes da etapa de 

atomização (RIBEIRO, et al, 2002). Os modificadores podem introduzidos no tubo de grafite 

antes de cada ciclo de leitura (modificadores convencionais) ou podem ser depositados 
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termicamente formando uma camada na parede do tubo ou plataforma de grafite (modificadores 

permanentes), não sendo necessária sua adição a cada ciclo. Os modificadores convencionais 

mais utilizados são soluções de Paládio (Pd) e Magnésio (Mg) devido a sua capacidade de 

estabilizar a maioria dos elementos determinados por EAA-FG. Em relação aos modificadores 

permanentes, os mais utilizados são o Iridio (Ir), Rutênio (Ru) e o Ródio (Rh) (elementos do 

grupo da platina formadores de óxidos), os elementos formadores de carbetos (Zr, W, Nb, Ta) 

ou combinações que formam carbetos e óxidos como W-Rh, W-Ir e W-Ru. (ÁVILA, 2005; 

LEITE, 2010). Os modificadores permanentes apresentam algumas vantagens em relação aos 

convencionais, dentre elas:  

 Menor gasto de tempo (não é necessário adicionar a cada leitura);  

 Fácil e rápida obtenção da camada de modificador sobre a plataforma ou paredes do 

tubo de grafite; 

 Não necessita ser um sal de alta pureza, pois ocorre limpeza in situ durante a obtenção 

da camada; 

 Atua como catalisador (para halogenetos, ácidos, álcoois e outros sais) em matrizes 

complexas permitindo a analise direta de algumas matrizes sem nenhuma ou com 

mínima digestão; 

 Menor gasto de reagentes (uma única deposição possibilita a análise de várias amostras);  

 Aumento da vida útil do tubo de grafite (ausência de ação corrosiva).         

1.7 - Espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado  

 A espectrometria de emissão baseia-se na propriedade dos átomos de emitirem radiação 

eletromagnética em comprimentos de ondas específicos quando submetidos a determinadas 

condições. Os átomos presentes na amostra a ser analisada são atomizados, ionizados e 

excitados por uma fonte de plasma indutivo de argônio (Ar) de alta temperatura (entre 6.000 a 

10.000 K). A intensidade da emissão é proporcional ao número de átomos excitados presentes 

na amostra (HARVEY, 2000), obedecendo à lei de Beer. 
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A tocha ICP é composta por três tubos concêntricos de quartzo, rodeado na parte 

superior por uma bobina de indução de rádio-frequência (Figura 4). A amostra é misturada com 

uma corrente de Ar em uma camâra de nebulização e é transportado para o plasma através do 

tubo de quartzo central. A formação de plasma é iniciada por uma faísca Tesla. As bobinas de 

indução de radiofrequência criam um campo magnético flutuante que induz os íons e elétrons 

a se moverem em um caminho circular. O resultado das colisões dá origem ao aquecimento 

resistivo. A ICP-OES é uma técnica que permite a análise multielementar porque todos os 

mensurandos na amostra são excitados simultaneamente. (HARVEY, 2000).  

 

 

 

 

 

 

No presente estudo a técnica é utilizada para a determinação de carbono residual como 

parâmetro para avaliar a eficiência e comparação dos métodos de digestão da amostra. 

    

1.8 - Espectrometria de massas com fonte de plasma indutivamente acoplado 

A espectroscopia de massa com fonte de plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é 

uma técnica que vem sendo muito utilizada na análise elementar de As em material biológico. 

Na ICP-MS, diferentemente da ICP-OES, a função do plasma é produzir íons que serão 

carreados para um espectrômetro de massa onde serão analisados (HARVEY, 2000). A técnica 

tem como principal vantagem a possibilidade de análise multielementar sequencial rápida 

associada à alta sensibilidade. Outra vantagem é a diferenciação isotópica de determinados 

elementos que possuem isótopos de ocorrência natural.  Pode-se detectar cerca de 90 % dos 

elementos da tabela periódica com limites de detecção na ordem de 0,001 a 0,1 µg.L-1. 

(ALMEIDA, 2008; BATISTA, 2009).  

Estudos recentes têm utilizado a ICP-MS para a análise de As em amostras biológicas, 

inclusive com injeção direta da matriz diluída (HALL, 2006; BATISTA, 2009; TOURNEL, 
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Fluxo de Ar 
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Figura 4 - Ilustração esquemática da tocha ICP 

Fonte: HARVEY, 2000. 
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2011; XAVIER, 2013). Os estudos têm demonstrado que a ICP-MS é uma técnica analítica 

rápida, com alta sensibilidade, ausência de interferências espectrais e menores interferências 

químicas da matriz quando comparada a EAA-FG. Por isso, no presente estudo, a ICP-MS foi 

utilizada como técnica de referência para comparação com os resultados das analises de As por 

EAA, especialmente no que diz respeito as interferências que podem ocorrer por influência da 

matriz.     

1.9. Metrologia Química  

A metrologia é a ciência da medição e suas aplicações. Ela engloba todos os aspectos 

teóricos e práticos da medição, qualquer que seja a incerteza de medição e o campo de aplicação 

(INMETRO, 2012). 

Os resultados provenientes das medições em química constituem a base principal para 

tomadas de decisões importantes no âmbito econômico, político, ambiental, médico ou legal, 

uma vez que a química está presente na maioria dos segmentos da vida moderna. A globalização 

econômica requer que os resultados das medições sejam confiáveis, rastreáveis e comparáveis 

(AUGUSTO, et al, 2011). A metrologia química atua na qualidade e na confiabilidade dos 

resultados das medições químicas, através de várias ferramentas, a principal delas é o 

desenvolvimento de padrões/referências, que em química são chamados de materiais de 

referência certificados (MRC). Além dos MRC, tem-se o desenvolvimento de métodos ou 

procedimentos de referência, a organização de ensaios de proficiência, para avaliar como os 

laboratórios estão medindo, a capacitação de profissionais, dentre outras ferramentas (ABQ, 

2012).  

Em 1971, o sistema internacional de unidades (SI) introduziu o mol entre as unidades 

básicas para expressar resultados de quantidade de matéria. Contudo, a metrologia química foi 

instituída no mundo oficialmente a partir da criação do Comitê Consultivo de Quantidade de 

Matéria (CCQM) em 1993, no âmbito do Bureau Internacional de Pesos e Medidas (BIPM), 

que é o órgão máximo da metrologia no mundo situado na França. No Brasil, o Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) criou, no ano de 2000, dentro da 

Diretoria de Metrologia Científica (Dimci), a Divisão de Metrologia Química e Térmica 

(Dquim). A Dquim atua principalmente no desenvolvimento de MRCs nas várias áreas da 

química (orgânica, inorgânica, gases, biocombustíveis, eletroquímica), no desenvolvimento de 

métodos/procedimentos de referência, na organização de ensaios de proficiência, na 

participação em comparações interlaboratoriais com outros institutos de metrologia para 

garantir a equivalência dos nossos padrões e na capacitação de profissionais (ABQ, 2012).  
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Devido à grande variedade e complexidade das matrizes químicas, o estabelecimento da 

rastreabilidade metrológica no campo da análise química é mais difícil do que em outras áreas 

da metrologia (AUGUSTO, et al, 2011). A rastreabilidade é definida como a propriedade de 

um resultado de medição pela qual tal resultado pode ser relacionado a uma referência através 

de uma cadeia ininterrupta e documentada de calibrações, cada uma contribuindo para a 

incerteza de medição (INMETRO, 2012). Nesse sentido, a sequência de padrões e calibrações 

utilizada para relacionar um resultado de medição a uma referência é chamada de cadeia de 

rastreabilidade (INMETRO, 2012). Essa cadeia mostra de onde um resultado de medição 

provém e representa a hierarquia do sistema metrológico (Figura 5).   

 

Figura 5- Cadeia de rastreabilidade metrológica 

Fonte: AUGUSTO, et al, 2011.  

 

Em medições químicas há normalmente vários procedimentos analíticos desde a 

amostragem até o resultado, que podem utilizar várias técnicas analíticas vinculadas a algum 

método físico de medição, tais como a espectrofotometria, cromatografia, espectrometria, e a 

determinação do valor de propriedade é, quase sempre, realizado através da comparação da 

amostra de interesse com um padrão conhecido tornando este tipo de medição relativa. Como 

nem sempre os resultados de medições químicas podem ser rastreáveis ao mol, é necessário 

buscar outras formas para a garantia da confiabilidade e da comparabilidade dessas medições, 

sendo necessário, sempre que possível, a utilização de procedimentos primários de medição, o 

emprego de materiais de referência certificados (MRC), o uso de métodos analíticos validados, 

a utilização de equipamentos calibrados e a participação em comparações interlaboratoriais 

(AUGUSTO, et al, 2011). 

Nesse contexto, as atividades periciais que se utilizam das análises químicas devem 

garantir a confiabilidade e a comparabilidade de suas medições com o objetivo de gerar dados 
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impassíveis de contestações técnicas. Consoante a essa questão, a SENASP assinou, no ano de 

2009, um acordo de cooperação técnica com o Inmetro com o objetivo de viabilizar o Programa 

Nacional de Normalização e Metrologia Forense (PNNMF). Os objetivos do PNNMF, dentre 

outros, é criar um programa de acreditação para laboratórios forenses e oferecer treinamentos 

aos profissionais da área. Em 2010, a SENASP promoveu, em parceria com o Inmetro e a 

Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, o curso de Metrologia Forense e Qualidade (MJ, 

2010). Desde então, o Inmetro vem desenvolvendo ações em metrologia forense, como a 

produção de MRCs na área de identificação humana, validação de métodos para emprego em 

balística forense, produção de MRCs de drogas de abuso e produção de MRC de pólvora entre 

outras. 

1.10. Desenvolvimento, otimização e validação do método analítico 

1.10.1. Seleção das amostras 

 Para análise toxicológica do As é importante considerar dois fatores: os aspectos 

farmacocinéticos do As e as concentrações de referência do As nessas amostras. Devido ao 

curto tempo de meia vida do As no sangue (T1/2: 7h), a determinação das concentrações desse 

elemento por EAA só é possível em investigações de exposições agudas e recentes, como por 

exemplo as intoxicações intencionais e acidentais de interesse forense. (MUSTRA, 2009; 

OLSON, 2014). Os valores de referência de As em sangue são apresentados na tabela 2. 

Tabela 2 - Valores de Referência de As em Sangue (μg/ml) : 

Normal < 0,001 (ATSDR, 2007) 

< 0,010 (MOFFAT, et al, 2004) 

0,001 a 0,004 (CASARETT E DOULL’S, 2007) 

Tóxica 0,1 a 0,2 (ATSDR, 2007) 

0,004 a 0,050 (CASARETT E DOULL’S, 2007) 

Letal 0,6 a 9,3; valor médio 3,3 (BASELT, 2008) 

> 1 (ATSDR, 2007) 

> 0,5 (MOFFAT, et al, 2004) 
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1.10.2 Validação do método 

A validação consiste na verificação na qual os requisitos especificados são adequados 

para um uso pretendido (INMETRO, 2012). A norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 define 

validação como a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os 

requisitos específicos para um determinando uso pretendido são atendidos. 

