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 “Do mesmo modo que o metal enferruja com a ociosidade e a água parada perde 

sua pureza, assim a inércia esgota a energia da mente. ” 

(Leonardo da Vinci) 
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Abstract 

The region of Paracatu (MG) is a place where various studies about arsenic 

contamination through gold exploit in the region. Arsenic is known as one of the most 

toxic elements for humans, causing a diversity of health problems and leading to 

cancer. Gold containing rocks are usually associated with arsenic; therefore, when 

gold is exploited arsenic is liberated to the environment. This liberation is very hard to 

control, since the arsenic present in the rocks volatilize when in contact with air, thus 

creating a localized environmental problem. Identify the possible contamination in 

places with gold mining is a very important topic due to such concerns. The most 

common sources of arsenic contamination for humans is through water and vegetables 

contaminated. Water analysis, from points were the water is captured for irrigation 

uses, in Paracatu region revealed that the arsenic concentration, during the dry period, 

are higher than the ones established by the local regulation agency, CONAMA. Soil 

characterization analysis showed that there are some minerals known to be able to 

fixate arsenic, however, the arsenic concentration is low. In order to evaluate the 

possibility of vegetable contamination in the region, a new arsenic extraction 

methodology assisted by ultrasonic bath was proposed for corn, soybean and beans 

(the most common grains cultivated in the region). The developed methodology 

showed high efficiency for the arsenic extraction, with recuperation values 

considerably higher than the ones obtained from more conventional methodologies, 

such as microwave assisted digestion. The vegetable analysis revealed that none of 

the three kinds of grains cultivated has more arsenic than the maximum limit 

established by the regulation agency. However, an alert is raised, since the arsenic 

determination in beans showed that the element concentration is near the limit 

concentration established. Yielding and growing problems in the crops, even with soil 

correction, indicate that could exist a chronic contamination in the local. 

 

Keywords: Arsenic, Paracatu, ultrasound, grains, extraction. 
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Resumo 

A região de Paracatu (MG) é um local onde há diversos estudos sobre a contaminação 

por arsênio oriundo da explotação de ouro no local. O arsênio é conhecidamente um 

dos elementos mais tóxicos ao ser humano, podendo causar diversos problemas de 

saúde e em especial levar ao desenvolvimento de câncer. As rochas que contêm ouro 

estão geralmente associadas à arsênio, assim durante a explotação do ouro tem-se a 

liberação de arsênio para o meio ambiente. Esta liberação é muito difícil de ser 

controlada já que o arsênio presente nas rochas prontamente se volatiliza ao entrar 

em contato com o ar, gerando assim um problema ambiental localizado. É importante, 

portanto, averiguar a contaminação em locais próximos a áreas com mineração de 

ouro. As principais formas de exposição ao arsênio são via consumo de água ou 

vegetais contaminados. Análises de água da região de Paracatu apresentaram 

concentrações de arsênio maiores que os permitidos pela legislação durante os 

períodos de seca, incluindo-se a água coletada em pontos onde se faz captação de 

água para irrigação. Análises de caracterização do solo da região demonstraram 

presença de minerais com tendência a fixar arsênio, porém a concentração de arsênio 

encontrada presente no solo se mostrou baixa. De modo a averiguar a possível 

contaminação das plantas cultivadas no local, uma metodologia de extração de 

arsênio assistida por banho ultrassônico foi proposta para milho, soja e feijão 

(principais grãos cultivados na região). A metodologia desenvolvida se mostrou 

altamente eficiente na extração de arsênio, com valores de recuperação 

consideravelmente maiores que os de metodologias convencionais por digestor micro-

ondas. As análises dos vegetais demonstraram que todos os três tipos de grãos 

cultivados não apresentam concentração de arsênio maior que a estabelecida pelo 

órgão regulamentador. Porém gerou-se um alerta, pois, a concentração encontrada 

no feijão está próxima da concentração limite e problemas de rendimento na produção 

e de crescimento das plantas, mesmo com correções do solo, indicam que pode haver 

uma contaminação crônica de arsênio na região. 

 

Palavras-chave: Arsênio, Paracatu, ultrassom, grãos, extração. 
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1. Introdução 

 

1.1. Justificativa 

O arsênio (As) é um dos elementos mais preocupantes para a saúde humana segundo 

diversas organizações1. A exposição humana a este elemento, seja por contato com 

solos, água ou plantas irrigadas com água contaminada é alarmante e o 

monitoramento destas matrizes é importante para a qualidade de vida e saúde da 

população2. 

O arsênio está naturalmente presente em locais onde há presença de minérios de 

ouro3. A explotação do ouro pode liberar o arsênio presente nas rochas para o meio 

ambiente. Se esta liberação não for controlada, o arsênio pode acabar migrando para 

águas e solos próximos à região explotada4. 

A utilização de água contaminada com arsênio pela população para consumo, 

atividades recreativas ou até mesmo irrigação pode trazer diversos riscos5. O arsênio, 

além de tóxico para seres humanos, também pode inibir o crescimento saudável de 

plantas e gerar perdas de rendimento na produção6. 

A avaliação da presença de arsênio em águas, solos e em grãos produzidos em área 

com presença de arsênio é altamente relevante para a saúde da população e para 

monitoramento de problemas ambientais. Métodos de extração que sejam capazes 

de determinar concentração com exatidão deste elemento em matrizes complexas, 

como grãos, sem perdas, se mostram importantes a fim de permitir uma adequada 

avaliação da contaminação. 

1.2. Estado da Arte 

1.2.1 O arsênio 

Arsênio, da palavra persa zarnikh, que significa amarelo (literalmente “cor de ouro”) e 

posteriormente adotada no grego como arsenikos e posteriormente incorporada ao 

latim como arsenicum7, de onde se deriva o termo em português arsênico ou arsênio. 

É um metaloide, com número atômico 33 e símbolo As. É o 51° elemento mais 

abundante na crosta terrestre e pode estar presente em águas, solos, rochas, plantas 

e diversos organismos vivos. Podendo aparecer de diversas formas, desde íons com 

estados de oxidação variando desde -3, 0, +3 e +5, até formas orgânicas8. Arsênio e 

alguns de seus compostos sublimam a temperatura ambiente9. Quando em contato 

com ar, o arsênio é oxidado para trióxido de arsênio, que possui um cheiro 
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característico de alho, facilmente percebido ao se quebrar minerais tais como 

arsenopirita10. 

Seus compostos são bastante semelhantes aos do fósforo, elemento da mesma 

família na tabela periódica11. Alguns compostos importantes de arsênio são, por 

exemplo, o hidreto de arsênio ou arsina (AsH3), um composto inflamável e altamente 

tóxico, porém estável. É graças a formação deste composto que pode-se aplicar 

técnicas analíticas de geração de hidretos para assim melhorar os limites de detecção 

para análise do metaloide, com a técnica absorção atômica por chama12. 

Os óxidos, arsenioso (As2O3) e arsenico (As2O5) também são de grande importância, 

sendo os óxidos mais comumente encontrados deste elemento. Compostos com 

enxofre também são amplamente encontrados na natureza13, sendo um bom exemplo 

o realgar (As4S4) que é conhecido para obtenção de óxido de arsênio desde tempos 

antigos por Zosimos (300 AD) que descreve um método de torrefação deste minério 

para obtenção de uma nuvem de arsênio14. Compostos organometálicos de arsênio 

são amplamente conhecidos, sendo o cacodyl (tetrametildiarsenio) algumas vezes 

reconhecido como o primeiro composto organometálico sintético 15. Muitos compostos 

organometálicos também foram desenvolvidos durante a primeira e segunda guerras 

mundiais para uso como armas químicas. Os subprodutos destes compostos são até 

os dias de hoje um problema ambiental estudado16, 17. 

1.2.2 História 

Os sintomas da intoxicação por arsênio são semelhantes aos de doenças comuns, 

náuseas, vômitos, diarreias e dores abdominais18. Os sais de arsênio não possuem 

gosto ou odor, sendo assim já foram muito utilizados para envenenamento, 

especialmente entre as castas dominantes em disputas por poder, ganhando assim a 

alcunha de “rei dos venenos” e “veneno de reis”19. Muitos alegam que o pó branco 

conhecido como La Cantarella utilizado pela família italiana Borgia para assassinar 

diversos de seus inimigos era constituído por arsênio e alguma outra substancia 

adoçante20. 

De fato, é possível encontrar fatos históricos interessantes de envenenamento por 

arsênio, possivelmente o mais notável sendo a morte de Napoleão Bonaparte. 

Diversos autores atribuem a morte do famoso líder à exposição crônica de arsênio 

durante seu exílio na ilha de Sta. Helena21. 
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Os doces envenenados de Bradford em 1858 também é um caso notório. Um doceiro 

da cidade de Bradford na Inglaterra vendeu doces contaminados acidentalmente com 

arsênio para diversos clientes. Estes doces levaram a morte de 21 pessoas e cerca 

de 200 casos de intoxicação. A contaminação ocorreu, pois, o fabricante, a fim de 

economizar, adulterava os doces utilizando pó de gesso ao invés de açúcar. 

Entretanto, ao comprar o pó, o comerciante se enganou e lhe vendeu arsenito. Este 

caso levou a fiscalização de adulteração de comida e a regulamentação da venda de 

remédios na Inglaterra22. 

O arsênio foi amplamente utilizado como medicamento durante os séculos 18, 19 e 

20, sendo uma de suas mais famosas fórmulas, a solução de Fowler, como mostrada 

na Figura 1 que consiste de 1% de arsenito de potássio, recomendada para diversas 

doenças, tais como malária, cólera, sífilis e até mesmo como estimulante. Apesar 

desta solução ter deixado de ser utilizada ao longo do tempo devido a sua alta 

toxicidade, o trióxido de arsênio se mostrou um potente agente no combate a leucemia 

e vem sendo utilizado até os dias atuais para o tratamento desta doença10. 

Figura 1: Frasco da solução de Fowler 

 

Fonte: Google imagens, 2016. 

Ainda há outros usos para o metaloide ao longo dos anos, como ligas metálicas23, 

inseticida24, como agente de engorda para aves25, estimulante para cavalos26 e até 

para embelezamento27, 28. 

Apesar de ser conhecido como um veneno potente, acreditava-se durante muito 

tempo que se administrado em doses baixas este traria diversos benefícios ao 
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indivíduo28. Demorou-se a perceber os efeitos nocivos que a exposição crônica ao 

arsênio poderia levar. Foi apenas após o incidente com a cerveja produzida em 

Manchester, na Inglaterra, trouxe à tona o problema da exposição crônica. O ácido 

sulfúrico utilizado na sua produção estava contaminado por arsênio e acabou por levar 

a morte de 70 pessoas e ao envenenamento de 6000 pessoas29. Após este incidente 

uma comissão real liderada por Lorde Kelvin estabeleceu o primeiro limite de consumo 

de arsênio em água como sendo 300 ppb20. Limite este ainda bem elevado se 

comparado ao limite atual de 10 ppb. 

