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RESUMO 

 

Bijuterias são acessórios que, devido ao seu baixo custo, estão presentes no 

uso cotidiano das mulheres brasileiras. Tanto do ponto de vista ambiental, 

como da saúde pública, existe uma preocupação de que estes produtos não 

contenham quantidades significativas de metais pesados. Por este motivo, em 

consonância com as normas de outros países, o Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) publicou a Portaria 043/2016 

estabelecendo que até janeiro de 2020 as bijuterias produzidas ou 

comercializadas no Brasil não poderão possuir concentrações de cádmio e 

chumbo iguais ou superiores a 0,01% e 0,03%, respectivamente. Neste 

contexto, o objetivo do trabalho foi determinar cádmio e chumbo em amostras 

de bijuteria adquiridas nos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói, através 

da técnica de espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS), e 

verificar se os teores atendem à nova regulamentação. Os metais foram 

determinados usando os métodos da curva analítica e da adição de padrão. 

Foram realizados testes nos comprimentos de onda de 228,8 e 326,1 nm para 

o cádmio, e de 217,0, 283,3 e 261,4 nm para o chumbo. Os limites de detecção 

(LD) e de quantificação (LQ) para o cádmio em 228,8 nm foram de 0,02 mg L-1 

e 0,4 mg L-1 respectivamente, e para o chumbo em 283,3 nm de 0,1 mg L-1 e 

2,0 mg L-1, respectivamente. As concentrações de cádmio nas amostras 

variaram desde abaixo do LD até 38,2%, com 8 amostras não conformes com a 

nova regulamentação. Para o chumbo, as concentrações oscilaram entre 

abaixo do LQ até 6,31%, com 5 amostras não conformes. Estes resultados 

indicam a necessidade de se melhorar o controle de qualidade e a fiscalização 

sobre os produtos comercializados, de modo que até 2020 os limites venham a 

ser integralmente obedecidos.  

 

 

Palavras-chave: cádmio, chumbo, bijuteria, análise química, espectrometria 

de absorção atômica em chama. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Imitation jewelry, due mainly to the low cost, is an ornament present in the 

everyday use of Brazilian women. Both from an environmental point of view, 

and for public health reasons, there is a concern that these products do not 

contain significant amounts of heavy metals. For this reason, in line with the 

standards of other countries, the Brazilian Institute for Metrology (INMETRO) 

published Portaria 043/2016, establishing that until January 2020 the jewelry 

produced or marketed in Brazil may not have concentrations of cadmium and 

lead greater than or equal to 0.01% and 0.03% respectively. In this context, the 

objective of this work was to determine cadmium and lead in samples of jewelry 

purchased in the cities of Rio de Janeiro and Niterói, through the technique of 

flame atomic absorption spectrometry (FAAS), and check if the levels meet the 

new regulations. Metals were determined using the techniques of analytical 

curve and standard addition. Tests were carried out at wavelengths 228.8 and 

326.1  nm for cadmium, and 217.0, 283.3 and 261.4 nm for lead. The limits of 

detection (LOD) and quantification (LQ) for cadmium in 228.8 nm were 0.02 mg 

L-1 and 0.4 mg L-1 respectively, and for lead at 283.3 nm, 0.1 mg L-1 and 2.0 mg 

L-1, respectively. Cadmium concentrations in the samples ranged from below 

the LD to 38.2%, with 8 samples no complying with Brazilian regulation. For 

lead, the concentrations have varied from below the LQ to 6.31%, with 5 not 

complying samples. These results indicate the need to improve quality control 

and inspection on the products, so that by 2020 the limits will be fully obeyed. 

 

 

 

Keywords: cadmium, lead, imitation jewelry, chemical analysis, flame atomic 

absorption spectrometry. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Recentemente foi divulgada a Portaria 043/2016 do Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) que estabelece os limites dos 

metais pesados cádmio e chumbo em bijuterias e joias comercializadas no 

Brasil. A preocupação com os teores desses metais se justifica, tendo em vista 

o impacto ambiental que pode ser causado no caso de descarte inadequado 

desses materiais. Segundo a Portaria do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (INMETRO), até janeiro de 2020, as bijuterias do 

mercado brasileiro não poderão possuir concentrações de cádmio e chumbo 

iguais ou superiores respectivamente, em 0,01% e 0,03%. 