A validação de um método analítico pode ser realizada através da avaliação dos fatores 

de influencia. Diversos documentos nacionais (Anvisa, Inmetro, MAPA) e internacionais 

(Eurachem, USP, ICH, AOAC, IUPAC) apresentam parâmetros a serem avaliados para 

validação de métodos. Os parâmetros mais comumente avaliados são: seletividade, linearidade, 

faixa de trabalho e faixa linear, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), 

tendência/ recuperação, precisão (repetibilidade e reprodutibilidade).  

 

1.11 Justificativa 

 Diante da necessidade de se obter dados analíticos confiáveis, precisos e rastreáveis a 

STF tem se esforçado no sentido de desenvolver e validar métodos analíticos para aplicações 

forenses dentro dos altos padrões de qualidade. Para tanto, se faz necessário a busca, 

disseminação e aplicação dos conceitos da metrologia, nesse caso específico da metrologia 

química. A capacitação profissional adquirida no desenvolvimento do presente trabalho atende 

as prerrogativas do programa de mestrado profissionalizante e permite a aplicação dos 

conhecimentos adquiridos em outras atividades no âmbito de atuação profissional, garantindo 

a qualidade dos serviços prestados, nesse caso, as análises toxicológicas forenses.      

No contexto político e social, o desenvolvimento, otimização e validação do método 

proposto no presente trabalho vai ao encontro da política da SENASP de valorização das 

atividades forenses, de forma específica na área de metrologia forense alinhada às práticas 

desenvolvidas pela metrologia química. Essas medidas têm como impacto social a prestação de 

um serviço de investigação pericial confiável e impassível de contestações técnicas, permitindo 

que o poder judiciário, à luz do direito e de posse da prova pericial, possa julgar de forma 

inequívoca os casos afins.   
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2. Objetivos 

2.1 Geral 

Aumentar a confiabilidade das análises de As realizadas na STF em sangue por 

Espectrometria de Absorção Atômica, com intuito de auxiliar na elucidação de casos com 

suspeita de intoxicação por esse elemento.  

2.2 Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

 Desenvolver os procedimentos para decomposição da amostra em forno de 

micro-ondas e banho-maria;  

 Desenvolver e validar o método para análise de As em sangue por ICP-MS e 

EAA-FG;  

 Aprofundar os conhecimentos no desenvolvimento e otimização de métodos 

analíticos e em sua respectiva validação para aplicações forenses. 
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3. Metodologia 

Toas os procedimentos analíticos descritos a seguir foram realizados no Laboratório de 

Análises Inorgânicas (Labin) do Inmetro. 

3.1 Coleta e armazenamento das amostras 

As amostras de sangue total foram coletadas no Serviço de Necropsia de IMLAP por 

dissecção do músculo posterior da coxa direita para punção  da veia femoral. O procedimento 

foi realizado em três cadáveres não reclamados, totalizando uma quantidade final de 60 mL de 

sangue. As amostras coletadas foram acondicionadas em tubos de PP de 50mL com conservante 

fluoreto de sódio a 1% e armazenadas em refrigerador em temperatura de 2 a 8ºC. O transporte 

para o Inmetro foi realizado em caixas de isopor com tubos de gelo com o objetivo de evitar 

variações bruscas de temperatura. No Inmetro, foram armazenadas sob as mesmas condições. 

A quantidade coletada foi suficiente para a realização de todos os ensaios. As sobras foram 

conduzidas novamente ao IMLAP e procedeu-se o processo legal de inumação, por se tratar de 

restos mortais.  

3.2 Preparo das amostras 

 O preparo de amostras é a etapa crucial para o sucesso de procedimentos analíticos. 

Geralmente, impacta em grande consumo de tempo e riscos de contaminação da amostra. As 

técnicas espectrométricas para análise elementar requerem completa decomposição da matriz a 

fim de viabilizar a introdução das amostras nos sistemas analíticos e de eliminar possíveis 

interferentes (GONZALEZ, et al.; 2009). Em amostras biológicas, a destruição da matriz 

orgânica é o principal parâmetro a ser avaliado para mensurar a eficiência do processo de 

digestão. Isso porque, compostos orgânicos presentes na matriz podem interferir na análise do 

mensurando (GOUVEIA, et al, 2001; MOURA, 2009).  No presente estudo, foi utilizada 

para a decomposição da matriz a mistura oxidante de HNO3 e H2O2 concentrados associados à 

alta temperatura. Foi comparada a eficiência da digestão em sistema fechado em alta pressão 

com aquecimento assistido por micro-ondas versus a digestão em sistema aberto aquecido em 

banho-maria. A análise quantitativa de carbono residual por ICP-OES permitiu comparar a 

eficiência do processo de digestão em ambos os casos.  
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3.2.1 Materiais utilizados no preparo de amostra  

 Tubos tipo “Eppendorff” de PP de 5 mL; 

 Tubos de PP tipo “Falcon” de 15 mL e 50 mL; 

 Seringas de 20 mL para coleta do sangue; 

 Tubos de ensaio de PP – Volume 5 mL com 1% de Fluoreto de Sódio para 

acondicionamento do sangue coletado;  

 Micropipetas de volume variável 100-1000 µL e 20-200 µL. 

 

3.2.2 Equipamentos utilizados no preparo  

 Banho termostático (Modelo 330/3DE, Nova Ética Equipamentos) ; 

 Balança analítica – resolução 0,01 mg (Sartórius, Alemanha); 

 Sistema Purificador de água (MILLI Q DIRECT®, Millipore Corporation);   

 Destilador de ácidos (DUOPUR®, Milestone); 

 Digestor de Micro-ondas (MULTIWAVE PRO®, Anton Paar); 

 

3.2.3 Reagentes utilizados no preparo de amostra  

Todos os solventes e reagentes utilizados são de grau analítico adequado aos métodos 

espectrométricos utilizados. As soluções aquosas foram preparadas com água ultrapura (Tipo 

I). 

 Ácido nítrico 65% (HNO3) destilado - Merck; 

 Solução de H2O2 30% Suprapur® - Merck. 

 

3.2.4 Preparo das amostras para digestão assistida por micro-ondas  

 Para digestão em sistema fechado com aquecimento assistido por micro-ondas, as 

amostras e a mistura oxidante foram colocadas diretamente em frascos de quartzo apropriados, 

vedados com tampa de teflon. Os frascos foram acondicionados em um rotor com capacidade 

para oito posições e colocados dentro do forno sobre uma bandeja giratória. O equipamento 

possui sensores que monitoram a pressão e a temperatura em todos os frascos.  

A mistura oxidante utilizada foi o HNO3 concentrado e o H2O2 30%. Segundo Moura 

(2006), essa mistura proporciona maior eficiência na digestão de amostras orgânicas. 

Inicialmente, foi realizada uma rodada de digestão com composições variadas da mistura 

oxidante (tabela 3) a fim de se determinar os volumes adequados da mistura. Os programas de 
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aquecimento utilizados são uma adaptação do estudo realizado por Gouveia et al (2001). Foram 

testados três programas de aquecimento, elevando-se a potência e tempo de irradiação nas 

amostras. O objetivo foi alcançar altas temperaturas e altas pressões de forma gradual sem 

exceder os limites de segurança do equipamento. Os limites máximos de pressão, rampa de 

pressão e temperatura do equipamento são 80 bar; 0,5 bar/s e 280º C respectivamente. Os 

programas de aquecimento utilizados estão descritos na tabela 4. 

 

Tabela 3 - Composição das amostras para digestão em micro-ondas   

 
Mistura 1 Mistura 2 Mistura 3 Mistura 4 Mistura 5 Mistura 6 Mistura 7 

Sangue 500 µL  500 µL 500 µL 500 µL 500 µL 500 µL 500 µL 

HNO3 2 mL 3 mL 4 mL 1 mL 2 mL 3 mL 4 mL 

H2O2 - - - 500 µL 500 µL 500 µL 500 µL 

H2O* 3,5 mL 2,5 mL 1,5 mL 4 mL 3 mL 2 mL 1 mL 

* Água ultrapura é utilizada para completar o volume mínimo (6 mL) para digestão.  

 

Tabela 4 - Programas de digestão por micro-ondas 

Etapas Programa 1 Programa 2 Programa 3 

 Tempo 

(min) 

Potência 

(W) 

Tempo 

(min) 

Potência 

(W) 

Tempo 

(min) 

Potência 

(W) 

1 1 250 1 250 1 250 

2 1 0 1 0 1 0 

3 3 250 3 250 3 250 

4 5 400 5 400 5 400 

5 7,5 800 5 800 5 800 

6 - - 5 1100 20 1100 

 

Após o processo de digestão, todas as amostras foram transferidas para frascos de PP, 

avolumados para 20 mL com água ultrapura e em seguida registrou-se a massa da solução final. 

Após diluição, a amostra estará diluída aproximadamente 80 vezes em relação ao volume inicial 

(500 µL).    
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3.2.5 Digestão ácida em sistema aberto  

As amostras para digestão em sistema aberto foram preparadas com volume fixo do 

agente oxidante HNO3 concentrado (800 µL), variando-se as quantidades de sangue (200, 300 

e 400 µL) para avaliar a quantidade de amostra ideal frente aos teores de carbono residual. 

Inicialmente, foi utilizado apenas o HNO3 porque se observou a formação de grumos com a 

adição do H2O2 que impediam a dissolução total do sangue e ao final do processo podia se 

observar partículas sólidas na solução digerida. Após os primeiros resultados, foram realizados 

novos testes com H2O2. Para evitar a formação de grumos adicionou-se 1 mL de H2O2 à solução 

após 2 horas de aquecimento em banho-maria quando a matriz já se apresenta parcialmente 

decomposta.  

As amostras de sangue total foram acondicionadas em frascos de PP de 15 mL e 

submetidas a aquecimento em banho-maria à 80ºC por 2 horas. Após o processo de digestão, 

foram avolumadas com agua ultrapura de modo que o fator de diluição correspondesse ao 

mesmo das amostras digeridas em micro-ondas (80x). A eficiência do processo de digestão foi 

avaliada pela análise de carbono residual por ICP-OES em todas as amostras.  

 

3.2.6 Preparo do MRC 

Utilizou-se um material de referência certificado para concentração de As em fígado 

bovino liofilizado (SRM-NIST-1577c, valor certificado para As: 19,6 ± 1,4 µg/kg) para avaliar 

o efeito de matriz, verificar a eventual perda de analito e a extensão da abertura. Apesar de não 

ser um MRC da mesma matriz utilizada no estudo, trata-se de um tecido orgânico de origem 

animal e sua análise permitiu verificar a adequação do método. Esse material foi utilizado por 

Gouveia et al (2001) no estudo realizado para avaliação da abertura de amostras orgânicas por 

determinação do carbono residual, sendo uma referência para a comparação com os resultados 

obtidos no presente trabalho. O MRC foi diluído gravimetricamente, submetido à digestão em 

forno de micro-ondas e a fração mássica esperada na amostra diluída após a digestão foi de 1,06 

µg/kg. 

