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CAPÍTULO 1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No mundo moderno, grande parte da segurança alimentar repousa no 

controle de remanescentes residuais nos alimentos, em decorrência do uso de 

pesticidas, suplementos minerais e drogas químicas, ou por acidentes 

envolvendo contaminantes ambientais. O Brasil, um país detentor de pecuária 

exuberante e um dos mais importantes parceiros comerciais, necessita desse 

controle, particularmente nos dias de hoje, onde essa prática é quase uma 

imposição no contexto do comércio internacional de produtos pecuários in natura 

e processados (BRASIL, 2000). 

Uma das principais características dos mercados no mundo é a 

vontade do consumidor. Parcelas de consumidores têm exigido alimentos 

diferenciados livre de resíduos químicos com segurança sanitária e menos 

industrializados, produzidos de forma mais natural, e em consonância com o 

bem estar do animal e do ser humano, com a preservação ambiental e com a 

saúde do homem. Esta nova realidade tem dado impulso à criação em sistemas 

que eliminam a utilização de substâncias químicas, para atender os mercados 

interno e externo (LIMA et al., 1995). 

 A preferência por alimentos seguros surgiu com a informação da 

população sobre a possibilidade de contaminação de carne e derivados, por 

resíduos químicos de aditivos em alimentos destinados a bovinos e a 

possibilidade de contaminação acidental durante o manejo nos sistemas de 

produção. Assim, os consumidores vêm se tornando mais exigentes em relação 

à apresentação dos alimentos. Isso tem despertado o interesse dos produtores e 

das indústrias em manter alimentos bem apresentáveis e com características 

sensoriais intactas. Nesse sentido, têm sido utilizados em larga escala os 

aditivos e conservantes para manter essas qualidades inalteradas (BRASIL, 

2006). O bem-estar e a saúde do homem são direitos universalizados, sendo 

dever de todos os governos preservar e manter a saúde das pessoas, dos 

rebanhos, das culturas e dos ecossistemas (UNDERWOOD, 1977). 

Um alimento saudável, além de ser rico em proteínas, energia e 

vitaminas, deve possuir balanço adequado de minerais como macroelementos 

(cálcio e fósforo) e microelementos essenciais responsáveis pelo equilíbrio 
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enzimático e homeostático das células do organismo, tais como ferro e zinco, 

além de outros (JUNQUEIRA, 1993). Neste ponto, nenhum trabalho foi realizado 

no Brasil com o propósito de monitorar a carne visando o controle dos teores de 

microminerais, especialmente ferro, cobre e o zinco em relação à possibilidade 

de concentrações elevadas de chumbo e cádmio no organismo dos bovinos, 

podendo os mesmos interferir na ação dos elementos essenciais, embora exista 

uma vasta literatura mostrando a importância desses minerais na dieta alimentar 

do homem (GONÇALVES, 1999).   

A carne é considerada um alimento nobre pelo alto teor e valor 

biológico de suas proteínas e pelas quantidades significativas de vitaminas do 

complexo B e minerais como ferro e zinco, que atendem em grande parte às 

necessidades nutricionais humanas (BRASIL, 1988). Não só devido a estas 

características, como também aos hábitos alimentares do homem, a carne 

tornou-se um alimento de grande consumo, passando a ser inclusive utilizada 

como indicador de desenvolvimento econômico de uma nação. Tem-se 

observado que, com o crescimento econômico de um país, há também aumento 

no consumo de carnes e produtos cárneos. Nos EUA, o consumo de carnes, 

incluindo carne bovina, suína e de aves em 2006, foi estimado em 119,8 

Kg/pessoa/ano (em equivalente carcaça), enquanto no Brasil este consumo é de 

80,5 Kg/pessoa/ano (ANUALPEC, 2006). 

No Brasil, como em vários países, o consumo per capta de carne 

bovina ocupa o primeiro posto entre as carnes (37,2 Kg/pessoa/ano), seguido 

pela carne de frango (32,3 Kg/pessoa/ano) e pela suína (11,0 Kg/pessoa/ano). 

Com um dos maiores rebanhos bovinos do mundo (164,0 milhões de cabeças), 

o país apresentou uma produção estimada em 2006 de 7.322.000 toneladas de 

equivalente carcaça, sendo exportadas 840 mil toneladas com o valor de 

1.054.489.000 dólares americanos (ANUALPEC, 2006). Com o crescimento 

econômico do país, os valores de consumo e produção tendem a se ampliar, 

assim como as exigências dos consumidores em relação à qualidade dos 

produtos.  

No Plano Nacional de Controle de Resíduos (PNCRs) em produtos de 

origem animal do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 

1999) estão previstas a adoção de programas setoriais para carne e a garantia 
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da inocuidade de grande parcela dos alimentos ofertada ao consumo, quanto à 

presença de resíduos decorrentes do emprego de drogas químicas, produtos 

agroquímicos e contaminantes ambientais. Especificamente, o plano visa 

conhecer o potencial de exposição da população aos resíduos nocivos à saúde, 

variável orientadora para a adoção de políticas nacionais de saúde animal e 

fiscalização sanitária. Além de impedir o abate para o consumo de animais 

oriundos de criatórios onde se constatou violação dos limites máximos de 

resíduos e, sobretudo, o uso de drogas químicas proibidas no território nacional. 

Denomina-se resíduo de uma droga veterinária ou alimento a fração 

da droga, seus metabólitos, produtos de conversão ou reação e impurezas que 

permanecem no alimento e sejam originários de animais tratados (CODEX 

ALIMENTARIUS COMMISSION, 2005).  

SILVA et al. (2004) analisaram amostras ambientais colhidas nas 

proximidades de uma indústria de fabricação e reciclagem de baterias, 

localizada em um município da mesorregião do Centro Goiano, constituídas de 

pastagens, água, solo, fezes de bovinos, sedimento de represa, sangue e leite 

de bovinos criados em áreas circunvizinhas e encontraram concentrações 

elevadas de chumbo. O conteúdo de chumbo em pastagens variou de 

14,0mg/kg a 133,0mg/Kg, sendo que para o solo 41,0mg/kg a 202,0 mg/Kg, para 

a  água 0,056mg/L a 0,287 mg/L, para  sedimento de represa 0,0mg/kg a 

2,30mg/Kg, para fezes secas de bovino 0,56mg/kg a 458,0mg/Kg, para sangue 

total de bovinos apresentando sintomas de intoxicação 0,656mg/L a 3,45mg/L e 

para  leite de bovino suspeito de intoxicação 0,68mg/L a 2,30mg/L. Estes teores 

foram obtidos em amostras de áreas localizadas em um raio de 500m, a partir de 

uma indústria de fabricação e reciclagem de baterias.  

A concentração de metais pesados em plantas é muito variável e 

depende da proximidade das minas e fábricas, fundições e rota dos caminhões, 

sendo o teor de chumbo nas plantas ao longo da rota dos caminhões, em média, 

de 280ppm. À medida que se distancia da rota, esses teores vão caindo 

gradativamente (BALLIO, 1996). 

É importante frisar que nem todas as drogas e compostos químicos 

aos quais os animais ficam expostos deixam resíduos perigosos à saúde 

humana ou animal, e mesmo aqueles reconhecidos como potencialmente 
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nocivos somente o são quando ultrapassam o valor de concentração conhecido 

como limite de tolerância, ou limite máximo de resíduo (LMR) que o alimento 

pode conter, sem prejuízo da integridade orgânica do homem e dos animais 

(BORGES, 1997). 

Neste contexto, a presença de metais pesados na carne e nos 

alimentos em geral ocupa posição de destaque no que se refere à saúde 

pública, pela sua característica de causar intoxicação a médio e longo prazo, 

com lesões irreversíveis no organismo humano (OLIVEIRA et al., 2000). Os 

traços destes metais nos mais diversos alimentos têm sido detectados em níveis 

prejudiciais à saúde humana, daí a preocupação das autoridades sanitárias em 

estabelecer limites máximos de resíduos para estes elementos (GONÇALVES, 

1999). 

Alguns desses elementos desempenham, em pequenas 

concentrações, funções biológicas essenciais para o homem e, a sua deficiência 

acarreta distúrbios no crescimento e metabolismo (CHARTER et al., 1993). 

Geralmente estes limites são determinados em centros de estudos de 

comprovada excelência científica, a partir de apurados estudos toxicológicos, de 

curto e médio prazo, realizados por renomados pesquisadores, em animais de 

laboratórios, microrganismos e genomas celulares. Após a conclusão destes 

estudos, organizações internacionais envolvidas com a saúde pública analisam 

os resultados e, posteriormente, recomendam os LMRs dos diferentes 

compostos aprovados, à consideração dos países membros do Codex 

Alimentarius (Programa das Nações Unidas sobre Harmonização de Normas 

Alimentares), gerenciado pela CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION (2005). 

Nesse sentido, ressalta-se a importância do Plano Nacional de Controle de 

Resíduos Biológicos (PNCRB) para o país haja vista que o não cumprimento das 

metas anuais previstas para o controle de resíduos em carne, por exemplo, 

acarretará sérios problemas às exportações dos produtos cárneos brasileiros 

para os principais mercados (Estados Unidos da América e União Européia). E o 

que é mais significativo, o consumidor interno fica exposto à nocividade de 

resíduos contaminantes, tais como os metais pesados, poluentes ambientais, 

entre outros, face à ausência do monitoramento possibilitado pelos programas 

setoriais do Plano Nacional. 
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Resíduos de cádmio e de chumbo acarretam sérios problemas pela 

comprovada toxicidade para o organismo vivo, ainda que em concentrações 

baixas, mas cuja presença nos alimentos deve ser controlada (NRC, 2005). 

Estes elementos são geralmente considerados contaminantes acidentais e são 

translocados através da cadeia alimentar para o homem e animais (MURTA, 

1994).  

O Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA), 

através da Portaria nº 241 de 10 de março de 1978, estabelece os padrões para 

registro das misturas minerais destinadas aos bovinos de corte, leite, suínos, e 

aves. No citado documento, está estabelecido como limite máximo, o teor de 

60% de cloreto de sódio nas misturas minerais e a obrigatoriedade da indicação 

no rótulo das misturas minerais prontas para bovinos, a solubilidade do fósforo 

em ácido cítrico a 2%, com limite mínimo de 90%, indicando inclusive o grau de 

impurezas das matérias primas destinadas à formulação de misturas minerais. 

Em Portaria nº 20 SRD de 06/07/1997 o MAPA/BRASIL (1998), liberou o uso 

parcial de fosfato de rocha nas misturas minerais, o que tem suscitado a 

necessidade de novas pesquisas para avaliar a composição de resíduos tóxicos 

nos ingredientes de origem mineral utilizados na formulação de sal mineralizado 

para suplementação de bovinos. Sabe-se, que aproximadamente 50% a 80% da 

fonte de fósforo no sal mineralizado são oriundos do fosfato bicálcico 

convencional (VELOSO et al., 1996a), mas pode haver tendência de se utilizar 

fosfato de rochas de baixa disponibilidade do fósforo e rico em impurezas, em 

proporções elevadas devido ao baixo custo do produto. 

LOPES et al. (2000) afirmaram que o fosfato de rocha é 30% menos 

disponível como fonte de fósforo para bovinos do que as fontes tradicionais a 

exemplo do fosfato bicálcico. Entretanto ainda possui alta concentração em flúor 

e metais pesados, podendo causar intoxicação a médio e longo prazo em 

bovinos. 

Diante disso PONPE & PREVENDAR (2002) afirmaram que os altos 

teores de metais pesados (flúor, cádmio e chumbo) em fosfato de rocha, usado 

na suplementação alimentar de bovinos, são preocupantes. Por outro lado, além 

dos contaminantes provenientes do fosfato, há que se considerar aqueles 

encontrados em menor escala e oriundos de fontes de micro nutrientes a 
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exemplo do óxido de zinco, além de outros que, apesar de possuir 

concentrações altas em chumbo, participa da formulação mineral em pequenas 

quantidades. O somatório de contaminantes de todos os ingredientes utilizados 

na composição de misturas minerais é que constitui perigo para acumulação no 

organismo animal e, conseqüentemente, do homem como parte da cadeia 

alimentar (FERREIRA et al., 2001). 

 Segundo YOKOMIZO (2004), os resíduos de indústrias alimentícias, 

os efluentes lançados no ambiente sem o devido tratamento e os subprodutos 

resultantes da produção agropecuária, são fontes potenciais de contaminação 

por metais pesados quando utilizado na alimentação animal com o intuito de 

amenizar custos com a produção.  

Para MARÇAL et al. (2004), 58% dos suplementos minerais 

apresentam índices de chumbo superiores aos aceitáveis e isso se deve, 

provavelmente, à tentativa de reduzir os custos de produção por parte das 

empresas que fabricam os produtos.  

Nem sempre as matérias-primas utilizadas na composição dos 

suplementos são de boa qualidade. É o que mostra um estudo realizado por 

MARÇAL & TRUNKI (1994) na Universidade Estadual de Londrina. As indústrias 

produtoras e/ou misturadoras, visando baratear custos para ganhar mercado e 

garantir suas vendas, utilizam fontes de matérias-primas escolhidas pelo preço 

mais acessível, mesmo quando se trata da importação.  

Segundo MARÇAL et al. (2004), uma das maiores preocupações é 

com a presença excessiva de chumbo nesses suplementos, já que este pode 

causar alterações orgânicas importantes, modificar a performance dos animais, 

acarretando, inclusive, alterações no sistema reprodutivo dos bovinos, como o 

abortamento.  

Nesse sentido, foram colhidas 19 amostras de sal mineral, sendo oito 

diretamente do estoque disponível em estabelecimentos comerciais e 11 de 

fazendas colaboradoras. Foram amostradas as marcas mais comercializadas 

nos maiores centros pecuários do estado. As análises foram realizadas no 

Laboratório da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN/Poços de Caldas 

- MG). Das 19 amostras analisadas 57,8% apresentaram níveis de chumbo 
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superiores ao limite máximo de 30mg/kg permitidos pelo National Research 

Council (Conselho Nacional de Pesquisa dos Estados Unidos da América). O 

maior valor encontrado foi de 460mg/kg e refere-se a uma formulação mineral 

comercializada no município de Paranaíba-PR. Segundo os autores, a maior 

suspeita é de que a presença de chumbo na mistura esteja incorporada às 

fontes de fósforo, porque estas representam o maior custo na composição de um 

sal mineral, induzindo os fabricantes a buscá-la em fontes alternativas mais 

baratas. 

Além de afetar o desempenho reprodutivo dos bovinos, a absorção de 

cálcio pelos animais também pode ser prejudicada pela presença de chumbo em 

formulações minerais e também existe a possibilidade de uma formulação 

mineral contaminada comprometer a toda cadeia alimentar, atingindo, inclusive, 

o homem. Este aspecto representa a médio prazo e em larga escala, riscos à 

saúde pública pelo consumo de produtos e subprodutos de origem animal 

potencialmente, comprometidos (MARÇAL, 1994). 

O Estado de Goiás, localizado no Planalto Central do Brasil, possui 

uma população de 20.419,803 bovinos (IBGE, 2006), a maioria composta de 

gado para corte, o que propicia um significativo campo de negócios para os que 

sobrevivem da cria, recria e engorda dos animais. Entretanto, grande parte do 

solo goiano é pobre em alguns elementos minerais, particularmente fósforo, 

cobre e cobalto. Isto induz os produtores a suplementarem seus animais durante 

o ano inteiro com misturas minerais. Por esta razão, a comercialização de 

formulações minerais é muito intensa, em um mercado altamente competitivo 

(CRAIG, 1991).  

Por esta razão, acredita-se que algumas formulações minerais 

possam estar contaminadas por elementos tóxicos, sobretudo metais pesados e 

substâncias radioativas (VELOSO, 1996b). Essa suspeita, aliada ao fato de que 

o Governo Brasileiro no ano de 2000, por meio do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (Portaria SRD nº 20 de 06/07/1997), liberou o uso de 

fontes alternativas de fósforo a partir de fosfatos de rochas, demonstra a 

necessidade de se monitorar as formulações minerais destinadas ao consumo 

animal revendidas em qualquer ponto do país, incluindo o Estado de Goiás. 
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 Os metais pesados, cádmio e chumbo, foco principal do presente 

estudo, são considerados os elementos químicos inorgânicos de maior risco à 

saúde dos animais de criação, particularmente à espécie bovina, e ao ser 

humano, pelos efeitos acumulativos patológicos nos órgãos vitais a médio e 

longo prazo (TAVARES & CARVALHO, 1992).   

A contaminação por metais pesados é uma das mais preocupantes, 

porque ela não degrada, ou seja, uma vez emitida, permanece no ambiente 

durante centenas de anos, afetando a vegetação, os mananciais de água e os 

animais (CAVALCANTE et al., 1996). O conhecimento quanto a sua toxicidade é 

recente, embora se saiba que seus efeitos tóxicos estão relacionados com 

atrasos no crescimento, vários tipos de câncer, lesões no rim e no fígado e 

doenças auto-imunes (EGREJA FILHO, 1993). 

Os metais pesados interagem com os minerais essenciais (zinco, 

ferro, cálcio) nos processos metabólicos. A interferência afeta o aproveitamento 

de nutrientes e pode tornar impossíveis as reações químicas normais, até o 

ponto de causar transtornos graves (GROTEN et al., 1991). 

Tal como acontece no meio ambiente, os metais tendem a 

acumularem-se no organismo. Deste modo, todas as pessoas estão expostas a 

uma contaminação progressiva. Apesar de existirem provas abundantes dos 

efeitos nocivos que quantidades muito pequenas exercem sobre a saúde, 

dispositivos legais não são suficientes para garantir segurança total. Por isso, 

convém conhecer onde estão e quais os seus efeitos, como podem ser evitados 

e o que se pode fazer em casos de contaminação (CODEX ALIMENTARIUS 

COMISSION, 2005). 

Os metais pesados também podem depositar-se no solo ou em 

mananciais hídricos de regiões mais distantes, graças à movimentação das 

massas de ar. Assim, eles podem se acumular em toda a cadeia alimentar. 

Populações residentes em locais próximos a indústrias ou incineradores correm 

maiores riscos de contaminação. Suplementos minerais a base de zinco, 

constitui a principal fonte de cádmio, elemento obtido durante os processos 

eletrolíticos de fundição utilizados para refinações de zinco e outros metais. 

Crianças são especialmente vulneráveis aos efeitos do chumbo e quantidades 

relativamente pequenas deste metal podem causar distúrbios neurológicos 
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irreversíveis, caracterizados por dificuldades para leitura, retardamento mental e 

distúrbios comportamentais. Nefropatias e artrite às vezes também são 

observadas (UNDERWOOD, 1977). 

O Decreto nº 5.741 de 30 de março de 2006/MAPA cria o Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, que envolve as instâncias 

Federal, Estadual e Municipal com igual responsabilidade na prevenção de 

alterações do sistema produtivo animal, vegetal e controle dos insumos 

utilizados no sistema produtivo, em relação a doenças e contaminantes 

químicos. Portanto, este atende o objetivo exigido neste Decreto, que é a 

prevenção de doenças em animais e plantas transmitidas por diversas causas, 

tendo o homem como parte da cadeia alimentar. 

Nosso estudo justifica-se uma vez que há escassez de estudos 

visando monitorar a concentração de microelementos essenciais e 

contaminantes na carne e nas vísceras dos bovinos abatidos no Brasil e no 

Mundo, particularmente em Goiás. 
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CAPÍTULO 2 – DETERMINAÇÃO DE – CHUMBO, CÁDMIO, FERRO, ZINCO E 
COBRE EM CARNES, FÍGADO E RIM DE BOVINOS ABATIDOS NO ESTADO 
DE GOIÁS. 
RESUMO 

Os níveis de contaminantes metálicos em alimentos dependem das condições 
naturais, da composição química dos fertilizantes, suplementos minerais, rações 
e da poluição ambiental. Portanto, podem variar de uma região para outra, 
havendo necessidade de controle estrito destes elementos nos alimentos. Com 
o objetivo de determinar os teores de chumbo, cádmio, cobre, ferro e zinco 
foram analisadas 60 amostras de carne (coxão, paleta e pescoço), 60 de fígado 
e 60 de rim inteiro de bovinos, colhidas em estabelecimentos de abate sob 
Inspeção Estadual em Goiás. Foram colhidas 12 amostras de cada tipo em cada 
mesorregião, perfazendo um total de 180 amostras. As amostras foram colhidas 
inteiramente ao acaso, sendo preparadas e analisadas conforme metodologias 
oficiais (BRASIL, 1994). Os trabalhos foram conduzidos com apoio do Serviço 
de Fiscalização Estadual e realizados no CPA/EV/UFG e LANAGRO-GO. 
Utilizou-se o método da espectroscopia de absorção atômica com corretor de 
“background” de alta performance para determinação da concentração dos 
microelementos nas amostras. Os resultados foram analisados e comparados 
com o limite máximo de resíduos estabelecidos pela legislação vigente, 
evidenciando as médias das mesorregiões que diferiram entre si (P<0,05). Para 
o chumbo, os valores das amostras analisadas na carne variaram de 1,10mg/kg 
(Norte) a 2,73mg/kg (Sul). No fígado de 0,98mg/kg (Centro) a 3,58mg/kg (Norte) 
e nos rins de 1,11mg/kg (Centro) a 2,2mg/kg (Leste), sendo que entre as 
regiões não houve diferenças significativas entre si, com alguns teores médios 
acima do LMR estabelecidos. Para o cádmio os teores médios obtidos na carne 
variaram de 0,056mg/kg (Norte) a 0,94mg/kg (Leste). No fígado de 0,41mg/kg 
(Centro) a 2,47mg/kg (Norte) e nos rins de 0,533mg/kg (Leste) a 1,16mg/kg 
(Noroeste), nas quais as amostras entre as mesorregiões não diferiram entre si 
(P>0,05), exceto os níveis de cobre que foi significativamente diferente 
(P<0,05). Os teores médios obtidos de cobre na carne variaram de 24,5mg/kg 
(Norte) a 72,0mg/kg (Noroeste). No fígado variaram de 94,0mg/kg (Sul) a 
216,0mg/kg (Norte) e nos rins variaram de 6,3mg/kg (Leste) a 45,2mg/kg 
(Noroeste). Para o ferro em amostras de rins os teores médios variaram de 
52,0mg/kg (Norte) a 66,0mg/kg (Leste), para o fígado variaram de 65,0mg/kg 
(Norte) a 155,0mg/kg (Leste). Para os rins variaram de 63,0mg/kg (Norte) a 
84,0mg/kg (Leste) e para o zinco os teores na carne variaram de 23,2mg/kg 
(Norte) a 56,0mg/kg (Leste), valores abaixo do limite máximo de resíduos 
estabelecidos, podendo ser as amostras consideradas boas fontes desses 
nutrientes na dieta do ser humano. Cádmio e chumbo, tendo em vista as 
concentrações obtidas e sua importância toxicológica, representam maior risco 
a médio e longo prazo para o homem. Em relação aos elevados teores de 
cádmio e chumbo na carne e nas vísceras de bovinos, assim como nos 
suplementos minerais, ressalta-se nesse estudo a falta de banco de dados. Os 
resultados desse estudo poderão fornecer subsídios para revisão da atual 
legislação, e mostrou que a cumulação de resíduos no organismo vivo é 
evidente, podendo repercutir em relação ao agravo da saúde do homem através 
da cadeia alimentar.  
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Palavras-chaves: contaminantes, microelementos, acumulação, espectroscopia 
de absorção atômica. 
 

CHAPTER 2 – DETERMINATION OF HEAVY METALS CONTENTS IN MEAT, 
LIVER AND KIDNEY OF BOVINES FROM THE STATE OF GOIAS 
 
ABSTRACT  
Levels of metallic contamination in foods depend on natural conditions, of 
chemical composition of fertilizers, minerals, rations and of environment 
pollution. Therefore, levels can varry from a region to another, what requests a 
strict control of those metallic ellements in foods. For this reason we can 
perceive the importance of this research. With the purpose of determinating the 
level of lead, cadmium, copper, iron and zinc, samples were analyzed: 60 
samples of meat, 60 of liver and 60 of kidney collected from establishments 
under State Inspection. The samples were selected through cluster sampling 
and taking in consideration the region description. Samples were prepared and 
analyzed according official methods. The proceedings were supported by the 
State Inspection Duty, and realized at CPA/EV/UFG. It was used the method of 
atomic absorption spectrophotometry with a high performance background 
corrector for determination of microelements in samples and standards. The 
results were statiscally analyzed by comparing them to the maximum limit of 
residues established by the Brazilian law, which clearly showed differences 
between mesoregions by variation analysis (P<0,05). For lead, mean values in 
all mesoregions studied were over the stablished limit and no significant 
differences were observed among regions. Cadmium had mean values in 
different mesoregions in accordance to the established limit and among 
mesoregions significant differences were observed. The average contents of 
copper, iron and zinc were lower than the maximum established limit for 
residues, so the samples can be considerated as good sources of these 
nutrients for a daily diet. Among the heavy metals researched, cadimium and 
lead were the most evident when studying the obtained concentrations. Taking in 
consideration the high contents of cadmium and lead in viscera of bovines and in 
mineral supplement, we can perceive the necessity of continuing on this kind of 
study, because of the large amount of supplements and subproducts used in 
animal feeding with a high level of contamination. The obtained results surely will 
contribute to prevent future contamination and to improve the farming sector; 
they also provide subsidies to the elaboration of an specific law for Goias State. 
This research showed that the accumulation of heavy metals in animal's 
organism is evident, and it reverberates in human health through the food chain. 
This is the first research of this kind, involving the living and the environment in 
Goias State.  
Key-words: contaminants, microelements, accumulation, atomic absorption 
spectrophotometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presença de elementos metálicos nos alimentos varia amplamente, 

dependendo de numerosos fatores associados a condições ambientais, assim 

como as práticas tecnológicas e uso indiscriminado de produtos químicos 

(OLIVEIRA et al., 2000). 

Os traços destes metais nos mais diversos alimentos têm sido 

detectados em níveis prejudiciais à saúde humana, daí a preocupação das 

autoridades sanitárias em estabelecer teores máximos para estes elementos 

(CODEX ALIMENTARIUS COMISSION, 2005). 

A expressão “metal pesado” é comumente utilizada para designar 

metais classificados como poluentes englobando um grupo muito heterogêneo 

de metais, semi-metais e mesmo não metais como o selênio. Na lista de metais 

pesados estão com maior freqüência os seguintes elementos: cobre, ferro, 

manganês, molibdênio, zinco, cobalto, níquel, vanádio, alumínio, prata, cádmio, 

cromo, mercúrio e chumbo (CETESB, 2001).  

 Os elementos metálicos como ferro, zinco e cobre desempenham, 

quando em pequenas concentrações, funções biológicas essenciais para o 

homem e animais. Por outro lado, a sua deficiência acarreta distúrbios no 

crescimento e metabolismo. Outros como, cádmio e o chumbo apresentam 

sérios problemas por sua comprovada toxicidade para o organismo vivo, ainda 

que em concentrações baixas, cuja presença nos alimentos deve ser evitada 

(MURTA, 1993). Estes elementos são geralmente considerados contaminantes 

acidentais e são translocados através da cadeia alimentar para o homem e 

animais. 

O advento da era industrial e da mineração em grande escala, 

favoreceu o aparecimento de enfermidades ocupacionais causadas por diversos 

metais tóxicos (SCHUMANN, 1990).  O emprego de produtos de origem animal, 

vegetal, mineral e o aproveitamento de subprodutos para alimentação animal, 

principalmente alimentação de bovinos em sistema intensivo ou semi-intensivo 

de criação com o intuito de melhorar a produtividade e diminuir o tempo de vida 

média dos bovinos para abate, incrementou a possibilidade do gado ingerir 
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substâncias nocivas de efeito acumulativo contaminando também o homem por 

ser um consumidor ativo dos produtos de origem animal, especialmente a carne 

bovina (MURTA & RHEA, 1992). 