1.2.3 Os riscos da exposição crônica e o caso de Taiwan 

Porém foi após o incidente Taiwan, publicado por Tseng em 1968, que a preocupação 

com a exposição crônica à arsênio foi realmente levada em consideração. 

Observaram-se diversos casos de cânceres de pele acompanhada pela “Blackfoot 

Disease”, a doença dos pés pretos, caracterizada por uma gangrena terminal 

causando manchas e bolhas escuras no pé30, como mostrado na Figura 2. 

Figura 2: Pessoa com a doença dos pés pretos 

 

Fonte: Google imagens, 2016. 

As pessoas da província foram expostas ao arsênio através de poços de água 

subterrânea. A própria água subterrânea continha quantidades altíssimas de arsênio, 

chegando até mesmo a concentrações de 3000 µg.L-1, quando a recomendação limite 

por organizações como a World and Health Organization (WHO) é de 10 µg.L-1. Os 

relatos de intoxicação em Taiwan abriram as portas para diversos outros relatos de 

contaminação por arsênio ao redor do mundo, sendo pela presença natural do 

elemento no ambiente, como em Taiwan e em outros países como Chile e 
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Bangladesh. Até problemas oriundos de atividades antropogênicas, como a 

mineração de ouro, que liberam arsênio na atmosfera, como no Brasil30. 

Estudos posteriores realizados na mesma área de Taiwan onde observou-se a doença 

dos pés pretos mostraram que a incidência de câncer na população também era muito 

acima da média mundial. Sabia-se que o arsênio causava câncer se a exposição 

crônica fosse via inalação, porém a descoberta que a ingestão deste elemento 

também era capaz de provocar a doença gerou novos patamares de preocupações 

ambientais31. 

O arsênio passou então a ser classificado pela Agência Internacional de Pesquisa 

sobre o Câncer (IARC) como um agente carcinogênico classe I que exibe toxicidade 

aguda e crônica de acordo com o tipo de exposição32. 

A exposição crônica a arsênio leva a casos de envenenamento por arsênio, ou 

arsenicosis, é geralmente observado em populações que consomem água com 

concentrações elevadas de arsênio. Isto leva a diversos problemas de saúde, como 

problemas de pele (mudança de cor e placas duras nas mãos e nas solas dos pés), 

câncer de pele, de bexiga, de pulmão e de rins, e doenças nos vasos sanguíneos das 

pernas e pés, além de problemas de pressão alta, reprodutivos e diabetes33, 34. 

1.2.4 Atividades antropogênicas que liberam arsênio 

Atividades mineradoras e de beneficiamento de metais podem contaminar uma região 

e levar a um aumento do consumo de arsênio, seja por plantas que crescem nos solos 

ou pela ingestão acidental do solo35. O arsênio é geralmente encontrado em depósitos 

minerais que contêm enxofre. A explotação destes minerais podem levar a situações 

onde os rejeitos e o solo do local tornam-se contaminados pelo metaloide. Quando 

estes rejeitos são mal gerenciados, acaba-se por criar problemas ambientais nas 

proximidades36. 

O arsênio é geralmente encontrado associado a minerais de ouro, sendo responsável 

pela contaminação de rios que passam dentro de grutas formadas por antigos túneis 

de escavação de ouro, que previamente apresentam apenas quantidades traço de 

arsênio (<10 µg.L-1) e posteriormente concentrações da ordem de 26 mg.L-1 em uma 

região da Polônia37. Rejeitos de uma mina de ouro em Cuba também geram 

preocupações sobre a exposição da população local. A concentração de arsênio no 

mar para onde corre a água chega a ser tão elevada quanto 575 µg.-1L13. Em Gana, 

diversos estudos também já foram carreados de modo a averiguar as concentrações 
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de arsênio nas proximidades das minas de ouro no país. Hoje em dia a determinação 

de arsênio nas rochas do local tem se tornado uma forma de avaliar a viabilidade da 

explotação de ouro38. 

1.2.5 Situações conhecidas de contaminação no Brasil e no mundo 

Em Bangladesh a exposição da população adulta a arsênio se dá principalmente pelo 

consumo de água e comida contaminadas. A maior parte da água potável no país vem 

de poços de água subterrânea. Esta água é significativamente contaminada por 

arsênio, sendo que cerca de 30% dos poços que servem a população apresentam 

concentrações superiores ao limite estabelecido no país de 0,05 mg.L-1. O arroz 

também é outra fonte importante de arsênio que atinge a população, com 

concentrações do elemento que variam de 0,002 até 0,920 mg.kg-1 no arroz cru da 

região39. 

Na China boa parte da população rural depende de água subterrânea de poços 

artesianos. Após o incidente em Taiwan em 1968, foram reportados casos de 

contaminação por arsênio na província de Xinjiang em 1970. Desde então, só 

aumentou o número de áreas afetadas pelo elemento. Até o ano de 2012, 45 

condados em nove províncias apresentavam casos endêmicos de arsenicosis, além 

disso, outras dezenove províncias apresentavam concentrações de arsênio em água 

potável superior ao limite local de 0,05 mg.L-1 40. 

Diversos incidentes de contaminação das águas por arsênio oriundo de atividades 

antropogênicas já foram reportados no país. Estes casos são mais comuns no sul da 

China, onde diversas empresas de produtos químicos e empresas mineradoras estão 

localizadas. Nesta região encontram-se grandes reservas de minerais contendo 

arsênio, que são liberados ao se explorar outros minérios. Águas superficiais no sul 

do país estão geralmente contaminadas por descargas industriais ou vazamentos que 

contêm arsênio. Quase todos os casos de contaminação por arsênio foram 

descobertos através de incidentes de envenenamento40. 

Em diversas partes da Colômbia, água subterrânea é utilizada para consumo da 

população devido a falhas no sistema de distribuição de água e/ou falta de águas 

superficiais. A contaminação de águas subterrâneas no país é de origem natural e 

antropogênica, sendo as regiões de Tolima, Caldas e Nariño as mais afetadas. Nestas 

regiões o arsênio vem de depósitos contendo arsenopirita ou outros minerais 

contendo traços do elemento. As concentrações de arsênio em sedimentos coletados 
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nestas regiões apresentaram valores altos, acima de 40 mg.kg-1. Tais valores foram 

atribuídos a liberação de arsênio pelas atividades mineradoras presentes nestas 

áreas. Estudos também encontraram arsênio em repolho, alface e arroz produzidos 

no país41. 

Em alguns países da África a contaminação da água por arsênio se mostra um 

problema. Atividades antropogênicas, como mineração, drenos de agricultura e 

disposição e incineração de rejeitos municipais e industriais liberam grandes 

quantidades de arsênio no ambiente que, aliados a fontes geológicas, acabam por 

causar a contaminação das águas. Os impactos na saúde humana causados pela 

contaminação já foram observados em alguns países, como Burkina Faso e Gana42. 

No Brasil, mineração de ouro e cobre tem contribuído para níveis altos de arsênio no 

país por mais de um século. Concentrações altas de arsênio no solo, variando de 50 

a 100 mg/kg, já foram encontradas na região do quadrilátero ferrífero, região onde há 

mineração de ouro há mais de 250 anos. A água dos distritos mineradores de Nova 

Lima e Santa Bárbara já apresentaram concentrações muito elevadas, da ordem de 

350 µg.L-1 43. 

Os solos e sedimentos brasileiros são em geral ricos em ferro e alumínio, funcionando 

assim como uma barreira química que previne a liberação de arsênio na água. A maior 

parte da contaminação ambiental observada no país vem de atividades 

antropogênicas que liberam o arsênio presente nas rochas. Porém as concentrações 

de arsênio encontradas nas águas superficiais são em geral baixas e a exposição 

humana ao metaloide não é elevada44. 

1.2.6 Paracatu 

Paracatu é uma cidade com cerca de 90 mil habitantes e está localizada no noroeste 

de Minas Gerais. Fundada em meados do século XVIII a cidade foi a última região 

aurífera descoberta em Minas Gerais. Desde seus primeiros anos de vida vem sendo 

explorado o ouro presente na região, antigamente nos veios d’água e hoje em dia no 

solo45. 

Além da mineração de ouro, que se mantêm até os dias atuais, outra fonte de renda 

importante para a cidade é a agropecuária. Esta atividade teve início no século XIX46 

e é praticada hoje em dia com alto avanço tecnológico, fazendo uso de pivots de 

irrigação e análises de solo especializadas. Os principais vegetais produzidos são 

milho, soja e feijão, tendo recentemente também a plantação de cana de açúcar. 
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Arsênio e ouro geralmente tem ocorrência simultânea em rochas. Ao se explotar o 

ouro por meio de explosões de rochas, como é o caso na cidade, o arsênio presente 

nas rochas se dissipa na poeira gerada contaminando assim o ambiente próximo. 

Diversos estudos sobre a presença de arsênio na cidade já foram conduzidos35, 47, 48. 

Ao se analisar os sedimentos dos rios que estão no município foi verificado que todos 

apresentavam concentrações de arsênio maiores que as admitidas por órgãos de 

controle, chegando a ser de 125 a 466 vezes maior. A análise das águas destes rios 

também demonstrou que 37% delas possuíam concentração de arsênio maiores que 

os limites estabelecidos pelo CONAMA49. Porém ao se analisar disponibilidade do 

arsênio nos sedimentos verificou-se uma baixa disponibilidade do elemento para a 

água e plantas, principalmente devido as altas concentrações de minerais de ferro, 

manganês e alumínio presentes na região que acabam por ajudar a fixar o arsênio48. 

Outro estudo realizado por de Mello revelou que a principal espécie de arsênio que é 

lixiviado para os solos na região, está na forma de arsenato (As2O5). Isto é devido a 

dissolução redutiva de manganês e ferro, por redução microbiana ou por complexação 

com ligantes orgânicos, presentes no solo que oxidam o arsenito para arsenato, algo 

vantajoso do ponto de vista ambiental, já que o arsenato é consideravelmente menos 

tóxico e móvel no ambiente, além de ser especificamente adsorvido, especialmente 

por goethita50. 

Ao se avaliar a bioacessibilidade do arsênio presente no solo da região verificou-se 

que, apesar da concentração do metaloide ser elevada nas áreas de mineração, sua 

biacessibilidade é baixa, <4,2%, demonstrando um baixo risco de exposição da 

população da região ao arsênio no solo35. 