 

3.2.7 Determinação de carbono residual 

As análises de carbono residual foram realizadas de acordo com o procedimento descrito 

por Gouveia et al em todas as amostras digeridas. Utilizou-se o equipamento ICP-OES 

OPTIMA® 8300, Perkin Elmer. Foi construída uma curva de calibração com solução de ureia 
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em HNO3 2%. Os pontos foram preparados por diluição gravimétrica com concentrações de 

carbono de 0,01; 0,05; 0,1 e 0,2% (m/v). As condições típicas de análise foram:  

- Janela da linha espectral: 192,97 a 193,04 nm com vista axial; 

- Potência do plasma: 1300 watts; 

- Fluxo do gás principal: 15 L/min; 

- Fluxo de gás auxiliar: 0,5 L/min; 

- Fluxo do gás nebulizador: 0,8 L/min; 

- Fluxo da amostra: 1,5 mL/min; 

- Tempo de integração do sinal: 2s. 

 

3.3 Análise do As   

3.3.1 Equipamentos utilizados na análise de As 

 Espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado – ELAN DRC II, 

Perkin Elmer;  

 Espectrômetro de Absorção Atômica (contrAA 700®, Analitik Jena); 

 Espectrômetro de Absorção Atômica (AAnalyst 800®, Perkin Elmer); 

 

3.3.2 Reagentes utilizados na análise do As 

Todos os solventes e reagentes utilizados são de grau analítico adequado aos métodos 

espectrométricos utilizados. As soluções aquosas foram preparadas com água deionizada 

ultrapura Tipo I. 

 Modificador químico permanente – Solução de Tungstênio em HNO3 5% e HF 

1% - 1g/L (Merck); 

 Modificador químico permanente – Solução de Irídio em HNO3 2% - 1g/L 

(Merck) 

 Modificador químico nitrato de paládio (Perkin Elmer, 10000 mg/L); 

 Padrão de As em solução de HNO3 a 2% - (NIST SRM 3103a, Lote:100818, 

Data de Validade: 31/12/2018 – Valor certificado 9,999 mg/g ± 0.015 mg/g, k= 

2,014 para um intervalo de confiança de 95% e 45 graus de liberdades efetivos). 
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 Padrão de As em solução de HNO3 a 2% - (SPEX PLAS2-2X, Lote: 18-

200ASX, Data de validade: 30/06/2016 – Valor certificado 999 mg/L ± 5 mg/L, 

k=2 para um intervalo de confiança de 95%). 

 Material de referência certificado de elementos traços em fígado bovino (NIST 

SRM 1577c, Data da validade: 01/10/2018 – Valor certificado 19,6 ± 1,4 µg/kg, 

k=2 para um intervalo de confiança de 95%).  

 

3.3.3. Preparo das Soluções de padrões 

 As soluções de padrões de As (soluções estoque) foram utilizadas para construção da 

curva de calibração e fortificação da matriz. Todas as soluções foram preparadas 

gravimetricamente. O diluente utilizado na preparação das soluções foi o HNO3 2% (v/v).  

 

3.3.4. Preparo das amostras para curva de calibração do As em matriz fortificada 

As amostras de sangue para analise de As em matriz fortificada foram preparadas 

adicionando-se alíquotas da solução estoque de fração mássica de As conhecida antes do 

processo de digestão.  

 

3.3.5 Condições analíticas para análise instrumental de As 

 EAA contrAA 700 – Analitik Jena: 

 Fonte de radiação: lâmpada de arco de xenônio de emissão contínua; 

 Tipo de sinal: sinal contínuo com correção por sinal de base com detector de 

carga acoplada (CCD – Charge Coupled Device); 

 Medição do sinal: área do pico com possiblidade de determinação do número 

de linhas espectrais a serem analisadas em torno do comprimento de onda de 

interesse. 

 Comprimento de onda: 193,69 nm. 

 

 EAA AAnalyst 800 – Perkin Elmer 

 Fonte de radiação: lâmpada de descarga sem eletrodo (EDL); 

 Tipo de sinal: contínuo com corretor Zeeman; 

 Medição do sinal: área do pico de absorvância ; 

  Comprimento de onda: 193,69 nm. 
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 ICP-MS Elan DRC II – Perkin Elmer: 

 Potência de radiofrequência do plasma: 1300 watts; 

 Fluxo de gás principal: 15 mL/min; 

 Fluxo de gás auxiliar: 1,2 mL/min; 

 Fluxo do gás nebuilizador: 0,7mL/min; 

 Modo de leitura: peak hopping; 

 Número de replicatas: 7; 

 Unidade de medida: contagens por segundo (CPS);  

 Tempo de integração do sinal: 2s. 

3.4  Validação do método 

A validação do método foi realizada tendo como base o documento DOQ-CGCRE 008 

R.04. Os procedimentos para determinação dos parâmetros de desempenho descritos a seguir. 

Os critérios utilizados para avaliar a adequação do método foram um menor LQ/LD associado 

a uma menor incerteza de medição possível. 

A EAA e a ICP-MS são técnicas específicas, pois realizam análises sob condições únicas 

para cada elemento. No entanto, devido a complexidade da amostra, substâncias presentes na 

matriz podem interferir na magnitude do sinal do mensurando. Para o estudo de seletividade foi 

avaliado o efeito de matriz para comparação da inclinação das curvas analisadas na matriz 

digerida em micro-ondas e banho-maria frente a curva construída sem a presença da matriz. Foi 

utilizado o teste t (Student) representado nas equações 1 a 4. 

 

                                                                                       Equação (1) 

                                                                                              

   

                                                                                                                          Equação (2) 

 

 

                                                                                                                         Equação (3) 

 

 

                                                                                                                         Equação (4) 
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Onde: 

tcalc = t de Student calculado; 

b1 = Coeficiente angular da curva de calibração preparada sem adição de matriz; 

b2 = Coeficiente angular da curva de calibração preparada com adição de matriz; 

ESD = Erro padrão; 

Sxx1 = Soma das variâncias da curva de calibração preparada sem adição de matriz; 

Sxx2 = Soma das variâncias da curva de calibração preparada com adição de matriz; 

xi = Fração mássica correspondente a cada nível da curva; 

xmed = Valor médio da fração mássica; 

GL1 = Grau de liberdade do resíduo (n-2) para a curva de calibração preparada sem adição 

de matriz; 

GL2 = Grau de liberdade do resíduo (n-2) para a curva de calibração preparada com adição 

de matriz; 

RSD = Desvio padrão do resíduo; 

yi = valor de absorvância  (EAA) ou de CPS (ICP-MS) de cada replicata de cada ponto 

da curva; 

ŷi = y predito para cada replicata de cada ponto da curva; 

n = Número de replicatas. 

   

A linearidade foi avaliada através da construção da curva analítica em matriz a partir de 

soluções de calibração em 6 níveis de fração mássica com 7 replicatas. Foi avaliada a 

homocedasticidade dos dados através do Teste de Cochran (Equação 5). 

 

                                                                                                                        Equação (5) 

 

Onde: 

S2
max = Maior variância avaliada; 

S2
i = Variância. 

 Após essa avaliação, foi calculado o modelo através do método matemático conhecido 

com analise de regressão linear representado pelo método dos mínimos quadrados ordinários 

(MMQO) para determinação da linearidade (Equações 6 a 9). 

 

                                                                              Equação (6) 
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         Equação (7) 

 

                                                                                                                          

          Equação (8) 

 

                                                                                                                      

  Equação (9)  

 

Onde: 

x = Fração mássica do analito; 

y = valores de absorvância  (EAA) ou CPS (ICP-MS); 

a = Coeficiente linear;  

b = Coeficiente angular; 

xi = Fração mássica da replicata de cada nível da curva; 

yi =  valores de absorvância  (EAA) ou CPS (ICP-MS) da replicata de cada nível da curva; 

xmed = Média Fração mássica do analito; 

ymed = Média dos valores de absorvância  (EAA) ou CPS (ICP-MS); 

n =  Número de replicatas;  

r2 = Coeficiente de determinação.  

 

Os limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) foram calculados 

experimentalmente a partir da análise de sete replicatas do branco da amostra, aplicando-se as 

equações 10 e 11. 

 

                                                     LD = X + t (n- 1,1-α)s                                            (Equação 10) 

 
                                                          LQ = X + 10s                                                (Equação 11) 

 

Onde: 
X = média dos valores dos brancos da amostra; 

t = distribuição de Student, dependente do tamanho da amostra e do grau de confiança; 

s = desvio-padrão amostral dos brancos. 
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O processo para estimativa da tendência foi a realização de ensaios de recuperação em 

amostras fortificadas com quantidades conhecidas do mensurando. As amostras foram 

fortificadas em três diferentes faixas de concentrações: baixa, média e alta. A recuperação foi 

calculado conforme equação 12. Para o MRC NIST SRM 1577c analisado foi calculado o erro 

relativo (ER) conforme equação 13.  

 

100(%)Re 
adoValoresper

vadoValorobser
cuperação      Equação (12) 

 

             

100



v

vlab

X

XX
ER      Equação (13) 

 Onde: 

Xlab = valor obtido pelo laboratório; 

Xv = valor aceito como verdadeiro (certificado do MRC); 

 

A precisão do método em matriz foi avaliada pelos parâmetros repetibilidade e precisão 

intermediária. A repetibilidade foi determinada a partir de 9 análises ao longo da faixa de 

trabalho (3 níveis de fração mássica) e avaliado através do desvio-padrão relativo (Equação 14) 

com critério de aceitação para DPR < 2%.  

 

                                                                                                                        Equação (14) 

 

Onde: 

DPR = Desvio-padrão relativo, em %; 

DP = Desvio-padrão; 

xmed = Média das concentrações. 

 A precisão intermediária foi avaliada através da repetição das mesmas análises de 

repetibilidade variando o dia. A avaliação foi feita através do DPR calculado considerando os 

dois dias da análise. 

 3.5. Estimativa da incerteza de medição 

A incerteza de medição é definida como um parâmetro não negativo que caracteriza a 

dispersão dos valores atribuídos a um mensurando, com base nas informações utilizadas 

(INMETRO, 2012).  