Os componentes metálicos dos defensivos agrícolas, insumos 

agropecuários, e a aplicação industrial dos metais têm contribuído para que a 

contaminação ambiental seja uma das maiores causas de envenenamento por 

metais pesados. O problema da contaminação do meio ambiente por esses 

metais alcança hoje dimensões mundiais, sendo observado tanto nos países 

desenvolvidos, como naqueles em desenvolvimento, devido à expansão 

industrial (REDDY & RAO, 1993). 

A ausência de controle dos rejeitos industriais contaminados por 

metais pesados, alterou o solo e o ar e contaminou os sistemas aquáticos 

continentais e marinhos. Este risco potencial suscitou pesquisas sobre 

alimentos, uma vez que estes contaminantes têm caráter acumulativo na cadeia 

biológica da qual o homem faz parte. Diante desta problemática, levantou-se a 

hipótese de estarem contaminadas as matérias-primas utilizadas na elaboração 

dos suplementos minerais e rações destinadas, à alimentação animal 

(GONÇALVES, 1999). 

É geralmente aceito que a concentração de contaminantes metálicos 

em alimentos depende das condições naturais (solo, clima, propriedades 

genéticas das plantas e animais), da composição química dos fertilizantes e 

rações e da poluição ambiental. Portanto, os níveis podem variar de uma região 

para outra e conseqüentemente há necessidade de controle estrito destes 

elementos nos alimentos (ARANHA et al., 1994). 

A Comissão do Codex Alimentarius (2005) definiu contaminantes 

como sendo qualquer substância adicionada não intencionalmente ao alimento 

e que estão presentes neste como resultado da produção, inclusive em 

operações efetuadas no cultivo e na criação de animais e na tecnologia de 

processamento do alimento, no transporte, na conservação, ou como resultados 

da contaminação do meio ambiente. 

Os metais pesados não podem ser naturalmente metabolizados pelo 

organismo e exercem seus efeitos tóxicos quando se combinam com um ou 

mais grupos reativos essenciais para as funções fisiológicas (ANDERSON & 

HANSEN, 1992). 
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O Decreto 5.741 de 30 de março de 2006 organiza o Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, no que se refere à importação e 

exportação de produtos, ingredientes e matérias-primas agropecuárias em três 

instâncias: Federal, Estadual e Municipal. Nesse sentido, os Laboratórios 

Nacionais Agropecuários e os Laboratórios Públicos e Privados credenciados 

constituem a Rede Nacional de Laboratórios do Sistema Unificado de Saúde, 

credenciados pelo MAPA que farão parte do programa em andamento para 

controle dos resíduos inorgânicos e orgânicos nos produtos agropecuários com 

abrangência em todo território nacional. 

Neste estudo foram avaliados os níveis de cádmio, chumbo, cobre, 

ferro e zinco em cortes de carne (coxão, paleta e pescoço), fígados e rins de 

bovinos oriundos de estabelecimentos de abate sob Inspeção Estadual no 

Estado de Goiás, comparando-se os resultados entre as mesorregiões com os 

da literatura e com os limites máximos de resíduos (LMRs) permitidos pelos 

órgãos oficiais de segurança alimentar nacionais e internacionais. 

 

1.1 Chumbo 

 

O chumbo é um metal tóxico de efeito acumulativo e largamente 

encontrado na natureza (CARL, 1991). Ele está presente em determinadas 

matérias-primas utilizadas em misturas de suplementos minerais, existentes no 

mercado brasileiro, além de ser encontrado também como substância 

contaminante de pastagens naturais para bovinos, o que leva a ingestão pelos 

animais em lactação. O chumbo é encontrado também em óleos lubrificantes, 

gasolina, óleo diesel, tintas, placas de baterias, fertilizantes, defensivos 

agrícolas, lodo de curtume, lodo de esgoto industrial e lodo doméstico em fase 

de expansão nos grandes centros de aglomerados urbanos, sendo atualmente 

tratado e utilizados na adubação e alimentação de animais. A intoxicação por 

chumbo pelos animais domésticos está bem relatada em revisões sobre o 

assunto (MARÇAL, 2006).  Ele está presente no ar, mas retorna ao solo, água e 

plantas como partículas de tamanhos variados, e sendo também relacionado a 

regiões densamente povoadas (AMMERMAN et al., 1991). O organismo 

humano acumula chumbo em larga escala, uma vez que esse elemento está 
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presente em praticamente todos os componentes do meio ambiente e nos 

alimentos (JARRET, 1999). Há evidências de efeitos venenosos do chumbo 

sobre o homem desde as civilizações grega e romana (SCHUHMACHER et al., 

1991).  O envenenamento por chumbo (Saturnismo) ocorre com freqüência em 

trabalhadores de minas, fábricas de baterias e pintores que utilizam tintas 

contendo chumbo (RINGENBERG et al., 1998).  

Do ponto de vista econômico, o chumbo quando veiculado aos 

animais por ingestão de alimentos contaminados pode causar alterações 

orgânicas importantes, modificando a performance dos animais, podendo 

acarretar significativas alterações no sistema reprodutivo dos bovinos, inclusive 

abortamento (MARÇAL, 2006). 

A toxicidade do chumbo é atribuída à sua combinação com os 

grupamentos sulfidrilas (-SH) de aminoácidos e proteínas, resultando na inibição 

de enzimas. Estudos indicam que um dos primeiros sinais de intoxicação por 

chumbo é a porfinúria (BLOOD & HENDERSON, 1998). 

O leite e subprodutos de laticínios podem ser contaminados por 

chumbo de várias formas: ingestão pelos animais em lactação de suplementos 

minerais e rações contaminadas com chumbo; o ar contendo partículas de 

poeira com chumbo, provenientes de processos industriais e mineração; 

descarga de automóveis; água contaminada; emprego de defensivos agrícolas; 

fertilizantes  fosfatados; suplementos minerais fosfatados e outros, a exemplo 

do óxido de zinco, óxido de magnésio, óxido de ferro, óxido de manganês, 

calcário dolomítico (agrícola) muito insolúvel, e vários outros suplementos 

insolúveis e ricos em impurezas a exemplo dos fosfatos de rocha e óxido de 

zinco. Contaminação direta de produtos durante o processamento ou 

armazenamento, pelo uso de latas com soldas de estanho no processo 

industrial (SHARIATPANAHI & ANDERSON, 1996).  No Brasil, a determinação 

de níveis de chumbo no leite, coletado em latões com pontos de solda em seu 

interior, revelou resultados que variaram de 0,02mg/L a 0,12mg/L, média de 

0,0564mg/L (MURTA, 1994). 

O leite pode ser uma fonte significativa de chumbo para mamíferos 

jovens, incluindo a espécie humana. Este elemento se liga às micelas da 

caseína em leites frescos ou congelados (BEACH & HENNING, 1988).  A 
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absorção de chumbo é aumentada em crianças que se alimentam com leite 

(SCHUMANN, 1990), como também em indivíduos hipertensos, se comparados 

a indivíduos com pressão normal, quando a dieta de ambos é similar (GROTEN 

et al., 1991).  Em gestantes, há elevada correlação entre a concentração de 

chumbo no sangue materno e fetal, sugerindo que este elemento atravessa a 

barreira placentária (SRIKERMAR & AKERSON, 1992).  Um estudo comparativo 

entre o leite de mães que vivem em zonas rurais e urbanas demonstrou que o 

destas últimas apresenta uma concentração média de chumbo de 126,55 mg/L, 

enquanto que o das mães da zona rural era de 45,62 mg/L. Ficou também 

demonstrado que o aumento da concentração de chumbo no leite está 

correlacionado com um aumento no estresse e o desenvolvimento anormal das 

crianças amamentadas (GIESEKING et al., 1995). 

Há indícios dos efeitos nocivos de chumbo sobre o desenvolvimento 

intelectual das crianças (CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, 2005). 

                 Em indivíduos adultos, conforme a ingestão de chumbo é aumentada, 

o tempo necessário para o aparecimento de sintomas de intoxicação cumulativa 

decresce de maneira desproporcional.  Exemplificando, uma ingestão diária de 

2,5 mg de chumbo requer cerca de 4 anos para atingir um nível cumulativo que 

seja tóxico, enquanto que se a ingestão diária é de 3,5 mg, em poucos meses 

aparecerão os sinais e sintomas de intoxicação (SHARIATPANAHI & 

ANDERSON, 1996).  A toxicidade é devida à inibição da síntese da 

hemoglobina, pela inibição do ácido d-aminolevulínico dehidratase e a 

ferroquelatase, enzima essa que controla a incorporação do ferro na molécula 

heme da hemoglobina. Dentre as lesões causadas pela intoxicação com 

chumbo, estão freqüentemente as anormalidades hematológicas nos glóbulos 

vermelhos, com aumento da fragilidade mecânica, anemia, reticulocitose, 

anisocitose, poiquilocitose e policromasia. Entretanto, aparecem ainda danos 

renais e neurológicos (RINGENBERG et al., 1998).  

O elemento chumbo se acumula pouco no cérebro, contudo causa 

danos ao sistema nervoso central, levando à encefalopatia e neuropatia, 

especialmente em crianças (BAKER & AMMERMAN, 1995). Segundo FOX 

(1987), crianças e lactentes apresentam alto risco de intoxicação devido aos 

elevados níveis de absorção de 46% para essa faixa etária em comparação a 
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15% para adultos. A exposição constante a altas concentrações de chumbo leva 

a anemia e a retardo mental em crianças (SCHUMANN, 1990). A toxicidade 

deste elemento é caracterizada por alguns sinais e sintomas, tais como: 

anorexia, fadiga, depressão, cólica intestinal, emese, nefropatia, aborto, 

alterações endócrinas e ainda interferência na retenção do ferro no organismo 

(AMMERMAN et al., 1991). Anormalidades ejaculatórias e redução no número e 

sobrevida dos espermatozóides são outros distúrbios observados (AMMERMAN 

et al., 1991).  Em nível célula, a intoxicação por chumbo leva à degradação da 

carioteca, do complexo de Golgi e do condrioma (RINGENBERG et al., 1998). 

Os sais de chumbo se comportam como os de cálcio, mostrando alta 

afinidade pelo fosfato celular e grupos tióis. Além disso, o metabolismo destes 

dois elementos apresenta alguma similaridade, pois mais de 90% do chumbo 

ingerido se deposita no tecido ósseo (CARL, 1991). 

A presença de chumbo no organismo poderá interagir e deslocar 

minerais básicos como o cálcio, ferro, cobre, zinco e magnésio nos processos 

enzimáticos. As conseqüências são especialmente graves para a química 

cerebral e do sistema nervoso. Além disso, compete com o cálcio, depositando-

se nos ossos, e sendo um imunodepressor, reduz a resistência às bactérias e 

aos vírus (CODEX ALIMENTARIUS COMMISSION, 2005). 

                     O chumbo é uma das mais freqüentes causas de envenenamento 

de animais nas fazendas, especialmente os da espécie bovina. Acredita-se que 

ocorram muito mais casos de intoxicação por chumbo do que os casos 

atualmente diagnosticados. Intoxicação por chumbo em animais domésticos é 

principalmente do tipo agudo em vez de problema cumulativo, como ocorre 

freqüentemente na espécie humana, talvez em função da espécie humana 

possuir um período de vida média maior (UNDERWOOD, 1997). 

                      Segundo AMMERMAN (1997), as perdas anuais de bovinos por 

intoxicação por chumbo é elevada na Inglaterra. Estudos realizados no citado 

país mostraram que a intoxicação por chumbo é responsável por 1,7% da 

mortalidade dos animais adultos e por 4,5% da mortalidade dos bezerros. Em 

um levantamento dos laboratórios de veterinária dos Estados Unidos da 

América e Canadá, o gado tinha os mais altos índices de toxidez com chumbo, 

três casos por 100 animais testados para todas as causas (NRC, 2002). 
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                         Os ruminantes são comumente mais afetados com 

envenenamento por chumbo, e isso pode ser devido em parte à tendência de 

certas partes desse material ficar retido no retículo e posteriormente convertido 

para acetato de chumbo que é solúvel, pela ação de ácidos no rúmen (BLOOD 

& HENDERSON, 1998). A morbidade de animais é geralmente baixa, ao redor 

de 10% a 15%, enquanto a mortalidade é normalmente de (75% a 100%). A 

exposição ao chumbo nos animais domésticos é principalmente derivada de 

chumbo de depósitos de placas de baterias, massas de vidraças, linóleo, asfalto 

de assoalho, gasolina usada, óleo de motor lubrificante, recipiente de alimentos, 

tintas, inseticidas, alimentos e suplementos minerais provenientes de matérias 

primas contaminadas, utilizadas na mistura mineral e balanceamento de rações 

e concentrados, destinados a alimentação animal (UNDERWOOD, 1991). 

                     De acordo com SCHUMANN (1990), o chumbo proveniente de 

tintas é a mais importante fonte de acetato de chumbo. 

                     As tintas podem conter chumbo (Tetróxido Trichúmbico Pb304), 

carbonato de chumbo branco (2PbCO3), Pb(OH)2 e menos comumente, sulfato 

de chumbo (PbSO4) ou cromato de chumbo (PbCrO4). 

                   KLAASEN (1995) relatou que a ingestão de aproximadamente 200 a 

400mg de chumbo/Kg/pv/dia, na forma de acetato, carbonato básico ou óxido, é 

suficiente para causar a morte em bezerros de até 4 meses de idade.                         

Bovinos adultos podem requerer apenas uma dose oral de 600mg a 

800mg/kg/pv para produzir o mesmo efeito. A repetição de pequenas doses tem 

efeito acumulativo, produzindo também toxidez. O consumo diário de 

aproximadamente 6mg/kg a 7mg/kg de peso vivo é a dose mínima, capaz de 

causar toxidez em bovinos (BLOOD & HENDERSON, 1998). 

No organismo humano, o chumbo é eliminado parcialmente, portanto 

a contínua ingestão pelo homem mesmo que em baixas concentrações pode 

resultar no acúmulo em um nível suficiente para manifestar sua ação tóxica, 

cuja forma mais conhecida, o “saturnismo,” é caracterizada por convulsões, 

ataxia, vômitos persistentes e irritabilidade. O chumbo é um elemento 

amplamente difundido na natureza, sendo encontrado em concentrações mais 

elevadas que o cádmio (ARANHA, 1994). 
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A natural curiosidade e hábito de provar, aliado à depravação de 

apetite, devido a um desequilíbrio nutricional em elementos minerais essenciais, 

principalmente da carência de fósforo em bovinos, fazem de alguns dos 

materiais, que contém chumbo, uma das importantes fontes de intoxicação. A 

principal fonte de intoxicação aguda para animais domésticos, em especial os 

bovinos deriva de depósitos de placas de baterias, linóleo, asfalto, gasolina 

queimada, óleo de motores, recipientes de alimentos, tintas, inseticidas, motores 

abandonados em ambientes e alimentos em comunidades urbanas altamente 

industrializadas e mecanizadas (AMMERMAN et al., 1997). 

AMODIO (1987) relata que a ingestão de aproximadamente 200mg a 

400mg de chumbo por kg de peso vivo em um dia na forma de acetato de 

chumbo carbonato básico de chumbo ou óxido de chumbo é suficiente para 

causar a morte em bezerros de até 4 meses de idade. Bovinos adultos podem 

requerer apenas uma dose oral de 600mg/kg/pv a 800mg/kg/pv para produzir o 

mesmo efeito. A repetição de pequenas doses tem efeito acumulativo, 

produzindo também toxidez. 

O consumo diário de aproximadamente 6mg/kg/pv a 7mg/kg/pv 

parece ser a dose mínima capaz de causar toxidez em bovinos (ARANHA et al., 

1994). 

Contaminação de pastagens, água e solo com chumbo, poderão 

ocorrer nas proximidades de fundições de placas e fábricas de baterias, 

inclusive com freqüência em algumas regiões do Brasil e no Estado de Goiás 

(GONÇALVES, 1999). O conteúdo de chumbo em plantas de áreas de minas é 

muito variável, dependendo da proximidade das minas e fábricas, fundições e 

rota dos caminhões, sendo que a concentração de chumbo nas plantas ao longo 

da rota dos caminhões em média é de 280 ppm. À medida que se distancia da 

rota, teoricamente esses teores vão caindo gradativamente (LIMA et al., 1995). 

 Em seres humanos, o chumbo dos alimentos é absorvido  

gradativamente e depositados nos tecidos. O chumbo absorvido entra na 

corrente sangüínea, chega aos ossos e tecidos moles, inclusive rins e fígado, 

dos quais é gradualmente excretado, via bile no intestino delgado, sendo então 

eliminada pelas fezes ficando retido nos tecidos uma pequena parte 

responsável pelos sintomas de intoxicação. Chumbo tem grande afinidade pelos 

ossos, níveis de 5ppm a 20 ppm, na base da matéria natural. Essa afinidade 
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pelos ossos e tecidos moles, faz com que o elemento venha a competir com os 

elementos essenciais diminuindo a ação dos mesmos em nível desses tecidos 

tendo como conseqüência desmineralização e fragilidade óssea. Essa ação 

antagônica afeta principalmente os elementos cobre, cálcio, ferro e zinco por 

participar de importantes mecanismos enzimáticos e por possuir a mesma 

valência em nível da eletrosfera (BRUHN & FRANKE, 1997). 

 

1.2 Cádmio 

                     O cádmio é encontrado na natureza associado ao zinco e ao 

chumbo.  Descoberto em 1817 foi raramente usado até o conhecimento de sua 

propriedade metalúrgica, que ocorreu há cerca de 50 anos (DABEKA & 

MAKENZIE, 1992). 

                     Está presente nos grupos sulfidrila de enzimas essenciais e 

também se liga a fosfolipídeos e a ácidos nucléicos. A sua interferência na 

fosforilação oxidativa tem sido demonstrada (CARL, 1991).  Alimentos de 

origem vegetal podem ser uma das mais importantes fontes de cádmio na 

alimentação animal, mas pouco se sabe sobre a forma em que ocorre nas 

plantas. O que se sabe é que o cádmio, forma complexos do tipo, ligante-metal 

com ácidos orgânicos, metalotioneínas e fitoquelatinas (GROTEN & 

BLADEREM, 1994). 

                     A absorção de cádmio em mamíferos ocorre pelo pulmão e 

aparelho digestivo (BLADEREM, 1994).  A absorção enteral é potenciada se o 

organismo estiver deficiente em cálcio, ferro, vitamina D e proteínas (CARL, 

1991). A administração de leite aliada à exposição ao cádmio leva a um 

aumento na sua absorção (SCHUMANN, 1990). A meia vida deste elemento é 

longa, estimada entre 10 e 30 anos no homem e 200 dias no rato, não 

importando a forma de ingestão (ECKHERT et al., 1997). Sua excreção é lenta 

e ocorre, essencialmente, pela via urinária (BLAKEBOROUGH et al., 1996).  

Este elemento também estimula a síntese hepática e renal de metalotioneína. 

Assim, quando o cádmio está em excesso, uma grande quantidade de 

metaloproteína combina-se com cobre e zinco, provocando a deficiência destes 

elementos. Este mecanismo explica o antagonismo destes metais (FOX, 1987).  
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A relação entre a ingestão de cádmio e o teor de zinco é inversa onde, o 

aumento na ingestão de cádmio pode levar à deficiência de zinco pela 

substituição no sítio funcional do carreador (DABEKA & MCKENZIE,1992). 

Devido à relação inversa do cádmio com zinco, a suplementação mineral com 

zinco fornecida aos bovinos reduz o acúmulo de cádmio no fígado e rins em 

cerca de 70% a 80% (GROTEN et al., 1991). 

 Há diferenças entre organismos jovens e adultos em relação a 

toxicocinética e manifestações clínicas de intoxicação por cádmio.  

Cronicamente, seu excesso leva à anemia hipocrômica microcítica em ratos 

jovens com níveis e exposição mais baixos do que os requeridos para animais 

adultos. Após longos períodos de exposição a este elemento, o mesmo 

acumula-se na córtex renal. Este processo é intenso em crianças (SCHUMANN, 

1990).  O principal sintoma de intoxicação por cádmio é a ocorrência de 

disfunção tubular renal com proteinúria associada. Entretanto, há evidências de 

que, em animais de laboratório, esse elemento apresenta efeitos nocivos sobre 

o desenvolvimento testicular, reprodução e formação de tumor (BLALOCK et al., 

1987). Ratos expostos ao cádmio apresentaram longevidade 10% menor do que 

aqueles sem contato algum com este elemento.  Além de reduzir o período de 

vida, a exposição a este elemento levou os animais a um quadro de esclerose 

arteriolar nos rins e hipertrofia ventricular (LOOSLI & GUEDES, 1976). 

Entre os metais pesados, o cádmio tem sido pesquisado por se 

encontrar naturalmente em rochas fosfóricas utilizadas na fabricação de 

fertilizantes, suplementos minerais, constituindo-se assim em importante fonte 

de contaminação ambiental. Este metal foi descoberto em 1817 mas, seu uso 

não era comum até que reconheceram suas valiosas propriedades 

metalúrgicas, sua alta resistência à corrosão e suas propriedades 

eletroquímicas e químicas, que levaram sua utilização na eletrodeposição de 

metais, fabricação de plásticos e pigmentos de tintas para pinturas uma vez que 

fornece uma variada gama de cores que vai desde o amarelo claro, até o 

vermelho escuro (GOMES, 2002). 

Mais recentemente, o cádmio tem sido utilizado como pigmento em 

tintas e plásticos de embalagens, que podem ser atacadas pela acidez dos 

produtos alimentícios, solubilizando o metal tóxico. Este elemento também tem 
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sido utilizado na fabricação de baterias de cádmio niquelado. Nesse caso, 

ressalta-se que este contaminante é pouco reciclável (menos de 5 %), 

aumentando as possibilidades de contaminação ambiental. O carvão e outros 

combustíveis fósseis contêm cádmio e sua combustão libera o metal no meio 

ambiente. O cádmio é tóxico mesmo em pequenas concentrações e, no 

organismo vivo atinge todos os sistemas e funções, depositando-se no fígado, 

rins e pulmões e provocando problemas respiratórios, bronquites, 

arterioesclerose e hipertensão.  

O cádmio não possui nenhuma ação como-micro elemento essencial 

ao processo biológico; pelo contrário, é tóxico, e a intoxicação ocorre através da 

ingestão e inalação. De acordo com ZANINI & OGA (1985), a faixa normal de 

ingestão diária é de 2mg a 200 mg com uma média de 20mg/dia a 40 mg/dia, 

apenas 5% a 10%, do cádmio ingerido é absorvido, enquanto que do cádmio 

inalado de poeiras e fumos, 20% a 25 % são absorvidos. 

                     Os rins são os órgãos de predileção para danos causados pelo 

cádmio. Uma vez acumulado nos tecidos, o cádmio não pode ser removido de 

forma segura sem causar danos renais (FOX, 1987).  Uma elevada parcela do 

cádmio encontrado no organismo humano é proveniente da inalação de ar ou da 

fumaça de cigarro contaminado (CARL, 1991), mas a poluição com o metal é 

associada à produção de baterias, plásticos, cerâmicas e soldas. O uso de 

fertilizantes contendo cádmio faz com que este elemento entre na cadeia 

alimentar interferindo negativamente no estado nutricional humano 

(SCHUMACHER, 1991). 

Em condições normais de processamento, o leite não entra em 

contato com o metal. A principal fonte de contaminação do leite pelo cádmio, 

deve-se à ingestão pelo gado de água, ou ração contaminada (JARRETT, 

1999).  O leite contaminado tem uma concentração maior de cádmio na caseína 

e nas proteínas do soro (MAYNARD & LOOSLI, 1974).  Baixa liberação de 

cádmio no leite e nos músculos de vacas leiteiras foi o resultado obtido por 

SHARMA (1992), após alimentar o gado com 0,40mg a 200mg de cádmio por 

dia. Após três meses, constataram aumento do elemento no fígado e rins, mas 

não no sangue, leite e músculos.   



 26

  O cádmio está contido em produtos tais como plásticos, pigmentos, 

tintas, fumaça de cigarro industrializado, baterias (placas) e ligas feitas com 

sucatas. Estes produtos criam um potencial para injúrias biológicas através da 

contaminação de águas, alimentos, ar e outros materiais ingeridos.                      

A absorção de cádmio por inalação foi estimada em 40%, enquanto 

apenas 5% do cádmio ingerido é absorvido (AMMERMAN, et al,  1997) 

Relativamente, grandes quantidades de cádmio são encontradas em 

grãos, fertilizantes comerciais contendo fosfatos e água conduzida por canos 

galvanizados ou de polietileno preto (UNDERWOOD, 1977). Uma revisão feita 

por (ANDERSON, 1992) mostra que os níveis de cádmio em forragens são 

inversamente proporcionais às distâncias das estradas.                                                                

Concentrações de cádmio em plantas de uma mineração de chumbo 

tinham média de 1,51ppm ao longo da estrada dos caminhões, 0,58ppm a 

500metros e menos que 0,50ppm a uma distância de 1000 metros ou mais.  

Níveis toleráveis de cádmio na água para consumo humano e, para uso em 

fazendas foram estabelecidos em 0,01ppm (N.R.C., 2005). Entretanto, alguns 

estudos têm indicado que certas águas servidas ao público excedem este nível, 

particularmente aquelas retiradas de cacimbas e cisternas, além de outros. O 

nível de cádmio varia geograficamente na água de 0,0ppm a 0,03ppm 

(UNDERWOOD, 1977). 

O cádmio possui atividades antagônicas em relação ao metabolismo 

de vários elementos essenciais, principalmente Cu, Zn, Ca e Fe. Sinais de 

deficiência de Zn podem ser acentuados por grande consumo de Cd e, sinais de 

efeitos tóxicos por consumos mais elevados de Cd podem ser melhorados 

aumentando o teor de Zn na dieta. Estes achados implicam em uma competição 

entre Zn e Cd pelas partes ativas das proteínas, que fazem o transporte através 

da parede intestinal e provavelmente para as enzimas metálicas de zinco 

(ZANINI & OGA, 1995).   

Experimentos feitos com Cd em ruminantes, ratos, suínos e galinhas 

propiciaram informações adicionais sobre a inter-relação entre Zn, Ca e Cd.  A 

semelhança entre os sintomas de toxidez com Cd e deficiência de Zn foi 

observada em algumas espécies de animais sendo verificado que a 
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suplementação com zinco evitou essa toxidez (AMMERMAN, 1991).  

UNDERWOOD (1977) sugere que Cd substitui Zn em nível celular e esta pode 

ser a base dos efeitos tóxicos.  Quando se fornece 1ppm de Cd e 30ppm de Zn 

por 10 semanas, promove-se um declínio de 55% na atividade de ceruplasmin, 

há redução na espessura cortical do osso do fêmur e há declínio no conteúdo de 

cobre do sangue e do fígado. Estes efeitos foram agravados quando a dieta 

continha 5ppm a 15ppm de Cd e, particularmente, quando o consumo de zinco 

foi também alto (300ppm ou 1000 ppm).  A relação Cd/Cu sugere que em 

situações específicas, esta poderá aumentar, como por exemplo, em ruminantes 

que vêm recebendo dietas altas em molibdênio ou em crianças mantidas por 

longos períodos em dietas a base de leite e produtos cereais pobres em cobre.   

Segundo ZANINI & OGA (1995) um aspecto do efeito biológico do 

cádmio e também do chumbo pode estar ligado aos seus efeitos na biossíntese 

de porfirinas hemes, citocromos e na mobilização e liberação de ferro, causando 

anemia microcítica hipocrômica. Os mesmos autores mostram que a 

concentração de ferro no duodeno decresce significativamente em codornas, 

que recebiam 10mg/kg de Cd. Prévias investigações deste laboratório 

mostraram inibições na absorção de Fe por Cd em níveis muito mais baixos de 

Cd. 

