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Introdução 
O arroz (Oryza sativa) é um dos cereais mais 
produzidos e consumidos no mundo, 
caracterizando-se como principal fonte de energia 
para mais da metade da população mundial1. A 
determinação de baixas concentrações de Cr em 
arroz é relevante considerando-se os efeitos 
fisiológicos desse elemento. No Brasil, o limite 
máximo tolerável estabelecido pelo Ministério da 
Saúde2 para o cromo em alimentos, como o arroz, é 
de 100 ng g-1. A espectrometria de absorção 
atômica com forno de grafite (GF AAS) é uma 
técnica adequada e amplamente usada para a 
determinação de elementos traço, devido à sua 
simplicidade, seletividade, alta sensibilidade e 
tolerância a matrizes complexas.  
Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo 
a determinação de cromo em amostras de arroz 
adquiridas na Cidade de Salvador, Bahia, Brasil, 
empregando ET AAS como técnica analítica.  
 

Resultados e Discussão 
As determinações por ET AAS foram realizadas 
empregando um espectrômetro de absorção 
atômica ZEEnit 600 equipado com amostrador 
automático (modelo SPS3), corretor de fundo por 
efeito Zeeman e tubo de grafite com aquecimento 
longitudinal como atomizador. Como fonte de 
radiação utilizou-se lâmpada de cátodo oco 
empregando comprimento de onda de 357,9 nm. 
Para o preparo da amostra pesou-se 0,5 g de 
amostra de arroz, parcialmente macerado, em tubos 
de digestão. Adicionou-se 2,0 mL de HNO3 
concentrado e 1,0 mL de H2O2 30% (v/v).  As 
amostras foram aquecidas a 120 °C durante duas 
horas sob refluxo constante em um bloco digestor. 
Em seguida, as amostras foram diluídas para 10 mL 
utilizando água ultra pura. O programa de 
temperatura do forno de grafite para a determinação 
de cromo foi otimizado para cada um dos 
modificadores testados: paládio, alumínio e a 
mistura paládio + magnésio, a fim de avaliar a 
sensibilidade por meio das curvas de pirólise e 
atomização.  
 
 

 
Baixos sinais de fundo e melhor resultado, em 
termos de sensibilidade e formato de pico, foram 
obtidos com modificador de paládio. Para este 
modificador, as temperaturas de pirólise e de 
atomização estabelecidas foram 1600 e 2400 ºC, 
respectivamente. O método proposto permitiu a 
determinação de cromo em amostras de arroz com 
limite de detecção de 3 ng g-1, e precisão calculada 
como desvio padrão relativo (RSD) de 1,6 e 2,7 % 
para concentrações de cromo iguais a 10,0 e 15,0 
ng g-1, respectivamente. A massa característica do 
método foi de 2,1 pg. A exatidão do método foi 
avaliada por testes de adição e recuperação. Os 
resultados de recuperação obtidos foram 
satisfatórios, ficando em uma faixa de 97 a 105%. O 
método permitiu a quantificação de cromo usando a 
calibração externa com padrões aquosos, uma 
indicação de que no método proposto não há efeito 
de matriz. A concentração de cromo total nas nove 
amostras variou de 13,8 a 32,5 ng g-1. As 
concentrações de cromo encontradas nestas 
amostras são comparáveis com dados reportados 
pela literatura3.   
 

Conclusões 
A determinação de cromo em amostras de arroz foi 
possível utilizando paládio como modificador 
químico. Os parâmetros analíticos obtidos (limite de 
detecção, precisão, exatidão e massa característica) 
comprovaram a viabilidade do método proposto. A 
concentração de cromo nas amostras analisadas 
estava abaixo do limite máximo estabelecido pela 
legislação brasileira.  
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