O jornal Estado de Minas e o programa de televisão CQC alertaram em 2015 sobre 

os riscos do arsênio no município. Estas reportagens revelaram que a média de 

pessoas com câncer na cidade está bem acima da média nacional e que algumas 

pessoas são enviadas para outras cidades para receber tratamento e mascarar o real 

problema em Paracatu51, 52. A mineradora, em nota de esclarecimento, informou que 

não há evidências científicas que comprovem a contaminação ambiental ou da 

população de Paracatu por arsênio. Destacando que estudos da urina, cabelo e 

sangue da população indicam baixa exposição ambiental da população da cidade ao 

arsênio. Além disso afirma que não há casos de doenças de pele relacionadas ao 

arsênio nem uma taxa de câncer maior que a média do país53. 
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Uma nova reportagem do jornal Estado de Minas publicada em janeiro de 2016 

mostra, no entanto, indícios de contaminação na população que mora as margens do 

rio Santa Rita, que passa próximo à mineradora. Neste estudo foram realizados 

exames em 112 pessoas, sendo que em 37 destas pessoas foram encontrados níveis 

de arsênio maiores que os estabelecidos pelo governo. Uma média de 18 

microgramas de arsênio por grama de creatina foi encontrada na população infanto-

juvenil, valor preocupante, já que o teor estabelecido pelo ministério da saúde é de 10 

microgramas47. 

Além da contaminação das águas, arsênio também pode estar presente em solos e 

plantas. Em solos o elemento pode causar problemas para a microbiota e assim 

interferir em diversos aspectos e migrar para vegetais. Nas plantas a contaminação 

por arsênio pode causar diversos efeitos negativos, tais quais necrose celular, inibição 

de crescimento e até morte da planta1. O arsenato é um análogo do fosfato, nutriente 

essencial para plantas, podendo assim ser absorvido por translocadores de fosfato e 

interferir no metabolismo da planta54. 

Estudos sobre a influência do arsênio presente na água de irrigação para alface 

(Lactuca sativa) demostraram que parte do arsênio é rapidamente lixiviada da folha e 

outra parte absorvida pela planta, não se mantendo no solo. Demonstrando que parte 

do arsênio fica nas folhas de alface e está prontamente disponível ao se consumir a 

verdura55. 

No mesmo enfoque de contaminação de plantas, um estudo na Índia encontrou-se 

uma correlação entre a concentração de arsênio presente nas águas de irrigação, no 

solo em diversas partes das plantas cultivadas56. Também verificou-se que plantas de 

chá (Camellia sinensis L.) cultivadas em solos com arsênio não apresentavam riscos, 

pois o metaloide foi encontrado predominantemente na raiz e não na parte aérea da 

planta57. 

Na Espanha, uma avaliação de 39 tipos de arroz vendido no país demonstrou que o 

cozimento deste com água contaminada provocou um aumento na concentração de 

arsênio inorgânico. Apesar de os valores de concentração de arsênio encontrados 

pelo estudo estarem baixos, levanta-se a questão da avaliação da biodisponibilidade 

do arsênio inorgânico58. Porém ao se avaliar países do sul e sudeste asiático, onde o 

consumo de arroz é mais elevado, levanta-se uma preocupação para as populações 
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destes países e para cultivo sustentável do arroz na região. Estudos de risco de câncer 

apontaram probabilidades elevadas para pessoas de Bangladesh, China e Índia59. 

No Iraque, uma avaliação do arsênio em favas de feijão (Vicia faba), cultivadas na 

região, demonstrou que a maior parte do arsênio presente na planta está localizada 

na raiz, sendo em sua maioria arsênio inorgânico. As espécies encontradas no grão 

foram predominantemente orgânicas. Foi observado também que as concentrações 

do metaloide eram baixas na água de irrigação, solo raízes e nos grãos cultivados no 

país60. 

A avaliação da toxicidade do arsênio para plantas de soja demonstrou que quando a 

concentração do metaloide na água utilizada para irrigação ultrapassa 0,6 mg As.L-1 

há acumulação do elemento na planta e o rendimento da produção é reduzido em até 

50%. Descobriu-se também que o arsênio que acaba no solo pela irrigação aumentou 

a quantidade de arsênio biodisponível, capaz de ser absorvido pelo organismo61. 

1.3. Delimitação do problema 

As diversas pesquisas conduzidas na região de Paracatu demonstram que há um 

risco inerente de contaminação por arsênio no local. Sabendo-se que as principais 

formas de exposição crônica da população ao metaloide se dá por meio do consumo 

de água ou vegetais contaminados, uma avaliação constante da contaminação destes 

deve ser feita, especialmente em regiões contaminadas. 

As metodologias de extração de arsênio de amostras de plantas e solos já são bem 

conhecidas, porém para se analisar grãos pode-se encontrar alguns problemas. 

Devido a tendência do arsênio em se volatilizar, perdas deste elemento podem ocorrer 

em digestões convencionais em chapas aquecedoras e digestores por micro-ondas e 

assim prover valores inexatos da real contaminação destas matrizes. Assim sendo, 

técnicas de extração que trabalhem com condições de temperatura mais amenas e 

ainda apresentem bons resultados de extração são de grande valia para ser possível 

analisar a real quantidade de arsênio nestas amostras complexas. 

A avaliação da presença de arsênio nos corpos d’água utilizados para irrigação e sua 

migração para o solo e para os grãos cultivados é de suma importância para garantir 

a saúde da população e qualidade do meio ambiente. 
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1.4. Hipóteses 

Produtores rurais de duas fazendas em Paracatu, localizadas próximas da 

mineradora, vem reportando um baixo rendimento de suas colheitas em comparação 

com as produções de fazendas localizadas mais distantes da mineradora. Este baixo 

rendimento ocorre mesmo quando são aplicadas técnicas de agricultura de alta 

precisão, um conjunto de técnicas que permite o gerenciamento localizado dos 

cultivos, a fim de otimizar a produção62. 

Estas fazendas são irrigadas com água do rio Santa Rita e do rio São Pedro. Estudos 

recentes mostraram que há indícios de contaminação da população ribeirinha da bacia 

do Santa Rita47, o que corrobora com a hipótese de contaminação dos vegetais 

irrigados por estes rios. De fato, como pode-se observar na Figura 3, algumas das 

plantas cultivadas na região apresentam um crescimento muito abaixo do normal. 

Figura 3: Plantas de soja cultivadas na fazenda próxima à mineradora 

 

Fonte: Ribeiro, R. V., 2014 

Para análise dos grãos, uma técnica de extração que se utilize de temperaturas mais 

brandas para evitar perda de arsênio por volatilização é fundamental para garantir que 

os resultados obtidos nas análises sejam os mais próximos possíveis dos valores 

reais. A técnica de extração assistida por banho ultrassônico se mostra uma 

ferramenta interessante para este objetivo, já que pode trabalhar a temperaturas mais 

brandas e já ter apresentado resultados promissores para outros tipos de matrizes. 

Uma metodologia eficiente e barata de extração de arsênio de grãos é também muito 
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relevante para assim ser possível mensurar as contaminações em laboratórios de 

menor porte, promovendo assim um contínuo monitoramento de áreas afetadas. 

Deste modo, avaliar se há contaminação por arsênio das águas nos pontos de 

captação para irrigação, no solo das fazendas e nos grãos produzidos na região se 

mostra relevante para garantir a saúde da população local e preservar o meio 

ambiente. 

O autor deste trabalho é natural da cidade de Paracatu e sempre esteve em contato 

com o dilema vivido na cidade pelas atividades mineradoras. De um lado está o fator 

socioeconômico da mineração na cidade, que é responsável pela maior parte da fonte 

de renda e empregos na cidade. De outro lado está o risco ambiental e a saúde da 

população local devido a liberação descontrolada de arsênio ao se extrair ouro. E 

ainda há o conflito, principalmente com relação ao uso da água, entre os produtores 

rurais e a mineradora. 

A ideia de seguir com esta pesquisa surgiu de conversas do autor com os produtores 

rurais, que se queixavam da baixa produtividade nas fazendas próximas à mineradora. 

Ao visitar uma das fazendas estudadas neste trabalho e observar a diferença entre as 

plantas da região, como mostrado na Figura 3, levantou-se a hipótese da 

contaminação por arsênio. A notícia publicada recentemente no jornal Estado de 

Minas e mencionada anteriormente sobre a contaminação da bacia do Santa Rita 

também alavancou a motivação da pesquisa, pois os dados apresentados estão de 

acordo com os obtidos neste trabalho. 

Ao longo da pesquisa verificou-se uma falta de procedimentos de extração de arsênio 

em grãos que levassem em consideração a fácil volatilização do elemento. Desta 

maneira, acabou-se por desenvolver também um método eficaz e barato para extrair 

o metaloide destas matrizes. 

Neste trabalho foi proposto avaliar se realmente há contaminação nas águas utilizadas 

para irrigação, avaliando se tal contaminação é natural do rio ou se ela ocorre apenas 

nas regiões próximas a mineradora. E avaliar, caso haja arsênio na água, se há 

migração deste elemento para os solos e grãos irrigados com esta água, propondo-

se juntamente um método para extração de arsênio dos principais grãos cultivados na 

região, soja, milho e feijão. 



 

13 
 

Esperava-se assim gerar mais dados relevantes para promover uma discussão do real 

impacto sofrido no município, qual seria a qualidade da água utilizada para irrigação 

e determinar se há um comprometimento dos grãos produzidos. E pessoalmente 

espera-se com este trabalho, contribuir para melhorar as condições de saúde dos 

moradores de cidade de Paracatu e auxiliar os produtores rurais para que possam 

trabalhar com água de qualidade e garantir uma boa produtividade. 

1.5. Técnicas e fundamentos 

A determinação de arsênio pode ser feita por diferentes técnicas analíticas. De 

Andrade aplicou espectrometria de emissão óptica por plasma indutivamente 

acoplado (ICPOES) para análise da presença de arsênio em caules e raízes em 

plantas de arroz. No estudo do pesquisador, plantas de arroz foram cultivadas em 

ambiente controlado com presença de 50 µmol.L-1 de arsênio nos estados de oxidação 

+5 e +3 respectivamente na solução de nutrientes. Para preparar as amostras para 

leitura lavou-se os caules e raízes das plantas em água de torneira em seguida secou-

se as amostras à 60ºC durante 72 horas, pesou-se e moeu-se com gral e pilão. Para 

ser possível ler as quantidades de arsênio, fósforo e enxofre por ICPOES as amostras 

secas e moídas tiveram que passar por um processo de digestão. Esta digestão foi 

feita com uma mistura de HNO3 e H2O2 (2,5:1, v:v) em 0,500 g do material vegetal 

seco que seguiu para aquecimento em forno de micro-ondas, em sistema fechado, 

por 15 minutos. Observou-se que as plantas de arroz se mostraram sensíveis para 

concentrações de arsênio de 50 µmol L-1 de ambas as espécies, +5 e +3, já que tanto 

as raízes quanto os caules cresceram menos em comparação aos da população de 

controle e as plantas expostas ao arsênio apresentaram em média 5,3 µg g-1 de 

arsênio em massa seca. Também se observou que o As se acumula 

preferencialmente na raiz, que apresentaram uma concentração significativamente 

maior do que o caule63. 

A espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) é 

empregada para análise de diversos metais pesados e metaloides, entre eles o 

arsênio. A técnica foi empregada por Conte para determinação de arsênio e outros 

elementos em Haliotis tuberculata, um molusco típico do Mar Mediterrâneo. No estudo 

conduzido por Conte coletaram-se amostras de moluscos de três regiões diferentes 

do mar mediterrâneo. Para extrair os metais, pesou-se 0,500 g de tecido comestível 

úmido e adicionou-se uma solução de 6 mL de ácido nítrico 65% e 2 mL de peróxido 

de hidrogênio 30%. Em seguida digeriram-se as amostras em um sistema de digestão 
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por blocos aquecido à 120ºC em um ciclo operacional de 50 minutos. Após digeridas 

decantaram-se as amostras no mesmo tubo usado para digestão e adicionou-se água 

ultrapura até completar um volume de 30 mL para então prosseguir-se com as 

análises em ICP-MS. O consumo diário estimado de arsênio calculado ficou entre 29 

e 36% do consumo diário tolerado. Como a maior parte do arsênio presente em 

tecidos de mariscos está na forma metilada, que não é considerada tóxica para o ser 

humano e assumindo que a quantidade de arsênio inorgânico, que é a forma tóxica 

do elemento, não excede 5% da quantidade total a exposição humana à espécie tóxica 

se mostra baixa64. 

A espectrometria de fluorescência atômica (AFS) foi empregada para avaliação da 

adsorção de arsênio em um nanocompósito de óxido de grafeno carboxílico e sua 

aplicação na pré-concentração de amostras ambientais. As amostras de água 

estudadas vieram do lago Nan-Hu e da nascente Zhenzhu na China. Após a coleta, 

as amostras foram filtradas em uma membrana de celulose de 0,22 µm e, para 

assegurar que todo o arsênio inorgânico presente estivesse na forma de arsenato, 2 

mL da amostra de água foi oxidada com o mesmo volume de uma solução 0,005 mol 

L-1 de permanganato de potássio. Para o processo de pré-concentração, 200 µL do 

nanocompósito (5 mg.mL-1) foi dispersado em 4,0 mL de solução de arsênio (0,1 a 

3,00 µg.L-1). Após ser misturado em um gerador de vortex por 15 minutos, o compósito 

contendo arsênio adsorvido foi coletado por filtração com uma membrana de 

polietersulfona. Uma alíquota de 400 µL de solução eluente (2,0 mol.L-1 de NaOH com 

2,0% de NaBH4) foi então utilizada para recuperar o arsênio adsorvido. A quantidade 

de arsênio eluída pôde então ser medida por AFS. As concentrações encontradas nas 

águas estudadas foram baixas, 0,38 µg.L-1 para a amostra do lago e 0,26 µg.L-1 para 

a amostra vinda da nascente com uma boa recuperação, indicando que o compósito 

foi bem-sucedido na pré-concentração do elemento 65. 

Espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS) com gerador de hidretos foi 

usada para especiação de arsênio em material particulado. Amostras do material 

particulado suspenso total (TSP) foram coletadas com um amostrador Hi-Vol sob um 

fluxo de 1,16 m³.min-1 durante 24 horas. A massa das amostras coletadas foi obtida 

pela diferença entre a massa dos filtros antes e depois da coleta. Os filtros com 

amostra foram dobrados e embalados em papel alumínio, armazenados em sacos 

plásticos e então postos sob refrigeração até análise. Para preparar a amostra para 

análise, cada filtro contendo amostra foi cortado em pedaços menores que 1 cm com 
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tesoura. Uma massa de 8 mg da amostra e 4 mL de ácido clorídrico 4,0 mol.L-1 foram 

colocados em frasco volumétrico de 25 mL e sonicados à temperatura ambiente por 

30 minutos. Após este processo, completou-se o volume dos frascos com água 

deionizada, obtendo-se assim amostras de lama. Uma massa de 8 mg do material 

particulado do filtro foi transferida para tubos digestores de vidro e adicionados 2 mL 

de ácido nítrico concentrado. Os tubos foram aquecidos a 135 ºC por 2 horas e o 

material final foi transferido para frasco volumétrico de 25 mL e o volume completado 

com água deionizada. Para análise de arsênio total, alíquotas das amostras digeridas 

de ambas as maneiras foram tratadas com 3,0 mL de ácido clorídrico 6 mol.L-1 e 1 mL 

de solução contento 10% de iodeto de potássio e 2% de ácido ascórbico. Após 30 

minutos as soluções resultantes foram diluídas para 10 mL com água deionizada 66. 

O uso de espectrofotômetro de absorção atômica por chama (FAAS) é uma 

ferramenta eficaz para análise de compostos inorgânicos. A técnica de geração de 

hidretos acoplada a espectrofotômetro de absorção atômica por chama (HG-FAAS) é 

uma técnica consolidada para análise de arsênio em baixas concentrações a níveis 

de parte por bilhão (ppb). A técnica se baseia na reação entre As3+ e borohidreto de 

sódio para geração de hidreto de arsênio, ou arsina 67, conforme a equação 1. 

As3+ + Na+ BH4
- + HCl + 3H2O  As3+ + B(OH)3 + 8H+ + Na+ Cl-  AsH3 (g) + 4H2 (g) 

Equação 1: Mecanismo reacional do gerador de hidretos para arsênio 

Nesta técnica, a amostra é tratada com iodeto de potássio (KI) para que todo o arsênio 

presente seja convertido a forma trivalente. Além da amostra também são injetadas 

no sistema uma solução de borohidreto de sódio e uma solução ácida para promover 

a reação. A arsina é então separada em uma câmara de separação gás-líquido e 

carreada com argônio para um tubo de quartzo em T alocado cerca de 1 cm sobre a 

chama do FAAS. O feixe de luz da lâmpada de cátodo oco é ajustado de modo a 

passar pelo centro do tubo de quartzo. Este arranjo reduz a interferência do ar sobre 

a absorção atômica do arsênio e promove assim um ganho significativo em 

sensibilidade na medição do elemento. 

Técnicas de extração assistidas por banho ultrassônico vem se mostrando uma 

alternativa interessante para se trabalhar com analitos voláteis 68. Esta técnica vem 

sendo aplicada a diversos tipos de matrizes com bons resultados 69. Sua principal 

vantagem frente a técnicas já estabelecidas, como digestão assistida por micro-ondas 

está na praticidade de trabalho e na preservação de analitos voláteis na solução 70. 
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A evolução das técnicas analíticas levantou também a questão de como tantas 

variáveis podem influenciar no sistema de medição e alterar a resposta. Ao realizar 

um experimento, várias questões podem surgir tais como: melhoria na resposta 

requerida, quais variáveis devem ser controladas para que uma melhor resposta final 

seja obtida, quais variáveis influenciam diretamente a resposta do experimento, dentre 

outras. Com a possibilidade de se trabalhar com sistemas multivariados, técnicas 

quimiométricas vêm sendo desenvolvidas com o objetivo de solucionar os problemas 

gerados e analisar os dados desse tipo de sistema 71. Atualmente, a quimiometria é 

dividida em áreas como o planejamento e a otimização de experimentos, o 

processamento de sinais analíticos, análise exploratória, calibração multivariada, 

monitoramento e modelagem de processos multivariados, dentre outros.  

O planejamento experimental possibilita extrair do sistema em estudo o máximo de 

informação útil realizando um número mínimo de experimentos, variando todos os 

fatores (ou variáveis) ao mesmo tempo e observando também as interações entre elas 

e como estas influenciam a resposta do sistema 72. 

Como a concentração de arsênio em amostras de vegetais, solo e grãos é em geral 

baixa, qualquer perda durante o processo de extração pode ser significativa para o 

resultado final da análise. Desenvolver uma boa metodologia de extração de arsênio 

que minimize ao máximo as perdas e ainda seja prática e eficiente se mostra 

interessante do ponto de vista analítico. 

A extração de arsênio em matrizes complexas tais como vegetais e grãos pode 

apresentar vários fatores ou variáveis que podem influenciar na resposta. Através de 

um planejamento de triagem, são verificadas quais variáveis e se suas interações são 

significativas ou não para um determinado experimento, ou seja, quais são as 

variáveis críticas que podem influenciar significativamente na resposta 73. O 

planejamento multivariado subsequente usando superfície de resposta deve ser feito 

para estimar os níveis das variáveis e as interações críticas que resultam em um 

melhor desempenho do processo 74. 

A representação de um planejamento fatorial é nk onde n é o número de níveis e k é 

o número de variáveis. O planejamento composto central (CCD – Central Composite 

Design) possibilita a obtenção dos níveis críticos das variáveis significativas. A 

aplicação sequencial do planejamento fatorial e do planejamento CCD (metodologia 

de superfície de resposta) permite a modelagem inicial da superfície pelo ajuste de 
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modelos mais simples (fatorial) com posterior deslocamento para os níveis críticos 

(CCD). 
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2. Objetivos 

2.1. Gerais 

Desenvolvimento de metodologias de extração de arsênio assistida por banho 

ultrassônico para grãos e avaliação da contaminação em grãos cultivados na região 

de Paracatu-MG. 

2.2. Específicos 

 Otimização do sistema de geração de hidretos acoplado ao espectrofotômetro 

de absorção atômica por chama para análise de quantidades traços de arsênio; 

 Avaliação da presença de arsênio nas águas dos Rios São Pedro, Santa Rita 

e Entre Ribeiros que são utilizados para irrigação de fazendas na região; 

 Determinação de íons de ferro e manganês presentes nas amostras de água. 

 Quantificação do arsênio presente nos solos de duas fazendas localizadas 

próximas à mineradora e caracterização do solo no horizonte onde se 

encontram as raízes dos vegetais cultivados; 

 Desenvolvimento de novos métodos de extração de arsênio em grãos de soja, 

feijão e milho, empregando planejamentos experimentais multivariados para 

obtenção das condições ótimas de extração; 

 Avaliação e quantificação da presença de arsênio nos grãos de soja, feijão e 

milho cultivados na região de Paracatu-MG. 
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3. Parte Experimental 

 

3.1. Materiais 

3.1.1. Instrumentação 

Todas as vidrarias utilizadas foram previamente limpas em banho de detergente 

laboratorial (Extran, Merck) 5% por, no mínimo, duas horas e em banho de ácido 

nítrico (Synth) 10% também por, no mínimo, duas horas e em seguida lavadas com 

água destilada e deionizada em abundância. 