  Estudos de toxidez indicam que Cd deposita-se preferencialmente 

nos tecidos dos renal e hepático, podendo ainda causar lesões no sistema 

nervoso central (SNC). O Cd ainda pode ser um agente de hipertensão, 

carcinogênico e teratogênico. Muitas evidências em humanos e em animais 

indicam, que uma longa exposição a Cd irá causar disfunção nos tubos renais. 

Intoxicações experimentais em ruminantes têm mostrado mal estar com edemas, 

murchação do escroto, artrite, dificuldade de visão, desidratação, pêlo arrepiado, 

perda de pêlo, pele ressecada escamosa e aumento na sensibilidade de 

infecção.  Em monogástricos, vômitos, náuseas, diarréia, respiração difícil e 

prostração, são sinais clínicos de intoxicação por cádmio (ZANINI & OGA, 1995).     

A principal via de absorção do cádmio é a respiratória, de onde o 

metal é transportado pelo sangue ligado principalmente aos glóbulos vermelhos 

e à albumina. Após esta etapa, é depositado no fígado e nos rins onde se liga a 

uma proteína de baixa massa molecular denominada metalotioneína, assim 
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chamada devido a sua afinidade por metais.  A vida média do cádmio no 

organismo é de aproximadamente 10anos a 30anos, e com exposição constante 

a concentração do metal nos tecidos tende a aumentar (KLAASEN, 1995). 

KESSELS et al. (1990) afirmaram que o cádmio pode afetar a 

absorção do ferro no organismo, pois detectaram níveis baixos de hemoglobina 

e volume celular em bovinos de áreas contaminadas. 

SCHUMANN (1990) relatou que o cádmio acumula-se no córtex renal 

após longa exposição do organismo ao metal e que em ratos o metal causa 

anemia microcítica. Devido ao acúmulo do cádmio nos rins, RINGENBERG 

(1998), sugere que esses órgãos não devem ser consumidos ou utilizados, nem 

para fabricação de rações para animais, pois os teores de cádmio encontrados 

nos mesmos chegam a níveis muito elevados.  

Em produtos vegetais também pode ocorrer contaminação pelo 

cádmio, originário das mais variadas fontes do meio ambiente, conforme 

descreve MALAVOLTA (1994). Este autor sugere que o consumo médio desses 

produtos contaminados pode estar excedendo o limite máximo permitido pela 

Organização Mundial de Saúde e assegura que a fonte de contaminação é o 
solo que transfere os metais para as plantas onde se detecta teores residuais na 

ordem de 0,02ppm a 0,106 ppm. 

CARL (1991) trabalhando com ração a base de esgoto e efluente 

tratado, alerta para o alto nível de cádmio nos rins e fígado dos animais 

alimentados com esse tipo de resíduo. 

ZANINI & OGA (1995) em pesquisa com rins de bovinos e de 

eqüinos, encontraram níveis elevados de cádmio e afirmaram que o contínuo 

controle dos níveis de metais em órgãos de animais abatidos é importante na 

avaliação dos riscos em potencial. Tanto para os consumidores como para os 

animais uma vez que as rações contêm restos de órgãos retirados na matança 

dos animais que são indiretamente consumidos pelo homem. O cádmio, 

conforme afirmações de ZANINI & OGA (1995), tem meia vida biológica 

prolongada sendo, portanto, considerado um dos venenos ambientais mais 

propensos a se acumular no organismo. O envenenamento crônico ocorre em 

trabalhadores expostos, causando enfisema, fibrose pulmonar e lesão tubular 

renal característica, com proteinúria e excreção aumentada de microglobulina 
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beta além de anemia hipocrômica microcítica refratária ao tratamento com ferro, 

e hipertensão.  

SCHUMACHER et al., (1991) trabalhando com animais, verificaram 

que a deficiência de cálcio associado à exposição ao cádmio, em níveis de 

5mg/kg a 25mg/kg no alimento, juntamente com lactação e gestação, provoca 

profunda desmineralização óssea pelo deslocamento do elemento essencial de 

sua função normal, tendo como resultado osteoporose nos indivíduos adultos. 

SKURICHIN (1993), afirmou que o cádmio e o chumbo causam um 

aumento considerável de densidade das fibras nervosas afetando o mecanismo 

de neurotransmissão. 

 

1.3 Zinco 

O zinco é essencial para o crescimento e desenvolvimento do 

organismo humano e de todas as espécies, bem como para a maturação sexual.  

O mineral pode ser detectado no leite e, em concentrações maiores no colostro. 

Uma deficiência de zinco em animais domésticos é caracterizada por lesões da 

pele, e atraso de crescimento. O distúrbio agrava-se por excesso de cálcio na 

alimentação (MAYNARD & LOOSLI, 1974). Este elemento está também 

envolvido no funcionamento do sistema imune, além de ser um constituinte de 

diversas enzimas como a desidrogenase alcoólica humana e ativador de outras, 

tais como a anidrase carbônica, a arginase, a triptidase e a aminopeptidase. 

Este elemento influencia a síntese e o metabolismo de proteínas e dos ácidos 

nucléicos (FLYN, 1992). O número de enzimas que requerem zinco varia entre 

as espécies e tecidos examinados, sabe-se que há pelo menos 60, e este 

número tende a aumentar principalmente considerando que as células de 

mamíferos podem conter centenas de moléculas diferentes de mRNA, e que as 

RNApolimerases  I, II e III são metaloenzimas que contêm zinco. O zinco parece 

ser essencial para a sensação de apetite e de paladar (JARRETT, 1999). 

 A distribuição de zinco entre os tecidos é similar em diferentes 

espécies animais. A concentração no organismo está entre 10ppm a 100ppm de 

peso úmido.  A principal proteína transportadora deste elemento no plasma é a 

albumina, mas a transferrina também contém zinco (FERREIRA et al., 2001). A 

concentração do zinco no plasma exibe variações ao longo do dia, diminuindo 
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com estresse, e está ainda sujeita a depressão pós-prandial transitória (LOPES 

et al., 1997). Porém não há relação entre a concentração plasmática de zinco e 

a pressão arterial, pois indivíduos hipertensos e normotensos apresentaram 

níveis similares de zinco sanguíneo (SRIKUMAR, 1992).                                                               

A absorção de zinco é rápida e ocorre no intestino delgado; o 

processo de transporte, contudo, parece ser dependente de energia (PONPE & 

PREVENDAR, 2002). Solução homeostática da absorção de zinco está ligada à 

síntese de metalotioneína intestinal. Esta enzima tem sua produção aumentada 

por uma alta ingestão de zinco (BLALOCK et al., 1987).  Assim, se há deficiência 

dêsse microelemento, há baixa concentração de metalotioneína e aumento na 

liberação de zinco do intestino para a circulação portal. Por outro lado, a 

absorção deste elemento diminui durante períodos de alta ingestão (ROCHA et 

al., 1984).  Existe um efeito antagônico entre o metabolismo de cobre e zinco em 

ratos (LOPES et al., 2000).  O chumbo é também antagonista do zinco, havendo 

uma interação entre estes elementos que ocorre em nível da enzima d-

aminolevulinato dehidratase em ratos (LOPES, 1998). 

A excreção de zinco ocorre primariamente pelas fezes, oriunda de 

descamação das células da mucosa intestinal ou a partir de secreções 

pancreáticas e biliares. Pouco é excretado na urina, mas a quantidade pode 

aumentar em resposta a doenças que resultem em catabolismo excessivo ou 

proteinúria por disfunção renal (JUNQUEIRA, 1993).  

A forma mais prontamente disponível de zinco é encontrada na carne 

de animais, em particular carnes vermelhas e aves (KRAUSE & MAHAN, 2003). 

A ingestão de carne em geral é baixa entre os pré-escolares, talvez por 

preferências pessoais, possivelmente devido a razões sócio-econômicas, mas 

usualmente porque as carnes são substituídas por alimentos feitos de cereais, 

leite e seus derivados, que as crianças tendem a preferir. Esta observação levou 

à fortificação dos alimentos para bebês e crianças, especialmente cereais, com 

zinco (KRAUSE & MAHAN, 2003). 

O zinco está abundantemente distribuído em todo o corpo humano e 

em segundo plano perde apenas para o ferro entre os elementos traços. É 

encontrado em quantidades de 2g a 3g, com a maior concentração no fígado, 

pâncreas, rins, ossos e músculos (KRAUSE & MAHAN, 2003). 
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 A deficiência de zinco leva à anemia severa, hepatoesplenomegalia, 

diminuição da taxa de crescimento, hipogonadismo, deformação nas unhas e 

hiperpigmentação da pele (RDA, 1989). Todo o desenvolvimento sexual 

secundário pode ser afetado pela deficiência de zinco (UNDERWOOD, 1991). 

Recém-nascidos de baixo peso corporal têm grande facilidade de 

desenvolverem uma grave deficiência de zinco, associada à desidratação 

hipernatrêmica (MARCHINI & OLIVEIRA, 1998). Lesões resultantes de 

deficiência ocorrem inicialmente em sistemas menos essenciais, começando 

pelos tecidos que contêm altos níveis do metal, como órgãos reprodutivos, ossos 

e pele.  Na tentativa de conservar as funções bioquímicas essenciais, há uma 

redistribuição desse elemento no organismo (TAVARES & CARVALHO, 1992). 

Adolescentes Egípcios e Iranianos apresentando quadro de retardamento do 

desenvolvimento sexual e do crescimento foram tratados com suplementação de 

zinco, o que suprimiu o quadro apresentado. Os sintomas clássicos de 

deficiência severa são observados raramente, contudo avaliações nutricionais e 

dados clínicos de pacientes humanos sugerem que deficiência leve pode ser 

encontrada com freqüência em nações desenvolvidas (MARCHINI & OLIVEIRA, 

1998). 

                          A intoxicação por zinco inclui sintomas como emese, 

anorexia, diminuição da concentração tissular de ferro, cobre e manganês, 

artrite, hemorragia interna, desmineralização óssea, com diminuição da 

concentração de cálcio e desequilíbrio no metabolismo de cobre (GOMES, 

2002). 

 A composição da dieta tem efeitos importantes na biodisponibilidade 

do metal da dieta, possivelmente por formação de complexos com fitato, fibras, 

cálcio e caseína do leite bovino.  A natureza da ligação do zinco nas micelas de 

caseína tem implicações importantes sobre o comportamento deste micro 

elemento no trato gastrintestinal humano (TOLONEN, 1995) 

 No leite de bovinos, a maior parte do zinco está na fração não lipídica 

e somente 1% é detectado na fração lipídica (BEACH & HENNING, 1988). 

Existem evidências de que a biodisponibilidade do zinco em leite 

humano é maior do que em leite de bovinos. Somente o leite materno tem efeito 

terapêutico no tratamento de uma síndrome de má absorção de zinco conhecida 
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como acrodermatite enteropática (ECKHERT et al., 1997). Estudos realizados 

em suínos mostraram que o zinco é absorvido mais rapidamente se a fonte é 

leite humano, em comparação a leite de bovino ou fórmulas infantis à base 

desse leite (BLAKEBOROUGH et al., 1996). 

A ingestão diária recomendada para o elemento zinco é, 5mg para 

lactentes, 10mg para crianças, 15mg para adultos do sexo masculino e 12mg 

para adultos do sexo feminino. Gestantes devem ingerir l5mg e nutrizes l9mg 

durante o primeiro mês de lactação e l6mg durante o segundo mês. Em média a 

ingestão recomendada está entre 9mg/dia e 14mg/dia, sendo tolerável 40mg/dia 

para adultos (TOLONEN, 1995). 

As principais fontes de zinco para o ser humano são o leite, queijos, 

ovos, fígado, moluscos, arenque, milho e farelo de trigo (OLIVEIRA, et. al., 

2003). OLIVEIRA et. al. (2003) em uma pesquisa desenvolvida em Goiás, 

encontraram uma concentração que variou de 28,0mg/kg a 30,0mg/kg de zinco 

em milho geneticamente melhorado.  Os laticínios contribuem com uma faixa de 

l9% a 31% do zinco total ingerido por adultos no ocidente (CEE, 1987).  Para os 

animais, as fontes de zinco mais importantes são os suplementos minerais e as 

pastagens.  A concentração média de zinco em leite de bovino é de 3,42ppm a 

4,62ppm (GONÇALVES, 1999). MURTA & RHEA (1992), encontraram uma 

concentração de 2,3ppm a 5,1ppm, com média de 3,28ppm, enquanto que 

KOOPS et al., (1986), encontraram uma concentração de 4,02ppm, em média, 

para leite integral de bovino.  

 

1.4 Cobre 

O cobre, reconhecido por mais de 100 anos como um constituinte 

normal do sangue, só foi estabelecido como um micro nutriente essencial nos 

últimos anos. O interesse recente neste elemento, juntamente com vários outros 

elementos traço, aumentou devido a muitas funções teciduais deste elemento 

traço e ao risco de deficiência potencial, apesar de improvável (TOLONEN, 

1995). As concentrações de cobre são maiores no fígado, cérebro, coração e 

rim. O músculo contém baixa concentração de cobre, mas devido à sua grande 

massa, o músculo esquelético contém aproximadamente 40% de todo o cobre 
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no corpo (KRAUSE & MAHAN, 2003). As investigações recentes avançaram 

muito no conhecimento sobre os papéis fisiológicos, a homeostase e as 

necessidades do cobre nos processos biológicos. 

A suplementação parenteral com cobre aumenta os níveis sangüíneos 

deste elemento e influencia no ganho de peso em bezerros. A disponibilidade do 

cobre é relativamente baixa, para a maioria das espécies animais. Sua absorção 

e retenção dependem da fórmula química na qual o elemento é ingerido, do nível 

dietético dos outros minerais, da presença de substâncias orgânicas e da acidez 

do conteúdo intestinal na área de absorção (MAYNARD & LOOSLI, 1974). 

 O cobre é um elemento essencial ao organismo animal e humano, 

mas em pequenas concentrações, sendo tóxico se ingerido em concentrações 

acima das necessidades do organismo.  MAYNARD & LOOSLI (1974) 

demonstraram que uma diminuta parcela de cobre é necessária, juntamente com 

o ferro, para formação da hemoglobina. Parece claro que o cobre exerce 

influência no metabolismo do ferro ao nível celular. Este mineral é um integrante 

ou ativador de várias enzimas, principalmente oxidase ácido-ascórbica, 

tirosinase, oxidase citocrômica e catalase. Em suínos, a atividade oxidase 

citocrômica é acentuadamente reduzida na deficiência cúprica, sendo que a 

catalase hepática decresce em menor extensão (UNDERWOOD, 1977).  

  Cerca de 40% da taxa total de cobre no organismo acha-se na 

massa muscular. Existem reservas na medula óssea, fígado, e em menor 

extensão em outros órgãos.  A taxa total corresponde a apenas uma diminuta 

fração do montante de ferro encontrado no organismo.  A taxa cúprica diminui 

grandemente quando a dieta é deficiente. Semelhantemente ao ferro, uma 

substancial reserva de cobre no nascimento tem o especial propósito de atender 

às exigências de crescimento durante o período de lactação, pois o leite tem 

uma concentração muito baixa deste elemento em sua composição (MAYNARD 

& LOOSLI, 1974).   

Os animais são capazes de armazenar grandes concentrações de 

cobre no fígado. O nível normal no sangue não indica o nível das reservas 

hepáticas, entretanto, este cobre hepático permite uma avaliação da real 

situação, mostrando as reservas disponíveis para futuros períodos críticos. 

Entretanto, devido à facilidade em se colher amostras de sangue, o cobre do 



 34

plasma sanguíneo é freqüentemente usado na avaliação dos níveis 

(UNDERWOOD, 1977).   

Os valores de cobre do fígado de animais adultos em dietas normais e 

superestimadas são reportados como sendo de 200ppm em comparação com 

11ppm de cobre em dietas deficientes. Os indivíduos, com deficiência deste 

elemento apresentam-se com diarréia, perda de apetite e anemia, alterações de 

pêlo e sintomas nervosos. Especificamente, o embranquecimento de pêlo e lã 

representa uma falha na formação da melanina, processo para o qual a enzima 

cuprosa tirosinase é solicitada. Todavia, o uso indiscriminado de suplementos 

cúpricos, em misturas minerais ou de outra forma, deve ser evitado, uma vez 

que ingestões elevadas são tóxicas, pois são acumuladas em grandes 

quantidades principalmente no fígado.  A administração de 30mg de cobre por 

dia durante um extenso período provocou icterícia hemolítica em ovelhas, de 

acordo com verificações feitas na Austrália (UNDERWOOD, 1977).  

O cobre como constituinte da ceruloplasmina (ferroxidase I) é 

importante para a transformação do Fe2+ em Fe3+, que é a forma disponível. A 

presença de níveis elevados de molibdênio e enxofre (tiomolibdato) induz a 

deficiência de cobre, sendo que o nível elevado de zinco também pode 

prejudicar a absorção. A deficiência de cobre, além de provocar anemia, 

prejudica a formação dos ossos, com falha na deposição de cálcio na matriz 

óssea, causa ainda paralisia no recém-nascido (aplasia da mielina), e fibrose no 

miocárdio.  O nível de cobre recomendado para bovinos está na faixa de 

8ppm/dia a 10ppm/dia, não devendo ser esquecido que níveis elevados de 

molibdênio aumentam as exigências.  O limiar tóxico para bovinos é de 100ppm 

e para ovinos 25ppm (AMMERMAN, et al., 1997). 

No organismo humano, existe uma concentração de 80mg de cobre, 

distribuído no fígado, músculos, ossos, coração e cérebro, sendo de grande 

importância para a proteção celular nas enfermidades como artrites, infecções e 

câncer. O cobre desempenha no organismo uma função antioxidante 

(TOLONEN, 1995). A necessidade de cobre é de 1,0mg/dia a 2mg/dia, sendo 

tolerável 10mg/dia (DRIs) Dietary Reference Intakes (2004) para manutenção do 

organismo humano. O risco de problemas cardíacos e circulatórios aumenta nas 
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carências de cobre, particularmente, quando acompanhada de carência de 

selênio (VELOSO et al., 1996b). 

 

1.5 Ferro 

Apesar do organismo animal conter cerca de 0,004% de ferro, este 

elemento desempenha um papel central nos processos vitais. Como um 

componente do pigmento respiratório, a hemoglobina, o ferro é essencial para o 

funcionamento de todos os órgãos e tecidos de todas as espécies.  Ocorre como 

um núcleo ferro-porfirina, conhecido como ‘heme’, não apenas na hemoglobina, 

mas também em proteína que são componentes de citocromo c, peroxidase, 

catalase e outras enzimas. Assim, é um componente de portadores de oxigênio 

e de catalisadores oxidantes ou enzimas.  Mais da metade do ferro presente no 

organismo humano está na forma de hemoglobina (TOLONEN, 1995).   

Parte está presente em uma outra proteína, a mioglobulina; além 

disso, uma reserva variável está localizada no fígado e, secundariamente, no 

baço e rins. Sua síntese em hemoglobina ocorre pela vida toda, bem como 

durante o período de crescimento, quando o volume total de sangue está sendo 

aumentado.  Se as células não forem renovadas tão rapidamente quando 

destruídas, ou se não houver aumento no número de células necessárias para 

elevar o volume de sangue em crescimento, o resultado será a anemia.  A taxa 

normal para a maioria dos mamíferos oscila entre 10g/100mL a 18g/100mL de 

sangue, dependendo da espécie, sexo, e idade (MAYNARD & LOOSLI, 1974). 

A anemia resultante de ferro-deficiência semelhante à que é 

produzida quando de uma baixa ingestão de proteínas, dá-se em função da 

ausência de um fator necessário à formação hemoglobínica, podendo ocorrer 

em qualquer fase da vida, sempre que o suprimento do mineral se torne 

deficiente para cobrir as necessidades do organismo.  Pode muito bem se 

desenvolver em certas espécies durante o período de amamentação, pois o leite 

é muito pobre em ferro (MAYNARD & LOOSLI, 1974).  O ferro é absorvido 

principalmente no intestino delgado. Inúmeros estudos revelam que, uma vez 

absorvido o ferro, este é tenazmente mantido pelo organismo, que não o elimina 
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em quantidades apreciáveis, exceto por acidentes, com perdas de sangue 

(MAYNARD & LOOSLI, 1974).  

Uma comparação dos minerais componentes do leite e do recém-

nascido indicou que, enquanto os outros componentes eram idênticos em 

concentrações, a percentagem do ferro no resíduo do leite era apenas um sexto 

da taxa de ferro no resíduo do recém-nascido. Foi constatado que havia uma 

percentagem muita mais elevada de ferro presente no nascimento que mais 

tarde na vida. Esta provisão da natureza relativa à reserva de ferro no nenê ou 

na cria nova nem sempre prima pela sua suficiência, a reserva no recém-nascido 

é influenciada pela dieta da mãe durante a gestação (TOLONEN, 1995). 

Exceto o leite, a maioria dos alimentos, contém taxas muito variadas 

de ferro em relação às necessidades do organismo (OLIVEIRA et al, 2003).  A 

deficiência de ferro é doença comum em suínos e humanos, mas rara em 

ruminantes, a não ser que haja perdas crônicas de sangue (GONÇALVES, 

1999). 

OLIVEIRA et al (2003), determinaram a concentração de ferro em 

milho geneticamente melhorado e encontrou valores que variaram de 28,4mg/kg 

a 36,8mg/kg em uma pesquisa desenvolvida em Goiás, sendo considerado 

excelente fonte de ferro. 

A deficiência de ferro, precursora da anemia, é a mais comum de 

todas as doenças nutricionais. Nos EUA e em todo o mundo, essa deficiência é 

a causa mais comum de anemia tanto em crianças como em mulheres durante 

os anos férteis. Os grupos considerados de maior risco de anemia por 

deficiência de ferro são bebês com menos de 2 anos de idade, meninas 

adolescentes, mulheres grávidas e idosos. As adolescentes grávidas estão 

freqüentemente em alto risco devido aos hábitos nutricionais precários. O 

estágio final da continuidade da deficiência de ferro se manifesta por anemia 

hipocrômica, microcítica (KRAUSE & MAHAN, 2003). 

O conteúdo de ferro nos adultos da espécie humana encontra-se na 

faixa de 3g a 4g (65% aproximadamente está na hemoglobina e 10% na 

mioglobina, e o restante no fígado, baço, rins, medula óssea e outros órgãos).  

Uma ingestão de 18mg de ferro por dia, é o ideal para um indivíduo adulto da 
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espécie humana. A cafeína inibe significativamente a absorção de ferro. A 

ingestão de 30mg a 60mg de ferro por dia, foi sugerida para manutenção. 

Entretanto a suplementação com vitamina C após as refeições duplicam a 

absorção de ferro e inibem o desenvolvimento da anemia (TOLONEN, 1995). 

Esse mesmo autor cita que na carne bovina tem 50% a 60% de ferro HEME, que 

é mais disponível que o ferro existente nos vegetais. 

 

1.6. O Estado de Goiás: caracterização do território 

 O Estado de Goiás com a área terrestre de 341.289,5 km², ocupa o 

5º lugar em extensão no Brasil, e conta com uma população de 4.514.967 

habitantes. É um dos Estados da Federação de maior concentração de 

rebanhos destinados a pecuária de corte e leite. Ocupa o 3º lugar no ranking 

brasileiro, com um rebanho de 20.419.803 de cabeças (GOIÁS/ANUÁRIO, 

2006).  Possui crescimento emergente da agroindústria, principalmente do setor 

de laticínios, onde se concentra uma grande quantidade de pequenas indústrias 

de processamento de leite e derivados, carne e derivados. Contando atualmente 

com mais de 400 unidades industriais de pequeno, médio e grande porte. 

 O Anuário Estatístico do Estado de Goiás (2006) divide o Estado em 

cinco (5) unidades regionais ou mesorregiões assim denominadas: Noroeste, 

Norte, Centro, Leste e Sul. Sua distribuição está representada na Figura 1 do 

anexo B. 

 A mesorregião, Noroeste Goiano possui três microrregiões, que 

compreende 22 municípios. Sua economia está baseada basicamente na 

criação extensiva de bovinos para corte. Sua produção leiteira é oriunda de 

animais mestiços, e de baixo valor zootécnico.  Há também extrativismo mineral 

de pedras preciosas e ouro. 

O Norte Goiano compõe-se de duas microrregiões, com 22 

municípios.  Esta mesorregião destaca-se pela criação de bovinos de corte em 

regime extensivo, com pequena produção de leite. É importante na exploração e 

extração de minérios (níquel e amianto). 

O Centro Goiano é a mesorregião que está localizada a capital do 

Estado de Goiás, possui cinco microrregiões em franco desenvolvimento 
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agroindustrial, com 71 municípios com aglomerado urbano acentuado. Há 

criação de bovinos em sistema extensivo, semi-extensivo, com tendências para 

desenvolver sistema de criação intensiva em propriedades mais tecnificadas.  O 

rebanho tanto o leiteiro quanto o de corte possui animais de melhor valor 

zootécnico e a produção de carne e leite nesta região é bem acentuada. 

O Leste Goiano localiza-se próximo ao Distrito Federal, possuindo 21 

municípios no entorno de Brasília. Mostra tendência ao crescimento de sua 

atividade leiteira, devido à demanda da capital Federal e entorno. Sua pecuária 

de corte em regime extensivo é predominante. 

O Sul Goiano divide-se em seis microrregiões, com 71 municípios. 

Destaca-se por sua produção leiteira, com alguns municípios fazendo parte da 

bacia leiteira do Estado, onde se concentra a maior parte dos laticínios. Há 

exploração de lavouras de soja, algodão, milho, arroz e feijão (IBGE/SEPLAN-

GO, 2006).  Existe extrativismo de minérios (fosfato, nióbio, liga de ferro e 

cristais).  

O clima em Goiás varia de região para região. É quente e seco no 

Norte do Estado e ameno no Sul. Já na Chapada dos Veadeiros, a parte mais 

alta do relevo de Goiás (1700m), o clima é temperado e, às vezes, muito frio, 

onde os ventos são também muito intensos. 

 Há duas estações bem definidas: a da seca, que vai de abril a 

outubro, e a das águas ou das chuvas, que vai de novembro a março. 

 O solo, o clima e a intensidade das chuvas contribuem para a 

variedade de vegetação de Goiás, cujos tipos de vegetação são: cerrados e 

florestas tropicais (FERREIRA, 1990). 

 

1.7 Fundamentos da técnica de absorção atômica 

A absorção de energia pelos átomos no estado fundamental, estado 

gasoso, é a base da Absorção Atômica. A compreensão deste processo de 

absorção de energia tem o seu fundamento no estudo da origem das linhas 

escuras de Franhofer no espectro do sol. Quando uma radiação de um 

comprimento de onda apropriado passa através de um vapor contendo átomos 
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no estado fundamental, parte da radiação pode ser absorvida de acordo com o 

processo M + hv = M*, onde M é o átomo no estado fundamental (não excitado) 

e M* é o átomo excitado. O que produz este processo é a relação entre a sua 

freqüência, v, e a diferença de energias entre o estado excitado E* e a do estado 

fundamental, E. A probabilidade de ocorrer o processo de absorção é 

proporcional à concentração de átomos M no caminho ótico e a intensidade da 

radiação incidente sobre estes átomos. 

Os componentes incluem uma fonte que, geralmente é uma lâmpada 

de cátodo oco ou de descarga elétrica, uma célula de absorção, que geralmente 

é uma chama, mas pode ser forno de grafite ou uma célula de quartzo aquecida; 

um monocromador, um foto-detector e um sistema de leitura. 

1.8 Lâmpadas de Cátodo Oco 

A lâmpada contém um gás inerte, geralmente neônio ou argônio, em 

baixa pressão. Quando uma voltagem geralmente de 300v a 500v é aplicada 

entre o ânodo e o cátodo, o gás inerte é ionizado e uma corrente de geralmente, 

5mA a 30mA flui através do tubo. A corrente é transportada pelos elétrons e 

pelos íons positivos. Os íons positivos incluem os íons do gás inerte e os íons 

metálicos do catodo oco. As colisões a alta velocidade entre os íons de gás e os 

átomos metálicos do catodo oco deslocam alguns destes átomos metálicos da 

superfície do catodo (MANING, 1970).  