100
medx
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A norma ABNT NBR ISO/ IEC 17025:2005 preconiza que os laboratórios de ensaios 

devem ter e aplicar procedimentos para a estimativa das incertezas de medição. Ainda que o 

método de ensaio impeça o cálculo rigoroso metrológica e estatisticamente válido, o laboratório 

deve pelo menos tentar identificar os principais componentes de incerteza e fazer uma 

estimativa razoável. No presente trabalho foi adotado o método clássico para estimativa de 

incerteza de acordo com o guia ISO/ GUM 2008 utilizando um modelo matemático para 

avaliação dos resultados das medições associados à lei de propagação das incertezas. O 

processo de estimativa de incerteza de medição (Fig. 6) contempla as etapas de identificação, 

tratamento e avaliação dos dados provenientes das análises realizadas e do uso de princípios 

formais de propagação de incerteza. 

 

Figura 6 - O processo de estimativa da incerteza 

 Fonte: EURACHEM, 2012. 
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O mensurando é a fração mássica de As em sangue post-mortem e as fontes de incertezas 

listadas se relacionam entre si e influenciam na incerteza do resultado (Figura 7) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Diagrama de causa e efeito – Incerteza da medição 

 

3.5.1 Cálculo das incertezas padrão  

Cada componente de incerteza foi quantificado individualmente através dos dados 

experimentais (Tipo A) e dados de certificados de medição e calibração (Tipo B). Em seguida, 

foram expressas em incertezas padrão como segue: 

 a) Incerteza associada aos padrões de calibração utilizados (uce): 

 

              (Equação 15) 

Onde:  

U(ce) – incerteza expandida do padrão de As; 

k – fator de abrangência 

 

 b) Incerteza associada a balança (ub) são os valores certificados na calibração. A cada 

medição de massa das amostras a incerteza padrão da balança irá compor a incerteza da massa 

da amostra (uma). A incerteza padrão da balança foi calculada conforme a equação 16.  
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                                                    (Equação 16) 

Onde:  

u(bi) = incerteza padrão de cada carga de massa; 

U(bi) = incerteza expandida para cada carga de massa.   

c) Incerteza do fator de diluição da amostra u(fd) está relacionada a incerteza das massas 

medidas durante o processo de preparo da amostra que, por sua vez, á incerteza da balança. A 

u(fd) foi calculada pela equação 17. 

            

      (Equação 17) 

Onde:  

umt = incerteza da massa total após diluição; 

ma = massa medida da amostra;  

mt = massa total medida após diluição; 

uma = incerteza da massa da amostra 

 

d) A incerteza associada às massas das soluções intermediárias e padrões de trabalho 

(ucs) foi calculada para cada ponto da curva e padrões de trabalho preparados e combina as 

incertezas da massa da solução, da massa da alíquota de solução estoque utilizada e a incerteza 

do padrão de calibração utilizado (solução estoque). A ucs foi calculada conforme equação 18. 

 

                  (Equação 18) 

 

Onde: 

Ce = concentração da solução estoque; 

u(me) = incerteza da massa da alíquota da solução estoque;  

ms = massa da solução ; 

me = massa da alíquota da solução estoque; 

u(ms) = incerteza da massa da solução; 

u(ce) = incerteza dos padrões de calibração (solução estoque).  
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e) A incerteza associada à diluição (udil) dos padrões combina as incertezas de cada 

ponto da curva de calibração divididas pelas suas respectivas frações mássicas. A udil foi 

calculada conforme equação 19. 

 

    

               (Equação 19) 

Onde:  

u(Pn) = incerteza de cada ponto da curva de calibração; 

CPn =  fração mássica de cada ponto da curva de calibração. 

 

f) A incerteza associada a curva de calibração (uco) leva em conta os parâmetros obtidos 

a partir dos resultados das análises dos pontos da curva. A uco foi calculada conforme equação 

20.  

 

              (Equação 20) 

 

Onde:  

Sres = desvio padrão residual das intensidades ou valores de absorvância ; 

B1 = inclinação da curva; 

p = número de replicatas por ponto da curva; 

n = número total de medições para construção da curva de calibração; 

C0 = concentração medida; 

__

C = concentração média dos pontos da curva; 

Sxx = desvio padrão residual das concentrações dos pontos da curva.  

 

g) A incerteza associada a repetibilidade do método (urep) foi calculada conforme a 

equação 21.  

    

              (Equação 21) 

Onde: 

Sconc = desvio padrão das concentrações;   

Conc = concentração. 
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3.5.2 Cálculo da incerteza padrão combinada e incerteza expandida 

 A incerteza padrão combinada (ucomb) foi calculada através da equação 22. 

 

                  (Equação 22) 

 

 

A etapa final foi a obtenção da incerteza expandida (Equação 25) que consiste em 

multiplicar a incerteza padrão combinada pelo fator de abrangência (k). O fator de abrangência 

foi estimado a partir da tabela de distribuição t-Student para um dado número de graus de 

liberdade efetivos (
eff

) (equação 23) e uma probabilidade de abrangência de 95%.  

                                                                                                          

            

        (Equação 23) 

                   

Onde: 

uc = incerteza combinada; 

uxi = incerteza do tipo A; 

graus de liberdade de cada componente de incerteza. 

 

                                                                                      (Equação 25) 

 

Onde: 

 U = incerteza expandida; 

 uc = incerteza combinada; 

 k = fator de abrangência. 
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4. Resultados 

4.1 Preparo da amostra   

4.1.1 Avaliação da mistura oxidante para digestão em sistema fechado assistida por 

micro-ondas 

Os resultados das determinações de carbono residual nas amostras digeridas de sangue 

para avaliação de diferentes volumes da mistura oxidante, descritas na tabela 3, são 

apresentadas na Figura 8. Todas as amostras foram preparadas em triplicata. As misturas 4, 5, 

6 e 7 foram preparadas adicionando o H2O2 e apresentaram valores de carbono residual menor 

que as demais - os altos valores de C residual observados para a mistura 6 foram devidos a um 

problema pontual nesta corrida de digestão, logo este resultado foi desconsiderado. A mistura 

4 apresentou teores de C residual maiores porque a quantidade de HNO3 adicionada (1mL) não 

foi suficiente para proporcionar uma digestão eficiente. Essas observações atestam o poder 

oxidante do H2O2 na decomposição dos compostos orgânicos presentes na amostra e também 

que a eficiência do processo depende de quantidades mínimas de cada agente oxidante. Como 

os resultados não demonstraram uma diferença significativa entre os teores de carbono das 

amostras 5 e 7, a mistura 5 foi definida como padrão para preparo das demais amostras por 

necessitar de um volume menor de HNO3, diminuindo a necessidade de diluição da solução 

final, visto que soluções de ácidos acima de 10% não são recomendadas porque podem danificar 

ou diminuir a vida útil dos equipamentos além de oferecer riscos ao analista. O programa 

utilizado nessa primeira digestão foi o Programa 1 descrito na tabela 4 e teve por objetivo inicial 

apenas avaliar a melhor mistura de agentes oxidantes. Isso porque esse programa já havia sido 

avaliado no estudo realizado por Gouveia et al (2001) em outro trabalho e os demais ainda não 

tinham sido testados.  
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Figura 8 - Teores de carbono das amostras de sangue digeridas para avalição da mistura oxidante. 

 

4.1.2. Avaliação dos programas de aquecimento para digestão em micro-ondas 

Após a definição dos volumes de agente oxidante para preparo da amostra foram 

preparadas três rodadas de digestão em micro-ondas. Em cada rodada utilizou-se um programa 

de aquecimento distinto conforme descrito na tabela 4.  Preparou-se dois brancos de solução 

ácida (HNO3) e 6 amostras de sangue idênticas aos volumes da Mistura 5 (Sangue: 0,5mL; 

HNO3: 2 mL e H2O2: 0,5 mL). Após a digestão, foi determinado o teor de carbono residual por 

ICP-OES. A comparação entre os programas de aquecimento aplicados e os teores de carbono 

residual encontrados estão descritos na Figura 9.  

Figura 9 - Teores de carbono residual versus programas de aquecimento 
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Conclui-se que o Programa 3 foi o mais eficiente na decomposição dos compostos 

orgânicos da matriz. A elevação da potência em etapas de rampas de aumento adequadas 

permitiu o alcance de temperaturas acima de 200º C e pressões em torno de 65 bar nos 

programas 2 e 3. A diferença do Programa 3 em relação ao Programa 2 foi um maior tempo de 

irradiação na potência de 1100W o que, consequentemente, manteve a amostra por mais tempo 

em condições severas de temperatura e pressão o que favorece a quebra de lipídios presentes 

na amostra diminuindo a concentração de C residual aos níveis sugeridos por Gouveia et al para 

minimizar interferências nas determinações de As. O gráfico da elevação da temperatura e 

pressão em relação a potência para o programa 3 é apresentado na Figura 10.  

 

 

Figura 

10 - 

Digestão assistida por micro-ondas – Programa 3 - Gráfico Temperatura x Pressão x Potência 

 

4.1.3. Avaliação do processo de digestão em sistema aberto 

A eficiência do processo de digestão em frasco aberto foi avaliada a partir da determinação dos 

teores de carbono residual. As amostras foram preparadas em triplicata com volume fixo de 

HNO3 (800 µL) variando-se a quantidade de amostra (200, 300 e 400 µL) conforme descrito 

no item 3.1.6. Os resultados são apresentados na Figura 11. 

    Temperatura frasco 1                 Pressão                   Potência 
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Figura 

11 - 

Digestão em sistema aberto – teores de carbono residual 

 

Os resultados demonstram que os teores de carbono residual são em média dez vezes 

maiores do que os teores das amostras digeridas em sistema fechado por micro-ondas. Em uma 

avaliação visual das amostras com quantidades de sangue acima de 200 µL, a solução digerida 

apresentou grumos e coloração escura o que são sinais de decomposição incompleta dos 

compostos orgânicos presentes. Ainda assim, as amostras foram filtradas e analisadas por 

ICP-OES. Estas amostras também foram analisadas por EAA-FG e ICP-MS para avaliação da 

influência dos teores de carbono na determinação do As.  

A adição de H2O2 às amostras digeridas em banho-maria conferiu uma aparência mais 

límpida e menos viscosa à solução. Os teores de carbono foram menores cerca de 30%, mas 

continuaram maiores comparados aos teores nas amostras digeridas por micro-ondas (tabela 5). 

 

4.1.4. Avaliação da digestão do MRC e comparação dos resultados 

Os teores de C residual determinados para o MRC NIST 1577c (contaminantes em 

fígado bovino) após o processo de digestão em forno de micro-ondas são equivalentes aos 

obtidos por Gouveia et al (3,52 ± 0,48 %) em condições de digestão similares, demonstrado a 

eficiência do procedimento adotado neste trabalho. Os resultados dos teores de carbono residual 

do MRC, de amostras digeridas em forno de micro-ondas e em banho-maria são apresentados 
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na tabela 5. Os teores nas amostras digeridas em micro-ondas se mostram inferiores aos das 

amostras digeridas em banho-maria como já constatado anteriormente.  

