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Resumo 

A alface é a hortaliça mais consumida no Brasil e é rica 
em espécies metálicas que podem apresentar alguma 
ação no organismo humano. Para quantificar esses 
elementos na hortaliça por Espectrometria Atômica, três 
metodologias de preparo de amostra foram testadas e 
comparadas. Com relação aos ensaios de adição e 
recuperação dos metais, cádmio e cromo, nas amostras 
da alface, de forma geral, as recuperações foram 
satisfatórias, de acordo com AOC (2012). Além disso, 
não houve diferença significativa entre as metodologias 
avaliadas, considerando um intervalo de confiança de 
95%.  

Introdução  

A alface (Lactuca sativa) é uma planta anual, de clima 

temperado pertencente à família Asteracea. É um ótimo 

acompanhamento nas refeições diárias, por ser rica em 

vitaminas, minerais e fibras. É considerada a hortaliça 

folhosa mais consumida no território brasileiro [1]. 

Considerando seu elevado consumo, torna-se 

importante estudar a composição elementar da alface do 

ponto de vista de segurança alimentar e nutricional. É 

importante avaliar a capacidade de absorção dos 

elementos presentes na alface durante o processo de 

digestão. Contudo, inicialmente é necessário determinar 

o teor total nesse alimento. Dessa forma, procedimentos 

de preparo da amostra são necessários na quantificação 

dos teores totais das espécies metálicas empregando 

Espectrometria de Absorção Atômica (AAS). Nesse 

sentido, o objetivo deste estudo foi comparar métodos de 

abertura de amostra, aplicados para a alface, para a 

determinação de Cr e Cd por AAS com atomização 

eletrotérmica em forno de grafite (GF AAS). 

Material e Métodos 

Protocolos de técnicas limpas, reagentes analíticos e 
água ultrapura (Milli-Q) foram utilizados. Alfaces, do tipo 
crespa, foram adquiridas no comércio local. As folhas 
foram lavadas e secas (50ºC). Procedimentos de 
abertura das amostras via úmida e via seca foram 
avaliados. Os métodos via úmida (U1 e U2) consistiram 
em realizar a abertura de 0,1 g de amostra com de HNO3 
e H2O2 (4:1). No U1, a amostra foi submetida a banho de 
ultrassom (40 KHz) por 15 min e no U2, a amostra foi 
aquecida  por 1h à 97 ºC[2]. As soluções obtidas foram 
diluídas com 10 mL de água ultrapura. No método via 

seca (S1), 0,5 g da amostra foi calcinada em mufla 
durante 8h a 650 ºC. As cinzas foram solubilizadas em 
HNO3

[3]. Posteriormente, os teores de Cr e Cd foram 
determinados por GF AAS, usando padronização 
externa. Ensaios de recuperação foram realizados 
usando o método de adição de padrão.  

Resultados e Discussão 

Após, o estabelecimento das condições de abertura das 
amostras, testes de adição e recuperação foram 
realizados. As amostras foram enriquecidas com 0,02 a 
0,03 µg g-1 de Cd e 0,12 a 0,15 µg g-1 de Cr. Os 
resultados obtidos com o método U1 para Cd não foram 
correntes, provavelmente devido a problemas de 
interferência nas medidas por GF AAS. Para os métodos 
U2 e S1, as recuperações de Cd foram 97% e 95%, 
respectivamente. Ao comparar os métodos a partir de 
teste estatístico (Teste T), pode-se notar que não houve 
diferença significativa nas concentrações obtidas entre 
eles, dentro de um nível de confiança de 95%. Além 
disso, ambos os métodos apresentaram uma adequada 
recuperação (80-120%) de acordo com a AOAC[4]. Em 
relação ao Cr, as recuperações foram 64%, 67% e 83% 
para U1, U2 e S1, respectivamente. Assim o 
procedimento de abertura via seca apresentou valores 
adequados de recuperação [4]. No entanto, ao fazer a 
comparação estatística via Teste T entre os 3 métodos 
pode-se observar que não houve diferença significativa 
entre eles dentro de um nível de confiança de 95%. 

 Conclusões 

Os métodos de abertura da matriz alface via úmida com 
aquecimento e via seca se mostraram eficientes na 
determinação dos metais Cr e Cd. O método via úmida 
apresenta a vantagem de necessitar um menor tempo de 
abertura, porém são empregados dois reagentes. 
Enquanto que o método via seca é considera padrão 
para alimentos, com o inconveniente de demorar 8h.  
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