A Espectroscopia de Absorção Atômica consiste na radiação de uma 

fonte externa, que pode ser a Lâmpada de Cátodo Oco, emitindo uma linha 

espectral correspondente à energia requerida para um elétron passar de um 

estado fundamental para um estado excitado. Esta radiação passa através da 

chama. Os átomos são excitados na chama e absorvem radiação com 

características espectrais apropriadas; a radiação não absorvida passa através 

de um monocromador, que isola a linha espectral desejada, passando-a para o 

detector (PRICE, 1978; KOOPS et al., 1996). 

Os fundamentos da Espectroscopia de Absorção Atômica foram 

estabelecidos inicialmente em 1955 por Walsh. Atualmente cerca de 70 

elementos diferentes têm sido determinados por métodos de Espectroscopia de 

Absorção Atômica.  
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 2.1 Amostragem 

 

Adotando o critério estabelecido no anuário estatístico do Estado de 

Goiás da Secretaria do Planejamento (GOIÁS, 2006) que dividiu o Estado de 

Goiás em cinco mesorregiões e seguindo-se o modelo estatístico de 

amostragem ao acaso (SPIEGEL, 1978; BRASIL/MS/ANVISA, 2005) foram 

colhidas 12 amostras de cada órgão e tecidos musculares em cada mesorregião 

sendo 60 amostras de carne (coxão, paleta e pescoço), 60 de fígado e 60 de rim 

de bovinos, abatidos em estabelecimentos sob Inspeção Estadual, em 

municípios pertencentes a essas mesorregiões no período de janeiro a 

dezembro de 2006, perfazendo um total de 180 amostras para os órgãos e 

tecidos musculares coletados. As amostras de cada tipo foram colhidas de um 

mesmo animal após o abate, e imediatamente acondicionadas individualmente 

em sacos plásticos de polietileno, sendo lacradas e identificadas. Após uma 

amostragem prévia com peso mínimo de 500g para cada tipo, foram colocadas e 

mantidas em caixas isotérmica contendo gelo picado até a chegada ao 

laboratório do CPA/EV/UFG onde foram processadas utilizando-se os critérios 

de homogeneidade e granulometria. Para os ensaios analíticos, foram 

preparadas amostras em duplicatas, obtendo-se assim repetibilidade e teor 

médio. 

Uma vez no laboratório, foram colocadas à temperatura ambiente e 

homogeneizadas com auxílio de moedor de carne, modelo CAF, em aço 

inoxidável. Foram utilizados também controles, chamados de brancos que foram 

submetidas às mesmas etapas de preparo que as amostras, inclusive os 

tratamentos térmicos. 
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2.2 Equipamentos e materiais de laboratório 

Espectrofotômetro de Absorção Atômica (EAA) com corretor de 

background, modelo GBC AA 932 e Atomic Absorption Spectrometer, com 

chama, forno de grafite e gerador de hidreto, modelo Analytik jena ZEEnit 700, 

de alta sensibilidade. Balança analítica, com quatro casas decimais. Chapa 

aquecedora; Cadinhos de porcelana. Baecker de 100mL, 250mL. Balão 

volumétrico com capacidade de 50mL, 100mL, 25mL, 200mL, 500mL e 1000mL. 

Forno mufla. Pinças de metal, haste longa. Papel de filtro quantitativo filtração 

média, diâmetro 12,5cm. Pipetas volumétricas de 1,0mL, 5,0mL e 10,0mL. Água 

destilada e deionizada.  Lâmpadas de cátodo oco, específicas para cada 

elemento (Cd, Pb, Cu, Fe e Zn). Gás acetileno, grau de pureza AA. Ar sintético 

como suporte e para arraste da solução na câmara de absorção. 

 

 2.3 Reagentes e soluções 

Ácido clorídrico P. A, d = 1,19g/mL.  

Ácido nítrico P. A.  

Solução de ácido nítrico e clorídrico 50% v/v. 

Solução padrão estoque de 1000mg/L do elemento metálico: cádmio, chumbo, 

cobre, ferro e zinco. Solução intermediária, concentração de 50mg/L. 

Solução padrão de trabalho, de acordo com a curva de calibração específica 

para cádmio, chumbo, cobre, ferro e zinco a ser determinado. 

Branco para zerar o aparelho: adiciona-se 10mL da solução de ácido nítrico e 

clorídrico concentração 50%, completa-se o volume para balão volumétrico de 

50mL com água destilada deionizada, mantendo-se as mesmas condições de 

pH e tensão superficial de amostras e padrões de trabalho. 
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2.4 Digestão da amostra 

Após pesagem, as amostras foram desidratadas em estufa, 

carbonizadas em chapa aquecedora e incineradas em forno mufla por um 

período de doze horas  em temperatura variando de 200ºC a 500ºC para 

obtenção de cinzas brancas, isentas de carbono. 

As cinzas frias foram tratadas com 10mL de solução a 50% de ácidos 

clorídrico e nítrico em partes iguais e levadas à chapa aquecedora até completa 

solubilização. A solução após resfriamento à temperatura ambiente, foi filtrada 

em papel de filtro quantitativo, filtração média, diâmetro 12,5cm, utilizando balão 

volumétrico com capacidade para 50mL, o volume do balão foi completado com 

água destilada deionizada sendo, obtidas as diluições específicas para cada 

elemento a ser determinado. 

Paralelamente, foram executados testes de recuperação e branco. 

Obteve-se a curva de calibração específica dos elementos em análise, o 

espectrofotômetro foi otimizado e, realizadas as leituras do branco, dos padrões 

e, posteriormente das amostras.  

Quando necessário, foram realizadas diluições da amostra a fim de se 

obter leituras dentro da faixa ótima de trabalho. As alíquotas foram diluídas em 

solução de ácido clorídrico 0,5N, para manter as mesmas condições de pH e 

viscosidade. 

Teste de branco é uma solução obtida a partir do tratamento nas 

mesmas condições de amostras, inclusive pH e tensão superficial, empregando-

se os mesmos reagentes utilizados para extração e eliminação da matéria 

orgânica em solução, utilizando-se água destilada deionizada, exceto o analito 

que não se faz presente. É utilizado para zerar e calibrar o equipamento no 

momento da leitura de padrões e amostras (LEITE, 1998).  

Simultaneamente, a cada grupo de amostras analisadas, efetuou-se o 

teste de recuperação e branco, fortificando uma amostra com teor conhecido do 

elemento pesquisado. Foi então preparada uma curva de calibração específica 

para os elementos analisados. Otimizou-se o espectrofotômetro de absorção 

atômica, fazendo a leitura do branco, padrões e amostras. Calculou-se o 

resultado, bem como a percentagem de recuperação e o coeficiente de 
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correlação (R) para verificar a exatidão do método, observando se não houve 

interferências químicas e/ ou espectrais (LEITE, 1998).  

 

  2.5 Vidrarias e reagentes  

Utilizou-se vidraria de uso comum em laboratório, que passou pelas 

seguintes etapas de limpeza e desmineralização de elementos contaminantes; 

banho em solução de hipoclorito de sódio de alta pureza na concentração 

1:2000 (v/v), lavagem em detergente neutro a 2% e com água deionizada, 

enxágüe em água deionizada, seguido de banho em solução de ácido clorídrico 

grau espectrofotometria  de absorção atômica (EAA) a 50% (v/v) e enxágüe com 

água deionizada. 

 Foram utilizados reagentes usuais para EAA, tais como ácido nítrico 

e ácido clorídrico Spectrosol de qualidade para análise, padrões próprios de 

cada elemento, e ampolas de titrisol Merck, grau de pureza EAA. 

 

2.6 Procedimentos 

As amostras foram preparadas em moedor, marca C.A.F./WBG, 

modelo 101/174270, em aço inoxidável para evitar contaminação das mesmas 

com resíduos de metais. Assim preparadas foram analisadas em conformidade 

com a metodologia proposta em Métodos de Análise de Resíduos Biológicos em 

Produtos de Origem Animal para músculo, fígado e rim (BRASIL, 1994). 

A matéria orgânica das amostras foi completamente destruída por 

meio de tratamento em forno mufla com alta temperatura, empregando solução 

de nitrato de magnésio e ácido nítrico para oxidar a matéria orgânica, a fim de 

obter cinzas brancas. A cinza foi dissolvida em ácido clorídrico e a solução 

obtida foi analisada em espctrofotômetro de absorção atômica.  

Os elementos chumbo e cádmio foram separados da amostra e 

concentrados com pirrolidinoditiocarbamato de amônia (ADPC) P.A. em pH 2,3 +
 

0,1.  

As análises foram realizadas em duplicata e a leitura em três 

replicatas, emitindo-se a média e desvio padrão das leituras, e testando-se 
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alguns resultados em outro equipamento de modelo Analytik jena 700 com a 

finalidade de validar os resultados obtidos.  

 

2.7 Determinação dos limites de detecção 

Limite de detecção e determinação é o menor valor determinado, em 

confiabilidade de precisão e exatidão aceitáveis, para aquela condição analítica. 

Para o limite de determinação considera-se que não se atingiu o limite da 

técnica, método ou equipamento (LEITE, 1998). 

Para a determinação do teor mínimo medido a partir do qual pode-se 

deduzir a presença dos elementos em estudo foram feitas determinações de 

padrões sob as mesmas condições utilizadas para as amostras, constando de 5 

repetições  para os micro-elementos  chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro.  

Após as determinações, foram calculados a média e o coeficiente de variação 

para cada uma das concentrações de padrão utilizadas. Cada valor de 

concentração foi registrado em um gráfico da percentagem de CV em função da 

concentração do analito, no qual admitindo-se um CV máximo de 20% para cada 

elemento, obteve-se a concentração mínima detectável pela metodologia, ou 

seja, o limite de determinação (BRASIL, 1994).  As concentrações de padrão 

utilizadas para a determinação dos limites de detecção estão dispostas na 

Tabela 1. 

Tabela 1. Concentrações de padrão de cada microelemento utilizadas na                        
determinação dos limites de detecção.  2006. 

Elemento                                             Concentrações de padrão (mg/L) 

Chumbo                                                          0,10; 1,00; 1,50; 2,00 

Cádmio                                                           0,01; 0,02; 0,04; 0,10 

Zinco                                                               0,50; 1,00; 1,50; 2,00 

Cobre                                                              0,50; 1,00; 1,50; 2,00 

Ferro                                                               0,50; 1,00; 1,50; 2,00  

     FONTE: BRASIL, 1994 



 45

Após estabelecer o Limite de Determinação e Detecção em solução 

padrão, o resultado encontrado foi convertido para um teor médio de amostra. O 

cálculo foi realizado considerando como massa ideal da amostra, os valores 

teoricamente adotados para cada metodologia. Portanto, considerou-se 15,0g a 

massa ideal da amostra para a determinação de chumbo, cádmio, zinco, cobre e 

ferro.  

 Para estabelecer o Limite de Determinação (LD) dos micro-elementos 

chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro, o cálculo foi realizado utilizando a seguinte 

equação: 

LD teórico = (concentração obtida para o padrão x volume inicial) / (massa da 

amostra x alíquota tomada) 

Enquanto que para o microelemento zinco, a equação foi a seguinte: 

LD teórico = (concentração do padrão x fator de diluição utilizado na amostra x 

volume inicial) / massa da amostra 

As restrições citadas para o método de rotina, principalmente os 

efeitos da matriz da amostra, dificilmente reprodutíveis nos padrões, levaram ao 

desenvolvimento do método das adições. Alíquotas iguais da solução amostra, 

foram colocadas em balões de mesmo volume aos quais foram adicionadas 

quantidades crescentes e conhecidas do elemento a dosar. Adicionou-se o 

padrão do elemento a dosar à amostra, em concentrações de acordo com a 

curva de calibração,  submetendo estas quantidades conhecidas às mesmas 

interferências sofridas pelo elemento na amostra. Corrigiu-se a viscosidade, por 

ser bastante diferente no padrão e na amostra. A seguir, foram determinados os 

elementos de cada balão, realizando-se três leituras, intercaladas por leituras do 

branco. Obteve-se então uma curva de calibração absorbância versus adições 

em mg/L. Prolongou-se a curva até o eixo das adições sendo que a intersecção 

forneceu a concentração do elemento na solução diluída.  A vantagem desse 

método é que o analista trabalha sempre dentro dos limites de quantificação 

estabelecidos pela curva de calibração de cada elemento traço a dosar, 

fornecendo conseqüentemente ótima reprodutibilidade. Os cálculos finais são 

idênticos aos do método de rotina, subtraindo-se o valor do padrão adicionado 

após as leituras em concentração (mg/L), conforme a seguinte equação: 
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Concentração [mg/L] = C x V x FD/P, onde C = concentração do elemento na 

solução da amostra (mg/L), V = volume inicial da solução da amostra em (mL), P 

= peso da amostra em  (grama), FD = fator de diluição = volume inicial da 

solução da amostra diluída (mL) / volume da alíquota tomada (mL).  

2.8 Preparo para as análises de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro. 

 

 Alíquotas de cerca de 15,0g de amostras de carne, fígado e rins 

foram pesadas em cadinhos de porcelana de 150mL.  A seguir foram 

submetidas à evaporação e secagem em estufa de circulação forçada de ar, em 

temperatura de 100+5º C. Posteriormente, foram tratadas termicamente por 

meio da pré-queima em chapa elétrica com temperatura regulável a 200ºC, 

sendo então levadas ao forno mufla para carbonização a 300 ºC por 8 horas. 

  Após resfriamento, até atingirem 35ºC foram umedecidas com 2,0mL 

de nitrato de magnésio a 50%, e imediatamente secas em chapa elétrica a 100 

ºC e calcinadas a 500ºC por 6 horas. As cinzas completamente brancas foram 

dissolvidas e solubilizadas em uma mistura de ácido clorídrico e ácido nítrico 

50% v/v para determinação de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro (BRASIL, 

1992). Todo o conteúdo do cadinho foi filtrado utilizando-se papel de filtro 

quantitativo, filtração média, diâmetro 12,5cm para balões volumétricos de 50mL, 

completando-se o volume com água destilada deionizada, grau de pureza EAA 

(ARNAUD et al., 1992). 

Inicialmente foi realizado o preparo da solução padrão para a 

construção da curva de calibração utilizando-se chumbo e cádmio metálico 

Merck, grau de pureza EAA (99,99%) da seguinte forma: dissolveu-se 

separadamente 1,0g de chumbo e cádmio metálico em ácido nítrico 50%, 

completando-se o volume para 1000mL, para obter concentração de 1000mg/L. 

Desta solução preparou-se uma intermediária de 50mg/L, como estoque. A partir 

desta solução intermediária, preparou-se diluições para a curva de calibração 

nas concentrações de 1,0mg/L; 2,0mg/L; 3,0mg/L, para o chumbo e 0,20mg/L; 

0,40mg/L, 0,80mg/L, para o cádmio. Nessa preparação foram utilizados balões 

volumétricos de 50mL completando-se o volume com ácido clorídrico 0,5N de 

maneira que padrões e amostras apresentassem as mesmas condições finais de 



 47

concentração e pH no momento da leitura. As condições do equipamento para 

proceder à leitura de padrões e amostras podem ser observadas na Tabela 2. 

 
Tabela 2. Condições para determinação de chumbo e cádmio em 
Espectrofotômetro de Absorção Atômica, modelo GBC AA 932.                                            

Elemento / Condições do Aparelho                        Chumbo           Cádmio 

Comprimento de onda (nm)                                           217,0                 228,8 

Tempo de leitura (s)                                                       0,5                      0,5 

Fenda (nm)                                                                     1,0                     0,5 

Fluxo de acetileno (mL/min)                                            13                     13 

Fluxo de ar (mL/min)                                                       30                     30 

Corretor de background                                                  sim                   sim 

Chama estequiométrica                                                Oxidante          Oxidante 

Sensibilidade típica (mg/L)                                             0,016               0,007 

Corrente da lâmpada (mA)                                               5,0                 3,0 

FONTE: MANUAL DE MÉTODOS, GBC 932 (1997) 

 

2.9 Curva de calibração típica para chumbo (Figura 2), Anexo B.  

Maior linearidade da curva de calibração significa maior poder de 

resolução do método de absorção atômica, e conseqüentemente, maior 

sensibilidade conferindo resultados reprodutivos e isentos de interferentes na 

determinação analítica. Em decorrência de uma linearidade em acordo com as 

concentrações propostas obtém-se um coeficiente de correlação (R) que 

expressa a relação de x e y, isto é, representado pela concentração em mg/L em 

relação às leituras obtidas como resposta da sensibilidade do aparelho. 

 

2.10 Curva de calibração típica para cádmio (Figura 3, Anexo B). 

Uma forma de observar a linearidade é considerar a relação entre a 

leitura e a concentração, que nesse caso chama-se fator de resposta para a 

linearidade (FL). 
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FL = leitura/concentração 

                 No caso do presente estudo o coeficiente de variação foi inferior a 

2%, pois o desvio padrão foi baixo (0,2%), indicando maior resolução e 

homogeneidade para os resultados das amostras (LEITE, 1998). 

 

 2.11 Determinação de zinco, cobre e ferro. 

A partir das soluções nítricas obtidas da pesagem de 15,0g de 

amostra, foram preparadas diluições na concentração de 5:50, para o cobre, 

ferro e zinco de maneira que as leituras ficassem dentro da faixa da curva de 

calibração estabelecida para o elemento em estudo. Uma vez diluídas, as 

amostras foram utilizadas para determinação do teor de zinco, cobre e ferro no 

espectrofotômetro de absorção atômica GBC AA 932, conforme as condições 

descritas na Tabela 3. 

Tabela 3. Condições para determinação de zinco, cobre e ferro em 
Espectrofotômetro de Absorção Atômica, MODELO GBC AA 932. 

Parâmetros                                                             Condições  

                                                                          Elemento Químico

                                                                Zinco             Cobre          Ferro

Comprimento de onda [nm]                     213.9            324.7         248.3 

Fenda [nm]                                                0.5                0.5             0.2 

Tempo de leitura [Seg.]                             0.5                0.5             0.5 

Corretor de background [deutério]            sim               sim             sim 

Fluxo de acetileno [mL / min]                     25                 25               25 

Fluxo de ar [mL / min]                                 40                 40              40 

Corrente da lâmpada [mA]                         5.0                 3.0            7.0 

Tipo de chama [Ar – acetileno]                0xidante       Oxidante     Oxidante 

FONTE: MANUAL DE MÉTODOS, GBC 932 (1997) 
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 2.12 Curva de calibração típica para zinco, cobre e ferro (Figuras 4, 5 e 6, 
Anexo B). 

                 Fundamenta-se nos seguintes princípios: 

a) os pontos para a obtenção da curva de calibração devem objetivar 

uma variação ao redor de 20% em torno do valor estimado para a substância a 

ser mensurada, b) o número de pontos que deve conter uma curva de calibração 

deve ser de no mínimo 3 para maior exatidão c) a equação da reta é definida 

por: y = ax + b, onde: a = coeficiente angular e expressa a inclinação da curva 

aos eixos (inclinação), b = coeficiente linear, expressa a intersecção da curva 

aos eixos (origem ordenada), d) a equação da reta torna-se mais atrativa quando 

se introduz o coeficiente de correlação (R), que expressa a relação de x e y na 

curva, permitindo a avaliação da resposta e recuperação analítica do 

instrumento de medida, no presente estudo, trabalhou-se com um coeficiente de 

correlação próximo a um (1), ou seja, o valor de R teve que satisfazer a 

inequação: -1 < R < 1, que permitiu a obtenção de um intervalo de confiança 

capaz de conferir ao método uma reprodutibilidade máxima. Os valores de R 

somente são iguais a mais 1 ou menos 1 nos casos em que os pontos estão 

totalmente em linha reta (LEITE, 1998). 

 

2.13 Análise Estatística 

Na análise estatística dos dados empregou-se o teste de Tukey para 

comparação entre as médias dos teores de microelementos pesquisados nos 

órgãos dos bovinos entre as mesorregiões do Estado de Goiás (SAS, 2002). 

As análises foram realizadas em duplicata, sendo que para a análise 

estatística utilizou-se o modelo matemático para a análise dos dados: 

Yij = µ +  τi + εij ,   onde: 

yij:  observação coletada em uma unidade experimental que recebeu o i-ésimo 

tratamento  (i = 1, 2, ..., b), na j-ésima repetição (j = 1, 2, ..., r); 

µ:  constante inerente a todas as observações (média geral); 



 50

τi:  efeito proporcionado pelo tratamento; 

εij:  efeito aleatório (erro) na unidade experimental observada. 

Neste modelo são conhecidos apenas os valores observados das 

médias. Os termos do segundo membro serão estimados conforme se segue:  

3.5.1. Soma do quadrado total 

              b   

SQtotal = Σ (yij)2 – (y.i=1) 

3.5.2. Soma do quadrado de tratamentos 

                       b    

SQtratamentos = [Σ (yi.)2]/r – (y..)2/n 

                      i=1 

3.5.3.  Soma do quadrado dos Erros 

SQerro = SQtotal – SQtratamentos  

Estes parâmetros foram utilizados para construção do quadro de 
análise de variâncias (Quadro 1). 

F.V. G.L. SQ QM F 

Tratamentos b – 1 SQtratamentos SQTrat/GLTrat QMTrat./QMErro

Erros (b – 1)(r – 1) SQtotal – SQtrat  SQErro/GLErro - 

Total br – 1  SQtotal - - 

QUADRO 1. Análise de variância para experimentos inteiramente casualizados 

F.V.: fonte de variação; G.L.: grau de liberdade; SQ: soma de quadrado; QM: quadrado médio; 
F: teste Tukey. 
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Esses procedimentos estatísticos foram empregados para avaliação 

dos resultados obtidos, e estes, serão tabulados em um quadro auxiliar (Quadro 

2) 

RepetiçõesTratamentos 
1 2 3 ... R 

Σyi.

1 Y11 Y12 Y13 ... Y1j Yi.

2 Y21 Y22 Y23 ... Y2j Yi.

3 Y31 Y32 Y33 ... Y3j Yi.

... ... ... ... ... ... ... 

B Yi1 Yi2 Yi3 ... Yij Y..

Quadro 2. Medidas do teor da determinação de microelementos nas amostras. 

r: número de repetições; b: número de tratamento 

B. número de tratamentos; 2. τ - nº de repetições SAS/BASIC Program                

(SAS, 2002).  

 

2.14 Estatística descritiva 

Foram calculados os parâmetros de tendência central, principalmente 

a média. Para conhecer melhor a dispersão dos resultados em torno da média, 

foram calculados os parâmetros de dispersão, desvio padrão, coeficiente de 

variação (CV), e os valores máximo e mínimo dos teores de microelementos em 

músculo, fígado e rim de cada mesorregião (SPIEGEL, 1978). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Otimização das metodologias adotadas 

Para determinação dos diferentes elementos estudados foram 

utilizadas porções de amostras de corte muscular (coxão, paleta e pescoço), 

fígado e rim ao acaso, devidamente homogeneizadas. Quanto ao preparo da 

amostra, a via seca foi escolhida por se tratar de método mais seguro, além de 

bastante usual para a análise dos elementos em estudo, utilizando tecido animal 

como matriz (AOAC, 2005). Dentre as formas de proceder à desidratação da 

amostra, foi testada a secagem em estufa a 105 ºC, e em chapa elétrica, e forno 

mufla tendo a escolha recaída sobre a secagem em estufa, uma vez que esta 

técnica não exige um rigoroso controle ao longo de todo o processo, 

possibilitando inclusive a secagem durante a noite e final de semana. 

A pré-queima foi otimizada em chapa elétrica, apesar de ser usual sua 

realização diretamente na mufla porque as amostras apresentam grande 

tendência a se projetar para fora do cadinho.  Portanto, optou-se por controlar 

atentamente o processo, de forma a minimizar a projeção da amostra, evitando 

superaquecimento e perda de matriz durante a operação (AOAC, 2005). 

A temperatura de queima constitui também um fator limitante das 

perdas por via seca, devendo ser bem controlada.  ARNAUD et al., (1992) 

verificaram que em temperatura de queima de 500ºC, praticamente não ocorrem 

perdas de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro.  

 A quantidade de amostra utilizada nos ensaios também foi testada e, 

pequenas massas, inferiores a 15,0g apesar de vantajosas em relação à rapidez 

na secagem e digestão, não permitem a determinação de microelementos com 

precisão desejada, em razão dos baixos teores no tecido animal. Resultados 

satisfatórios foram obtidos para cádmio, chumbo, cobre, ferro e zinco utilizando 

15,0g. As alíquotas utilizadas estão em acordo com a recomendação de 

SKURIKHIN (1993) para análise de elementos traços em tecido animal. 
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3.2 Estudo da percentagem de recuperação dos elementos analisados 
O fator de recuperação deve ser calculado quando se trabalha com 

amostras que recebe tratamento de análise indireta (diluição, extração, 

concentração, derivação, mudança de especiação) deve ter calculado 

experimentalmente o erro ou a perda da espécie em análise (LEITE, 1998).  

Com o fator de recuperação, o resultado fica mais próximo da realidade 

analítica. 

Para cada elemento em estudo foram realizados ensaios de 

recuperação com o intuito de detectar perdas durante o tratamento da amostra, 

bem como a possível complexação dos metais com outros componentes da 

matriz, e oxidação por excesso de temperatura de queima, como descrito na 

literatura (AOAC, 2005; ARNAUD et al., 1992), funcionando assim como um 

controle de qualidade da análise. 

 Com a finalidade de padronizar a metodologia empregada para a 

determinação dos diferentes elementos estudados foram utilizadas 10 amostras 

de carne, 10 de fígado e 10 de rim colhidas para a execução de testes de 

preparo de amostras.  Foram testados os métodos de secagem com temperatura 

entre 95ºC e 105ºC (BRUHN & FRANKE, 1997), em chapa elétrica e forno mufla 

(MURTHA & RHEA, 1992). 

Para verificar a exatidão da amostra, em relação ao limite de 

quantificação, foi executado o teste de recuperação que consistiu na adição de 

quantidades conhecidas dos microelementos em estudo nas amostras de carne, 

em duplicata, chamadas C e D (Tabela 4). Utilizou-se como controle, amostras 

sem adição do elemento em questão também em duplicata, chamadas de A e B. 

Após a adição de cada elemento, a análise prosseguiu conforme a metodologia 

citada no presente estudo. 

Foram também utilizadas amostras adicionadas de concentrações 

conhecidas de solução padrão específica para cada elemento. Para maior 

exatidão, foram tomados valores de padrões com a mesma concentração 

utilizada em determinados pontos da curva de calibração, de maneira que 

ficassem dentro da faixa de linearidade do instrumento utilizado neste trabalho 

(Espectrofotômetro de Absorção Atômica, modelo GBC AA 932).  A 

concentração de padrão adicionada para o cádmio foi de 1,0mg/L e para o 
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chumbo foi de 2,0mg/L. Para zinco, cobre e ferro não foi necessária adição de 

padrão, tendo em vista que trabalhou-se com uma concentração de amostra  de 

carne suficiente para que as leituras ficasse  sempre dentro da curva de 

calibração. Para isso, utilizou-se um sistema de diluição próprio para cada 

elemento em estudo, pois estes elementos fazem parte da composição normal 

do produto, e teoricamente apresentam teores mais elevados do que o chumbo 

e o cádmio. Esses dois últimos elementos são contaminantes acidentais e 

podem ser absorvidos e acumulados pelo organismo do animal. 