Tabela 5 - Resultados da análise de carbono residual – valores 

médios 

Amostras Carbono residual 

na amostra diluída (%) 

Teor de carbono em 

relação  a matriz (%) 

MW-80x 0,02 1,8 

BM-80x 0,17 15,2 

BM-H2O2-80x 0,11 10,1 

BL-20x 0,12 3,0 

   MW – amostras digeridas em forno de micro-ondas; 

    BM – amostras digeridas em banho-maria; 

    BM-H2O2 – amostras digeridas em banho-maria com adição de H2O2;  

    BL – Bovine Liver (SRM NIST 1577c) 

    20x/80x – fator de diluição aproximado da amostra. 

 

4.2 Avaliação das condições experimentais para determinação do As 

4.2.1 Curva de calibração do As em solução de HNO3 a 2% 

Inicialmente, avaliou-se a resposta do equipamento frente às concentrações de As a 

partir de uma curva de calibração em solução de HNO3 a 2% isenta da matriz sangue. E nessa 

mesma rodada foram analisadas amostras fortificadas de As e submetidas aos processos de 

digestão avaliados: micro-ondas e banho-maria. Os pontos preparados para construção da curva 

de calibração de As em solução de HNO3 a 2% foram analisados no espectrômetro de absorção 

atômica contrAA® e o programa de aquecimento utilizado foi adaptado dos estudos realizados 

por ÁVILA, et al (2005) (tabela 6). Utilizou-se como modificador químico permanente uma 

mistura das soluções de Tungstênio e Irídio, conforme recomendado por ÁVILA, et al (2005). 

Tabela 6 -Programa de temperatura para análise de As 

Etapa Temp. [ºC] Rampa [ºC/s] Tempo [s] Fluxo de gás 

Secagem 90 6 35 Máximo 

Secagem 110 6 10 Máximo 

Pirólise 1100 300 10 Máximo 

Adaptação 

do gás 
1100 0 5 Ausente 

Atomização 2100 5000 4 Ausente 

Limpeza 2300 500 4 Máximo 
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A faixa de fração mássica estudada variou entre 2,5 a 100 µg/kg a fim de se verificar a 

resposta em diferentes faixas. Foram quantificadas, na curva em solução, amostras fortificadas 

com frações mássicas conhecidas de As antes do processo de digestão com 2,5; 5; 10; 20 e 50 

µg/kg para amostras digeridas em micro-ondas e 10; 20 e 50 µg/kg para amostras digeridas em 

banho-maria. Foram preparados e analisados também três brancos: 1) isentos de matriz e As; 

2) isento de As, mas com a matriz; 3) isento da matriz, mas com As. Para avaliação da deriva 

do equipamento foi preparada uma amostra controle em solução de HNO3 com uma 

concentração de 10 µg/kg de As.  

Comparando-se as concentrações do As em solução com as em matriz fortificada, 

observa-se uma baixa recuperação (tabela 7). Inicialmente a perda do mensurando no processo 

de digestão foi apontado como possível causa, porém, analisando os resultados, observa-se que 

a amostra do branco em solução de HNO3, fortificada com As, e também submetida ao processo 

de digestão em micro-ondas, apresentou valores de recuperação satisfatórios (103,3%). 

Portanto essa hipótese foi afastada. Com isso, a possível causa apontada foi o efeito da matriz, 

o que já era esperado, mas não de forma tão evidente. A partir desses resultados, a próxima 

etapa foi a preparação de curvas de calibração  para cada condição de digestão da amostra 

(assistida por micro-ondas e banho-maria) para avaliação da resposta a partir da inclinação das 

curvas (sensibilidade).  

Tabela 7 - Resultados das análises em matriz fortificada antes da 

digestão  

 MW BM Controles Branco + As 

Recuperação  

Média % 
34,9 19,9 89,5 103,3 

       MW – amostras digeridas em micro-ondas / BM – amostras digeridas em banho-maria 

 

4.2.2 Avaliação do efeito de matriz 

Foram construídas curvas de calibração em matriz digeridas em forno de micro-ondas 

e em banho-maria e comparadas com a curva em solução de HNO3 a 2%. As frações mássicas 

dos pontos da curva e os valores médios de absorvância e intensidade obtidos são apresentadas 

na tabela 8. Estas amostras foram analisadas por EAA (Analitik Jena) e ICP-MS. As figuras 12 

e 13 apresentam a comparação das curvas de calibração construídas na matriz após as diferentes 

condições de digestão por EAA e ICP-MS respectivamente. 

 

 



58 

 

 
 

Tabela 8 - Valores médios da absorvância  e da intensidade 

Sol. HNO3 Micro-ondas Banho-Maria 

F.M. 

µg/kg 

ICP-MS 

CPS 

EAA 

Abs. 

F.M. 

µg/kg 

ICP-MS 

CPS 

EAA 

Abs. 

F.M.  

µg/kg 

ICP-MS 

CPS 

EAA 

Abs. 

0,00 4,14 0,0025 0,00 549,30 0,0001 0,00 250,29 0,0262 

2,93 1986,93 0,0135 2,87 1989,50 0,0001 2,58 1030,35 0,0237 

5,81 4008,60 0,0267 5,50 3614,58 0,0040 5,32 1878,48 0,0295 

12,12 7744,45 0,0548 11,40 6865,88 0,0202 11,69 3109,39 0,0268 

23,44 16090,81 0,1145 22,71 12819,77 0,0572 21,85 6363,67 0,0238 

58,13 38904,80 0,2776 55,18 31172,63 0,1717 54,53 15070,96 0,0456 
F.M. – Fração mássica 

 

Figura 12 - Curvas de calibração nas diferentes condições de digestão da matriz  - EAA 

 

Observa-se na Figura 12 uma grande diferença na inclinação entre as curvas. Esse 

parâmetro demonstra que no caso da curva preparada na matriz e submetida ao processo de 

digestão em banho-maria, por exemplo, a resposta ao aumento da concentração é muito discreta, 

comparado às demais curvas. No momento das análises observou-se um alargamento do pico 
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de intensidade de sinal do carbono e sua interferência no pico do As. A equação da reta e os 

coeficientes lineares de cada curva analisada por EAA são apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Parâmetros da curva – EAA 

Curva Equação da reta Coeficiente linear 

(r) 

Sol. HNO3 y=0,0048x + 0,00002 0,999 

Micro-ondas  y=0,0032x + 0,0103 0,995 

Banho-maria y=0,0003x + 0,0237 0,744 

      

Os resultados obtidos pela técnica de ICP-MS evidenciam também o efeito de matriz 

pela diferença nas inclinações das curvas, no entanto esse efeito é mais discreto, pois a resposta 

do sinal em relação ao aumento da concentração é mais sensível. Isso se deve ao fato de a 

técnica de ICP-MS utilizar um método de ionização de alta energia (plasma), que suporta 

melhor a carga de carbono, reduzindo o efeito da matriz. No entanto, as análises de As em 

sangue por ICP-MS sofrem interferências das espécies poliatômicas 35Cl40Ar+ e 37Cl38Ar+ que 

são formadas a partir da interação do gás utilizado no plasma (Ar) e o cloro (Cl) presente na 

matriz sangue, as interferências possuem massa muito próxima à do As e só é possível 

distingui-las em equipamentos de alta resolução. No entanto, esse efeito é mais intenso em 

analises pelo método de diluição e injeção direta (matriz não digerida) (IVANENKO, et al, 

2014). Outra observação é um aumento do desvio padrão nos pontos de maior concentração 

(Figura 13), o que indica uma perda de linearidade nessa faixa.  A equação da reta e os 

coeficientes lineares de cada curva analisada por ICP-MS são apresentados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Parâmetros das curvas – ICP-MS 

Curva Equação da reta Coeficiente linear 

(r) 

Sol. HNO3 y=670,36x + 125,97 0,995 

Micro-ondas  y=527,33x + 499,63 0,998 

Banho-maria y=254,91x + 265,49 0,987 
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Figura 13 Curvas de calibração nas diferentes condições de digestão da matriz – ICP-MS 

 

A inclinação das curvas foi comparada pelo teste t de Student conforme item 3.3 e em 

todos os casos o valor de t calculado foi maior que o valor tabelado demonstrando, 

estatisticamente, a diferença nas inclinações. Os resultados obtidos nessa avaliação indicam a 

necessidade de se obter uma curva de calibração após o processo de digestão para cada condição 

que se pretende analisar.  

 

  4.2.3. Ensaios com matriz fortificada após o processo de digestão 

Foram construídas curvas de calibração adicionando-se frações mássicas conhecidas do 

mensurando à matriz após o processo de digestão. Os pontos da curva foram ajustados para 

uma faixa de fração mássica mais baixa (2 a 30 µg/kg aproximadamente) que permita 

quantificar na amostra os valores de referência relacionados à toxicidade aguda conforme tabela 

2. As amostras de sangue para digestão em sistema fechado assistido por micro-ondas e sistema 

aberto com aquecimento em banho-maria foram preparadas a fim de se dispor uma quantidade 

de matriz para construção da curva e o preparo de três pontos em níveis de concentração 

diferentes a fim de se avaliar a recuperação após o processo de digestão. Preparou-se também 

uma amostra contendo um branco com os reagentes para avaliar possíveis contaminações no 

preparo, uma amostra com a matriz sem a adição de padrão (branco de matriz), amostras 
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controles que foram fortificadas com As antes do processo de digestão e uma amostra do SRM 

NIST 1577c. Os pontos da curva foram preparados gravimetricamente a partir da solução 

digerida com as seguintes frações mássicas: 1)Curva em matriz digerida em micro-ondas 2,32; 

4,64; 9,35; 14,16; 21,07 e 29,24 µg/kg; 2) Curva em matriz digerida em banho-maria 2,25; 4,44; 

9,00; 13,40; 19,91 e 28,07 µg/kg. As amostras foram analisadas por ICP-MS e EAA-FG. Na 

ocasião, as análises foram realizadas em outro EAA da marca Perkin Elmer, modelo AAnalyst 

800® nas mesmas condições analíticas.   

Os resultados tanto por ICP-MS quanto por EAA foram considerados satisfatórios no 

que diz respeito à observação dos limites das técnicas frente aos efeitos de interferência de 

matriz observados. Não foi possível analisar as amostras preparadas em matriz digerida em 

banho-maria por EAA, isso porque o equipamento apresentou um defeito que não foi possível 

de ser solucionado em tempo hábil para conclusão deste trabalho.  