O elemento cádmio foi descoberto em 1817 e passou a ter rapidamente 

importância industrial para a produção de baterias, tintas e plásticos. Ele 

aparece na natureza quase sempre associado ao zinco, cobre e chumbo. Um 

dos procedimentos industriais em que mais se utiliza o cádmio é a 

galvanoplastia (ROCHA, 2008). O cádmio e todos seus numerosos compostos 

são tóxicos, e são reconhecidamente, agentes carcinogênicos humanos.  

O corpo de um adulto contém aproximadamente 30 mg de cádmio, mas 

ainda não foi comprovado que ele seja um elemento essencial. Seus efeitos de 

curto ou longo prazo afetam as funções renais e hepáticas e, até o presente 

momento, não há tratamento clínico efetivo reconhecido para casos de 

intoxicação por cádmio.   

Por sua vez, o chumbo é conhecido desde a antiguidade, havendo registro 

de sua utilização na Ásia Menor em 4000 a.C. Como o chumbo foi empregado 

de forma intensiva por um período tão longo, seu histórico de intoxicações é 

bem extenso. É um metal pesado, tóxico, macio, maleável e mau condutor de 

eletricidade, usado em baterias de ácido, munições, proteções contra raios-X e 

em constituintes de ligas metálicas para produção de soldas, fusíveis e 

revestimentos de cabos elétricos (ROCHA, 2008).  

O chumbo pode entrar no corpo humano por ingestão, inalação e absorção 

através da pele. É um elemento não essencial que se acumula no organismo. 

Na sua interação com os humanos, o chumbo apresenta tanto características 

comuns a outros metais pesados quanto algumas peculiaridades. Como este 
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metal afeta virtualmente todos os órgãos e sistemas do organismo, os 

mecanismos de toxidade propostos envolvem processos bioquímicos 

fundamentais, que incluem a habilidade do chumbo de inibir ou imitar a ação do 

cálcio e de interagir com proteínas.  

Em níveis de exposição moderada, um importante aspecto dos efeitos 

tóxicos do chumbo é a reversibilidade das mudanças bioquímicas e funcionais 

induzidas. 

Além de não possuírem funções biológicas benéficas nos organismos vivos 

e serem altamente tóxicos, estes metais possuem elevada persistência 

ambiental (MOREIRA, 2004).  

No caso de estarem presentes em bijuterias, que por seu baixo custo são 

utilizadas por uma grande parcela da população brasileira, surge um risco tanto 

do ponto de vista da saúde pública, como do ambiental. Por isso é 

indispensável que a produção e comercialização de bijuterias atendam às 

regras da Portaria 043/2016 do INMETRO. 

Conforme descrito acima, o estudo dos teores de cádmio e chumbo em 

bijuterias realizado neste trabalho se reveste de grande importância para os 

consumidores brasileiros, tanto pelo fato de existirem relativamente poucas 

publicações sobre o assunto, como pelos potenciais riscos ao ambiente e à 

saúde pública.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. LIGAS METÁLICAS PRESENTES NAS BIJUTERIAS 

 

As primeiras joias foram fabricadas na pré-história e eram compostas por 

materiais como sementes, ossos, pedras, madeira, entre outros. Nos dias 

atuais, com o desenvolvimento tecnológico, novos materiais foram agregados a 

esta ideia como a utilização de ligas metálicas que possuem propriedades 

diferentes dos metais que a originaram (RICK, 2006).  

O latão é, por exemplo, uma liga metálica constituída principalmente por 

zinco e cobre, sendo bastante utilizada na indústria para fabricação de 

bijuterias e, à medida que há um aumento na proporção de zinco, diminui-se a 

resistência à corrosão. Esta liga possui alta resistência à tração, é muito 

adequada ao acabamento industrial, obtendo-se facilmente um brilho e tem  

características similares e compatíveis com as ligas de metais preciosos, com a 

vantagem de apresentar baixo custo na sua produção (TESTA, 2012). Além 

disso, o latão também pode ser obtido com a liga de cobre e chumbo que 

possui alta usinabilidade e, portanto, serve para confeccionar pequenas peças 

como as tarraxas dos brincos. 