Para efeito de cálculo foi necessário determinar o teor adicionado de 

padrão por grama de amostra, o que foi realizado empregando-se a seguinte 

equação: 

Teor adicionado (peso/peso) = Volume da solução padrão x Concentração da 

solução padrão / massa da amostra.   

Para obter a percentagem de recuperação, foi utilizada a seguinte fórmula: 

% Recuperação para amostra fortificada = [(valor obtido para C – média dos 

valores obtidos para A e B)] / valor adicionado em C x 100 

 Para avaliar os resultados de recuperação obtidos para todos os 

elementos em estudo foram utilizados os limites de aceitação preconizados na 

literatura (CEE, 1987) e adotados pelo Laboratório Nacional de Referência 

Animal do Ministério da Agricultura (BRASIL, 1994), que determinam como 

aceitáveis variações entre 80% e 110% na faixa que abrange cobre, ferro e 

zinco; e entre 70% e 110% para a faixa do chumbo e cádmio. 

 Adicionando concentrações definidas de solução padrão a algumas 

amostras e utilizando amostras sem adição como controle, foi realizado o estudo 

de recuperação para micro-elementos em estudo, conforme descrito na Tabela 

4. 
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Tabela 4. Estudo da percentagem de recuperação de chumbo, cádmio, zinco, cobre e 
ferro. 2006. 

Elemento             Valores*                Controles           Amostras fortificadas

                                                          A           B                   C                 D 

Chumbo        Adicionado[mg/L]        0,0        0,0               0,251            0,25 

                      Obtido[mg/L]              0,018    0,019            0,267            0,251 

                     % Recuperação            -            -                 101,0           100,0  

Cádmio         Adicionado[mg/L]         0,0        0,0                0,1262        0,1263 

                     Obtido [mg/L]               0,0         0,0               0,1266         0,1257 

                     % Recuperação            -             -                 100,3           99,5 

Zinco             Adicionado[mg/L]       0,0          0,0                0,624          1,286 

                      Obtido[mg/L]              0,0302    0,0253          0,6802        1,3376 

                      % Recuperação          -          -                      104,5         101,8 

 Cobre             Adicionado[mg/L]    0,0          0,0                  0,624         1,286 

                       Obtido[mg/L]           0,030       0,024              0,670         1,336 

                       % Recuperação           -              -                103,0          101,0 

Ferro               Adicionado[mg/L]     0,0           0,0                 0,50           1,50 

                       Obtido[mg/L]             0,02          0,01              0,52           1,51 

                       % Recuperação            -              -                100            100 

* % Recuperação=Obtido para amostras fortificadas – média dos obtidos para 
os controles/total adicionado. 

Fonte: BRASIL (1994) 

 

                 Observa-se na Tabela 4 que os valores de recuperação obtidos para 

o chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro, revelaram-se aceitáveis. Segundo a 

literatura (CEE, 1987), normalmente adotados pelo Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento (BRASIL, 1994), são aceitáveis variações de 

resultados entre 70% a 110% para estes elementos.   
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Com a finalidade de verificar a menor quantidade do microelemento 

detectada com precisão aceitável pela metodologia empregada, procedeu-se a 

determinação do limite de detecção. Em função dos valores médios obtidos a 

partir de várias repetições executadas para os teores de cada um dos elementos 

em estudo, verificou-se que a concentração mínima de chumbo que pode ser 

determinada foi da ordem de 0,1mg/L e de cádmio 0,01mg/L. Para corrigir 

possíveis falhas na determinação desses elementos, utilizou-se o sistema de 

adição padrão.   

O Programa Nacional de Controle de Resíduos Biológicos em Carnes 

estabelece os seguintes níveis de ação em fígado e rim de bovinos: 1,0mg/Kg 

para cádmio e 2,0mg/Kg para chumbo. Os níveis de ação aqui abordados 

correspondem aos mesmos conceitos de limite de tolerância ou limite máximo de 

resíduo (BRASIL, 2006). 

 

3.3 Estatística descritiva e análise das freqüências  

 

3.3.1 Chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em carne de bovino. 

Os resultados da análise de variância, empregando o delineamento 

inteiramente ao acaso, são apresentados na Tabela 5, para cinco variáveis 

representadas pelos teores de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em carne 

bovina. Observa-se que não houve significância para as variáveis analisadas, 

revelando uma homogeneidade em relação aos resíduos de metais analisados. 

Ressalta-se que os teores de metais estão normalmente distribuídos entre as 

regiões do Estado de Goiás, ou seja, existe uma padronização em relação ao 

manejo, a miscigenação racial e alimentação do rebanho bovino nas cinco 

mesoregiões Goiana, no que se refere aos resíduos de metais em alimentos 
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Tabela 5. Resumo da análise de variância segundo o delineamento inteiramente 

ao acaso para os teores de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em carne 

bovina provenientes das cinco mesorregiões do Estado de Goiás. 2006. 

FV GL Quadrado Médio 

  Cd Pb Cu Fe Zn 

Mesorregião 4 0,1342ns 66,6023ns 395,7990ns 618,5482ns 456,7186ns

Resíduo 55 0,0898 64,4547 586,8117 685,4891 321,6259 

ns: Não significativo a 5% de probabilidade. 

Por outro lado observa-se na Tabela 6 os dados relativos aos teores 

médios de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em músculo de bovino no 

Estado de Goiás. 

 

Tabela 6. Teores médios de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro (mg/Kg) em 
carne (coxão, paleta e pescoço) de bovino no Estado de Goiás, 2006. 

Parâmetro *                                                     Mesorregião 

                      NOROESTE       NORTE          CENTRO        LESTE          SUL 

Chumbo              6,030a*           1,640a               0,540a           0,392a         0,930a

Cádmio               0,056a            0,210a               0,311a           0,2963a       0,1501a

Zinco                   44,200a         37,800a              47,000a        48,000a       55,000a  

Cobre                 12,730a          18,700a              27,350a        20,760a       25,300a  

Ferro                   29,400a          42,100a              44,400a       44,000a       48,300a

                       

*Teores acima do LMR (BRASIL, 2006).   
   Médias seguida de uma mesma letra na linha não diferem significativamente entre si (Tukey, p < 

0,05 
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Conforme pode ser observado na Tabela 6, os teores médios em 

músculo podem ser considerados elevados para chumbo com média na 

mesorregião Noroeste acima do máximo citado na literatura e superior aos 

valores estipulados como máximo de resíduos estabelecido na legislação 

(BRASIL/MAPA, 2006) que é de 2,0mg/Kg. As mesorregiões Noroeste e Sul 

mostraram valores máximos, também acima do limite aceito no Brasil para 

carnes e derivados para o chumbo (Tabela 16 anexo A). Assinala-se, que as 

concentrações obtidas nas 5 mesorregiões quando comparadas com o LMR 

aceito pela União Européia (0,5mg/Kg), em razão de maior exigência em relação 

a resíduos inorgânicos em alimentos, revelam-se também acima do permitido 

exceto para região Leste (CEE, 1987). E, que os teores médios das regiões 

Noroeste, Norte, Centro e Sul ficaram acima do limite aceito pela (OMS, 2005) 

que é de 0,5mg/Kg máximo para chumbo.  

Embora não havendo diferença significativa em valores médios entre 

as mesorregiões, verifica-se que valores máximos elevados são observados nas 

regiões Noroeste com concentração de 6,03mg/Kg a 62,6mg/kg e Norte Goiano 

com concentração de 5,50mg/Kg (Tabela 16 anexo A). Esses valores podem 

revelar tendência de acumulação de chumbo na carne em concentrações acima 

do teor máximo aceito pelo MAPA (BRASIL, 2006) e OMS (2005). Depreende-se 

que o risco em se tratando de segurança alimentar para o homem se intoxicar a 

médio e longo prazo é considerado expressivo, tendo em vista que a carne faz 

parte da principal dieta do homem. Todavia, do total de chumbo ingerido, apenas 

10% é absorvido e acumulado no organismo o restante é eliminado pelas fezes 

e rins (BLOOD, 1998). Torna-se imperioso lembrar o poder acumulativo do metal 

nos organismos animal e humano, e sua elevada toxicidade e poder de interagir 

com elementos essenciais a exemplo do cálcio e zinco podendo suscitar 

aparecimento de enfermidades ósseas (UNDERWOOD, 1977). 

De acordo com ARANHA et al. (1994) resíduos de metais pesados em 

órgãos de animais, especialmente fígado e rins procedentes de Frigoríficos sob 

Inspeção Federal apresentam resultados residuais superiores aos eliminados 

pelo leite, especialmente para o chumbo e cádmio. Essa informação encontra 

respaldo nos dados médios das mesorregiões (Tabela 6). Acredita-se que o 

chumbo armazena-se nos órgãos, sendo uma pequena parte lançada na 
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corrente sanguínea que, posteriormente, é eliminada pelo leite em 

concentrações inferiores a 5 ou 6 vezes menores àquelas acumuladas nos 

órgãos dos bovinos (GONÇALVES, 1999). O chumbo tem grande afinidade 

pelos ossos e níveis de 5mg/kg a 20 mg/kg, têm sido reportados em casos de 

fragilidade óssea desenvolvida nos animais, especialmente bovinos em lactação 

(UNDERWOOD, 1977). A ingestão de pequenas doses tem efeito acumulativo, 

produzindo também toxidez. O consumo diário de aproximadamente 6mg/kg a 

7mg/Kg de peso vivo parece ser capaz de causar toxidez em bovinos em médio 

prazo. No homem, o chumbo dos alimentos é pobremente absorvido, ou seja, 

em torno de 10%. Todavia o que agrava o processo é o efeito acumulativo no 

organismo, principalmente no fígado, rins e ossos. 

ARANHA et al. (1994) analisaram as concentrações de cádmio e 

chumbo em fígado e rim de bovino proveniente de frigorífico sob Inspeção 

Federal e detectaram teores médios de cádmio de 0,05mg/kg em fígados e de 

0,23mg/kg nos rins. Para o chumbo os níveis médios foram da ordem de 

0,12mg/kg no fígado e 0,15mg/kg nos rins. Foram obtidos 3 amostras com níveis 

de cádmio acima do LMR, ou seja, 1,59mg/kg em Goiás. 

Porém, ao contrastar esses resultados com os do presente estudo, 

nota-se na Tabela 6 que os teores médios de chumbo excederam o LMR em 

duas mesorregiões, e em três mesorregiões, para os maiores valores de 

chumbo. Isto mostra que este microelemento pode estar presente como 

contaminantes em vários componentes do ambiente e nos suplementos minerais 

e alimentos destinados aos animais e ao homem podendo ser absorvido pelo 

organismo e acumulado. Dessa maneira, como conseqüências, surgem 

alterações no organismo, que variam desde degenerações hepáticas e renais à 

fragilidade óssea na fase crônica e alterações do SNC.  

Em estudo realizado na Itália, BALDINI et al. (1990) determinaram a 

mediana dos teores de chumbo em leite de bovino como sendo de 0,13mg/L, 

com valores mínimos e máximos de 0,04mg/L e 0,50mg/L respectivamente, 

tendo assim uma amplitude de 0,046mg/L. Verifica-se que o valor da amplitude é 

inferior aos valores obtidos no presente trabalho, exceto para a amplitude 

mínima que teve uma variação na faixa de 0,33mg/kg a 0,56mg/Kg. Por outro 

lado, a mediana dos resultados de BALDINI et al., (1990) foi de maneira geral 
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inferior à obtida para as regiões goianas, sendo o maior teor de chumbo 

observado por estes autores inferior ao teor máximo registrado no presente 

estudo, mostrando menor valor de resultados para o teor de chumbo encontrado 

no leite analisado na Itália. Mas, considerando que o leite possui maior teor de 

umidade do que a carne, esse teor poderá ser significativo se multiplicado por 3 

ou 5 vezes, reajustando-se o teor de umidade para comparar com a carne que 

possui menor teor de umidade e em conseqüência maior concentração de micro 

elementos em sua composição quando comparado ao leite. 

A proximidade de Indústrias de produtos alimentícios e outras 

atividades agropecuárias, além da influência ambiental e alimentar empregada 

nestas mesorregiões. Ressalta-se que as atividades desenvolvidas nestas 

regiões, principalmente as relacionadas à agricultura que implicaram na 

utilização de agrotóxicos e uso intenso de fertilizantes fosfatados para correção 

do solo, além da mineração, podem ter contribuído para uma maior 

concentração de chumbo na carne dos bovinos.  

 GONÇALVES (1999) analisou subprodutos agropecuários a exemplo 

do caroço de algodão utilizado para suplementação de bovinos encontrando 

concentração de 0,5mg/kg a 6,0mg/kg do leite, 0,056mg/kg a 0,67mg/kg, e 

fígado de bovinos apresentando sintomas de intoxicação por chumbo. Esses 

níveis foram considerados elevados para o elemento chumbo nestes produtos e 

subprodutos, revelando serem fontes de contaminação para bovinos, criados em 

Goiás. Portanto, os subprodutos oriundos da agropecuária e de indústrias 

alimentícias, podem constituir fontes potenciais da contaminação por metais 

pesados. Todavia, há evidências de outras fontes de contaminantes por chumbo, 

a exemplo da suplementação mineral produzida com matéria-prima de baixa 

qualidade com intuito de baixar custos no processo produtivo.  

                  Conforme pode ser visto na Tabela 6, não há diferenças entre as 

mesorregiões estudadas no Estado de Goiás, em relação aos teores de cádmio 

que na média estão em acordo com o LMR recomendado pelo MAPA/BRASIL 

(2006) que é de 1,0mg/kg. Todavia, os maiores valores obtidos neste estudo 

para cádmio, estão acima do LMR preconizados pelo MERSOSUL (2005) que 

aceita máximo de 0,5mg/kg. GONÇALVES (1999), trabalhando com amostras de 

leite fluido, obteve teores de cádmio entre 4 e 5 vezes mais baixo do que os 
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obtidos em músculo de bovino revelando assim concordância com os resultados 

obtidos neste estudo, considerando que o leite possui em média 87% de 

umidade e a carne, média de 60% a 70% de umidade, motivo pelo qual os 

teores de chumbo e cádmio, encontram-se mais elevados nestas amostras de 

carne.  

 Em relação aos teores médios de resíduos de cádmio em carne, 

todas as regiões mostraram concentrações abaixo do limite máximo de resíduo 

de 1,0mg/Kg estabelecido pelo MAPA, (BRASIL, 2006). Todavia, os teores 

excederam o máximo aceito na legislação internacional da (CEE, 1987). 

Devido a semelhança entre os resultados das médias entre as 

mesorregiões para o elemento cádmio, constatou-se que não houve variação 

significativa (P>0,05), e que os valores da média obtidos mostraram-se inferiores 

ao estabelecido como limite máximo de resíduos para o cádmio conforme a 

Portaria nº 50 do MAPA/BRASIL (2006) que estabelece máximo de 1,0mg/Kg. 

UNDERWOOD (1977), constatou que pequenas concentrações do elemento 

cádmio ingerido e absorvido pelo organismo animal e humano, repetidas vezes 

devido o efeito acumulativo a médio e longo prazo, podendo aparecer lesões 

degenerativas irreversíveis. O mesmo pesquisador relatou com muita 

propriedade o aumento do desequilíbrio entre os elementos essenciais, a 

exemplo do cálcio e do zinco de grande importância para manter o organismo 

livre de doenças a exemplo da osteoporose no ser humano. 

                 Analisando a Tabela 6, nota-se que os valores das médias dos teores 

de zinco em músculo entre as mesorregiões foram semelhantes. A mesorregião 

de maior teor de zinco, foi o Sul Goiano com 55,0mg/Kg, de média, sendo, 

portanto a de maior mediana. A região Norte apresentou teor máximo menor do 

que as outras, demonstrando ser uma região de resultados menos elevados, 

sendo também a que apresentou menor variação de resultados, com menor 

valor total de teores e coeficiente de variação (CV) mais elevado. Porém, o teor 

de zinco em músculo mais baixo, foi obtido nas regiões Norte e Sul 10,3mg/kg. 

De maneira geral comparando-se a outros microelementos estudados, os 

valores de CV de cada região obtidos para o zinco foram baixos. Mesmo a 

região com maior CV Noroeste e Sul, não ultrapassaram 40%, indicando 

padronização da freqüência dos resultados obtidos para as amostras estudadas.  
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Todas as amostras mostraram resultados médios para o zinco em 

músculo, (Tabela 6), abaixo do LMR preconizados pelo MAPA/BRASIL (2006) 

que é de 150,0mg/Kg, descartando a possibilidade de intoxicação a médio e 

longo prazo pelo zinco, todavia os teores atendem a necessidade dietética 

recomendada para o homem (RDA, 1989), ou seja, 10mg/kg a 30mg/Kg, para 

manutenção de suas funções fisiológicas (TOLONEN, 1995).  

A oscilação dos maiores e menores teores de zinco determinada em 

músculo das diferentes regiões de Goiás variou de 73,2mg/Kg (Centro) a 

10,30mg/Kg (Norte), o que é aceitável em relação à (RDA, 1989). Por outro lado, 

esses resultados ficaram muito aquém do LMR estabelecido na Instrução 

Normativa nº 42 do MAPA (BRASIL, 2006). Mediante esses resultados deduz-se 

que não existe pesquisa em relação aos teores desse elemento na carne de 

bovino, sendo esse estudo o primeiro, especialmente em Goiás, motivo pelo qual 

os órgãos oficiais que regulamentam e fiscalizam alimentos no país (ANVISA e 

MAPA), não possuem banco de dados seguros o suficiente para dar suporte a 

uma decisão sobre o tema. A literatura, apesar de sua importância registra com 

maior freqüência estudos desses microelementos apenas no leite e derivados, 

mas não menciona na carne de bovino. Assim, BALDINI et al., (1990), na Itália, 

trabalhando com leite encontraram resultados que variaram de 3,3mg/L a 

7,3mg/L. Esses resultados são similares aos obtido no presente estudo, 

aproximando-se aos de GONÇALVES (1999) em Goiás 3,67mg/L a 4,62mg/L 

quando consideramos o teor de umidade do leite em relação à carne que é 5 a 6 

vezes maior. Em relação aos valores da mediana determinados para o zinco em 

leite estudado por BALDINI et al., (1990), 4,48mg/L, e GONÇALVES (1999), 

4,26mg/L, também foram superiores a qualquer um dos encontrados nas regiões 

do Estado de Goiás. Os resultados encontrados por DABEKA & MCKENZIE 

(1992) variaram entre 2,6mg/L e 4,0mg/L, apresentando um limite superior mais 

baixo do que ao obtido neste estudo. 

Os resultados médios da leitura em 3 replicatas das amostras 

analisadas não foram significativos (P>0,05), ou seja, não apresentaram 

diferença significativa entre as mesorregiões estudadas. Essa semelhança pode 

estar relacionada, em parte, à situação do manejo e tipos formulações de 

alimentos consumidos pelos animais durante o processo produtivo, ou ainda à 
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miscigenação racial dos animais nas mesorregiões de Goiás, influenciando as 

reservas minerais. Além disso, deve ser considerado que os teores de chumbo e 

cádmio absorvidos pelo organismo desses animais, podem influenciar a 

interação com elementos essenciais, a exemplo do zinco, cobre e ferro, 

deslocando-os de sua atividade através dos sítios celulares (UNDERWOOD, 

1977). 

Analisando os resultados médios de cobre em músculo de bovino 

entre as mesorregiões (Tabela 6) constatou-se que todos estão abaixo do LMR 

estabelecido pela Instrução Normativa nº 42 do MAPA (BRASIL, 2006) que é 

100,0mg/Kg. Todavia em relação à recomendação dietética RDA (1989) esses 

teores estão acima do recomendado, ou seja, 2,0mg/Kg/dia para manter o 

organismo do ser humano em funcionamento. O excesso de cobre pode 

acumular-se no organismo, especialmente no fígado e causar intoxicação a 

médio e longo prazo. A recomendação dietética para bovinos é de 8mg/kg/dia a 

10mg/Kg/dia, sendo o limiar tóxico de 100mg/Kg/dia e para ovinos 25mg/Kg/dia 

(AMMERMAN, 1997). Nota-se, no entanto, que o maior valor obtido no músculo 

foi na mesorregião Noroeste, 136,0mg/Kg, excedendo ao máximo de resíduos 

recomendado pelo MAPA (BRASIL, 2006).  

O cobre é um elemento essencial quando em acordo com a 

recomendação dietética, mas torna-se muito tóxico se ultrapassa esse limite 

podendo causar transtornos degenerativos principalmente no fígado, rim e 

sistema nervoso central (TOLONEN, 1995). 

Os resultados médios não apresentaram significância entre si 

(P>0,05) entre as mesorregiões estudadas. Essa condição pode ser relacionada, 

em parte, à raça e situação do manejo e nutrição dos animais durante o 

processo produtivo, ou ainda à miscigenação racial dos animais nas 

mesorregiões de Goiás, influenciando as reservas minerais. Além disso, deve 

ser considerado que os teores de substâncias contaminantes no organismo dos 

animais podem sofrer influência decorrente do antagonismo com o cobre 

(UNDERWOOD, 1977). 

Nota-se que todos os resultados médios de ferro para músculo bovino 

entre as mesorregiões (Tabela 6), estão abaixo do LMR, MAPA/BRASIL (2006), 

que é de 150,0 mg/Kg. Mas em relação a RDA (1989), esses teores estão acima 
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do recomendado com valores que variam de 29,4mg/kg/dia a 4830mg/Kg/dia, 

sendo, portanto suficiente para manter o organismo do homem em 

funcionamento. Ressalta-se que o excesso de ferro pode acumular-se no 

organismo e causar intoxicação e/ ou desequilíbrio a médio e longo prazo. 

Relativamente à recomendação dietética para bovinos, 8mg/kg/dia a 

10mg/Kg/dia e considerando que a pastagem e a suplementação mineral 

fornecem quantidades de ferro suficientes, não há, portanto necessidade de 

suplementação,  sendo o limiar tóxico 150mg/Kg/dia (AMMERMAN, 1991).  

Assim, ainda observa-se na Tabela 6 que nem os teores máximos 

obtidos extrapolam os 150mg/kg de resíduos de ferro para carne bovina, 

preconizados na Instrução Normativa nº 42 do MAPA (BRASIL, 2006). Torna-se 

importante lembrar neste estudo que, o limite máximo de um elemento ou de 

uma substância química é o teor a partir do qual é capaz de causar distúrbios no 

organismo do ser vivo. Embora a amplitude máxima de ferro obtida para a 

mesorregião Noroeste, 136,0mg/kg, não tenha excedido o teor máximo de 

resíduos recomendados pelo MAPA (BRASIL, 2006), em relação às 

necessidades nutricionais exigidas pelo homem, a carne e as vísceras atende 

plenamente as exigências relativas ao ferro. Em contrapartida os bovinos 

suprem suas necessidades de ferro em diversas fontes e sua alimentação 

rotineira, necessitam de suplementação mineral equilibrada, em concentrações 

apropriadas de macro e micro nutrientes.    

Os resultados médios de ferro Tabela 6, não foram significativamente 

diferentes (P>0,05) entre as mesorregiões estudadas. Essa semelhança pode 

ser explicada em parte pelo manejo nutricional dos animais durante o processo 

produtivo, e à miscigenação racial dos animais entre os municípios de Goiás, 

influenciando as reservas minerais. Além disso, há que se considerar os teores 

de chumbo e cádmio concentrados no organismo dos bovinos, influenciando por 

meio de interações entre si, os teores dos elementos essenciais, ferro, cobre e 

zinco (BAKER & AMMERMAM, 1995). 
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3.3.2 Chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em fígado bovino. 

A análise de variância relativa às variáveis teores de chumbo, cádmio, 

zinco, cobre e ferro em fígado de bovino no Estado de Goiás, podem ser 

visualizados na Tabela 7. Observa-se que somente houve diferença significativa 

entre as mesoregiões para a variável, teor de cobre. Para as demais variáveis 

não foi verificada diferença significativa entre as mesoregiões. 

A não significância entre as mesoregiões para os elementos chumbo, 

cádmio, zinco, e ferro indicam, homogeneidade em relação aos resíduos de 

metais analisados, revelando que os teores desses metais estão normalmente 

distribuídos em todas as mesoregiões do Estado de Goiás, ou seja, existe uma 

padronização em relação à alimentação do rebanho bovino nas cinco 

mesoregiões Goiana, ao que se refere aos resíduos de metais em alimentos.  

 

Tabela 7. Resumo da analise de variância segundo o delineamento inteiramente 
ao acaso para os teores de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em fígado 
bovino provenientes das cinco mesorregiões de Goiás. 2006. 

FV GL Quadrado Médio 

  Cd Pb Cu Fe Zn 

Mesorregião 4 1,2049ns 3,5535ns 8487,7935* 779,9127ns 128,9193ns

Resíduo 55 0,6205 1,5559 2937,1413 871,2298 203,1302 

ns: Não significativo a 5% de probabilidade; *: significativo a 5% de probabilidade 

 

Por outro lado depreende-se que na Tabela 8 os dados relativos aos 

teores médios de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em músculo de bovino 

no Estado de Goiás. Nesse caso, observa-se que para o elemento cobre, os 

teores médios diferiram significativamente entre as mesorregiões. A mesorregião 

noroeste foi a que apresentou o menor valor (68,00mg/kg), diferindo 

significativamente da mesoregião sul (138,00mg/kg). As demais tiveram valores 

acima do máximo permitido pela legislação (100mg/kg) 

 

] 



 66

Tabela 8. Teores médios de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro (mg/Kg) em 
fígado de bovino no Estado de Goiás, 2006. 

Parâmetro *                                                    Mesorregião 

                     NOROESTE       NORTE        CENTRO         LESTE         SUL 

Chumbo        2,200*a               2,100*a           1,220a           0,930a          1,300a

Cádmio         0,143a                 0,980a            0,410a           0,320a          0,490a

Zinco            39,00a                 32,00a            40,00a            37,00a          36,50a

Cobre           68,00a                 110,00*ab       123,00*ab       110,00*ab      138,0*b

Ferro            79,00a                 110,00a          95,50a            155,00*a       91,00a

                       

*Teores acima do LMR (BRASIL, 2006).   
   a,b Médias seguidas de uma mesma letra na linha não diferem significativamente entre si             

(Tukey, p < 0,05). 

 

Comparando-se os valores obtidos para chumbo, contidos na Tabela 

8, com dados da literatura (ARANHA, et al., 1994) e da legislação, nota-se que 

as mesorregiões Centro, 1,22mg/Kg, Leste 0,93mg/kg e Sul 1,30mg/kg não 

extrapolaram os teores estabelecidos pelo MAPA (BRASIL, 2006) que é de 

2,0mg/Kg máximo de resíduos. Mas, em relação aos maiores valores obtidos, 

todas regiões excederam o LMR estabelecido pelo MAPA (BRASIL, 2006). 

 ARANHA et al., (1994), obtiveram resultados médios de 0,23mg/kg, 

abaixo do nível de ação, ao analisarem amostras de fígado de bovinos oriundos 

de frigoríficos sob Inspeção Federal. Quando os autores consideraram a 

Unidade da Federação de origem das amostras, São Paulo e Goiás foram os 

que apresentaram teores de chumbo e cádmio mais elevados, 1,59mg/kg e 

1,43mg/kg respectivamente, mostrando a tendência de teores significativos do 

metal em Goiás. Esses resultados se assemelham aos obtidos no presente 

estudo, exceto para a região Noroeste e Norte.  

O percentual de amostras que ultrapassaram os valores dos LMRs 

previstos pela legislação e pela literatura para o cádmio e chumbo é elevado, 
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podendo constituir problema do ponto de vista de agravo à saúde pública a 

médio e longo prazo na espécie analisada, e ainda parece-nos constituir 

preocupação, do ponto de vista do antagonismo desses metais pesados em 

relação a microelementos essenciais e as fontes de contaminação dos animais, 

principalmente quanto ao uso de suplementos minerais utilizando matéria-prima 

de origem não tradicional (fosfatos de rocha, fosfatos agrícolas e subprodutos de 

indústria agropecuária), baseado em  resultados obtidos no capítulo específico. 