As coletas de solo foram feitas com trado manual, já as de água foram feitas com 

garrafas de poli tereftalato de etileno (PET) previamente limpas em banho de Extran 

e em seguida banho ácido. Todas as pesagens foram feitas em balança analítica (ATX 

224, Shimadzu, Japão). No preparo das amostras foram empregados moinho de facas 

(MA 048, Marconi, Brasil), moinho de facas (IKA A11 Basic), gral e pistilo (Unilab, 

Índia) e Liofilizador (Benchtop K, Virtis, Índia). Banho ultrassônico (E 30, Elma, 

Alemanha) e digestor de amostras por micro-ondas (MARS 6, CEM, EUA) foram 

utilizados nos procedimentos de extração e/ou digestão. Nas filtrações, foram 

utilizados papeis filtro quantitativo faixa branca (Unifil, Alemanha). As amostras foram 

armazenadas em tubos falcon (Corning, EUA).  

Para as determinações de metais utilizou-se espectrofotômetro de absorção atômica 

por chama (FAAS) (SpectrAA 50B, Varian, Austrália).  Gerador de hidretos (modelo 

420, Buck Scientific, EUA) acoplado ao FAAS (HG-FAAS) foi utilizado para a 

determinação de arsênio. Para as determinações de metais e arsênio foram 

empregadas as seguintes lâmpadas: lâmpadas de cátodo oco para arsênio 

(Shuguangming, China), cádmio (Varian, Austrália), chumbo (Narva, Alemanha), ferro 

(Narva, Alemanha) e manganês (Varian, Austrália). 

3.1.2.  Reagentes 

Todas as soluções utilizadas foram preparadas com água deionizada (ORBC-30-A, 

BFilters) e em vidrarias limpas como descritas anteriormente. 

Foram empregados os seguintes reagentes: Soluções padrão de arsênio, ferro, 

manganês, chumbo e cádmio (SpecSol). Boorohidreto de sódio (NaBH4) (Fluka, EUA). 

Hidróxido de sódio (NaOH) (Synth, Brasil). Iodeto de potássio (KI) (Synth, Brasil). 
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Ácido clorídrico (HCl) (Synth, Brasil). Ácido nítrico (HNO3) (Synth, Brasil). Ácido 

sulfúrico (H2SO4) (Synth, Brasil). Água certificada (ERM-CA713). 

3.1.3. Programas computacionais 

Os planejamentos multivariados utilizados neste trabalho, bem como os dados obtidos 

da análise dos resultados foram obtidos empregando o software Statistica®. 

3.2. Amostragem e preparo de amostra 

O plano de coleta foi feito de modo a monitorar a presença de arsênio na água utilizada 

para irrigação e nos grãos cultivados em duas fazendas localizadas próximas à uma 

área de mineração durante um período de dois anos, ao longo dos períodos de seca 

e cheia. Foram realizadas oito campanhas para as amostras de água, uma para solo 

e três para os grãos. As coletas de solo foram realizadas apenas para verificar seus 

principais componentes, como não havia interesse em realizar um monitoramento dos 

solos, optou-se por realizar apenas uma coleta. Já os grãos foram coletados em duas 

safras, uma durante o período de seca e outra no período de cheia, de modo a 

monitorar a presença de arsênio e avaliar uma possível correlação com o uso de água 

de irrigação. 

3.2.1. Água 

O plano de amostragem para a água foi feito em três pontos de modo a acompanhar 

o curso do rio São Pedro, utilizado para irrigação das duas fazendas, em um ponto à 

montante da mineradora, outro próximo à mineradora, que é utilizado pelos 

trabalhadores locais para atividades recreativas e em um outro ponto usado para 

captação de água de irrigação. Para acompanhar o Rio Santa Rita, os pontos 

coletados foram: após passar próximo à mineradora, mas antes de ser usado para 

irrigação, e o outro ponto foi a jusante da mineradora, onde há captação de água da 

fazenda Y. Outros dois pontos, no rio Entre Ribeiros, localizados à jusante da 

mineradora e já distantes desta também foram estabelecidos de modo a acompanhar 

a presença do arsênio ao longo de todo o curso d’água. Ao total foram estabelecidos 

sete pontos de coleta de água, seus códigos, coordenadas e uma breve explicação 

sobre os locais estão descritas na Tabela 1 e os pontos mais próximos da mineradora 

estão demonstrados na Figura 4 a seguir. 
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Tabela 1: Pontos de coleta de água 

 
Ponto 

 
Local Rio Coordenadas 

A 

“Prainha” da fazenda 
X, local utilizado 

pelos trabalhadores 
locais para 
atividades 

recreativas. 

São Pedro 
17°07’13”S 
46°45’59”W 

B 

Ponto de captação 
de água para 

irrigação da fazenda 
X. 

São Pedro 
17°07’26”S 
46°45’19”W 

C 

Ponto de captação 
de água para 

irrigação da fazenda 
Y. 

Santa Rita 
17°07’27”S 
46°46’37”W 

D 

Ponte sobre o rio 
Santa Rita, a jusante 

da mineradora e a 
montante das 

captações. 

Santa Rita 
17°08’11”S 
46°49’18”W 

E 

Ponte sobre o rio 
São Pedro, a 
montante da 

mineradora e das 
captações. 

São Pedro 
17°02’19”S 
46°48’50”W 

F 

Captação de uma 
outra fazenda ao 
longo do rio Entre 

Ribeiros. 

Entre Ribeiros  

G 

Captação de uma 
outra fazenda ao 
longo do rio Entre 

Ribeiros. 

Entre Ribeiros  
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Figura 4: Pontos de coleta mais próximos à mineradora 

 

Fonte: Ribeiro, R. V. Baseado no google maps, 2016. 

O ponto E está ao norte da imagem, enquanto os pontos F e G estão a leste. Estes 

não foram colocados, pois são pontos utilizados afim de monitorar a presença do 

arsênio no curso d’água fora das imediações da mineradora. Fotos dos pontos A e B 

se encontram na Figura 5. 

Figura 5: Fotos dos pontos A e B 

 

Fonte: Ribeiro, R. V. 2016. 
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As coletas de água foram realizadas nos períodos de seca e cheia dos períodos 

2014/2015 e 2015/2016 de modo a acompanhar as safras de verão (sem irrigação) e 

inverno (irrigada). Fez-se um total de quatro coletas de água. 

As amostras foram coletadas em frascos de garrafas PET previamente limpas em 

laboratório e abertas apenas no momento da coleta. Fez-se ambiente nas garrafas 

com água dos corpos d’água, a amostra foi coletada contra a corrente de modo a 

minimizar quaisquer interferências. Para a preservação das amostras foi adicionado 

1% de HNO3 concentrado e estas foram mantidas sob refrigeração a 4°C até análise. 

3.2.2. Solo 

Para a coleta de solos o plano de amostragem foi estabelecido de modo a acompanhar 

o relevo das duas fazendas com um ponto no alto, um no meio e um na parte mais 

baixa. Amostras de solo foram coletadas apenas uma vez durante o período de seca 

ao final de 2014. 

Para a coleta fez-se uso de trado manual de modo a coletar amostras a 15 cm de 

profundidade. Esta profundidade foi escolhida por ser onde as raízes das plantas 

cultivadas na região se encontram e, portanto, onde a concentração de arsênio 

presente no solo seria mais influente no crescimento destas. Após a coleta, as 

amostras foram armazenadas em sacos plásticos e seladas até chegar em laboratório. 

Em laboratório as amostras foram secas a temperatura ambiente, peneiradas e então 

armazenadas até uso nos experimentos de análise. 

3.2.3. Grãos 

Grãos de soja foram coletados de ambas as fazendas no período de cheia de 

2014/2015, estes grãos correspondem à safra de verão das fazendas. As amostras 

foram coletadas logo após a colheita mecanizada e antes mesmo de serem 

ensacadas. Durante a safra de inverno de 2015 foram cultivados milho e feijão, 

amostras referentes a estes grãos também foram coletadas logo após a colheita 

mecânica. 

Em laboratório, as amostras de soja foram descascadas, sendo estas não estudadas, 

e maceradas com gral e pistilo. Já as amostras de milho e feijão foram moídas em 

moinho de facas por serem muito duras para moer com gral e pistilo. Após moagem, 

as amostras de grãos foram secas, peneiradas e congeladas, a fim de serem usadas 

para procedimentos de extração. 
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Apenas uma coleta de cada grão por fazenda foi realizada, totalizando-se um total de 

4 coletas. 

3.3. Metodologia de extração e digestão 

Métodos de extração por digestão em micro-ondas, mesmo em sistema fechado, 

podem levar à perda de arsênio em amostras como grãos e folhas 75. Sendo assim, 

desenvolveu-se um método de extração assistido por banho ultrassônico que não se 

utiliza de elevadas temperaturas e assim diminuir os riscos de perda de arsênio 70. 

Para obtenção das condições ótimas de extração, um planejamento multivariado 

composto central (CCD) 2³ tendo como variáveis e respectivos níveis: concentração 

de ácido (10% a 30% v/v), tempo de sonicação (10 a 30 minutos) e temperatura (10°C 

a 60°C). O planejamento foi realizado empregando ácido clorídrico e nítrico 

separadamente. Um outro planejamento CCD 24 com as mesmas variáveis anteriores 

acrescido da variável proporção de uma mistura dos ácidos também foi proposto de 

modo a averiguar a interação da mistura de ácidos na extração. 

Para proceder com os testes de extração nos grãos foi necessário fazer a adição de 

uma quantidade conhecida de padrão de arsênio (spike) de modo a obter-se uma 

amostra com 5 µg.g-1 de arsênio. Para isto pesaram-se 20,0000 ± 0,0050 g de amostra 

moída de cada grão e adicionaram-se 10 mL de uma solução de arsênio 10 mg.L-1 em 

cada alíquota. As amostras foram então homogeneizadas e levadas para secagem a 

frio em liofilizador de modo a evitar perda de arsênio por volatilização durante a 

secagem. 

A escolha da concentração de arsênio na amostra de grãos se deve à massa utilizada 

durante os procedimentos de extração. Ao se trabalhar com uma massa de 0,1500 g 

da amostra de grãos moídos e com spike de 5 µg.g-1 obtêm-se uma concentração 

máxima final de arsênio na solução extratante de 15 µg.L-1, que está dentro da faixa 

de linearidade do equipamento. 

Pesou-se uma alíquota de 0,1500 ±0,0005 g das amostras com spike e secas. Estas 

alíquotas foram então transferidas para tubos tipo falcon e adicionaram-se as 

quantidades de ácido de acordo com o experimento. Os tubos foram então selados 

com filme laboratorial para evitar perda de material, agitados para homogeneização e 

em seguida colocados em banho ultrassônico de 240 W de potência e frequência de 

60 Hz nas condições de acordo com o planejamento. Após a extração, as amostras 
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foram filtradas e armazenadas em geladeira a 4°C até análise por um máximo de 48 

horas. 

