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Introdução 
A crescente necessidade de produção de alimentos 
em larga escala requer o desenvolvimento de 
métodos rápidos e eficientes para a determinação 
de nutrientes e contaminantes. Os elementos 
tóxicos, alguns presentes em níveis traço (da ordem 
de µg kg-1) são uma preocupação crescente para o 
controle de qualidade, visando à segurança 
alimentar e a exportação. Alguns elementos da 
tabela periódica são considerados essenciais, como 
é o caso do Se, enquanto outros não apresentam 
funções biológicas conhecidas e podem ser 
considerados letais, dependendo da forma química 
e da quantidade consumida, como o As1. Uma das 
alternativas atualmente preconizadas para o preparo 
de amostras visando à determinação de elementos 
inorgânicos é o emprego de ácidos diluídos. Além 
de minimizar a geração de resíduos, apresenta 
dentre outras vantagens, uma menor necessidade 
de diluição durante as medidas instrumentais. Nesse 
enfoque, foi proposto um método simples e rápido 
para a determinação de As e Se em amostras de 
fígado bovino através da solubilização com ácido 
fórmico diluído por espectrometria de massa com 
plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). 

Resultados e Discussão 

Amostras de fígado bovino adquiridas no comércio 
local foram liofilizadas e moídas em moinho 
criogênico. Após esses processos, 150 mg de 
amostras foram pesadas, em triplicata, diretamente 
em frascos de PFA (poliflúor alcoxi), e diluídas com 
10 mL de ácido fórmico 50 % (v v-1). A seguir os 
tubos foram fechados (sob média pressão), 
transferidos para bloco aquecedor e mantidos a 90 
oC por 1 h,  sendo então adicionados 2 mL de H2O2 
30 % (m m-1) em cada frasco, os quais foram 
mantidos por mais 1 h sob a mesma temperatura. 
Após resfriados, o volume final foi completado com 
água desionizada para 50 mL, a fim de atingir a 
concentração final de 10 % (v v-1) de ácido fórmico. 
Após as otimizações instrumentais, as melhores 
condições de trabalho para as determinações de 
75As+ e 82Se+ utilizando ICP-MS (ICP-QMS, 820-MS,  
 

 
Varian, com interface de colisão e reação - CRI) 
foram: com adição de padrão interno (72Ge+ para 
75As+ e 103Rh+ para 82Se+) e introdução de 60 mL 
min-1 de H2 através do cone skimmer da CRI. O 
ácido fórmico2,3, além de ser utilizado como solvente 
na etapa de preparo da amostra, também tem por 
finalidade melhorar o sinal do As e Se no ICP-MS 
devido às reações de transferência de carga do C 
(presente no ácido) no plasma4. O procedimento 
apresentou boa sensibilidade e linearidade variando 
de 0,52 a 15 µg kg-1 nas amostras de fígado bovino. 
Os limites de detecção obtidos foram de 0,23 µg L-1 
para 75As+ e 0,20 µg L-1 para 82Se+. Para avaliar a 
exatidão do método proposto, utilizou-se o teste de 
adição e recuperação, obtendo-se recuperações de 
102 e 103 % para 75As+ e 82Se+. 

Conclusões 

Foi possível realizar a solubilização ácida com ácido 
orgânico diluído em amostras de fígado bovino para 
a determinação de As e Se por ICP-MS. O método 
se mostrou como alternativa simples e rápida para a 
determinação desses analitos em amostras de 
fígado bovino se comparado aos métodos 
estabelecidos na literatura. 
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