                  Da análise da Tabela 8, pode-se depreender que os resultados para 

o cádmio em fígado de bovinos não apresentaram diferença significativa entre as 

mesorregiões (P>0,05). Nota-se que os teores verificados em quase todas 

regiões estão próximos ao LMR, exceto o Norte Goiano onde se obteve 

concentração de 2,47mg/Kg, estando, portanto acima do nível máximo de ação 

estabelecidos na IN nº 42/MAPA  BRASIL (2006) que é de 1,0mg/Kg. Os 

maiores valores obtidos, também mostraram valores, acima do LMR. 

Comparando os resultados do presente estudo com os de ARANHA et al. (1994) 

que obtiveram teores de cádmio na faixa de 1,43 mg/kg, máximo. Verifica-se que 

esses autores obtiveram valores superiores quando a origem das amostras por 

unidade da federação foi considerada e os Estados de São Paulo e Goiás 

selecionados, à exceção do valor médio da mesorregião Norte, 2,20mg/kg. 

Nota-se ainda na referida Tabela que os teores médios obtidos neste 

estudo estão acima daqueles encontrados por ARANHA et al., (1994) quando 

não considerou a origem das amostras por Unidade da Federação. Acreditam-se 

que em função da origem, e do sistema de criação dos animais, esta ocorrência 

tenha sido devido, à grande variação nos sistemas de produção, a faixa etária e 

também do tipo de alimentação, bem como da tendência de se abater animais 

de descarte, ou seja, de idade mais avançada, que passaram por várias 

propriedades no processo de comercialização muitas vezes vacas e touros de 

dupla aptidão, carne e leite, tendo no período de vida média acumulado no 

organismo concentrações elevadas de microelementos. Deve-se também 

considerar a possibilidade de utilização de uma alimentação complementada 

com suplementos minerais de baixa qualidade, havendo inclusive, o 

aproveitamento de subprodutos oriundos da agricultura e de indústrias 

alimentícias. Entretanto, quando analisa-se os componentes do meio ambiente a 
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alimentação e os animais produzidos nos diversos sistemas produtivos, pode-se 

inferir que a carne consumida no mercado interno, originada de animais abatidos 

em estabelecimentos sob Inspeção Estadual, sugerindo a presença de resíduos 

químicos inorgânico, especialmente chumbo e cádmio, podendo ser atribuído á 

falta de rastreamento que é exigida apenas para produtos destinados ao 

comércio exterior, maior controle das matérias-primas, dos produtos e 

processos. 

O CODEX ALIMENTARIOS COMISSION (2005) aceita o consumo 

máximo diário de 1,0micrograma de cádmio por quilograma de massa corpórea 

e informa que os alimentos fornecem 40% do cádmio absorvido pelo homem. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (2005), a vida média biológica deste 

elemento químico é de 19anos a 38anos, podendo levar sua acumulação no 

corpo humano, especialmente nos rins e no fígado. Altos teores podem causar 

disfunções em pessoas com mais de 50 anos de idade (CODEX 

ALIMENTARIOS COMISSION, 2005). 

                    Observando a Tabela 8 nota-se que os teores médios obtidos para 

zinco em fígado de bovino são semelhantes entre as mesorregiões. No entanto, 

todos os resultados médios estão abaixo do LMR de 150mg/kg estabelecido em 

legislação do MAPA (BRASIL, 2006). Esses resultados são respaldados por 

TOLONEN (1995) que recomenda teores de 10mg/kg a 30mg/kg para manter as 

funções fisiológicas do homem.  

Ainda, em ralação a Tabela 8, verifica-se que os teores médios de 

cobre de quatro mesorregiões estão acima do máximo de resíduo estabelecido 

pela Instrução Normativa nº 42/MAPA (BRASIL, 2006), que é de 100mg/kg, ou 

seja, somente a mesorregião Sul apresentou valores inferiores ao LMR. 

Considerando que a RDA (1989), prevê a ingestão diária média de 2mg a 15mg 

de cobre para o homem, e os resultados médios obtidos neste estudo, pode 

haver ingestão de cobre acima do LMR, quando a dieta alimentar for fígado de 

bovino rotineiramente, para suprir as necessidades do organismo humano com 

as concentrações de ferro, principalmente crianças e idosos. De acordo com 

BLOOD & HENDERSON (1998), o fígado é um dos maiores órgãos do corpo, 

sendo capaz de armazenar quase toda substância ingerida em excesso. 

Apresenta função regenerativa, mas grande acúmulo pode levar aos processos 
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degenerativos com perda de parte de suas funções. É importante lembrar o 

papel do cobre que auxilia na formação do sangue juntamente com o ferro. 

Todavia, é muito tóxico em doses acima do recomendado. No presente estudo, 

os maiores valores em todas mesorregiões, estão acima do recomendado pela 

literatura. Essa tendência na elevação dos teores de cobre pode ser explicada 

em parte pelo fornecimento de suplementação mineral para os bovinos, com 

teores em desacordo com o recomendado para manutenção. Isto sugere falta ou 

precariedade no monitoramento de matérias-primas utilizadas nas misturas 

minerais. Segundo (SILVA et al., 2004) o solo e as pastagens do Brasil Central 

e, particularmente, de Goiás, mostra-se carente em relação aos teores de cobre, 

cobalto e fósforo, sendo necessária suplementação. Todavia, tal suplementação 

deve ser realizada após análise e amostragem da pastagem e solo de cada 

região. 

Os teores médios de cobre no fígado de bovino entre as mesorregiões 

do Estado de Goiás foram significativamente diferentes (P<0,05). De acordo com 

os teores da Tabela 8, houve diferença entre as médias do elemento estudado, 

superando os valores estabelecidos pelo MAPA/BRASIL (2006) que é de 

100mg/kg como LMR. O fígado de bovino de acordo o presente estudo é uma 

excelente fonte de micronutrientes essenciais, especialmente ferro, zinco e 

cobre. Mas seu consumo deve ser prescrito e orientado por nutricionistas, sob 

pena de estarmos ingerindo concentrações acima do estabelecido na RDA 

(1989) que é de 2mg a 15mg de cobre para o homem, uma vez que o 

microelemento é essencial, mas em dosagens adequadas. 

Observa-se na Tabela 8, que os teores médios de ferro em fígado de 

bovino nas cinco mesorregiões não apresentam diferença significativa (P>0,05) 

e a média da mesorregião Leste ultrapassa o valor de 150mg/kg que é o LMR 

estabelecido pelo MAPA/BRASIL (2006). Quando se observa, os maiores 

valores entre as mesorregiões Centro e Leste Goiano, verifica-se que estão 

também acima do Limite Máximo de Resíduos. 

Os níveis de ferro verificados em fígado de bovinos confirmam que a 

carne e principalmente, o fígado constituem uma das melhores fontes de 

suprimento de elementos importantes na dieta do homem, especialmente o ferro, 

mas deve-se considerar a recomendação dietética para cada faixa etária da 
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população. De acordo com TOLONEN (1995), o consumo de ferro diário varia de 

(10mg a 30mg), podendo ser suprido perfeitamente com a ingestão de carne e 

vísceras bovinas. Mas deve-se lembrar que esses produtos podem conter 

considerável grau de contaminação com elementos indesejáveis à dieta, a 

exemplo do chumbo e cádmio. Isto leva à reflexão quanto ao problema 

cumulativo relacionado ao período de vida média do homem, tendo em vista que 

a vida média desses metais está entre 10anos e 30 anos no organismo humano 

(UNDERWOOD, 1991). 

 

3.3.3 Chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em rim bovino. 

A análise de variância relativa às variáveis teores de chumbo, cádmio, 

zinco, cobre e ferro em rim de bovino no Estado de Goiás, podem ser 

visualizados na Tabela 9. Observa-se que não houve diferença significativa entre 

as mesoregiões para as variáveis, chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro. 

A não significância entre as mesoregiões para os elementos chumbo, 

cádmio, zinco, cobre e ferro, indica uma homogeneidade em relação aos 

resíduos de metais analisados. Ressalta-se que os teores desses metais estão 

normalmente distribuídos em todas as mesoregiões do Estado de Goiás, ou 

seja, existe uma padronização em relação à alimentação do rebanho bovino e 

cumulação de metais nos bovinos das cinco mesoregiões Goiana, ao que se 

refere aos resíduos de metais em alimentos. Por outro lado, observa-se que 

essa semelhança pode estar relacionada com a raça, manejo e tipos de 

suplementação mineral utilizada no processo produtivo desses bovinos entre as 

regiões de Goiás. 
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Tabela 9. Resumo da analise de variância segundo o delineamento inteiramente 
ao acaso para os teores de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro em rim bovino 
provenientes das cinco mesoregiões de Goiás. 2006.  

FV GL Quadrado Médio 

  Cd Pb Cu Fe Zn 

Mesorregião 4 0,0579ns 0,3341ns 191,6393ns 436,3344ns 71,5246ns

Resíduo 55 0,04065 0,8218 293,5553 681,9979 93,6466 

ns: Não significativo a 5% de probabilidade. 

Os dados relativos aos teores médios de chumbo, cádmio, zinco, 

cobre e ferro em rim de bovino no Estado de Goiás, podem ser visualizados na 

Tabela 10. 

 

Tabela 10 Teores médios de chumbo, cádmio, zinco, cobre e ferro (mg/Kg) em 
rim de bovino no Estado de Goiás, 2006. 

Parâmetro *                                                     Mesorregião 

                     NOROESTE        NORTE       CENTRO        LESTE        SUL 

Chumbo          0,783a                 1,350a          0,540a          0,680a         0,740a 

Cádmio           1,160*a                0,737a         1,100*a         0,596a         0,560a

Zinco               26,30a                 26,33a         26,91a           25,16a         27,40a

Cobre              4,10a                   10,20a         7,20a             12,00a         14,40a

Ferro               59,80a                  52,0a          54,41a           66,00a         64,30a

                       

*Teores acima do LMR (BRASIL, 2006). 
a,  Em uma mesma linha, valores seguidos de uma mesma letra não diferem entre si (Tukey, p < 

0,05). 
 

Os dados contidos na Tabela 10 mostram que os resultados médios 

obtidos para chumbo em rim de bovinos, são semelhantes (P>0,05), e que o 

resultado médio mais elevado foi verificado na mesorregião Leste, embora muito 

próximo dos LMRs estabelecidos pelo MAPA (BRASIL,2006), que é de 
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2,0mg/kg. Em relação à amplitude máxima, os maiores valores 259,0mg/Kg 

foram obtidos no Centro Goiano, 3,7mg/kg no Sul, 3,6mg/kg no Leste e 

2,44mg/kg no Noroeste, revelam-se muito superiores ao LMR estabelecido pela 

legislação vigente (BRASIL, 2006), conforme dados da Tabela 15, Anexo. A 

região Noroeste 2,44mg/Kg, Leste 3,6mg/Kg e Sul 3,7mg/Kg também foram 

superiores ao Limite Máximo de Resíduo estabelecido. Ainda em relação ao teor 

médio, as mesorregiões, Noroeste 1,12mg/Kg, Norte 1,35mg/Kg, Centro 

1,11mg/Kg e Sul 1,23 mg/Kg, embora tenham apresentado chumbo como 

contaminantes, os teores ficaram abaixo do limite máximo estabelecido pelo 

MAPA (BRASIL (2006). Por outro lado, em relação aos teores médio obtido por, 

ARANHA et al. (1994), na ordem de 0,12mg/kg a 1,59mg/kg, quando 

contrastados com aqueles obtidos no presente estudo, verifica-se que são 

menores.  

                  Analisando os dados contidos na Tabela 10, revelam que os 

resultados médios obtidos para cádmio em rim de bovino, não são 

significativamente diferentes (P>0,05). Verifica-se que os teores médios de 

cádmio das mesorregiões Noroeste e Centro Goiano encontram-se acima do 

valor proposto em Legislação do MAPA /BRASIL (2006), que é de 1,0mg/kg. A 

OMS (2005) recomenda níveis de ação, máximo de 0,5mg/kg para produtos de 

origem animal em geral. Esse valor é inferior aos teores encontrados neste 

estudo. A literatura de um modo geral menciona sempre o alto grau de 

toxicidade do cádmio para o sistema reprodutivo e nos ossos, mas não faz 

referências aos teores de ingestão. Todavia, há grande destaque para 

cumulação no organismo e ênfase na vida média entre 10anos e 20anos. 

ARANHA et al. (1994), trabalhando com rim de bovinos, obtiveram 

elevadas concentrações de cádmio e à oportunidade não recomendaram o 

emprego do órgão nem para formular rações destinadas ao consumo animal.  

Os teores de cádmio em rim de bovino entre as mesorregiões 

estudadas não foram significativos (P>0,05). Quando contrastados com os 

valores estabelecidos pelo MAPA (BRASIL, 2006) que é de 1,0mg/kg, máximo e 

aos da CEE (1987), que é de 0,5 mg/kg máximo, verifica-se que são maiores. 

                     Observando a Tabela 10 nota-se que os teores médios obtidos para 

zinco em rim de bovino são semelhantes entre as mesorregiões. No entanto, 
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todos os resultados médios e os maiores valores estão abaixo do LMR de 

150mg/kg estabelecido em legislação do MAPA (BRASIL, 2006). Esses 

resultados são respaldados por TOLONEN (1995) que recomenda teores de 

10mg/kg a 30 mg/kg para manter as funções fisiológicas do homem.  

                   Dados da Tabela 10 mostram semelhança entre os teores médios 

obtidos para cobre em rim de bovino entre as mesorregiões (P>0,05). No 

entanto, todos os resultados médios e os maiores valores estão abaixo do LMR 

de 100mg/kg estabelecido em legislação do MAPA (BRASIL, 2006). Esses 

resultados são respaldados por TOLONEN (1995) que recomenda teores de 

2mg/kg a 10mg/kg para manter as funções fisiológicas do homem.  

Os teores médios de ferro em rim bovino, apresentados na Tabela 10, 

quando comparados com as exigências para manutenção diária dos animais que 

é de 20mg a 30mg, para bovinos de corte (ANDRIGUETTO, 1990), esses 

valores obtidos encontra-se em acordo com os níveis exigidos para manutenção 

do homem. Infere-se, portanto que não há necessidade de suplementar os 

bovinos com fontes de ferro, tendo em vista que a pastagem fornece teores, 

acima da exigência diária. Vale lembrar que os suplementos minerais destinados 

aos bovinos, como fontes de macro e micro nutrientes, fornecem quantidades 

suficientes de ferro, sem que esteja mencionado na rotulagem. Por outro lado, 

para atender exigências dietéticas relativas à nutrição do homem, a carne bovina 

e vísceras constituem fonte ideal, pois os níveis exigidos para o homem estão na 

faixa, entre 10mg a 20mg conforme TOLONEN (1995). No presente estudo 

obteve-se níveis superiores. 
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 4. CONCLUSÕES 

Em função dos resultados obtidos, conclui-se: 

4.1. Resíduos de cádmio e chumbo apresentam maior ocorrência no fígado e no 

rim do que no músculo. 

4.2. Resíduos de chumbo entre as mesorregiões ocorrem com maior freqüência 

nos dois órgãos e tecidos musculares analisados se comparados ao cádmio. 

4.3. Teores médios de resíduos de cádmio e chumbo, mostraram-se superiores 

ao LMR estabelecido e aceito no Brasil entre as regiões e todos os teores 

médios foram superiores aos aceitos pela legislação internacional entre as 

mesorregiões de Goiás. 

4.4. Os microelementos zinco, cobre e ferro, em músculo, fígado e rim, 

apresentaram de um modo geral, níveis pouco acima ou em acordo com a RDA 

que estabelece níveis de consumo para o ser humano.                    .   

4.5. Não foram verificadas correlações significativas entre nenhum dos 

elementos estudados sugerindo que, provavelmente, a presença destes 

elementos na carne e nas vísceras das mesorregiões de Goiás esteja 

relacionada, predominantemente com diferentes fontes. 

4.6. Para o cobre, ferro e zinco na carne não foi encontrado nenhum valor acima 

do LMR aceito no Brasil, sendo considerado boa fonte de suplementação. 

4.7. Para o cádmio, somente quatro amostras analisadas na carne (6,7%), oito 

amostras no fígado (13,3%) e nove amostras no rim (15,0%) apresentaram 

resultados superiores a 1,0mg/kg, que é o LMR aceito no Brasil. 

4.8. Para o chumbo, somente dez amostras analisadas na carne (16,7%), dez 

amostras no fígado (16,7%) e quatro amostras no rim ((6,7%) apresentaram 

resultados superiores à 2,0mg/kg que é o LMR aceito no Brasil.  

4.9. Os teores encontrados podem colocar em risco a médio e longo prazo a 

saúde animal e do homem, podendo predispor o animal e o homem a outras 

enfermidades.  
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CAPÍTULO 3 – TEORES DE CÁDMIO, CHUMBO E SOLUBILIDADE DO 
FÓSFORO EM ÁCIDO CÍTRICO A 2% EM SUPLEMENTOS MINERAIS PARA 
BOVINOS COMERCIALIZADOS NO ESTADO DE GOIÁS. 
 

RESUMO 

Com o objetivo de determinar os níveis de chumbo, cádmio e solubilidade do 
fósforo em ácido cítrico a 2% foram analisadas 50 amostras de suplementos 
minerais destinados à elaboração de misturas minerais para bovinos no Estado 
de Goiás. Os suplementos minerais foram os utilizados como fontes de macro e 
microelementos em sal mineral para alimentação de bovinos. As amostras foram 
colhidas conforme delineamento estatístico de amostragem inteiramente ao 
acaso. As análises foram baseadas nos métodos oficiais. Empregou-se o 
método da espectroscopia de absorção atômica para determinação dos teores 
dos microelementos nas amostras e padrões. As amostras foram colhidas no 
comércio e nas propriedades rurais situadas em municípios localizados nas 
cinco mesorregiões de Goiás. Das 50 amostras analisadas, nenhuma 
proporcionou valores inferiores a 10 mg/Kg para chumbo. Os teores médios 
entre as mesorregiões para chumbo e cádmio respectivamente, Noroeste 
38,8mg/kg, Norte 30,3mg/kg, Centro 45,0mg/kg, Leste 40,0mg/kg e Sul 
113,0mg/kg e Noroeste 1,73mg/kg, Norte 0,91mg/kg, Centro 1,10mg/kg, Leste 
1,40mg/kg e Sul 4,84mg/kg. Os maiores e menores valores obtidos para chumbo 
e cádmio são considerados elevados, variando de 0,33mg/kg a 449,1mg/kg para 
chumbo e de 0,072mg/kg a 20,0mg/kg respectivamente. Quanto aos resultados 
obtidos das amostras de suplementos minerais entre as mesorregiões, em 
relação a chumbo, não foram significativos, isto é, foram semelhantes (P>0,05), 
mostrando valores significativamente diferentes (P<0,05) para o cádmio, 
podendo ser considerados elevados tanto para chumbo como para o cádmio 
quando contrastados com os da literatura e os estabelecidos pela fiscalização. 
Quanto à solubilidade do fósforo em ácido cítrico a 2% os teores médios obtidos 
foram: Noroeste, 81,0%, Norte 79,0%, Centro 84,0%, Leste 82,0% e Sul 77,0%. 
Não houve significância entre as mesorregiões (P>0,05), sendo que 52% das 
amostras analisadas apresentaram percentagens inferiores ao mínimo de 90% 
regulamentados pelo MAPA, sugerindo o emprego de fontes não convencionais 
de fósforo na elaboração de misturas de suplementos minerais para bovinos 
com baixa solubilidade e alta concentração em substâncias contaminantes. 
 
Palavras-chave: contaminantes, espectrofotometria de absorção atômica, 
fosfato de rocha.  
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CHAPTER 3 – CONTENTS OF CADMIUM, LEAD AND SOLUBILITY OF 
PHOSPHORUS IN 2% CITRIC ACID IN MINERAL SUPPLEMENTS FOR 
COMMERCIALIZED BOVINE IN GOIAS STATE 
 
ABSTRACT 
Forty-three samples of mineral supplements applied in the elaboration of 
mineral mixture for bovines in Goias State were analyzed to determine the 
contents of lead, cadmium and the solubility of phosphorus in 2% citric acid. The 
supplements were those applied as source of macro and microelements in 
mineralized salt used in bovine feeding. The samples were selected through 
cluster sampling and taking in consideration the region description. The 
methodologies applied in the analysis were based on official methods. It was 
used the method of atomic absorption spectrophotometry for determination of 
microelements in samples and standards. Samples were collected in stores and 
farms situated in municipal districts of five mesoregions of Goias State. Among 
50 samples analyzed, none of them had lead values lower than 10 mg/kg. Mean 
values between mesoregions for lead and cadmium were respectively: 
Northwest 15,85mg/kg, North 25,0mg/kg, Center 47,4mg/kg, East 32,0mg/kg 
and South 48,4mg/kg and Northwest 1,57mg/ kg, North 1,47mg/kg, Center 
3,35mg/kg, East 1,30mg/ kg and South 1,40mg/kg. The amplitude of the results 
for lead and cadmium is considerated high, varying from 48 mg/kg to 240 mg/kg. 
The obtained results for samples of supplements from five mesoregions, related 
to lead and cadmium, were significantly different (P>0,05), and these values can 
be considerated high for lead and for cadmium as well, when compared to 
literature and to values established by Inspection duty. Taking in consideration 
the solubility of phosphorus in 2% citric acid, mean values were: Northwest 
91,0%, North 80,0%, Center 78,5%, East 76,0% and South 77,0%. These 
values were significantly different between mesoregions (P>0,05), and 60% of 
the analyzed samples showed lower percentages than the minimum of 90%, 
value established by MAPA. These values suggest the use of non conventional 
phosphorus sources in preparation of mineral supplements for bovines. 
 
Key-words: contaminators, atomic absorption spectrophotometry, rock 
phosphate. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Estado de Goiás, localizado no Planalto Central do Brasil, possui 

uma população de bovinos de 20.419.803 animais (IBGE, 2006), a maioria gado 

para corte, o que propicia um atraente campo de negócios para os que 

sobrevivem da cria, recria e engorda dos animais. Entretanto, grande parte do 

solo goiano é pobre em elementos minerais, particularmente fósforo, cobre e 

cobalto. Isto obriga os fazendeiros a suplementarem seus animais durante o ano 

inteiro com misturas de suplementos minerais. Por esta razão, a comercialização 

de formulações minerais é muito intensa, constituindo-se em um mercado 

altamente competitivo.  

Visando baratear custos para ganhar mercado e garantir suas vendas, 

algumas indústrias produtoras e / ou misturadoras de sal mineralizado para 

bovinos, utilizam fontes de matérias-primas escolhidas em função do menor 

preço. Por essa razão, acredita-se que algumas formulações minerais possam 

estar contaminadas por elementos tóxicos, sobretudo metais pesados e 

substâncias radioativas. Essa suspeita, aliada ao fato de que o governo 

brasileiro no ano de 2000, por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (Portaria SRD nº 20 de 06/07/1997), liberou o uso de fontes 

alternativas de fósforo a partir de fosfatos de rochas, reitera a necessidade de se 

monitorar as formulações minerais destinadas ao consumo animal revendidas 

em qualquer ponto do país, incluindo o Estado de Goiás. 

Do ponto de vista econômico, diferentes autores destacam que os 

metais pesados, quando presente em suplementos alimentares para animais, 

podem causar alterações orgânicas importantes, prejudicando a performance 

dos animais (MALETO, 1986; SILVA et al., 2004; ASSOCIATION OF 

AMERICAN FEED CONTROL OFFICIALS INCORPORATED, 2001).  Segundo 

MARÇAL et al. (1999), suplementos minerais com restrito controle de qualidade 

por parte dos fabricantes, fosfatos de rocha e fosfatos agrícolas, podem conter 

concentrações de metais pesados suficientes para causar alterações clínicas 

importantes em bovinos, principalmente de ordem reprodutivas como é o caso 

do cádmio que pode causar  degeneração testicular ou aciclia quando em 

concentrações elevadas no aparelho reprodutor. 
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O chumbo foi considerado por muitos estudiosos como o elemento 

químico inorgânico de maior risco à saúde dos animais de criação, 

particularmente a espécie bovina (NRC, 2005; ANDRIGUETTO et al., 1990; 

MARÇAL et al., 1999; MARÇAL et al., 1978), o que também representa riscos à 

saúde pública. O cádmio, de maneira geral, nos alimentos, apresenta-se em 

menor concentração, todavia é também extremamente nocivo e cumulativo a 

exemplo do chumbo (GONÇALVES, 1999). 

Problemas nutricionais, como deficiência, toxidez e desequilíbrio 

mineral, causam anualmente elevados prejuízos à pecuária nacional. Em 

qualquer região, um dos principais problemas do desenvolvimento da pecuária é 

o suprimento contínuo de uma boa alimentação dos animais (ALLEN, 1992). Os 

nutrientes requeridos pelos ruminantes podem ser agrupados nas seguintes 

categorias: água, energia, proteína, vitaminas e minerais. Todavia, deficiências 

minerais ou desequilíbrio no solo e nas forrageiras, em muitas regiões, têm sido 

responsáveis pela baixa reprodução e inadequada produtividade de diversas 

regiões brasileiras, incluindo Goiás (MARÇAL, 2004). Bovinos, em pastagens 

com severa deficiência em fósforo, cobalto ou cobre, podem apresentar perdas 

superiores àquelas observadas em animais que estão em pastagens deficientes 

em energia ou proteína (ANDRIGUETTO et al. 1990).  

Pesquisas realizadas sobre a importância da suplementação mineral 

em regiões tropicais têm mostrado aumentos de 20% a 100% na percentagem 

de nascimento de bezerros, de 10% a 25% na taxa de crescimento e redução 

significativa do índice de mortalidade. Existem pelo menos 15 minerais 

essenciais para a nutrição dos bovinos: sete macro-nutrientes (cálcio, fósforo, 

potássio, sódio, cloro, magnésio e enxofre) e oito micronutrientes (ferro, cobre, 

zinco, iodo, manganês, cobalto, molibdênio e selênio), sendo que em qualquer 

região poderá haver concentrações tóxicas de nutrientes tais como, cobre, flúor, 

molibdênio, chumbo, cádmio, alumínio e deficiência, notadamente de fósforo, 

causando redução na produção e na produtividade do animal (MARÇAL, 1999). 

Ressalta-se que um fosfato com o mesmo nível de fósforo, determinado em 

análises químicas, pode não suprir a mesma quantidade de fósforo do ponto de 

vista biológico. A diferença em valor biológico entre vários compostos minerais 
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pode ser numericamente medida e os valores podem ser aplicados ao cálculo 

das misturas minerais (JUNQUEIRA, 1993).  

NUNES et al. (2002) afirmaram que, quando a absorção intestinal é 

baixa, o nível de fósforo na urina se reduz, pois para manter a concentração no 

sangue ocorre aumento na reabsorção de fósforo nos túbulos renais, chegando 

próximo a 99%. 

Assim considerando, torna-se necessário analisar as várias fontes de 

suplementos minerais para macro e micro-elementos, não só sob o ponto de 

vista de sua composição, mas também em relação à sua biodisponibilidade, haja 

vista a expressiva diferença de custos entre as fontes de baixa e alta 

disponibilidade (CAMPOS NETO & MARÇAL, 1996). A inclusão de fosfatos com 

altos teores de flúor na dieta animal resulta em menor ganho em peso, menor 

ingestão de alimentos, pior conversão alimentar e comprometimento da 

mineralização óssea e da resistência óssea às fraturas. Já os fosfatos “feed-

grade” apresentam alto grau de pureza química e alta biodisponibidade de 

fósforo (LOBÃO, 1977). 