A fim de comparação, dois métodos de digestão assistida por micro-ondas também 

foram realizados. Os métodos são Feed grain (FG) e Plant material (PM) 76. Estes 

métodos estão de acordo com o proposto pela Administração de Fármacos e 

Alimentos americana (FDA) para análise de arsênio em alimentos 77. As condições 

operacionais estão apresentadas na Tabela 2 

Tabela 2: Condições operacionais do digestor por micro-ondas 

 Feed Grain (FG) Plant Material (PM) 

Massa de amostra (g) 0,5 0,5 

Volume de HNO3 (mL) 10 10 

Volume de HCl (mL) 2 0 

Tempo de pré-digestão 
(min) 

5 0 

Condições do digestor 

Tempo de rampa (min) 20 - 25 20 - 25 

Tempo de aquecimento 
(min) 

15 10 

Temperatura de 
aquecimento (°C) 

200 200 

Tempo de resfriamento 
(min) 

30-60 30-60 

 

As amostras de solo também foram digeridas em micro-ondas a fim de se analisar o 

teor de ferro e de arsênio presentes. O método utilizado foi o EPA 3051a, este método 

não digere os silicatos presentes na amostra, portanto pode não determinar o teor 

total do metal presente na amostra e é necessário filtrar a amostra após a digestão. 

Para a digestão 0,5000 ± 0,0005 g de amostra foi pesada e transferida para frasco de 

poli tereftalato de etileno, adicionaram-se 9 mL de HNO3 e 3 mL de HCl concentrados, 

fechou-se o frasco e colocou-se no digestor. As condições operacionais do digestor 

por micro-ondas são tempo de rampa de 5,5 min, tempo de aquecimento de 10 

minutos e temperatura de 175°C. 

3.4. Métodos analíticos 

As determinações de ferro e manganês presentes na água e a determinação de ferro 

total presente nas amostras de solo foram feitas em espectrofotômetro de absorção 

atômica por chama (FAAS) as condições operacionais estão listadas na Tabela 3 
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A faixa de concentração trabalhada foi próxima ao limite de detecção do equipamento, 

2 µg.L-1 para o arsênio, 0,06 mg.L-1 para o ferro e 0,02 mg.L-1 para o manganês 78. A 

curva de calibração para cada metal foi feita com cinco pontos e ajustada conforme o 

ajuste interno do equipamento. Para a determinação de ferro no solo, a amostra 

digerida em micro-ondas teve seu volume completado para 50 mL e em seguida 

diluída 12,5 vezes. A curva de calibração utilizada na quantificação de ferro em solo 

foi em uma faixa de concentração de 10 a 100 mg.L-1. 

Para caracterização das amostras de solo, análises de difração de raios-X e 

espectroscopia Mössbauer foram realizadas. As amostras de solo foram maceradas 

em gral e pistilo de modo a obter-se uma granulometria fina e homogênea, necessária 

para as técnicas. A combinação destas técnicas permite determinar as espécies de 

ferro presentes na amostra, isto é relevante devido ao potencial de interação entre 

este metal e o arsênio 79. 

A análise de arsênio foi realizada em um sistema de geração de hidretos acoplado a 

um espectrofotômetro de absorção atômica por chama (HG-FAAS). As condições 

operacionais estão apresentadas na Tabela 3. Os padrões foram preparados a partir 

de uma solução 10 mg.L-1 de arsênio preparada a partir de padrão de 1000 mg.L-1. 

Todas as amostras e padrões foram tratados com 1% de solução de KI 5% m.v-1 antes 

de serem analisadas de modo a garantir que todo o arsênio presente na amostra 

estivesse na forma trivalente 80.  

Tabela 3: Condições operacionais para o HG-FAAS 

Condições operacionais para HG-FAAS 

Solução ácida 10% v.v-1 HCl e 3% v.v-1 de H2SO4 

Solução de borohidreto de sódio 2,5% m.v-1 em NaOH 0,5% m.v-1 

Fluxo de trabalho (amostra, solução 
ácida e solução de borohidreto de 
sódio) 

6 mL.min-1 

Curvas de calibração  7 a 30 µg.L-1 e 7 a 70 µg.L-1 

Corrente lâmpada de cátodo oco 7 mA 

Comprimento de onda 193,7 nm 

Fenda  0,5 nm 
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4. Resultados e Discussão 

 

4.1. Análise de água 

As determinações de ferro e manganês presentes na água foram realizadas nas 

amostras coletadas na primeira coleta. Os dados obtidos estão na Tabela 4 e na 

Tabela 6. A Tabela 5 apresenta os limites máximos de concentração permitidos em 

águas de acordo com seu uso preponderante segundo a resolução CONAMA 396 de 

2008 49. Os valores para consumo humano de ferro e manganês são estabelecidos 

com base nas propriedades organolépticas da água e não na toxicidade. 

Tabela 4: Concentração de ferro e manganês na água coletada 

Ponto de coleta Fe Mn 

 Conc. (µg.L-1) SD Conc. (µg.L-1) SD 

A 255,0 0,8 72,0 5,6 

B 272,0 0,5 85,0 4,7 

C 209,0 1,7 79,0 1,8 

D 440,0 0,9 140,0 3,5 

E 456,0 2,3 74,0 1,2 

F 203,0 0,8 90,0 3,9 

G 1725 3,4 175,0 4,7 

 

Tabela 5: Limites máximos (µg.L-1) permitidos de acordo com uso preponderante da 
água segundo o CONAMA 396 

Elemento 
Consumo 
Humano 

Dessedentação 
de animais 

Irrigação Recreação 

Arsênio 10 200 - 50 

Ferro 300 - 5000 300 

Manganês 100 50 200 100 

 

Nota-se que nenhum dos metais está em concentração superior a estabelecida para 

uso em irrigação. 

Para ferro, os pontos D, E e G estão acima do valor recomendado para recreação 

sendo que os pontos D e E são de fato utilizados para atividades recreativas da 

população local. O ponto G é utilizado somente para irrigação, portanto mesmo que 

os valores encontrados sejam elevados para outras atividades, isto não se mostra 

preocupante devido à preponderância do uso desta água. 

Para manganês, os pontos D e G apresentaram valores acima dos estabelecidos pela 

CONAMA 396 novamente, isto se mostra relevante apenas para o ponto D, que é 
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utilizado para atividades recreativas. Água de nenhum dos pontos amostrais é 

utilizada para consumo humano ou dessedentação animal, portanto, apesar de alguns 

valores se apresentarem maiores que os valores máximos estabelecidos pela 

legislação. 

Tabela 6: Concentrações de arsênio (µg.L-1) encontradas em cada coleta 

Ponto 
1ª 

Coleta 
SD 

2ª 
Coleta 

SD 
3ª 

Coleta 
SD 

4ª 
Coleta 

SD 

A 33 2 <LD - 7 1 <LD - 

B 6 0 10 1 6 0 <LD - 

C 4 0 <LD - 16 0 13 0 

D 29 1 <LD - 9 0 6 0 

E <LD - <LD - <LD - <LD - 

F <LD - <LD - <LD - <LD - 

G <LD - <LD - <LD - <LD - 

1ª e 3ª coletas foram realizadas no período de seca, já a 2ª e 4ª coletas foram 

realizadas no período de cheia. 

*LD = 2 µg.L-1 

O monitoramento da presença de arsênio na água demonstra claramente um aumento 

das concentrações deste elemento durante os períodos de seca. Isto se mostra 

relevante, pois é nesta época que a água é captada para irrigação e 

consequentemente pode levar o arsênio para os grãos. Arsênio foi encontrado 

somente nos pontos A, B, C e D, que são os pontos localizados mais próximos à 

mineradora. O ponto E, localizado antes da mineradora e os pontos F e G, mais 

distantes, apresentaram concentrações de arsênio inferiores ao limite de detecção do 

método (2,0µg L-1). O ponto de coleta localizado mais próximo ao local ativo de 

mineração e barragem de rejeitos apresentou maior concentração de arsênio (ponto 

D) o que demonstra que, nesse curso d’água, o arsênio provavelmente está sendo 

inserido à jusante da mineradora.  

Os pontos A e D, utilizados para recreação, não apresentaram em momento algum 

durante o monitoramento concentrações maiores que as permitidas para esta 

atividade, porém os níveis de arsênio encontrados na primeira coleta estão 

consideravelmente acima dos permitidos para consumo humano. Não há limites de 

concentração de arsênio em água para uso exclusivo em irrigação, porém, no uso 

concomitante para consumo humano, deve ser obedecido o limite de 10 µg.L-1. A 

exposição crônica dos vegetais cultivados à arsênio pode levar a problemas no 

crescimento das plantas e no rendimento da produção, bem como causar 
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preocupação para a saúde humana caso este arsênio se torne disponível ao se 

consumir os grãos. 

 

4.2. Análise e caracterização do solo 

De modo a entender melhor a mineralogia do solo da região, foram conduzidas 

análises por difração de raio-X (DRX) para determinação dos minerais presentes, por 

espectroscopia Mössbauer para avaliar o estado de oxidação do ferro e uma análise 

completa de solo por uma empresa terceirizada. A determinação de ferro total e de 

arsênio presentes no solo também foram realizadas utilizando método de digestão em 

micro-ondas e quantificando-se ferro por FAAS e arsênio por HG-FAAS. 

Os padrões obtidos através das análises por DRX para as quatro amostras de solo 

estão apresentados nas Figura 6 e Figura 7. Em todas as amostras, foram 

encontradas apenas caulinita e gibbsita com exceção da amostra A, que apresentou 

também uma quantidade de muscovita.  A proporção de caulinita e gibbisita se difere 

para cada amostra sendo 1:2 nas amostras 1 e 2 da fazenda X e 1:1 nas amostras 3 

e 4 da fazenda Y. Ambos  minerais são principalmente encontrados em frações 

argilosas de solo e gibbsita possui uma capacidade de adsorção de arsênio 

considerável 81. 
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Figura 6: Difratogramas DRX obtidos para os pontos 1 e 2 

 

49%

30%

21%

Caulinita Gibbsita
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66%

34%

Caulinita 1A Gibbsita
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Figura 7: Difratogramas obtidos para os pontos 3 e 4 

 

47%

53%

Caulinita 1A Gibbsita
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Como não foi possível identificar hematita nem goethita, que são as espécies 

mineralógicas mais comuns de ferro que podem ter uma significativa interação com 

arsênio 82, análises por espectroscopia Mössbauer também foram realizadas. Os 

espectros obtidos encontram-se na Figura 8. Os parâmetros hiperfinos obtidos estão 

apresentados na Tabela 7, onde Hhf corresponde ao campo magnético hiperfino, δ ao 

desvio isomérico, 2εQ ao desdobramento quadrupolar do sexteto, ΔEQ ao 

desdobramento quadrupolar do dubleto e S à área relativa de cada componente. 
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Figura 8: Espectros Mössbauer obtidos para as amostras de solo 1, 2, 3 e 4 
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Tabela 7: Parâmetros hiperfinos obtidos pela espectroscopia Mössbauer para as 
amostras de solo 

Amostra 
Hhf 

(kOe) 
δ (mm.s-1) 

2εQ 
(mm.s-1) 

S (%) 
ΔEQ 

(mm.s-

1) 
δ (mm.s-1) S (%) 

1 495 0,34 -0,19 24 0,6 0,35 76 

2 489 0,33 -0,12 10 0,5 0,35 90 

3 497 0,35 -0,19 51 0,6 0,35 49 

4 499 0,36 -0,18 61 0,6 0,36 39 

 

Os sextetos obtidos pelo ajuste em todos os espectros apresentam parâmetros 

hiperfinos característicos de ferro que compõe hematita. Nota-se que a área relativa 

do sexteto é consideravelmente maior nas amostras 3 e 4, indicando que a 

porcentagem de ferro presente no solo que está na forma de hematita é maior nestes 

pontos. Os dubletos ajustados podem ser atribuídos a Fe³+ em sítio octaédrico, 

constituinte de goethita. O espectro normal para a goethita é um sexteto, porém 

quando este mineral possui partículas muito pequenas, baixa cristalinidade ou 

apresenta 12% ou mais de substituição do ferro estrutural por alumínio ocorre 
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relaxação superparamagnética. Todos estes efeitos são comumente observados em 

goethita presente em solos 83. 