O ajuste da faixa de concentração conferiu melhor linearidade e menor desvio padrão 

entre as replicatas de um mesmo ponto (Figuras 13 a 18). As taxas de recuperação do 

mensurando após o processo de digestão indicam que não há perda significativa do analito 

durante o processo de preparo e digestão da amostra. A análise do branco de reagentes 

comprova a ausência de contaminação no processo de preparo das amostras e que interferências 

poliatômicas não foram significativas. As taxas de recuperação das amostras controles 

demonstram que não há perda significativa do mensurando durante o processo de digestão. Os 

resultados são apresentados nas tabelas 11 e 12. 
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 Tabela 11 - Resultados das amostras preparadas em matriz digerida  

em micro-ondas – Análises por ICP-MS e EAA-FG 

Amostra Fração 

mássica 

(µg/Kg) 

Fração mássica estimada 

(µg/Kg) 

Recuperação 

% 

  ICP-MS EAA-FG ICP-MS EAA-FG 

Controle 13,94 14,10 14,23 101,1 102,1 

Branco reagentes 0 0,00 0,00 - - 

Branco matriz - 40x 0 0,52 1,03 - - 

Branco matriz- 80x 0 0,00 0,00 - - 

Controle 13,94 13,56 13,99 97,3 100,4 

MW-200-40x 4,02 4,69 3,94 116,7 98,0 

MW-200-80x 2,01 2,16 2,01 107,0 101,5 

MW-500-40x 12,67 13,27 11,54 104,8 91,1 

Controle 13,94 13,88 13,61 99,5 97,7 

MW-500-80x 6,63 7,32 6,65 110,4 100,3 

MW-800-40x 20,02 20,75 19,17 103,6 95,8 

MW-800-80x 10,33 11,49 10,66 111,2 103,2 

BL-20x 1,05 1,08 - 111,5 - 

Controle 13,94 13,75 - 98,6 - 

20x/ 40x / 80x – Indicam a valor aproximado de diluição da matriz /MW – matriz digerida em micro-ondas 

200, 500, 800 – indicam a concentração aproximada de As na amostra não diluída em ppb.  

BL – Bovine Liver (SRM NIST 1577c) 

 

Tabela 12 - Resultado das amostras preparadas em  matriz digerida  

em banho-maria – Análises por ICP-MS 

Amostra Fração mássica 

(µg/Kg) 

Fração mássica 

estimada 

(µg/Kg) 

Recuperação 

% 

Controle 11,30 12,08 106,9 

Branco reagentes 0 0,00 - 

Branco matriz- 80x 0 0,15 - 

BM-400-1-H2O2 4,74 4,69 98,9 

Controle 11,30 11,93 105,6 

BM-400-2-H2O2 4,92 5,10 103,7 

BM-400-3-H2O2 4,72 4,75 100,7 

BM-800-1-H2O2 9,70 10,02 103,3 

Controle 11,30 12,12 107,3 

BM-800-2-H2O2 9,54 9,85 103,2 

BM-800-3-H2O2 9,71 9,61 99,0 

BM-1000-1-H2O2 22,35 24,56 109,9 

Controle 11,30 12,26 108,5 

BM-1000-2-H2O2 22,45 24,33 108,3 

BM-1000-3-H2O2 22,57 24,76 109,7 

 OBS.: BM – Amostras preparadas em matriz digerida em banho-maria. 

 400/800/1000 – concentração aproximada de As na amostra não diluída em ppb. 

 H2O2- utilização de peróxido de hidrogênio no processo de digestão.  
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Nas analises realizadas por EAA, um ponto a ser destacado, é que não foi observado o 

problema de baixa sensibilidade nas faixas de menor concentração, como visto anteriormente.  

Nessa rodada foi utilizado outro equipamento de EAA (AAnalyst 800®) como já citado. Em 

comparação ao equipamento anteriormente utilizado, a única diferença apresentada, é que este 

utiliza como fonte de radiação uma lâmpada EDL que apresenta maior energia no comprimento 

de onda de interesse. A maior energia de irradiação do feixe luminoso no comprimento de onda 

do As confere maior sensibilidade e maior seletividade na presença de interferentes, 

especialmente em matrizes complexas. A partir dessa constatação, a utilização da fonte de 

lâmpada EDL foi considerada mais adequada para as analises realizadas no presente trabalho.     

 4.4 Validação da metodologia para quantificação de As em sangue post-mortem 

por ICP-MS e EAA-FG. 

4.4.1 Seletividade 

 Incialmente, a avaliação da seletividade baseou-se nos estudos de efeito de matriz. No 

entanto, como demonstrado na fase de otimização, o método sofre forte interferência.  (item 

4.2.2). Portanto a seletividade do método foi avaliada através de ensaios de recuperação com 

construção da curva com adição de padrão à matriz. As taxas de recuperação para as análises 

em sangue realizadas por ICP-MS ficaram entre 97,3% e 116,7% (digestão por micro-ondas) e 

entre 98,9% e 109,9% (digestão em banho-maria). Já para as análises realizadas por EAA-FG 

as taxas de recuperação foram de 91,1% a 103,2% (digestão por micro-ondas). 

 

4.4.2 Linearidade e faixa de trabalho 

   A condição de uniformidade das variâncias entre os pontos da curva de calibração 

(homocedasticidade) foi avaliada através do Teste de Cochran (Equação 6). A linearidade foi 

avaliada a partir da análise da regressão linear (Equações 7 a 10) e da avaliação gráfica da 

dispersão dos resíduos. Foram determinados os coeficientes de regressão angular (a) e linear 

(b), bem como o coeficiente de determinação (r2). Este último parâmetro permite uma 

estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais próximo de 1, menor a dispersão do 

conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão estimados. 

O resultado da avaliação da homocedasticidade e os dados de linearidade estão apresentados 

nas Tabelas 13 a 15 e os gráficos dos resíduos de cada componente estão representados nas 

Figuras 14 a 19. 

Tabela 13 - Dados da curva em matriz – Digestão em micro-ondas – ICP-MS 
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Ponto da 

curva 

Fração mássica 

adicionada  

(xi)  

Fração mássica 

estimada µg/kg 

(yi) 

Média  

(lida) 

Desvio 

Padrão 

Variância 

1_1 2,32 2,27 

2,26 0,061 0,004 

1_2 2,32 2,28 

1_3 2,32 2,36 

1_4 2,32 2,30 

1_5 2,32 2,17 

1_6 2,32 2,21 

1_7 2,32 2,25 

2_1 4,64 4,82 

4,77 0,055 0,003 

2_2 4,64 4,79 

2_3 4,64 4,74 

2_4 4,64 4,66 

2_5 4,64 4,82 

2_6 4,64 4,76 

2_7 4,64 4,78 

3_1 9,35 9,38 

9,28 0,144 0,021 

3_2 9,35 9,37 

3_3 9,35 9,43 

3_4 9,35 9,33 

3_5 9,35 9,20 

3_6 9,35 9,27 

3_7 9,35 9,01 

4_1 14,16 14,11 

14,16 0,116 0,013 

4_2 14,16 14,10 

4_3 14,16 14,33 

4_4 14,16 14,18 

4_5 14,16 14,27 

4_6 14,16 13,99 

4_7 14,16 14,11 

5_1 21,07 20,88 

20,82 0,276 0,076 

5_2 21,07 20,74 

5_3 21,07 20,23 

5_4 21,07 20,99 

5_5 21,07 21,02 

5_6 21,07 20,99 

5_7 21,07 20,85 

6_1 29,24 29,46 

29,21 0,256 0,066 

6_2 29,24 29,25 

6_3 29,24 29,23 

6_4 29,24 29,38 

6_5 29,24 29,43 

6_6 29,24 28,82 

6_7 29,24 28,89 

xmed 13,46 Soma das variâncias 0,183 

ymed 13,41 Ccalc  

Coeficiente linear (a) 0,0223 Ctab (alfa=0,05, k=6, n=7) 0,4184 

Coeficiente angular (b) 0,9947  Ccalc < Ctab 0,4164 

r2 0,9996 Variâncias homocedásticas 

  



65 

 

 
 

 

Figura 14 - Curva em matriz digerida em micro-ondas – ICP-MS 

 

 

Figura 15 - Gráfico de resíduos da curva em matriz digerida por micro-ondas – ICP-MS 
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Tabela 14 - Dados da curva em matriz – digestão em banho maria – ICP-MS 

Ponto da 

curva 

Fração mássica 

adicionada  

(xi)  

Fração mássica 

estimada µg/kg 

(yi) 

Média  

(lida) 

Desvio 

Padrão 

Variância 

1_1 2,25 2,15 

2,11 0,078 0,006 

1_2 2,25 2,06 

1_3 2,25 2,17 

1_4 2,25 2,24 

1_5 2,25 2,05 

1_6 2,25 2,03 

1_7 2,25 2,08 

2_1 4,44 4,43 

4,37 0,103 0,011 

2_2 4,44 4,55 

2_3 4,44 4,30 

2_4 4,44 4,38 

2_5 4,44 4,39 

2_6 4,44 4,24 

2_7 4,44 4,31 

3_1 9,00 9,13 

9,18 0,252 0,063 

3_2 9,00 9,39 

3_3 9,00 9,17 

3_4 9,00 8,69 

3_5 9,00 9,42 

3_6 9,00 9,10 

3_7 9,00 9,34 

4_1 13,40 13,58 

13,67 0,130 0,017 

4_2 13,40 13,88 

4_3 13,40 13,64 

4_4 13,40 13,54 

4_5 13,40 13,83 

4_6 13,40 13,64 

4_7 13,40 13,59 

5_1 19,91 20,29 

20,12 0,471 0,222 

5_2 19,91 20,61 

5_3 19,91 19,83 

5_4 19,91 19,59 

5_5 19,91 20,74 

5_6 19,91 19,57 

5_7 19,91 20,23 

6_1 28,07 27,42 

27,76 0,461 0,213 

6_2 28,07 27,36 

6_3 28,07 27,86 

6_4 28,07 27,39 

6_5 28,07 28,13 

6_6 28,07 28,58 

6_7 28,07 27,57 

xmed 12,84 Soma das variâncias 0,531 

ymed 12,86 Ccalc 0,4172 

Coeficiente linear (a) 0,0726 Ctab (alfa=0,05, k=6, n=7) 0,4184 

Coeficiente angular (b) 0,9962  Ccalc < Ctab  

r2 0,9985 Variâncias homocedásticas 
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Figura 16 - Curva em matriz digerida em banho maria – ICP-MS 

 

 

 

Figura 17 - Gráfico de resíduos da curva em matriz digerida em banho maria – ICP-MS  
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Tabela 15 - Dados da curva em matriz – digestão em micro-ondas – EAA 

Ponto da 

curva 

Fração mássica 

adicionada  

(xi)  

Fração mássica 

estimada µg/kg 

(yi) 

Média  

(lida) 

Desvio 

Padrão 

Variância 

1_1 2,32 2,05 

2,26 0,129 0,017 

1_2 2,32 2,37 
1_3 2,32 2,27 
1_4 2,32 2,36 
1_5 2,32 2,24 
2_1 4,64 4,75 

4,69 0,172 0,030 

2_2 4,64 4,65 
2_3 4,64 4,83 
2_4 4,64 4,82 
2_5 4,64 4,41 
3_1 9,35 9,24 

9,18 0,047 0,002 

3_2 9,35 9,11 
3_3 9,35 9,16 
3_4 9,35 9,20 
3_5 9,35 9,20 
4_1 14,16 14,08 

14,42 0,310 0,096 

4_2 14,16 14,44 
4_3 14,16 14,37 
4_4 14,16 14,27 
4_5 14,16 14,91 
5_1 21,07 21,76 

21,33 0,264 0,070 

5_2 21,07 21,32 
5_3 21,07 21,34 
5_4 21,07 21,14 
5_5 21,07 21,09 
6_1 29,24 29,46 

28,98 0,316 0,100 

6_2 29,24 28,95 
6_3 29,24 28,69 
6_4 29,24 29,10 
6_5 29,24 28,72 

xmed 13,46 Soma das variâncias 0,314 

ymed 13,48 Ccalc 0,3174 

Coeficiente linear (a) 0,0392 Ctab (alfa=0,05, k=6, n=5) 0,4803 

Coeficiente angular (b) 0,9980  Ccalc < Ctab  

r2 0,9991 Variâncias homocedásticas 
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Figura 18 - Curva em matriz digerida em micro-ondas – EAA-FG 

 

Figura 19 - Gráfico de resíduos da curva em matriz digerida em micro-ondas – EAA-FG  
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4.4.3 Limite de detecção e Limite de Quantificação 

 O LD e o LQ dos métodos validados foram calculados conforme as fórmulas 

apresentadas nas tabelas 9 e 10 e foram baseados na relação sinal do branco/ ruído do sinal onde 

a concentração do composto deve produzir um sinal de três a cinco vezes (LD) e dez (LQ) vezes 

maior que o ruído de fundo do equipamento. Os valores obtidos para LD e LQ estão 

apresentados nas tabelas 16 a 18.  