Cálcio e fósforo estão intimamente correlacionados, chegando ao 

ponto em que a deficiência ou o excesso de um pode interferir na utilização do 

outro. Quando cálcio e fósforo são fornecidos para ruminantes em proporções 

adequadas, ou seja, 2:1(Ca/P) e em formas eficientemente aproveitáveis, tem-se 

então uma ótima utilização dos dois elementos. Aproximadamente 99% do cálcio 

existente no organismo encontram-se nos ossos e nos dentes. Entretanto, o 

cálcio é um elemento essencial na constituição de todas as células vivas e 

quando há deficiência de cálcio, os animais em crescimento apresentam 

problemas como deformações ósseas e fraturas (PANSARD, 2002). 

Em contraste com o fósforo, que é o segundo elemento mineral 

encontrado em maior concentração no organismo animal, a deficiência de cálcio 

em gado de corte é raramente observada. Mais de 80% do fósforo encontram-se 

associado ao cálcio nos ossos (na forma de hidroxiapatita, fluoroapatita) e nos 

dentes, enquanto cerca de 20%, localiza-se nos tecidos moles do corpo 

(VILLEGAS-NAVARRO et al., 1993).  
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O fósforo tem função importante no metabolismo energético, na 

formação dos fosfolipídios e está presente nas células vivas, na microbiota do 

rúmen participando na conversão do caroteno para vitamina A e em vários 

outros processos orgânicos importantes. Em casos de deficiência, os animais 

desenvolvem uma condição conhecida como apetite depravado, com várias 

conseqüências, desde a fragilidade óssea, diminuição da fertilidade e diminuição 

de produtividade tanto de carne quanto de leite (MARÇAL, 1996). 

Os ossos servem não apenas como elementos estruturais, mas 

também como reservas de cálcio e fósforo que podem ser mobilizados 

ocasionalmente quando a assimilação de tais minerais é inadequada para 

atender às necessidades do organismo. No caso do animal produtivo, receber 

dietas deficientes, as glândulas paratireóides através do paratormônio, 

mobilizam estes elementos dos ossos para suprir as necessidades. Essa 

condição poderá se agravar quando o animal estiver recebendo dieta de 

suplementos minerais com alta concentração de impurezas, a exemplo do 

chumbo, cádmio, flúor e outros, podendo interagir com os mesmos deslocando-

os do sitio de atividade biológica (MARÇAL et al., 2004). 

Sabe-se que óxido de zinco, óxido de magnésio, óxido de ferro e 

calcário dolomítico, são fontes potenciais de chumbo e cádmio, além de 

possuírem baixa biodisponibilidade. Por outro lado, deve ser considerado o 

percentual utilizado  desses suplementos nas misturas minerais, em relação ao 

fósforo que é utilizado em maior concentração se comparado às fontes de micro-

elementos (ROSA, 1989). 

Estando voltada para a produção de proteína animal destinada à 

alimentação humana, a alimentação animal torna-se um elo importantíssimo do 

agronegócio (BUTOLO, 2002). 

Além disso, a ausência de planejamento urbano adequado tem 

ocasionado o crescimento industrial desordenado em algumas cidades 

brasileiras, particularmente no Estado de Goiás, com conseqüências 

indesejáveis aos animais de exploração pecuária. Localidades rurais que 

anteriormente, serviam somente como habitats para criação de animais de 

produção, hoje dividem espaço com fábricas e indústrias que poluem o ar, o 
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solo, as plantas e os mananciais hídricos, tornando os seres vivos vulneráveis à 

toxidez de seus efluentes (MARÇAL, 2006). 

Neste aspecto, constituiu-se objetivo do presente trabalho: a) 

determinar os teores de cádmio, chumbo e a solubilidade do fósforo em ácido 

cítrico a 2% e observar a proporção de fontes alternativas de fósforo em 

suplementos minerais destinados a formulação de sais minerais de diferentes 

marcas comerciais e nas formulações minerais prontas para o consumo de 

bovinos; b) verificar se esses elementos inorgânicos, como contaminantes, estão 

presentes nos suplementos minerais destinados à formulação de sais minerais e 

nas formulações minerais prontas para consumo animal; e c) observar através 

da percentagem de fósforo solúvel nos suplementos e nas misturas minerais 

prontas para o consumo de bovinos a proporção de fontes alternativas de fósforo 

utilizadas na elaboração destes produtos.  

Por fim, vale lembrar que os componentes mais importantes no 

cálculo de uma mistura mineral estão relacionados com os níveis de 

suplementação utilizados ou a quantidade de cada mineral a ser oferecida por 

unidade animal (MARACEK et al., 1998). 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostragem 

Um total de 50 amostras de suplementos minerais e, misturas 

minerais foram colhidas diretamente do estoque disponível em estabelecimentos 

comerciais, além de propriedades rurais colaboradoras pertencentes aos 

municípios localizados nas cinco mesorregiões do Estado de Goiás (Noroeste, 

Norte, Centro, Leste e Sul) de acordo com o Anuário Estatístico do Estado de 

Goiás (ANUÁRIO/GOIÁS, 2006). As amostras foram colhidas em torno de 200 

gramas de cada marca e cada tipo de suplemento mineral acondicionadas em 

recipientes de polietileno transparente previamente lacradas, e identificadas. As 

análises foram efetuadas no Laboratório do Centro de Pesquisa em Alimentos – 

CPA, da Escola de Veterinária da Universidade Federal de Goiás e no 

Laboratório Nacional Agropecuário (LANAGRO-GO) do Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento em Goiás. As amostras foram colhidas ao acaso, em 

municípios pertencentes a cinco mesorregiões do Estado de Goiás onde a 

comercialização de sal mineral é mais expressiva.  

 

2.2 Métodos 

Na metodologia analítica empregada para a determinação do cádmio 

e chumbo em sal mineralizado e suplementos minerais, as amostras foram 

previamente submetidas à secagem a 60ºC por aproximadamente 12 horas. A 

digestão e a solubilização foram realizadas utilizando-se, ácido nítrico, 

perclórico e clorídrico, fazendo-se a filtração em papel de filtro, filtração média, 

diâmetro 12,5cm para balão volumétrico de 50mL e diluições apropriadas de 

acordo com a curva de calibração específica para cada elemento em estudo. 

Procedeu-se a determinação do cádmio e chumbo por espectrofotometria de 

absorção atômica com corretor de background, empregando-se um 

equipamento, modelo GBC AA 932 (CPA/UFG) e outro do tipo Analytik jena, 

modelo ZEEnit 700 com chama, forno de grafite e gerador de hidreto de alta 

sensibilidade pertencente ao (LANAGRO-GO/MAPA). O cádmio e o chumbo 

foram separados da amostra por concentração com pirrolidinaditiocarbamato de 
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amônia (ADPC) p.a. em pH 2,3 + 0,1. Esta metodologia de análise empregada 

teve como base o manual da AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND 

MATAERIALS (1980), EATON et al. (2001) e GONÇALVES (1999).  

 As análises foram realizadas em duplicata, sendo que para a análise 

estatística utilizou-se o modelo matemático para a análise dos dados: 

Yij = µ +  τi + εij ,   onde: 

yij:  observação coletada em uma unidade experimental que recebeu o i-ésimo 

tratamento  (i = 1, 2, ..., b), na j-ésima repetição (j = 1, 2, ..., r); 

µ:  constante inerente a todas as observações (média geral); 

τi:  efeito proporcionado pelo tratamento; 

εij:  efeito aleatório (erro) na unidade experimental observada. 

Neste modelo são conhecidos apenas os valores observados das 

médias. Os termos do segundo membro serão estimados conforme se segue:  

3.5.1.  Soma do quadrado total 

              b   

SQtotal = Σ (yij)2 – (y.i=1) 

3.5.2.  Soma do quadrado de tratamentos 

                       b    

SQtratamentos = [Σ (yi.)2]/r – (y..)2/n 

                      i=1 

3.5.3.  Soma do quadrado dos Erros 

SQerro = SQtotal – SQtratamentos  

Estes parâmetros serão utilizados para construção do quadro de 

análise de variâncias (Quadro 1). 
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F.V. G.L. SQ QM F 

Tratamentos b – 1 SQtratamentos SQTrat/GLTrat QMTrat./QMErro

Erros (b – 1)(r – 1) SQtotal – SQtrat  SQErro/GLErro - 

Total br – 1  SQtotal - - 

QUADRO 1. Análise de variância para experimentos inteiramente casualizados 

F.V.: fonte de variação; G.L.: grau de liberdade; SQ: soma de quadrado; QM: quadrado médio; 

F: teste Tukey. 

Esses procedimentos estatísticos foram empregados para avaliação 

dos resultados obtidos, e estes, serão tabulados em um quadro auxiliar (Quadro 

2) 

RepetiçõesTratamentos 
1 2 3 ... r 

Σyi.

1 Y11 Y12 Y13 ... Y1j Yi.

2 Y21 Y22 Y23 ... Y2j Yi.

3 Y31 Y32 Y33 ... Y3j Yi.

... ... ... ... ... ... ... 

B Yi1 Yi2 Yi3 ... Yij Y..

Quadro 2. Medidas do teor da determinação de microelementos nas amostras. 

r: número de repetições; b: número de tratamento. 

B. número de tratamentos; 2. τ - nº de repetições SAS/BASIC Program (SAS, 

2002).  

 

2.3 Preparo para as análises de chumbo e cádmio 

O preparo da solução padrão para a construção da curva de 

calibração utilizando-se chumbo e cádmio metálico Merck, grau de pureza EAA 

(99,99%), foi realizado da seguinte forma: dissolveu-se separadamente 1,0g de 

chumbo e cádmio metálico em ácido nítrico 50%, completando-se o volume com 

água destilada deionizada para 1000mL, para obter concentração de 1000mg/L. 

Desta solução fez-se uma outra intermediária de 50mg/L, como estoque. A partir 

desta solução intermediária, preparou-se diluições para a curva de calibração 

nas concentrações de 1,0mg/L; 2,0mg/L; 3,0mg/L, para o chumbo e 0,20mg/L; 
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0,40mg/L; 0,80mg/L, para o cádmio,  em balões volumétricos de 50mL 

completando-se o volume com ácido clorídrico 0,5N de maneira que padrões e 

amostras tivessem as mesmas condições finais  de concentração e  pH no 

momento da leitura. As condições do equipamento para procedimento da leitura 

de padrões e amostras estão na Tabela 1. 

 

2.4 Procedimento 

As amostras foram preparadas e homogeneizadas utilizando-se um 

quarteador tipo Jones de oito saídas. Separando-se uma porção menor, 

procedeu-se nova homogeneização utilizando moinho tipo Willey em aço 

inoxidável e peneira com granulometria de 0,50 mm em aço inoxidável, obtendo-

se assim amostra homogênea e isenta de contaminantes metálicos. As amostras 

assim preparadas foram analisadas em conformidade com a metodologia 

proposta em Métodos de Análise de Resíduos Biológicos em alimentos para uso 

animal BRASIL (1992), também adotada pelo Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos, e Associação Nacional dos Fabricantes de Rações e 

suplementos minerais ANFAR/MAPA (BRASIL, 1992). 

 

2.5 Digestão da amostra 

Após preparo e homogeneização, a amostra foi completamente 

mineralizada por tratamento pela via úmida. Para tanto, pesou-se em torno de 

5,0g de amostra em Becker de vidro de 125mL, adicionou-se 10mL de ácido 

nítrico P. A e submeteu-se a fervura em chapa aquecedora a temperatura 

controlada de 200 ºC até o desprendimento de fumos amarelados. Em seguida, 

acrescentou-se 2,0mL de ácido perclórico P.A., aqueceu-se até completa 

destruição da matéria orgânica por 20 minutos aproximadamente. Procedeu-se o 

abaixamento da temperatura e filtrou-se quantitativamente em balão volumétrico 

de 50mL, completando-se o volume com água destilada deionizada. 

Posteriormente, foram preparadas as diluições específicas para cada elemento a 

ser determinado. As diluições obtidas foram analisadas por espectroscopia de 

absorção atômica.  
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Paralelamente, foram realizados testes de recuperação e branco. A 

curva de calibração específica dos elementos em análise foi obtida, o 

espectrofotômetro foi otimizado e as leituras do branco, dos padrões e das 

amostras foram realizadas.  

Quando necessário, as amostras foram diluídas para que se obtivesse 

leituras dentro da faixa ótima de trabalho. As alíquotas foram diluídas em 

solução de ácido clorídrico 0,5N, para manter as mesmas condições de pH e 

viscosidade. 

Simultaneamente, a cada grupo de amostras analisadas, foi efetuado 

o teste de recuperação e branco, fortificando-se uma amostra com teor 

conhecido do elemento pesquisado. Preparou-se uma curva de calibração 

específica para os elementos analisados e otimizou-se o espectrofotômetro de 

absorção atômica, fazendo a leitura do branco, dos padrões e das amostras. 

Foram calculados os resultados das amostras, bem como a percentagem de 

recuperação, e o coeficiente de correlação (R) para verificar a exatidão do 

método (validação do método) e, para verificar se não houve interferências 

químicas e/ ou espectrais, usou-se regressão linear (LEITE, 1998).  

 

2.6 Vidrarias e reagentes  

Utilizou-se vidraria de uso comum em laboratório, as quais passaram 

pelas seguintes etapas de limpeza e desmineralização de elementos 

contaminantes, banho com solução de hipoclorito de sódio, alta pureza, 

concentração 1:2000 (v/v), lavagem com detergente neutro grau de pureza AA a 

2% e água deionizada, seguida por enxágüe com água deionizada, banho em 

solução de ácido clorídrico grau AA a 0,5N (v/v) e finalmente enxágüe com água 

deionizada. 

 Foram utilizados reagentes usuais para EAA (espectrofotometria de 

absorção atômica), tais como ácido nítrico e ácido clorídrico Spectrosol de 

qualidade para análise, padrões próprios de cada elemento e ampolas de titrisol, 

grau de pureza EAA. 
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Tabela 11. Condições para determinação de chumbo e cádmio em 
Espectrofotômetro de Absorção Atômica, modelo GBC AA 932. 

Elemento / Condições do Aparelho                      Chumbo         Cádmio 

Comprimento de onda (nm)                                         217,0              228,8 

Tempo de leitura (s)                                                      0,5                  0,5 

Fenda (nm)                                                                   1,0                   0,5 

Fluxo de acetileno (mL/min)                                          13                   13 

Fluxo de ar (mL/min)                                                      30                   30 

Corretor de background                                                 sim                 sim 

Chama estequiométrica                                             Oxidante        Oxidante 

Sensibilidade típica (mg/L)                                           0,016             0,007 

Corrente da lâmpada (mA)                                            5,0                  3,0 

FONTE: MANUAL DE MÉTODOS, GBC 932 (1997) 

 

O limite mínimo de determinação de cádmio foi 0,007mg/L e de 

chumbo 0,016 mg/L. 

 
2.7 Procedimentos para determinação do fósforo total e da solubilidade do 
fósforo em ácido cítrico a 2% 

Procedeu-se a determinação da percentagem do fósforo total e da 

solubilidade do fósforo em ácido cítrico a 2% por espectrofotometria UV, na faixa 

do visível, empregando-se um equipamento modelo Perkin Elmer/Lambda 25, 

duplo feixe de alta sensibilidade pertencente ao CPA/EV/UFG. A extração do 

fósforo nas amostras foi realizada conforme metodologia ANFAR/MAPA 

(BRASIL, 1992), descrita em Métodos Analíticos de Controle de Alimentos para 

uso Animal. Após preparo e homogeneização a matéria orgânica da amostra foi 

completamente destruída por tratamento pela via úmida com ácido nítrico. Para 

tanto, pesou-se em torno de 1,0g de amostra em Becker de vidro de 125mL, 

adicionou-se 10mL de ácido nítrico P. A., e submeteu-se a fervura em chapa 

aquecedora a temperatura controlada de 200 ºC até o desprendimento de fumos 

amarelados. Em seguida acrescentou-se 2,0mL de ácido perclórico P. A., e 

aqueceu-se até completa destruição da matéria orgânica por 20 minutos 
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aproximadamente. Procedeu-se o abaixamento da temperatura e filtrou-se 

quantitativamente para balão volumétrico de 100mL, completando-se o volume 

com água destilada deionizada. Posteriormente foram preparadas diluições 

específicas para o elemento a ser determinado. As diluições obtidas foram 

analisadas por espectrofotometria de UV na faixa do visível, utilizando-se 

comprimento de onda na faixa de 420nm.  

 Para a extração do fósforo solúvel utilizou-se 100mL de ácido cítrico     

P. A. a 2%, nas quantidades de 100mL por amostra sob agitação controlada de 

30rpm – 40rpm em agitador tipo Wagner por 30 minutos. Após a extração, fez-se 

a filtração da amostra quantitativamente em balão volumétrico de 200mL. A 

seguir, tomou-se uma alíquota de 1,0mL e verteu-se em balão volumétrico de 

50mL conforme o teor esperado de fósforo na amostra. Posteriormente 

adicionou-se ao balão volumétrico de 50mL, 10mL da mistura de partes iguais 

de solução de molibdato de amônio 5% e metavanadato de amônio 0,25%, 

completando-se o volume com água destilada deionizada e deixando a solução 

em repouso por 10 minutos para reação. Preparou-se um branco e padrões nas 

concentrações de 4,0mg/L, 8,0mg/L, 12,0mg/L e 16,0mg/L. Fez-se a leitura do 

branco e dos padrões, e construiu-se a curva de calibração para calcular a 

equação de regressão linear. A leitura das absorbâncias das amostras e padrões 

foi realizada em espectrofotômetro com comprimento de onda regulado a 

420nm. Os resultados das concentrações de fósforo e da percentagem de 

solubilidade foram calculados em relação às diluições e a massa da amostra, 

comparando-as com a curva de calibração, usando a equação de regressão 

linear para calcular a concentração final. 
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2.8 Análise Estatística 

 

2.8.1 Estatística descritiva  

Foram calculados os parâmetros de tendência central (média e 

mediana) e de dispersão o desvio padrão, coeficiente de variação (CV), os 

valores máximo e mínimo dos teores de cádmio e chumbo e a percentagem de 

solubilidade do fósforo em suplementos minerais de cada mesorregião. O teor 

médio entre as mesorregiões foi comparado pelo teste de Tukey (P<0,05%). 

A regressão linear foi aplicada entre as leituras dos padrões, com o 

intuito de verificar a exatidão em relação às leituras das amostras, 

estabelecendo a dispersão das médias e desvio padrão em relação à curva de 

calibração específica para cada elemento em estudo (RADOSTITS et al., 2000). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Estatística descritiva e análise das freqüências 

Os resultados da análise de variância, empregando o delineamento 

inteiramente ao acaso, são apresentados na Tabela 12, para três variáveis, ou 

seja, os teores de chumbo e cádmio e a solubilidade de fósforo em sal mineral. 

Observa-se que apenas a variável, cádmio apresentou diferença significativa 

entre as mesorregiões. 

A não significância para o chumbo e a solubilidade de fósforo entre as 

mesorregiões indica uma homogeneidade em relação à mistura mineral utilizada 

na alimentação de bovinos. Ressalta-se que a qualidade dos suplementos 

minerais estão normalmente distribuídos em todas as mesorregiões do estado 

de Goiás ou seja, pode existir uma padronização em relação a alimentação do 

rebanho bovino entre as regiões Goiana, em relação as variáveis chumbo e a 

solubilidade de fósforo. 

 

Tabela 12. Resumo da análise de variância segundo o delineamento 

inteiramente ao acaso para os teores de chumbo, cádmio e solubilidade de 

fósforo em sal mineral provenientes das cinco mesorregiões do estado de Goiás. 

2006. 

FV GL Quadrado Médio 

  Cd Pb Solubilidade de P 

Mesorregião 4 27,5035* 11267,2309ns 119,7288ns

Resíduo 45 8,9908 1084,8810 277,2202 

ns: Não significativo a 5% de probabilidade; * Significativo a 5% de probalidade. 
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3.2 Chumbo 

Os dados relativos à estatística descritiva dos teores de chumbo 

determinados em suplementos minerais e misturas minerais para bovinos no 

Estado de Goiás, encontram-se consolidados na Tabela 13. Os dados brutos 

que originaram os valores da referida Tabela estão distribuídos na Tabela 19 do 

Anexo A. 

 

Tabela 13. Teores de chumbo (mg/Kg) em suplementos minerais para bovinos 
comercializadas no Estado de Goiás, 2006. 

Parâmetro *                                             Mesorregião 

                            NOROESTE        NORTE      CENTRO       LESTE          SUL 

Média                    38,8*a              30,33*a           45,23*a        40,07*a       112,7*a

Desvio padrão        11,4                  19,0               36,0              16,4             30,0 

CV (%)                    71,9                  76,0               75,9              51,2            61,9 

Mediana                  25,6                  24,8               48,0*            32,5*           77,2* 

Amplitude total        46,2*                 46,5*             240,0*          18,0            153,6* 

Mínimo                     2,50                 1,55               0,33              22,94*         0,38 

Máximo                    48,7*                48,0*              240,0*           41,0*          154,0* 

*Teores acima do LMR (NRC, 1996; Association of American Feed Control Official Incorporated, 
2001). 
   Em uma mesma linha, valores seguidos de uma mesma letra não diferem entre si (Tukey, p < 
0,05). 

 

Nota-se na Tabela 13, que não houve diferença significativa (P>0,05) 

entre as médias de chumbo em suplementos minerais comercializados em 

Goiás. Os níveis médios encontrados nas mesorregiões Centro, Leste e Sul 

Goiano estão acima do LMR estabelecido pelo NRC (2005), que é de 

30,0mg/Kg. Mas, em relação ao recomendado por MALETO (1986), que é de 

10,0mg/Kg, os teores médios de todas as mesorregiões estão acima. Ao se 

comparar os resultados desse estudo com os apresentados por MARÇAL 

(2004), fica evidente que as misturas de sal mineralizado utilizadas para 
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alimentação de bovinos, encontram-se contaminadas com substâncias 

inorgânicas, especialmente chumbo e cádmio em concentrações superiores 

àquelas citadas na literatura e estabelecidas na Legislação Internacional. A 

mediana também apresentou resultados elevados, semelhantes ao teor médio 

entre os municípios amostrados. Por outro lado, o maior valor obtido em duas 

amostras, sendo uma na mesorregião Centro Goiano 240,0mg/Kg e outra, no 

Sul Goiano 154,0mg/Kg, revelaram-se teores elevados, mas abaixo dos níveis 

obtidos por BUTURE & MARÇAL (2005), que encontraram valores que variaram 

de 16,0mg/kg a 625,0 mg/Kg, para valores mínimo e máximo, respectivamente. 

No presente estudo os teores de chumbo variaram de 0,33mg/Kg, valor mínimo, 

a 449,0mg/Kg valor máximo.  

Segundo GONÇALVES (1999) a suspeita da presença de metais 

pesados recai sobre as fontes de macro e micro elementos, incorporadas às 

misturas minerais especialmente fósforo, tendo em vista que este mineral 

representa o maior custo na composição de um sal mineral. Por isso, alguns 

fabricantes buscam esse elemento essencial em fontes alternativas, de menor 

custo e de baixa solubilidade, a exemplo dos fosfatos naturais de rochas e 

fosfatos agrícolas, misturando-os em diferentes proporções, como sugerem os 

dados do presente estudo. Isto pode ser observado ao analisar os resultados do 

presente estudo que apresentaram baixo teor médio de solubilidade do fósforo 

nos suplementos minerais analisados. Coincidentemente, foram as amostras 

que apresentaram maiores teores de metais pesados, notadamente o chumbo. 

Dentre as mesorregiões estudadas, a Centro Goiano e Sul Goiano, 

foram as que apresentaram o maior teor de chumbo nos suplementos minerais 

comercializados em Goiás, (Tabela 13). Essa constatação sugere que os 

suplementos minerais comercializados nessas mesorregiões possuem em suas 

formulações, ingredientes ricos em impurezas e de baixa qualidade. Além das 

fontes de fósforo com baixa biodisponibilidade, utilizadas em maior proporção na 

elaboração das misturas, há que se considerar a questão das fontes de zinco 

(óxido de zinco), ferro (óxido de ferro), magnésio (óxido de magnésio) e 

manganês (óxido de manganês) apesar de utilizadas, em menor proporção na 

formulação das misturas, pode ser fontes potenciais de chumbo e cádmio e são 
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largamente utilizadas em substituição aos sulfatos de zinco e outros, em função 

de seu menor custo com o fim de baratear o produto final (VIANA, 1985). 

Das 50 amostras de suplementos minerais analisadas 52,0% 

apresentaram valores de chumbo acima dos 30mg/kg, recomendados por 

MALETTO (1986) e estabelecidos pelo (NRC, 2005). O menor valor obtido foi, 

0,33mg/kg e o maior valor 449,1mg/kg. Comparando-se esses resultados com 

os obtidos por MARÇAL (2004) em amostras de suplementos minerais no 

Paraná que variaram de 16,0mg/kg a 625,0mg/kg, verifica-se que o autor 

também obteve valores elevados e muito próximos aos do presente estudo. 

Neste sentido há que se considerar que existem suplementos minerais sendo 

consumidos por bovinos não só no Estado de Goiás, mas em outros Estados do 

País, contaminados com metais pesados. Isto é preocupante, pois esses metais 

pesados acumulam no organismo dos animais produtivos e pode ser repassado 

ao homem por meio da cadeia alimentar. Alem disso, deve-se ressaltar a 

contaminação itinerante das pastagens por meio das fezes dos bovinos, tendo 

em vista que grande parte dos contaminantes especialmente o chumbo elimina 

pelas fezes, além de cumular no organismo. 

 

3.3 Cádmio 

Na Tabela 14 encontram-se os dados referentes à estatística 

descritiva dos teores de chumbo determinados em suplementos minerais e 

misturas minerais para bovinos no Estado de Goiás. Os dados brutos que 

originaram os valores consolidados da referida Tabela 14 estão distribuídos na 

tabela 19 do anexo A. 
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Tabela 14. Teores de cádmio (mg/Kg) em suplementos minerais e misturas 
minerais para bovinos comercializadas no Estado de Goiás, 2006. 

Parâmetro *                                             Mesorregião 

                            NOROESTE     NORTE      CENTRO       LESTE         SUL 

Média                    1,731*ab           0,906*a        1,061*a          1,356*ab       4,905*b

Desvio padrão         0,92                 0,88            5,37              2,10           1,23 

CV (%)                    62,0                  59,0           160,0            159,0          87,0 

Mediana                  1,73*                1,45*          12,17*           1,31*         2,24* 

Amplitude total        2,30*                1,90*          21,65*          1,10*          3,47* 

Mínimo                    0,56                 0,50             0,35             0,79           0,63 

Máximo                   2,86*                2,40*            22,0*           1,87*         3,97* 

*Teores acima do LMR (NRC, 1996; Association of American Feed Control Official Incorporated, 
2001). 

     *a, b Em uma mesma linha, valores seguidos de uma mesma letra não diferem significativamente 
entre si (Tukey, p < 0,05). 

 

Da análise da Tabela 14, verifica-se que houve diferença significativa 

(P<0,05) entre as médias de cádmio em suplementos minerais comercializados 

em Goiás. Embora o cádmio em suplementos minerais e em outros produtos 

possua a tendência de ser encontrado em menores concentrações que o 

chumbo, acredita-se que os teores: mínimo 0,35mg/Kg e máximo 20,0mg/Kg são 

preocupantes, tendo em vista o caráter acumulativo no organismo do ser vivo. 