Outro tipo de liga metálica é a alpaca, composta por cobre, zinco e níquel. 

Ela é uma liga dúctil e resistente à corrosão, mesmo submetida a altas 

temperaturas.  

Segundo Rick (2006) entre as alpacas mais comuns encontra-se a liga com 

a proporção de 65% de cobre, 23% de zinco e 12% de níquel, apresentando 

uma temperatura de fusão de 1110 ºC.  

Através da adição de cobre nestas ligas, aumenta-se a resistência à 

corrosão, a resistência mecânica e sua dureza. Este elemento é extremamente 

maleável e dúctil, o que facilita o trabalho para a transformação em chapas, fios 

ou tubos. Suas maiores utilizações na joalheria são em banhos metálicos e em 

componentes de ligas metálicas (TESTA, 2012).  

A adição de alumínio nas ligas aumenta a resistência mecânica, a dureza e 

a fluidez. Por outro lado, é importante controlar o teor de alumínio, pois se ficar 

muito alto pode reduzir a resistência ao choque mecânico, a dureza e a 

fundibilidade (RICK, 2006).  
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Ainda de acordo com Rick (2006), em geral as ligas de zinco possuem 

baixo ponto de fusão e precisam de baixa energia em sua fusão, portanto, não 

é necessária a utilização de fluxo de gás ou atmosferas protetoras. Estas ligas 

também não são poluidoras, questão que atualmente é considerada 

fundamental para a proteção do meio ambiente.  

As ligas à base de zinco possuem impurezas como chumbo, cádmio, 

estanho e ferro, que estão presentes no minério de zinco. Desde que sejam 

mantidas dentro dos limites especificados, é possível obter um produto de alta 

qualidade. Essas impurezas são metais de alta densidade e baixo ponto de 

fusão e praticamente não formam solução sólida com o zinco. Portanto são as 

últimas a se solidificarem e acabam ficando nos contornos das bijuterias.  

O chumbo, o estanho e particularmente o cádmio, acima dos teores 

especificados, provocam também “fragilidade a quente” na peça fundida. 

 

                                                                                                                                                                                               

2.2. ASPECTOS ANALÍTICOS NA DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO E 

CHUMBO EM BIJUTERIA 

 

Os resultados de trabalhos científicos recentes sobre os teores de cádmio e 

chumbo em bijuteria podem ser observados na Tabela 1. A técnica analítica 

mais utilizada (FERREIRA, 2016; HILLYER, 2014) tem sido a espectrometria 

de absorção atômica em chama, por apresentar baixo custo por análise, 

simplicidade de operação e ser adequada para a faixa de concentração dos 

metais normalmente encontrados neste tipo de amostra. As principais 

desvantagens são a faixa linear relativamente pequena e a necessidade de 

medir um elemento de cada vez.  

Usando esta técnica, Ferreira (2016) encontrou teores máximos de 20,7% 

de cádmio e 14,8% de chumbo em amostras de bijuteria comercializadas no 

Brasil. Analisando bijuteria e brinquedos nos Estados Unidos, Hyllier (2014) 

encontrou teores máximos de 0,141% de cádmio e de 0,329% de chumbo.  
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Tabela 1: Resumo dos teores de cádmio e chumbo em bijuteria na literatura. 

 

Autor País Amostra 
Técnica 

analítica 
Cd (ppm) Pb (ppm) 

Ferreira, 

2016 
Brasil Bijuteria 

Abs. 

atômica/ 

micro-ondas 

1,13x105 -

2,07x105 

3,27x104 -

1,48x105 

Ferreira, 

2016 
Brasil Bijuteria 

Abs. 

atômica/ 

placa de 

aquecimento 

<LD -

2,36x104 

<LD -

9,85x104 

Ferreira, 

2016 
Brasil Bijuteria 

Voltametria/ 

micro-ondas 

2,50x104 -

4,05x104 

6,1x103 -

7,55x104 

Ferreira, 

2016 
Brasil Bijuteria 

Voltametria/ 

placa de 

aquecimento 

<LD -

2,29x104 

<LD -

8,51x104 

Hillyer, 

2014 

Estados 

Unidos 

Bijuteria e 

brinquedos 

Abs. 

atômica/ 

Fluoresc. 