 

Tabela 16 - Limites de Detecção e Quantificação- ICP-MS   

Digestão em micro-ondas 

     

Identificação Intensidade 

(CPS) 

Media L.D. 

(µg/kg) 

L.Q. 

(µg/kg) 

Branco 

(digestão em 

micro-ondas) 

1294,090 

1305,5930 0,80 0,87 

1292,090 

1319,100 

1306,090 

1289,090 

1336,100 

1292,090 

1291,090 

1335,100 

1301,090 

Desvio padrão (s) 18,2086    

Coef. angular 1716,058    

Valor de t para 99% de confiança  3,25  

  

Tabela 17 - Limites de Detecção e Quantificação- ICP-MS 

Digestão em banho-maria 

     

Identificação Intensidade 

(CPS) 

Media L.D. 

(µg/kg) 

L.Q. 

(µg/kg) 

Branco  

(digestão em 

banho maria) 

1061,060 

1112,867 0,63 0,75 

1132,070 

1077,060 

1118,070 

1157,070 

1137,070 

1094,070 

1077,060 

1118,070 

1157,070 

Desvio padrão (s) 34,1859    

Coef. angular 1935,632    

Valor de t para 99% de confiança  3,25  
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Tabela 18 - Limites de Detecção e Quantificação- EAA-FG 

Digestão em micro-ondas 

     

Identificação Abs Media L.D. 

(µg/kg) 

L.Q. 

(µg/kg) 

Branco 

(digestão em 

micro-ondas) 

0,005 

0,0057 1,51 2,35 

0,007 

0,005 

0,005 

0,005 

0,005 

0,007 

0,005 

0,005 

0,005 

Desvio padrão (s) 0,0006    

Coef. angular 0,00511    

Valor de t para 99% de confiança  3,25  

 

4.4.4 Tendência/ Exatidão 

 A tendência dos métodos foi avaliada a partir dos ensaios de recuperação. Os resultados 

são apresentados nas tabelas 19 a 21. Os valores de recuperação ficaram entre 90 e 110 % em 

todos os três métodos e faixas de concentração avaliados. A avaliação do MRC NIST SRM 

NIST 1577c foi considerada satisfatório visto que o erro relativo foi de 2%.  

  

4.4.5 Precisão 

 Os resultados das análises dos três pontos de fração mássica dentro da faixa de trabalho 

para avaliação da repetibilidade e recuperação são apresentados nas tabelas 19 a 21. 
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Tabela 19 - Repetibilidade e recuperação - ICP-MS - micro-ondas 

      
Fração 

mássica 

esperada                                                                                                                                          

Estimada                                                                                                                                         x 

(média) 

s  

(desvio padrão) 

DPR% Recuperação 

% 

µg/kg µg/kg 

4,52 

4,68       103,6 

4,61       102,0 

4,83       106,8 

4,68 4,68 0,0720 1,54 103,6 

4,61       102,0 

4,67       103,4 

4,68       103,6 

12,7 

13,32       105,1 

13,00       102,6 

13,00       102,6 

13,29 13,26 0,2016 1,52 104,9 

13,48       106,4 

13,50       106,6 

13,25       104,6 

20,0 

20,99       104,9 

20,88       104,3 

20,96       104,7 

20,94 20,74 0,2933 1,41 104,6 

20,20       100,9 

20,54       102,6 

20,64       103,1 
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Tabela 20 - Repetibilidade e recuperação ICP-MS - banho maria 

      

Fração 

mássica                                                                                                                                          

Estimada                                                                                                                                          x 

(média) 

s  

(desvio padrão) 

DPR% Recuperação 

% 

µg/kg µg/kg 

4,72 

4,63       98,0 

4,66       98,6 

4,78       101,3 

4,80 4,76 0,0919 1,93 101,7 

4,85       102,7 

4,86       103,0 

4,72       100,0 

9,7 

9,42       97,7 

9,53       98,7 

9,89       102,4 

9,51 9,61 0,1781 1,85 98,6 

9,47       98,1 

9,61       99,6 

9,82       101,8 

22,4 

24,33       108,9 

24,77       110,8 

24,60       110,1 

24,81 24,56 0,1815 0,74 111,0 

24,39       109,1 

24,57       109,9 

24,45       109,4 
 

Tabela 21 - Repetibilidade e recuperação – EAA- micro-ondas 

      

Fração 

mássica                                                                                                                                          

Estimada                                                                                                                                          x 

(média) 

s  

(desvio padrão) 

DOR% Recuperação 

% 

µg/kg µg/kg 

4,02 

4,03       100,2 

3,95       98,2 

3,89 3,96 0,0734 1,85 96,8 

3,90       96,9 

4,05       100,7 

12,04 

11,59       96,29 

11,55       95,93 

11,67 11,56 0,0757 0,65 96,91 

11,55       95,96 

11,46       95,18 

20,02 

19,83       99,05 

19,55       97,65 

19,85 19,70 0,1406 0,71 99,15 

19,57       97,75 

19,68       98,30 
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 A repetibilidade foi considerada aceitável para o método visto que em todas as faixas 

analisadas o DPR foi abaixo de 2% atendendo o estabelecido como critério de aceitação. 

 Os ensaios para avaliação da precisão intermediária levaram em conta o fator tempo, 

variando o dia de análise da amostra. Foi escolhido um ponto médio da faixa de concentração 

e analisado em dias distintos. A tabela 22 apresenta os resultados dos ensaios para avaliação da 

precisão intermediária.  

Tabela 22 - Resultados das análises para avaliação da precisão intermediária 

 AAS – micro-ondas ICP-MS – micro-ondas ICP-MS – banho maria 

 Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2 Dia 1 Dia 2 

1 13,92 13,31 13,32 13,23 9,42 9,84 

2 13,33 13,73 13,00 13,55 9,53 9,53 

3 13,88 13,54 13,00 13,63 9,89 10,09 

4 13,93 13,62 13,29 13,54 9,51 10,05 

5 13,89 13,87 13,48 13,64 9,47 9,75 

6 -  - 13,50 13,70 9,61 9,67 

7 - - 13,25 13,23 9,82 10,04 

média 13,79 13,61 13,26 13,55 9,57 9,82 

desvio 0,26 0,21 0,20 0,19 0,17 0,22 

DPR % 1,87 1,56 1,53 1,43 1,76 2,23 

Variância 0,067 0,045 0,041 0,038 0,028 0,048 

Desvio (2 dias) 0,24 0,23 0,23 
DPR % (2 dias) 1,76 1,70 2,36 

 

 A precisão intermediária foi avaliada a partir do DPR total das analises realizadas nos 

dois dias. Os resultados demonstram que não houve uma dispersão significativa dos resultados 

em relação à média, visto que o DPR ficou abaixo de 5% em todos os métodos avaliados 

.    

4.5 Resultados dos cálculos para estimativa de incerteza da medição 

 As tabelas 23 a 25 apresentam os valores das incertezas padrão e combinada para as 

amostras analisadas pelos métodos validados no presente trabalho. Os gráficos com a 

demonstração da contribuição dos componentes de incerteza são apresentados nas figuras 20 a 

22. A tabela 26 apresenta os valores da incerteza expandida (U) calculada pela equação 16.     
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Tabela 23 – Incertezas padrão e combinada 

Análises por ICP-MS – digestão em micro-ondas  

Amostra Incertezas padrão                  Incerteza 

                   combinada 

 u(fd) 

% 
u(dil)  
% 

u(Rep) 
% 

u(C0)  
% 

u(Comb)  

% 

MW-200-40x 0,006 0,20 1,33 1,92 2,35 

MW-200-80x 0,006 0,20 0,51 3,75 3,79 

MW-500-40x 0,006 0,20 1,44 0,70 1,62 

MW-500-80x 0,006 0,20 1,06 1,26 1,65 

MW-800-40x 0,006 0,20 1,37 0,48 1,46 

MW-800-80x 0,006 0,20 1,59 0,81 1,79 

BL-20x 0,005 0,20 1,82 10,27 10,44 

 

Tabela 24 – Incertezas padrão e combinada  

Análises por EAA-FG – digestão em micro-ondas  

Amostra Incertezas padrão                  Incerteza 

                   combinada 

 u(fd) 

% 
u(dil)  
% 

u(Rep) 
% 

u(C0)  
% 

u(Comb)  

% 

MW-200-40x 0,006 0,20 2,16 2,14 3,05 

MW-200-80x 0,006 0,20 2,76 3,53 4,49 

MW-500-40x 0,006 0,20 0,60 0,79 1,01 

MW-500-80x 0,006 0,20 1,36 1,34 1,92 

MW-800-40x 0,006 0,20 0,76 0,52 0,95 

MW-800-80x 0,006 0,20 1,64 0,86 1,86 

Controle  0,002 0,20 2,02 0,66 2,14 

 

 

Tabela 25 – Incertezas padrão e combinada  

Análises por ICP-MS – digestão em banho-maria  

Amostra Incertezas padrão                   Incerteza 

                      combinada 

 u(fd) 

% 
u(dil)  
% 

u(Rep) 
% 

u(C0)  
% 

u(Comb)  