A identificação de goethita apenas pelo dubleto não é geralmente aplicável e necessita 

de técnicas complementares para comprovar que não há presença de outras espécies 

paramagnéticas de Fe3+, como silicatos de ferro. Entretanto, nenhum silicato de ferro 

foi encontrado pelo DRX, assim é mais seguro afirmar que o dubleto encontrado no 

ajuste corresponde de fato à goethita. Os dados obtidos concordam com a 

constituição geralmente encontrada em solos de cerrado típicos da região 84.Um 

resumo dos teores de ferro, hematita, goethita e da quantidade de arsênio encontrada 

em cada amostra encontra-se na Tabela 8. 

Tabela 8: Teores de ferro e seus minerais e de arsênio presentes no solo 

Fazenda Amostra 
Teor de Fe 

(%) 
Teor 

Hematita (%) 
Teor 

Goethita (%) 
Conc. As 
(mg.Kg-1) 

X 
1 4,4 1,5 5,3 3,3 

2 4,9 0,7 7,1 3,1 

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

4 6,3 5,5 3,9 7,0 

 

Os teores de ferro total encontrados no solo ficam entorno de 4%, próximos à média 

dos valores encontrados pela análise de solo terceirizada (apêndice). As 

concentrações de arsênio encontradas no solo da fazenda Y são cerca de duas vezes 

maiores que as da fazenda X, como ambas as fazendas são cultivadas com técnicas 

de correção de solo, os parâmetros de nutrientes e pH são muito próximos, a maior 

variação entre os solos das fazendas é devido a sua constituição. Tendo em vista que 

os valores de arsênio presentes na água de captação, coletada na mesma campanha 

da coleta de solo, também são próximos entre as duas fazendas, levanta-se a hipótese 

do maior teor de gibbsita, observado pelos difratogramas, presente na fazenda Y 

corroborar para a acumulação de arsênio no solo. Porém na segunda coleta de seca 

a concentração de arsênio na água de irrigação da fazenda Y era maior se comparada 

a fazenda X, portanto é preciso levar em consideração como é a exposição prolongada 

deste solo à água contaminada. 

Os valores de concentração do arsênio apresentados no solo estão abaixo do limite 

estabelecido pela legislação de 35 mg/kg em áreas agrícolas 85. No entanto, ao 

considerar que uma fazenda de 92 hectares utiliza 70000 m³ de água para irrigação 

por mês e 6 µg/L sendo a concentração de arsênio encontrada em água durante o 
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primeiro período de seca, tem-se uma exposição de 0,45 mg de arsênio/m² durante 

um mês. Tendo-se a profundidade do solo coletado de 15 cm, multiplicada por 1 m² 

obtêm-se um volume de 0,15 m³. Adotando-se que 0,15 m³ corresponde a 0,15 kg de 

solo, tem-se uma possível contaminação de 3 mg/kg de arsênio por mês. O valor 

encontrado, apesar de não ser elevado, pode levar a um risco de contaminação 

crônica dos vegetais cultivados na área irrigada. 

 

4.3. Otimização multivariada da metodologia de extração de arsênio em grãos 

Em busca de obter as condições ótimas de extração, um planejamento composto 

central (CCD) 2³ com 3 variáveis foi utilizado. As variáveis são concentração de ácido, 

tempo de sonicação e temperatura. A Tabela 9 apresenta os dados experimentais 

obtidos para o planejamento com ácido nítrico para cada tipo de grão e a Tabela 10 

apresenta os dados obtidos com o planejamento utilizando ácido clorídrico. 
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Tabela 9: Planejamento experimental e resultados de extração de arsênio obtido com 
ácido nítrico 

Ensaio 
Concentração 

de ácido 
(%V/V) 

Tempera-
tura (°C) 

Tempo de 
sonicação 

(min) 

Extração 
no feijão 

(%) 

Extração 
no milho 

(%) 

Extração 
na soja 

(%) 

1 10,0 25,0 10,0 98 47 100 

2 10,0 25,0 30,0 78 87 107 

3 10,0 60,0 10,0 87 73 113 

4 10,0 60,0 30,0 87 67 100 

5 30,0 25,0 10,0 70 40 60 

6 30,0 25,0 30,0 65 40 33 

7 30,0 60,0 10,0 61 33 40 

8 30,0 60,0 30,0 61 33 40 

9 3,2 42,5 20,0 70 66 113 

10 36,8 42,5 20,0 56 33 107 

11 20,0 13 20,0 56 60 47 

12 20,0 72 20,0 61 47 53 

13 20,0 42,5 3,2 70 60 60 

14 20,0 42,5 36,8 74 66 60 

15 (C) 20,0 42,5 20,0 74 60 67 

16 (C) 20,0 42,5 20,0 74 53 80 

17 (C) 20,0 42,5 20,0 78 53 74 
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Tabela 10: Planejamento experimental e resultados de extração de arsênio com ácido 
clorídrico 

Ensaio 
Concentração 

de ácido 
(%V/V) 

Tempera-
tura (°C) 

Tempo de 
sonicação 

(min) 

Extração 
no feijão 

(%) 

Extração 
no milho 

(%) 

Extração 
na soja 

(%) 

1 10,0 25,0 10,0 67 68 76 

2 10,0 25,0 30,0 60 77 90 

3 10,0 60,0 10,0 67 77 90 

4 10,0 60,0 30,0 87 77 90 

5 30,0 25,0 10,0 80 91 90 

6 30,0 25,0 30,0 80 95 95 

7 30,0 60,0 10,0 93 95 98 

8 30,0 60,0 30,0 87 98 98 

9 3,2 42,5 20,0 80 77 66 

10 36,8 42,5 20,0 80 91 98 

11 20,0 13 20,0 73 86 90 

12 20,0 72 20,0 93 95 95 

13 20,0 42,5 3,2 80 86 85 

14 20,0 42,5 36,8 74 86 98 

15 (C) 20,0 42,5 20,0 73 95 85 

16 (C) 20,0 42,5 20,0 80 91 90 

17 (C) 20,0 42,5 20,0 80 91 90 

 

Para o feijão, o modelo não se ajustou no programa para se obter um ponto de máximo 

correspondente à condição ótima de extração e está demonstrada na Figura 9. Porém 

o ensaio número 1 do planejamento utilizando ácido nítrico apresentou uma 

recuperação de 98% e foi escolhido como condição ótima. Quando o planejamento 

não apresenta um máximo mas um dos pontos experimentais apresenta bons 

resultados, pode-se escolher este ponto como condição ótima 86.  
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Figura 9: Superfície de resposta obtida para o feijão utilizando HNO3 

 

Para a soja, o modelo também não se ajustou no programa para se obter um ponto 

de máximo, portanto um dos pontos experimentais que apresentou melhor taxa de 

recuperação foi utilizado. O gráfico da superfície de resposta obtida para a soja está 

representado na Figura 10. Ambos os ácidos apresentaram boas porcentagens de 

extração, porém as extrações realizadas com ácido nítrico apresentaram dificuldades 

para análise no gerador de hidretos com variações de sinais e várias recuperações 

incoerentes. Sendo assim escolheu-se trabalhar com ácido clorídrico. O ensaio 7 foi 

escolhido por necessitar de um curto tempo de sonicação e porcentagem de extração 

de 98%.  
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Figura 10: Superfície de resposta obtida para a soja utilizando HCl 

 

O gráfico de Pareto obtido com o planejamento experimental para o milho está 

demonstrado na Figura 11. 
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Figura 11: Gráfico de Pareto obtido com o planejamento para milho. 

 

Para o milho, o modelo foi bem ajustado e o gráfico de Pareto, Figura 11, indica que 

apenas a concentração do ácido clorídrico é significativa. Um ponto de máximo foi 

obtido através da superfície de resposta (Figura 12) gerada pela equação Eq 2. O 

ponto de máximo obtido foi então utilizado como condição ótima de extração para os 

testes subsequentes com o milho. A porcentagem de arsênio extraído previsto pelo 

ponto de máximo é de 98%. 

Eq.2:  z = 34,39+2,084x – 0,0328x2 +1,4035*y – 0,0257y2 +4,25x10-14x + 1x10-18xy+ 0,2428y +16,54. 
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Figura 12: Superfície de resposta obtida para o milho utilizando HCl 

 

A Tabela 11 apresenta as condições ótimas obtidas para cada grão. Estas condições 

foram utilizadas para definir a eficácia das extrações e para avaliar a presença de 

arsênio em amostras cultivadas em uma região de possível contaminação. 

Tabela 11: Condições ótimas de extração obtidas pelos planejamentos. 

Grão 
Concentração de 

ácido (% v/v) 
Temperatura (°C) 

Tempo de 
sonicação (min) 

Feijão 10 25 10 

Milho 20 67 30 

Soja 30 60 10 

 

Testes de extração assistida por banho ultrassônico utilizando uma mistura dos dois 

ácidos também foram realizados. No entanto, os dados obtidos se mostraram 

inconsistentes e os resultados das extrações empregando os ácidos isoladamente 
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foram em todos os experimentos melhores que os resultados empregando mistura de 

ácidos.  