Ao contrastar os dados do presente estudo com os obtidos por MARÇAL (2004), 

verifica-se que as misturas de sal mineralizado utilizadas para alimentação de 

bovinos, acha-se contaminadas por substâncias inorgânicas nocivas à saúde 

animal especialmente chumbo e cádmio, em concentrações acima do máximo 

citado na literatura 30,0mg/Kg, para chumbo  e 0,5mg/Kg para o cádmio (NRC, 

2005; AOAC, 2001). A mediana também apresentou resultados elevados 

semelhantes, ao teor médio entre as amostras colhidas nos municípios. Por 

outro lado o valor máximo obtido em duas amostras, sendo uma na mesorregião 

Centro Goiano 22,0mg/Kg e outra no Sul Goiano 5,5mg/Kg, revelaram teores 

abaixo dos obtidos por MARÇAL (2004), que encontrou valores que variavam de 
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2,0mg/kg a 57,0mg/Kg para o cádmio. Os valores encontrados para cádmio 

variaram de 0,50 mg/Kg, menor valor a 22,0mg/Kg maior valor. Devido à alta 

toxicidade do cádmio os níveis de ação, citados na literatura e estabelecidos na 

legislação são sempre menores que os do chumbo, mesmo porque a 

concentração de cádmio em qualquer produto possui tendência de estar em 

menor teor (GONÇALVES, 1999).  

Das mesorregiões em estudo, a do Sul Goiano, foi a que apresentou o 

maior teor de cádmio nos suplementos minerais. Há evidências de que os 

suplementos minerais comercializados nas regiões que apresentaram maior 

concentração de resíduos tóxicos são exatamente os que foram produzidos, 

utilizando ingredientes de origem mineral, com alto teor de impurezas e de baixa 

qualidade.  

Das 50 amostras de suplementos minerais analisadas 79% 

apresentaram valores de cádmio acima de 0,5 mg/kg, recomendados por 

MALETTO (1986). O menor valor obtido foi 0,072mg/kg e o maior 20,0mg/kg. 

Comparando-se esses resultados com os obtidos por MARÇAL (2004) em 

amostras de suplementos minerais no Paraná que variaram de 2,0mg/kg a 

57,0mg/kg, verifica-se que o autor também obteve valores mais elevados que os 

apresentados neste estudo. Nesse sentido, pode-se inferir que existem 

suplementos minerais sendo consumidos por bovinos não só no Estado de 

Goiás, mas em outros Estados do País, contaminados com metais pesados. Isto 

causa preocupação porque esses resíduos acumulam no organismo dos animais 

produtivos e pode ser repassado ao homem por meio da cadeia alimentar. Além 

disso, há que se considerar a contaminação itinerante das pastagens por meio 

das fezes dos bovinos. 

 

3.4 Solubilidade do fósforo em ácido cítrico   

A Tabela 15 apresenta os dados relativos à estatística descritiva da 

percentagem de solubilidade do fósforo em ácido cítrico a 2% em suplementos 

minerais e misturas minerais para bovinos no Estado de Goiás. Os dados brutos 

que originaram os valores consolidados da referida Tabela estão distribuídos na 

tabela 19 do anexo A. 
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Tabela 15. Teores da percentagem (%) de solubilidade do fósforo em ácido 
cítrico a 2% em suplementos minerais para bovinos, comercializadas no Estado 
de Goiás, 2006. 

Parâmetro *                                             Mesorregião 

                            NOROESTE     NORTE      CENTRO       LESTE       SUL 

Média                        81,0*a            78,9*a           83,6*a          81,8*a      74,6*a

Desvio padrão           5,84              15,64            13,3            2,13         20,0 

CV (%)                      5,70               19,55           16,9             2,73         25,97 

Mediana                    91,0                80,0*           72,0*           79,0*        76,5* 

Amplitude total          98,0                96,0            98,0             90,0         99,0 

Mínimo                      84,0*              64,0*           50,0*            75,0*        49,0* 

Máximo                     98,0                96,0            98,0              90,0          99,0 

*Teores abaixo do padrão mínimo (90%), Portaria nº 08 (BRASIL, 1988). 
     *a Em uma mesma linha, valores seguidos de uma mesma letra não diferem entre si (Tukey, p < 

0,05). 
 

Da análise da Tabela 15, verifica-se que não houve diferença 

significativa (P>0,05) entre as médias de solubilidade do fósforo em suplementos 

minerais comercializados em Goiás. 

Observa-se que as amostras de suplemento mineral e sal 

mineralizado mostraram, de um modo geral percentuais de solubilidade abaixo 

do mínimo estabelecido pelo MAPA (BRASIL, 1988), que é de 90% mínimo, 

revelando um aspecto interessante do ponto de vista da pesquisa, porque 

sinaliza uma tendência evidente e rotineira do uso de fontes alternativas para o 

macroelemento fósforo, visando minimizar os custos dessas formulações, com o 

intuito de ganhar mercado e garantir vendas. Mas isto traz como conseqüências, 

prejuízos para a saúde e produtividade animal, tendo em vista a baixa qualidade 

em termos de impurezas e disponibilidade do elemento essencial fósforo. Esta 

tendência torna-se importante sob o ponto de vista sanitário e de produtividade, 

pois aproximadamente 80% dos custos com a suplementação mineral bovina, 
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são atribuídas ao fósforo, devido sua larga utilização para suprir as deficiências 

de pastagens em nosso Estado.  

Entre as amostras analisadas das mesorregiões em estudo, as do Sul 

Goiano, foram as que apresentaram as menores percentagens de fósforo solúvel 

nos suplementos minerais. Fundamentado nesta constatação pode-se 

depreender que os suplementos minerais naquela mesorregião foram os que 

apresentaram maiores indícios de contaminação com elevados teores de 

chumbo e cádmio, exatamente porque foram produzidos, utilizando ingredientes 

com alto teor de impurezas e de baixa qualidade.  
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4. CONCLUSÕES 

 

                 Nas condições do presente e em função dos resultados obtidos pode-

se concluir que: 

4.1. Os teores médios de cádmio e chumbo em suplementos minerais para 

bovinos em Goiás, estão acima do LMR citado pela literatura e 

estabelecido na legislação. Em relação a chumbo as mesorregiões 

apresentaram teores médios acima dos 30 mg/kg regulamentados em 

Legislação específica.  

4.2. Para o chumbo 26/50 amostras analisadas (43,0%) apresentaram valores 

acima do LMR estabelecido na legislação e citados pela literatura. 

4.3. Para o cádmio 40/50 amostras analisadas (80%) apresentaram valores 

acima do LMR, estabelecidos na legislação, e citados pela literatura.  

4.4. Para a solubilidade do fósforo 26/50 amostras analisadas (52%) 

apresentaram valores abaixo do mínimo estabelecido pela legislação. 

4.5. A maioria dos suplementos minerais analisados apresentou baixa 

solubilidade do fósforo sugerindo fortemente o uso de fontes não 

convencionais deste elemento na sua elaboração. 

4.6. Há fortes indícios de que as formulações minerais para alimentação de 

bovinos comercializadas no Estado de Goiás estejam contaminadas com 

cádmio e chumbo. 
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CAPÍTULO 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentre os problemas ambientais que entraram no cenário público, 

internacional a partir da década de 70. Um dos que mais vem sendo destacado é 

a crescente poluição química e seus impactos sobre a qualidade da água, ar, 

solo e alimentos em várias regiões do planeta e o reconhecimento científico dos 

chamados riscos ecológicos globais a ela associados, que formam parte 

determinante e condicionante do processo saúde-doença. 

Face aos expressivos valores encontrados para chumbo e cádmio em 

tecido muscular e vísceras bovinas, torna-se evidente a necessidade do 

monitoramento de alimentos destinados a animais bem como dos componentes 

do meio ambiente em Goiás.  

Vale lembrar que as contaminações por chumbo e cádmio 

apresentam efeitos a médio e longo prazo, em particular às crianças por meio da 

cadeia alimentar. Nesse sentido, os órgãos de fiscalização e regulamentação 

devem aumentar a vigilância no controle interno de nossos produtos, tendo em 

vista a saúde pública e à exportação.  

Relativamente aos teores de cobre, ferro e zinco, todos os resultados 

revelaram concentrações adequadas ou acima dos requerimentos nutricionais 

para manutenção do ser humano. No entanto, alguns resultados da 

determinação de cobre em amostras de fígado foram superiores ao 

requerimento dietético para o ser humano, pois esse órgão tem a capacidade de 

armazenar substâncias inorgânicas podendo trazer reflexos negativos na saúde 

dos animais e do homem. Nesse caso, acomete principalmente crianças e 

idosos pela própria indicação médica para correção de deficiências alimentares.  

Assim, a restrição principal à ingestão de órgãos, como fígado e rim 

além da carne está relacionada com as substâncias tóxicas inorgânicas 

acumuladas durante a vida do animal por meio de fontes diversas, ligadas à 

alimentação e ao ecossistema, que infelizmente não pode ser controlado 

totalmente devido sua complexidade. 

A segurança alimentar está aliada ao manejo, aos procedimentos de 

biossegurança, às boas práticas de fabricação e ao tipo de criações de animais. 
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Os produtores têm adotado procedimentos de criação que conciliam a produção 

às necessidades culturais dos consumidores.  

O estudo dos teores de micro e macro elementos em suplementos 

minerais, subprodutos agrícolas, pastagens e no tecido animal tem propiciado a 

geração de conhecimentos e de informações técnico-científicas aos órgãos de 

fiscalização e regulamentação e contribuindo para a atualização da legislação 

específica para o setor. Pois os países importadores notadamente aqueles que 

integram a União Européia estão cada vez mais exigentes em relação à 

presença de resíduos inorgânicos em alimentos. 

Aspectos sanitários aliados à qualidade da dieta devem estar 

relacionados ao sistema de produção e garantir a viabilidade econômica. 

Sistemas de produção em bovinocultura não convencional têm sido discutidos 

visando a produção do chamado boi verde, teoricamente isento de substâncias 

nocivas, mas difícil de ser produzido, face aos interferentes ligados ao meio 

ambiente, tais como a aplicação de corretivos do solo para produção de plantas 

constituindo comprovada fonte de substâncias tóxicas.  

O acesso a um alimento seguro é direito de todos consumidores, 

independentemente de sua condição sócio-econômica ou cultural. No entanto, 

as doenças de origem alimentar têm aumentado consideravelmente nos últimos 

anos, em função do aumento do consumo de alimentos pela população que 

atualmente, está mais esclarecida quanto a uma dieta saudável que possa 

atender as demandas básicas do organismo. Isto, por outro lado, fez surgir a 

necessidade de se produzir um volume muito grande de alimentos visando 

acompanhar e suprir a demanda provocada pelo crescimento populacional no 

mundo. 

Neste contexto os metais pesados, apesar de pouco explorado e 

pouco conhecido pela população, devido a existência de poucos estudos sobre o 

assunto, principalmente em relação aos teores na carne e nas vísceras dos 

bovinos, motivo pelo qual têm sido apontado como um dos principais causadores 

de distúrbios orgânicos nos animais e principalmente no homem em função da 

expectativa de vida longa e da característica de acumularem em órgãos 

podendo causar enfermidades crônicas, relacionadas com desequilíbrio mineral 

e até mesmo doenças oncogênicas.  
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As variações nos teores de resíduos inorgânicos encontrados nos 

diferentes municípios podem ser explicadas em parte devido à contaminação 

ambiental, causada por atividades industriais além do emprego de suplementos 

minerais não convencionais na fabricação de fórmulas e misturas minerais 

destinados ao consumo animal.  

A elaboração de estudos epidemiológicos regionais, o monitoramento 

ambiental permanente, o controle de resíduos de metais tóxicos em rações 

destinadas ao consumo animal, bem como a revisão da legislação atual, 

constituem medidas que devem ser implementadas pelos órgãos de 

regulamentação e fiscalização visando reduzir os níveis atuais para condições 

aceitáveis e, por conseguinte proteger a saúde do consumidor. 

Os teores médios de chumbo e cádmio, nas amostras de músculo, 

fígado, rim e suplementos minerais, foram de modo geral maiores do que os 

níveis citados como aceitáveis pela literatura e permitidos pela legislação.  

Relativamente aos teores médios de zinco, cobre e ferro, os 

resultados revelaram-se em acordo com as necessidades nutricionais do 

homem. Em alguns casos esses teores ultrapassaram o limite recomendado, 

mostrando que a carne e vísceras de bovinos são fontes ideais para o 

suprimento das dietas do homem em relação aos micro-nutrientes essenciais, 

especialmente o ferro. 

Muito há, ainda, que se investir em recursos humanos e materiais 

para o aprimoramento de metodologias e investigações específicas para a 

avaliação e monitoramento de subprodutos animal e vegetal e componentes 

ambientais, no que se refere a poluentes químicos. Com esta pesquisa foi 

possível a geração de importantes conhecimentos relativos à questão da 

cumulação de resíduos na carne de bovinos, não apenas no âmbito estadual, 

mas também, no país, pela possibilidade de se conhecer parte de uma realidade 

ainda pouco explorada em nosso meio. Espera-se contribuir, também, para a 

tomada de decisões político-administrativas no gerenciamento do Limite Máximo 

de Resíduos permitidos em alimentos para consumo pelos animais produtivos e 

pelo homem no país. 
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Tabela 16. Teor médio de cádmio, chumbo, cobre, ferro e zinco em músculo de bovino (mg/Kg), 

oriundos de estabelecimentos de abate do Estado de Goiás, sob Inspeção Estadual, 2006. 

Nº de 
Amostras 

Mesorregião Cd Pb Cu Fe Zn 

12 Noroeste Goiano 0,012 62,6 1,55 31,0 27,0 
  0,023 2,87 1,60 50,0 34,0 
  0,017 0,76 1,75 45,0 48,0 

  0,023 1,65 6,25 11,80 26,0 
  0,085 2,0* 65,2 85,00 37,0 
  0,028 

0,011 
0,120 
0,081 
0,016 
0,086 
0,170 

0,35 
0,62 

    0,35 
0,27 
0,20 
0,36 
0,33 

4,50 
0,76 
1,20 

0,531 
1,00 
0,86 
0,60 

9,51 
21,0 
22,2 

15,31 
21,0 

19,20 
21,0 

37,0 
58,0 
63,0 
51,2 
51,0 
48,3 
49,0 

 
 

12 Norte Goiano 0,045 1,45 5,72 40,0 18,6 
  0,045 5,5* 0,73 16,9 19,6 
  0,060 2,74* 2,10 83,0 10,3 
  0,078 0,86 74,0 89,0 21,0 
  1,00 2,40* 67,4 71,0 24,0 
  0,81 

0,12 
0,037 
0,047 
0,077 
0,11 

0,080 

4,6* 
0,51 
0,36 
0,13 
0,25 
0,34 
0,45 

33,1 
0,54 
1,20 
0,73 
0,71 
0,50 
0,53 

55,0 
26,2 
23,0 
22,0 
34,0 
19,0 
25,2 

14,7 
59,3 
59,0 
55,0 
65,1 
56,0 
51,0 

12 Centro Goiano 0,60 1,60 89,0 75,0 33,0 
  0,033 0,55 38,83 78,0 47,0 
  0,44 0,055 71,10 77,0 44,0 
  0,055 0,67 41,90 99,0 28,9 
  0,77 0,034 42,21 19,8 19,6 
  1,12* 

0,07 
0,037 
0,047 
0,011 
0,017 
0,033 

1,89* 
0,51 
0,36 
0,13 
0,24 
0,24 
0,19 

34,10 
1,50 
1,20 
1,73 
0,71 
1,50 
1,40 

33,5 
26,2 
23,0 
22,0 
34,0 
19,0 
26,0 

23,4 
59,3 
59,0 
55,0 
65,1 
56,0 
73,2 

12 Leste Goiano 0,017 0,012 29,70 38,7 28,6 
  0,55 1,13 42,25 39,0 35,5 
  1,0 0,77 31,10 71,0 27,9 
  0,99 0,22 15,24 39,5 26,5 
  0,070 0,33 46,66 105,0 22,5 
  0,45 

0,021 
0,044 
0,080 
0,011 
0,11 

0,023 

0,67 
0,45 
0,26 
0,16 
0,31 
0,21 
0,18 

32,60 
0,53 
1,57 
0,79 
0,69 
1,58 
0,51 

77,5 
25,2 
21,0 
24,0 
29,0 
26,0 
25,0 

88,0 
51,0 
60,0 
60,0 
55,9 
61,0 
55,1 

12 Sul Goiano 0,89 0,40 74,80 83,0 10,3 
  0,33 0,66 50,36 88,0 46,5 
  0,044 0,71 53,12 91,0 77,8 
  0,063 0,91 19,34 28,9 48,7 
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  0,055 1,81* 36,22 31,5 44,3 
  0,078 

0,033 
0,0 

0,080 
0,056 
0,066 
0,061 

0,89 
0,33 
0,32 
2,52* 
0,48 
1,10 
1,00 

29,46 
2,90 
2,46 
1,86 
1,56 
21,1 
9,6 

77,0 
26,0 
26,0 
32,0 
30,0 
28,0 
38,0 

39,5 
58,0 
61,0 
68,0 
66,0 
67,0 
71,0 

*Teor acima do LMR (MAPA, 2006) 

 
Tabela 17. Teor médio de cádmio, chumbo, cobre, ferro e zinco em fígado de bovino (mg/Kg), 
oriundos de estabelecimentos de abate do Estado de Goiás, sob Inspeção Estadual, 2006. 

Nº de 
Amostras 

Mesorregião Cd Pb Cu Fe Zn 

12 Noroeste Goiano 0,6 1,6 48,0 51,0 34,0 
  0,045 0,98 45,0 44,5 28,0 
  0,079 

 
1,42 84,0 75,0 26,0 

  0,023 1,55 8,7 55,0 26,0 
  0,012 3,0* 93,0 120,0* 38,0 
  0,028 

0,043 
0,011 
0,033 
0,056 
0,33 
0,45 

1,60 
2,081 
1,20 
0,64 
5,81 

0,251 
5,30 

87,0 
48,0 
45,0 
85,0 
87,0 
95,0 
90,0 

95,0 
57,0 
46,0 
88,0 
56,0 

130,0 
96,0 

45,0 
44,0 
48,0 
56,0 
36,0 
31,0 
55,0 

12 Norte Goiano 3,82* 0,36 56,0 150,0* 34,2 
  0,078 0,19 100,0 77,0 28,0 
  4,45* 5,3* 410,0* 72,0 33,0 
  0,078 0,86 74,0 89,0 21,0 
  1,00 2,40 67,4 71,0 24,0 
  0,81 

0,022 
0,033 
0,032 
0,11 

0,028 
1,23 

4,6* 
3,11 
1,27 
0,69 
0,95 
0,72 
4,45 

33,1 
56,0 

100,0 
150,0 
87,0 
77,0 
35,0 

55,0 
160,0 
79,0 
75,0 
92,0 
77,0 
56,0 

14,7 
31,0 
34,0 
24,7 
35,0 
48,0 
46,0 

12 Centro Goiano 0,60 1,60 89,0 75,0 33,0 

  0,96 2,56* 108,0 102,0 38,0 
  1,54* 0,36 197,0* 66,8 45,0 
  0,125 0,36 120,0 89,7 28,0 
  0,045 0,78 120,0 130,0 48,0 
  0,037 

0,079 
0,45 
0,71 
0,14 

0,063 
0,085 

0,44 
2,31 
1,30 
1,10 
1,10 
1,35 
1,30 

95,0 
110,0 
190,0 
135,0 
122,0 
98,0 
84,0 

77,0 
77,0 

110,0 
68,0 
91,0 

129,0 
79,0 

33,0 
39,0 
46,0 
66,0 
29,0 
37,6 
30,0 

12 Leste Goiano 0,078 0,56 82,2 99,0 56,0 
  1,30* 1,20 120,0 87,0 19,0 
  0,017 0,57 86,2 110,0 22,7 
  0,018 0,99 120,0 160,0* 37,5 
  0,011 0,66 86,2 78,0 29,5 
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  0,025 
0,63 
0,12 

0,034 
0,95 
0,60 

0,017 

0,78 
1,60 
0,73 
1,06 
0,76 
0,90 
1,30 

43,0 
123,0 
87,0 

135,0 
88,0 
47,9 

134,0 

44,0 
100,0 
88,0 

120,0 
170,0 
79,0 
45,0 

32,5 
23,0 
33,0 
38,0 
34,0 
78,0 
33,0 

12 Sul Goiano 2,00* 3,50 130,0 71,0 24,0 
  0,024 0,98 95,0 115,0 67,0 
  1,10* 1,38 210,0* 56,7 16,5 
  0,011 0,67 148,0 88,0 17,2 
  0,055 0,44 140,0 105,0 32,5 
  0.034 

0,81 
0,62 
0,81 

0,028 
0,25 
0,11 

0,58 
2,30 
1,10 
1.06 
0,70 
1,23 
1,12 

100,0 
132,0 
99,0 

195,0 
155,0 
140,0 
110,0 

75,0 
77,0 

125,0 
88,0 
93,0 

110,0 
77,0 

34,0 
26,0 
19,0 
18,0 
68,0 
69,0 
45,0 

*Teor acima do LMR (MAPA, 2006) 

 
Tabela 18. Teor médio de cádmio, chumbo, cobre, ferro e zinco em rim de bovino (mg/Kg), 
oriundos de estabelecimentos de abate do Estado de Goiás, sob Inspeção Estadual, 2006. 

Nº de 
Amostras 

Mesorregião Cd Pb Cu Fe Zn 

12 Noroeste Goiano 0,153 0,83 2,50 46,4 21,0 
  0,110 0,49 2,33 68,1 22,0 
  0,950 0,36 2,41 24,0 23,1 
  1,42* 0,17 2,80 69,1 24,0 
  0,240 0,07 2,30 33,0 20,0 
  0,056 

0,412 
0,036 
0,85 
1,10* 
1,75* 
0,17 

0,13 
0,19 
0,90 
0,45 
0,85 
2,43* 
253,0* 

2,20 
3,10 
2,81 
15,5 
2,90 
6,70 
2,90 

45,0 
60,0 

122,0 
76,0 
41,0 
91,0 
43,0 

21,0 
16,0 
15,3 
26,0 
15,4 
35,0 
16,0 

12 Norte Goiano 0,150 0,50 2,60 35,0 22,0 
  0,280 0,17 2,20 68,7 23,0 
  3,34* 4,45* 1,10 30,0 11,6 
  1,40* 0,46 2,40 76,0 23,0 
  0,210 0,015 2,40 39,0 22,0 
  0,300 

0,78 
0,20 

0,060 
0,34 
0,33 
0,91 

0,056 
0,120 
2,34* 
1,60 
1,0 
0,87 
0,34 

2,31 
2,60 
78,4 
4,90 
6,10 
7,90 
9,50 

39,0 
100,0 
37,0 
88,0 
25,9 
67,0 
19,5 

22,0 
48,0 
15,4 
29,0 
55,0 
22,0 
23,0 

12 Centro Goiano 0,055 0,63 1,61 54,3 23,4 
  0,240 0,18 1,82 64,0 22,1 
  0,140 0,085 2,25 64,0 21,0 
  0,310 0,22 1,50 51,0 21,0 
  0,0495 0,20 1,49 78,4 22,0 

  0,110 
0,60 

0,19 
0,86 

1,80 
16,4 

56,0 
84,0 

23,0 
33,0 
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0,70 
1,34* 
0,77 
1,35* 
1,90* 

0,34 
1,80 
0,22 
0,33 
1,38 

 

15,0 
5,89 
17,2 
12,0 
8,9 

44,0 
48,0 
38,0 
45,0 
25,0 

23,0 
29,4 
30,0 
46,0 
29,0 

 
12 Leste Goiano 0,0498 0,43 1,80 60,0 22,0 

  0,0 0,28 1,42 63,0 21,0 
  0,250 0,28 1,36 56,1 22,0 
  0,045 0,21 1,44 73,0 19,6 
  0,040 0,085 1,25 40,0 17,31 
  0,120 

0,68 
1,38* 
0,78 
0,90 
1,0 

1,55* 

0,40 
0,44 
0,87 
0,45 
0,36 

3,778 
0,56 

1,58 
8,8 
7,89 
9,80 
14,0 
11,0 
79,0 

66,0 
26,0 
33,0 
96,0 
39,0 

140,0 
99,0 

21,0 
35,0 
56,0 
33,0 
23,0 
15,0 
15,4 

12 Sul Goiano 0,093 0,70 1,97 105,0 21,0 
  0,270 

 
0,46 1,75 47,0 22,0 

  0,200 0,38 1,90 69,2 19,51 
  0,160 0,37 1,22 30,0 22,0 
  0,350 0,55 1,40 57,3 22,0 
  0,081 

0,88 
0,95 
1,89* 
0,76 
0,33 
0,70 

0,47 
0,85 
0,34 
0,45 
2,77* 
0,66 
0,77 

1,55 
78,5 
23,0 
11,0 
19,0 
16,0 
15,0 

52,3 
84,0 
88,0 
89,0 
77,0 
33,0 
39,0 

21,0 
29,0 
29,8 
31,0 
26,0 
28,0 
55,0 

*Teor acima do LMR (MAPA, 2006) 

 
Tabela 19. Teor médio de cádmio, chumbo e solubilidade do P em ácido cítrico a 2% em 
suplementos minerais para bovinos (mg/Kg) comercializados no Estado de Goiás, 2006. 

Nº de Amostras Mesorregião Cd Pb Solubilidade do P 
Ácido cítrico 2% 

10 Noroeste Goiano 2,5 53,5* 67,0* 
  5,5 35,0 74,0* 
  1,2 

 
51,0 78,0* 

  0,5 1,55 96,0 
  2,5 72,0* 52,0* 
  1,8 2,89 98,0 
  0,89 49,0* 97,0 
  1,2 

0,66 
0,56 

59,0* 
60,0 
3,80 

60,0* 
98,0 
90,0 

10 Norte Goiano 2,1 47,3* 65,0* 
  0,5 43,2* 59,0* 
  0,98 86,3* 55,0* 
  2,76 4,56 91,0 
  0,60 1,60 99,0 
  0,70 1,0 96,0 
  0,56 7,9 86,0* 
  0,23 

0,34 
0,29 

3,54 
8,90 
99,0 

91,0 
91,0 
56,0 
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10 Centro Goiano 1,25 1,80 87,0* 
  1,87 235,0* 58,0* 
  0,35 2,55 94,0 
  0,67 0,38 99,0 
  1,38 1,12 91,0 
  0,79 39,7* 88,0* 
  0,88 0,33 90,0 
  0,98 

1,45 
0,99 

49,44* 
67,0 
55,0 

85,0 
85,0 
59,0 

10 Leste Goiano 1,55 47,85* 97,0 
  0,87 2,50 98,0 
  3,90 150,0* 58,0* 
  1,88 78,89* 50,0* 
  0,70 0,56 90,0 
  0,33 0,77 92,0 
  0,28 24,3 90,0 
  1,60 

1,89 
0,56 

22,94 
45,0 
27,9 

76,0* 
77,0 
90,0 

10 Sul Goiano 0,76 58,4* 62,0* 
  7,6* 48,6 56,3* 
  8,43* 384,0* 71,0* 
  0,072 18,31 90,0 
  20,0* 24,2 90,0 
  0,15 26,0 93,0 

  1,03 449,08* 44,0* 
  1,84 60,0* 68,0* 
  0,075 20,4 96,0 
  8,44* 38,0* 75,4* 

• Teor de Pb acima do LMR (MAPA, 2006),  *abaixo do mínimo de 90% solubilidade P 
(NRC, 1996) 
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Estatístico do Estado de Goiás (SEPLAN, 2006). 



 121

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Y = A + B * X

Parameter Value Error
------------------------------------------------------------
A 0,0013 5,83646E-4
B 0,0385 2,53221E-4
------------------------------------------------------------

R SD N P
------------------------------------------------------------
0,99996 6,78874E-4 4 <0.0001
--------------------------------------------------

Ab
so

rb
ân

ci
a

[Pb2+],mg/L

 
Figura 2. Curva de calibração para determinação de chumbo. 
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Figura 3. Curva de calibração para determinação de cádmio. 
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Figura 4. Curva de calibração para determinação de zinco. 
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Figura 5. Curva de calibração para determinação de cobre. 
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Figura 6. Curva de calibração para determinação de ferro. 