% 

BM-400-1-H2O2 0,005  0,20 1,88 2,93 3,48 

BM-400-2-H2O2 0,005 0,20 2,12 2,70 3,44 

BM-400-3-H2O2 0,005 0,20 1,75 2,89 3,38 

BM-800-1-H2O2 0,002 0,20 2,85 1,38 3,17 

BM-800-2-H2O2 0,002 0,20 2,09 1,40 2,52 

BM-800-3-H2O2 0,002 0,20 1,76 1,44 2,28 

BM-1000-1-H2O2 0,015 0,20 0,94 1,13 1,48 

BM-1000-2-H2O2 0,015 0,20 0,70 1,30 1,49 

BM-1000-3-H2O2 0,015 0,20 1,12 1,35 1,76 

Controle 0,014 0,20 1,32 2,12 2,50 
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Figura 20 - Contribuição das incertezas padrão - Análise por ICP-MS - Matriz digerida em micro-ondas 

 

 

Figura 21 - Contribuição das incertezas padrão - Análise por EAA-FG - Matriz digerida em micro-ondas 
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Figura 22 - Contribuição das incertezas padrão - Análise por ICP-MS - Matriz digerida em banho-maria 
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Tabela 26 - Incertezas expandidas 

ICP-MS - Matriz digerida em micro-ondas 

Amostra 
eff

 k (0,05) ucomb % 

Fração mássica 

(µg/kg) U (µg/kg) 

MW-200-40x 35 2,03 2,35 4,69 0,22 

MW-200-80x 43 2,02 3,79 2,16 0,17 

MW-500-40x 9 2,26 1,62 13,27 0,49 

MW-500-80x 28 2,05 1,65 7,32 0,25 

MW-800-40x 8 2,36 1,46 20,75 0,72 

MW-800-80x 10 2,26 1,79 11,49 0,47 

BL-20x 43 2,02 10,44 1,08 0,23 

EAA-FG - Matriz digerida em micro-ondas 

 

eff

 k (0,05) ucomb % 

Fração mássica 

(µg/kg) U (µg/kg) 

MW-200-40x 21 2,09 3,05 3,94 0,25 

MW-200-80x 30 2,04 4,49 2,01 0,18 

MW-500-40x 34 2,03 1,01 11,54 0,24 

MW-500-80x 21 2,09 1,92 6,65 0,17 

MW-800-40x 14 2,16 0,95 19,17 0,39 

MW-800-80x 10 2,26 1,86 10,66 0,45 

Controle 7 2,36 2,14 13,61 0,69 

ICP-MS - Matriz digerida em banho-maria 

 

eff

 k (0,05) ucomb % 

Fração mássica 

(µg/kg) U (µg/kg) 

BM-400-2-H2O2 38 2,02 3,48 4,69 0,33 

BM-400-2-H2O2 30 2,05 3,44 5,10 0,36 

BM-400-3-H2O2 40 2,02 3,38 4,75 0,32 

BM-800-1-H2O2 9 2,26 3,17 10,02 0,72 

BM-800-2-H2O2 12 2,18 2,52 9,85 0,54 

BM-800-3-H2O2 16 2,13 2,28 9,61 0,47 

BM-1000-1-H2O2 29 2,05 1,48 24,56 0,75 

BM-1000-2-H2O2 45 2,02 1,49 24,33 0,73 

BM-1000-3-H2O2 28 2,05 1,76 24,76 0,89 

Controle 29 2,02 2,50 12,26 0,62 

 

 A tabela 27 apresenta um resumo da avaliação dos parâmetros de desempenho 

estabelecidos para a validação dos métodos. Os resultados obtidos foram considerados 

adequados frente aos critérios de aceitação estabelecidos para todos os métodos.  
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Tabela 27 – Critérios de aceitação x Resultados 

Parâmetro de 

desempenho 

Critério de aceitação Valor obtido 

 

  ICP-MS-MW ICP-MS-BM EAA-FG-MW 

Seletividade 90% < R < 110% 105,6 % 105 % 98,9 % 

Linearidade 
R2 > 0,997 

Homocedasticidade 

R2 = 0,999 

Homocedástico 

R2 = 0,998 

Homocedástico 

R2 = 0,999 

Homocedástico 

Limite de 

Quantificação 
LQ < 10 µg/kg 0,87 µg/kg 0,75 µg/kg 2,35 µg/kg 

Tendência  90% < R < 110% 103,9 % 103,4 % 97,7 % 

Exatidão/MRC ER < 5% 2% - - 

Precisão 

Repetibilidade DPR < 5% 1,49% 1,51% 1,07% 

Precisão 

intermediária  
DPR < 5% 1,70% 2,36% 1,76% 

Incerteza  U < 10% 4,50% 5,32% 4,70% 

ICP-MS-MW – análises por ICP-MS com matriz digerida em forno de micro-ondas; 

ICP-MS-BM - análises por ICP-MS com matriz digerida em banho-maria; 

EAA-FG-MW - análises por EAA-FG com matriz digerida em micro-ondas. 

 

 As taxas de recuperação do mensurando foram estabelecidas como critério, no caso da 

seletividade, levando-se em conta os ensaios realizados na avaliação do efeito de matriz. Já para 

avaliação da tendência levou-se em conta os valores de recuperação dos ensaios em amostras 

fortificadas em três níveis de concentração. Nos dois casos foi atendido o critério de aceitação 

estabelecido. A comparação dos resultados obtidos para o MRC NIST SRM 1577c com os 

valores certificados foi um parâmetro importante que permitiu avaliar a adequação do método 

para análise de As em amostras biológicas, visto que se trata de uma matriz com composição 

semelhante a do sangue. O valor medido para o MRC (20,0 µg/kg) ficou dentro do intervalo de 

aceitação para o valor certificado (19,6 ± 1,4 µg/kg) com erro relativo de 2% em relação ao 

valor considerado verdadeiro.   

A faixa de trabalho estudada é adequada ao uso pretendido e apresenta comportamento 

linear nos três métodos. Com a utilização da matriz para o preparo das curvas as recuperações 

dos três métodos foram adequadas, nas amostras digeridas em banho-maria, obteve-se um 

coeficiente de determinação menor (R2=0,998) comparando aos demais métodos. A avaliação 

da precisão através do DPR demonstrou que todos os métodos apresentaram uma boa dispersão 

relativa dos resultados em relação às médias. O limite de quantificação para as análises 

realizadas por EAA-FG foi maior comparado ao ICP-MS como já esperado, no entanto abrange 

a concentração de referência considerada para toxicidade aguda do As. Nos demais parâmetros, 

o método por EAA-FG apresentou valores equivalentes aos métodos por ICP-MS, demostrando 

ser um método adequado, preciso e com baixa incerteza associada e que permita fornecer 
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resultados confiáveis. A comparação dos resultados obtidos para os parâmetros de validação 

estudados com os dados da literatura e o que é estabelecido na legislação para métodos similares 

asseguram a confiabilidade dos métodos. Para métodos utilizados em toxicologia forense e 

analítica, por exemplo, os estudos recomendam taxas de recuperação para avaliação da 

tendência em torno de ± 15% e para avaliação da precisão DPR< 15% (PETERS, et al, 2006). 

No Brasil, a resolução da Anvisa RDC nº27 de 17 de Maio de 2012 que dispõe sobre os 

requisitos mínimos para a validação de métodos bioanalíticos, estabelece como critério para 

avaliação da tendência e precisão taxas de recuperação de ± 15% e DPR < 20% 

respectivamente.    
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5. Conclusão 

     

 Os estudos para o desenvolvimento de um procedimento de digestão ácida da matriz 

sangue total adequado à determinação do As é viável frente às condições da STF do IMLAP 

demonstrou que essa é uma etapa crítica no desenvolvimento do método, visto que a presença 

de compostos orgânicos interfere na análise do As. A digestão ácida em sistema aberto com 

aquecimento em banho-maria foi o método de escolha por ser o único disponível na STF e foi 

comparado à digestão ácida em sistema fechado em forno de micro-ondas disponibilizado pelo 

Inmetro. O método de digestão em micro-ondas foi considerado mais eficiente visto que obteve 

menores teores de C residual quando comparado com o digestão em sistema aberto em banho-

maria. A análise do As foi o fator determinante para verificar a viabilidade técnica da digestão 

em banho-maria. Nos ensaios preliminares observou-se o efeito da matriz mesmo em amostras 

com baixos teores de C residual. A partir desta avaliação, conclui-se que a construção da curva 

de calibração em matriz é essencial à obtenção de resultados confiáveis para análise de As com 

os métodos estudados. Esta é uma alternativa viável, visto que o sangue post-mortem isento de 

As é uma matriz abundante e de fácil obtenção na STF.  

Os ensaios para validação do método foram realizados por ICP-MS e EAA-FG em 

matriz digerida em micro-ondas e banho-maria. Os métodos avaliados se apresentaram 

adequados ao uso pretendido de acordo com os resultados dos ensaios de validação e da 

estimativa de incerteza da medição. Os critérios de aceitação estabelecidos foram alcançados 

em todos os parâmetros de desempenho. As análises por EAA-FG em amostras digeridas em 

banho-maria não foram possíveis devido a um problema técnico apresentado tanto pelo 

equipamento do Inmetro quanto pelo da STF e que até o presente momento não há previsão 

para o conserto. Tal problema impediu a implementação do método na STF, mas os resultados 

alcançados e os conhecimentos adquiridos permitirão esta implementação tão logo os 

equipamentos da STF estejam operacionais.   

As atividades desenvolvidas ao longo do curso relacionadas à sistemática de validação 

de métodos analíticos e garantia de qualidade dos resultados permitiu aprofundar e solidificar 

os conhecimentos da metrologia química. Tais conhecimentos podem ser aplicados de forma 

ampla no âmbito de atuação profissional do aluno estendendo-se a outras análises químicas 

utilizadas na STF. Tal fato atende o objetivo principal do curso de Mestrado Profissional no 

que diz respeito à articulação do conhecimento atualizado, domínio da metodologia pertinente 

e aplicação orientada para o campo de atuação profissional específico do aluno (CAPES, 2014). 
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A aplicação dos conhecimentos garante ao atendimento ao objetivo geral do trabalho no que 

diz respeito ao aumento da confiabilidade das análises de As na STF.  

5.1. Desenvolvimentos futuros 

Os resultados obtidos no desenvolvimento do presente trabalho se desdobram na 

realização de outros estudos para assegurar a qualidade e estender a utilização dos métodos aqui 

estudados. Dentre eles, a aquisição e análise de um MRC de arsênio na matriz sangue (NIST 

SRM 955c – Toxic Metals in Caprine Blood). Levando em conta a eficiência do método 

proposto, pode se estender a determinação do As à outras matrizes biológicas (fígado , rins, 

urina, ossos, cabelo, etc.) a fim de se obter mais informações a respeito da exposição do 

periciado ao As. Além do As, há outros elementos com importância forense, como por exemplo, 

o mercúrio, cádmio e o chumbo, que também podem ser determinados na STF por EAA-FG.      
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7. Anexos – Certificados de Análise dos Materiais de Referência utilizados 
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