A inconsistência dos dados obtidos com o planejamento para os dois ácidos ao 

mesmo tempo pode ser atribuído a força oxidativa da solução ácida obtida. O arsênio 

para ser analisado pelo sistema de geração de hidretos necessita estar em sua forma 

As3+ para assim ser possível a formação da arsina. Na presença de compostos muito 

oxidantes a espécie de As3+ pode ser oxidada para As5+ ou formar outras espécies 

como ácido arsênico. A mistura de ácidos testada (HCl e HNO3) pode levar ao 

favorecimento da formação de ácido arsênico, que não reage da mesma maneira com 

o borohidreto e assim causa variações de sinal durante a análise. O feijão não 

apresentou interferências quando extraído com ácido nítrico somente. Este grão é o 

que apresenta menor quantidade de óleo dentre os estudados, é possível que outros 

compostos orgânicos mais resistentes, como a lignina, sejam oxidados 

preferencialmente ao arsênio e assim não é formado o ácido arsênico e a análise pode 

ser conduzida sem interferências. 

Para avaliação da eficiência dos métodos de extração desenvolvidos, experimentos 

utilizando as condições ótimas de extração para três níveis de concentrações de 

spike, 5 µg.g-1, 10 µg.g-1 e 20 µg.g-1 foram realizados. Estas extrações foram feitas em 

triplicatas e as médias, bem como os desvios padrões relativos (RSD) obtidos para 

cada teste estão apresentados na Tabela 12. 

Tabela 12: Recuperações e SD das extrações para as amostras com três spikes 

Grão 

5 µg.g-1 spike 10 µg.g-1 spike 20 µg.g-1 spike 

Recuperação 
média 

SD 
Recuperação 

média 
SD 

Recuperação 
média 

SD 

Feijão 5,3 0,0 10,3 0,0 19,2 1,2 

Milho 5,5 0,2 10,2 0,2 20,6 0,3 

Soja 5,3 0,3 10,2 0,4 19,8 0,9 

 

Os resultados para recuperação do arsênio adicionado correspondem a 93-106% para 

feijão, 100-113% para milho e 96-113% para soja. Todos os RSD permaneceram 

abaixo de 10%. Assim sendo, os métodos desenvolvidos se mostraram eficazes para 

extração de arsênio. 
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Os métodos desenvolvidos foram então aplicados para amostras reais cultivadas em 

uma região que apresenta indícios de contaminação de arsênio nas águas, em 

Paracatu, MG 48. Amostras de soja vindas de duas fazendas com pivots de irrigação 

e amostras de milho e feijão vindas de cada uma destas fazendas que captam água 

de rios próximos a área com atividade mineradora foram analisadas. Os resultados 

para as análises de uma massa de 0,1500 g dessas amostras se apresentaram abaixo 

do limite de detecção do método (0,3 mg.Kg-1) apesar de algumas das plantas 

cultivadas no local terem apresentado indícios de contaminação por arsênio, como 

baixo rendimento na produção 6. 

De modo a tentar obter uma melhor análise das amostras reais, bem como conhecer 

melhor as condições nas quais os métodos desenvolvidos podem ser aplicados, testes 

com massas maiores de amostras foram realizados.  

Um teste empregando as condições ótimas para cada grão e uma massa de 5,0000 

±0,0010 g de amostra foram realizados. O uso de uma massa tão elevada de amostra 

dificultou a interação e homogeneização da amostra com a solução extratante além 

do aumento de massa provocar um aumento significativo do tempo de filtração da 

solução extratante.  Outra consequência negativa é que o aumento da massa leva a 

um aumento da quantidade de óleo extraído dos grãos. O óleo é problemático para a 

técnica de geração de hidretos pois quando em quantidades mais elevadas é formado 

uma espuma dentro da câmara de separação gás-líquido do equipamento. Esta 

espuma formada gera interferências no sinal durante a análise e podendo até mesmo 

causar entupimento e mal funcionamento do equipamento. Devido ao excesso de 

óleo, não foi possível concluir as análises empregando uma massa de 5,0000g.  

Procedeu-se então com testes utilizando uma massa de 0,5000 ± 0,0010 g de 

amostra. Com esta quantidade de massa, foi possível uma boa homogeneidade entre 

a amostra e a solução extratante e mesmo com o aumento da massa filtrante, o tempo 

de filtração foi apropriado. As análises de feijão e milho puderam ser conduzidas de 

modo consistente sem formação de espuma, no entanto a análise da soja não se 

mostrou estável e só foi possível fazer a análise de uma das triplicatas. Isto porque a 

soja é um grão com maior quantidade de óleo que o milho e o feijão, assim gerando 

espuma causando interferências no procedimento analítico. 

Milho e soja apresentaram valores abaixo do limite de detecção. Para o feijão, a média 

dos resultados obtidos foi de 0,3 mg de As.Kg-1 de amostra, que é o valor limite 
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segundo a ANVISA 87, para cereais e produtos de e/ou a base de cereais. Esse valor, 

está acima do limite de detecção do método (0,2 mg.kg-1). O feijão foi cultivado durante 

o período de seca, com irrigação, na fazenda Y. Este valor tão próximo do limite se 

mostra preocupante para o cultivo do grão. 

Ao se obter um limite de detecção de 0,2 mg.kg-1 com o método, mostra-se que o 

método é aplicável para avaliar a contaminação em amostras reais, já que o LD está 

abaixo do valor máximo permitido pela legislação. O LD foi obtido ao se calcular o 

valor teórico de arsênio que poderia estar presente em 0,5000 g de amostra que ao 

se extrair 100 % corresponderia ao LD do equipamento. 

4.4. Estudo comparativo da metodologia de extração 

Métodos convencionais de extração de arsênio em amostras alimentícias podem levar 

a perdas significativas do elemento devido à volatilidade deste 75, 88. Portanto, a 

avaliação da perda de arsênio durante a digestão das amostras estudadas de feijão, 

soja e milho é interessante. 

A metodologia de extração desenvolvida foi comparada a métodos tradicionais de 

digestão de amostras por micro-ondas para determinação de arsênio em amostras 

alimentícias. Procedimentos de digestão em amostras com spike de 5 µg.g-1 foram 

realizadas em triplicatas utilizando dois métodos pré-estabelecidos no digestor por 

micro-ondas, feed grain e plant material. Estes métodos estão de acordo com o 

método recomendado pela FDA para extração de arsênio. 

A Tabela 13 apresenta as porcentagens de arsênio extraído em cada método de 

extração por banho ultrassônico desenvolvido e pelas digestões em micro-ondas. 

Tabela 13: Média das porcentagens das trplicatas de arsênio extraído em cada 
método 

Grão Ultrassom SD 
Plant 

Material 
SD 

Feed 
Grain 

SD 

Feijão 98% 3% 60% 5% 40% 8% 

Milho 98% 3% 60% 7% 43% 6% 

Soja 98% 4% 80% 5% 40% 4% 

 

Segundo os dados da Tabela 13 é possível constatar que há perda significativa de 

arsênio ao se empregar as metodologias de digestão por micro-ondas. Provavelmente 

as altas temperaturas utilizadas por estes métodos implicam em perdas de arsênio 

presente na amostra por volatilização durante a digestão. Já nos métodos de extração 
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assistida por banho ultrassônico percebe-se que a extração é quase completa e os 

ganhos em recuperação de arsênio das amostras sobem de 20 a 60%. A Figura 13 

contêm um gráfico comparativo das eficiências de extração dos métodos de extração 

assistida por banho ultrassônico (E.U.) e digestão estudados. 

Figura 13: Comparação entre os métodos de extração e digestão estudados para 
arsênio em amostras de soja, feijão e milho 

 

*E.U. corresponde à extração assistida por banho ultrassônico. 

O gráfico demonstra claramente a eficácia dos métodos desenvolvidos em contraste 

com os previamente existentes e até mesmo utilizando mistura de ácidos. Assim 

prova-se que a extração de arsênio assistida por banho ultrassônico é um método 

eficiente para avaliação da contaminação de grãos de feijão, milho e soja por este 

elemento. 
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5. Conclusão 

De acordo com os dados obtidos das análises de água verifica-se que há presença 

de arsênio nas águas próximas da mineradora. Não foi encontrado arsênio nem nos 

pontos à montante ou à jusante desta, indicando um problema pontual na região 

estudada. Nos períodos de seca, detectaram-se concentrações acima dos limites 

estabelecidos pelos órgãos ambientais, porém nota-se que estes valores ainda são 

baixos em relação aos encontrados em outras partes do mundo onde há exploração 

de ouro 8. O fato da concentração de arsênio nas águas ser maior nos períodos de 

seca também corrobora em demonstrar um possível problema de contaminação 

pontual. 

As análises de solo mostraram que há presença de minerais que apresentam 

tendência a assimilar arsênio, como gibbsita e goethita. Porém, as concentrações de 

arsênio encontradas nos solos são baixas, quando comparadas à solos expostos ao 

metaloide. A irrigação durante o inverno acaba por levar arsênio para as plantas e 

para o solo e assim levar a uma absorção do metaloide pelas plantas. 

As ferramentas de planejamento experimental se mostraram bastante úteis para 

obtenção de uma metodologia de extração de arsênio em grãos. A metodologia 

desenvolvida foi aplicada com êxito em amostras reais com suspeita de contaminação 

e sua eficácia foi comprovada em diversas faixas de concentração do metaloide. O 

desenvolvimento de técnicas de extração de contaminantes em matrizes alimentícias 

é sempre relevante para a pesquisa, pois auxilia a garantir a saúde da população. 

Técnicas utilizando ultrassom tem ainda a vantagem de se utilizar um equipamento 

mais acessível, o que ajuda a manter um monitoramento mais eficaz da 

contaminação. Além disto, ainda há a importante vantagem de a técnica de extração 

assistida por banho ultrassônico contornar o problema de perda do arsênio por 

volatilidade que pode ocorrer em extrações em chapa e digestões por micro-ondas. 

De fato, ao se comparar a digestão em micro-ondas com a extração assistida por 

banho ultrassônico é possível notar-se um ganho notável na recuperação do analito. 

A aplicação da metodologia de extração para as amostras de grãos de Paracatu 

revelou que nenhum destes grãos apresentou concentrações de arsênio acima da 

permitida pelo órgão fiscalizador, porém encontrou-se uma concentração próxima do 

limite no feijão. 
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As concentrações acima do limite nas águas, o baixo rendimento de produtividade das 

plantas cultivadas nas fazendas de estudo, o baixo teor de arsênio no solo, mesmo 

que este tenha minerais que favoreçam a fixação do metaloide, e a concentração 

próxima ao limite estabelecido encontrada no feijão servem como fatores de alerta 

para a população, pois mostram que há liberação de arsênio no ambiente próximo à 

mineradora e que este está presente nos rios próximos. Mais estudos acompanhando 

a bacia do Santa Rita se mostram interessantes para monitorar a presença de arsênio 

e avaliar o risco que a população ribeirinha corre. 

Este trabalho teve como frutos, além desta dissertação, um artigo no prelo de ser 

publicado, um artigo em construção, uma patente em andamento e a montagem de 

um sistema de geração de hidretos. 
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