Raios-X 

<LD -

1,41x103 

<LD -

3,29x103 

Huang, 

2013 
China Bijuteria ICPOES 46±4 81±8 

Xin-Yi, 

2015 
China 

Bijuteria e 

brinquedos 

ICPMS/ 

placa de 

aquecimento 

0,01 - 139 
0,08 -

8,6x105 

 

 

Outra técnica que tem sido utilizada é a voltametria (FERREIRA, 2016), na 

qual são obtidas informações qualitativas e quantitativas durante a eletrólise de 

uma espécie em uma cela eletroquímica constituída de pelo menos dois 

eletrodos, sendo um deles um microeletrodo (o eletrodo de trabalho) e o outro, 
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um eletrodo de superfície relativamente grande (usualmente um eletrodo de 

referência) (SKOOG, 2002).  

A voltametria permite medir simultaneamente concentrações muito baixas 

de diversos metais. Os teores encontrados por Ferreira (2016) em bijuteria 

atingiram 4,05% para o cádmio e 8,51% para o chumbo. O mesmo estudo 

indica que a espectrometria de absorção atômica fornece valores mais 

elevados que a voltametria para os dois metais, e que o mesmo acontece com 

a dissolução em forno micro-ondas, em comparação com a placa de 

aquecimento.    

Nas técnicas de espectrometria de emissão óptica com fonte de ICP 

(ICPOES) e de espectrometria de massa com fonte de ICP (ICPMS), um 

aerossol da amostra é introduzido em um plasma acoplado por indução, que 

opera em temperaturas muito elevadas. Enquanto a técnica de ICPOES mede 

a radiação emitida pelos átomos e íons presentes no plasma, a técnica de 

ICPMS se baseia na relação entre massa e carga dos íons para separá-los e 

quantificá-los, permitindo medir concentrações de 10 a 50 vezes menores 

(SKOOG, 2002).  

Usando esta última técnica, Xin-Yi et al. (2015) analisaram bijuteria e 

brinquedos na China, encontrando teores médios e máximos de 21,6 e 139 

ppm de cádmio, e 8,2 e 86 % de chumbo, respectivamente. Os autores 

atribuem as concentrações elevadas desses metais na bijuteria ao emprego de 

baterias usadas de níquel-cádmio e de chumbo como matéria prima. 

 

2.3. A ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA 

 

A espectrometria de absorção atômica em chamas, abreviadamente FAAS, 

do inglês Flame Atomic Absorption Spectrometry, é um dos métodos mais 

utilizados para determinação de metais na faixa de ppm. Este método é 

altamente específico, pois as linhas de absorção atômica são muito estreitas 

(0,002 a 0,005 nm) e as energias de transição eletrônicas são únicas para 

elementos distintos (SKOOG, 2002). Os princípios da técnica são descritos 

resumidamente a seguir e pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1: Processo de Absorção e Emissão Atômica (SOFTLEY, 1994). 

 

Cada elemento em seu estado gasoso possui um número específico de 

elétrons associados ao seu núcleo, o que lhe confere uma configuração mais 

estável denominada de estado fundamental.  

A absorção ocorre quando se aplica uma determinada quantidade de 

energia no átomo, onde o elétron mais externo é promovido para um nível 

energético superior, ocasionando uma configuração energética denominada de 

estado excitado. Esta configuração é instável, o que faz com que o átomo 

retorne imediatamente para o estado fundamental, liberando a energia 

absorvida sob a forma de luz (SOUSA, 2011). 

Moléculas, átomos e íons absorvem energia, de diferentes formas e 

comprimento de onda, em regiões específicas do espectro eletromagnético. Na 

presença de altas temperaturas, os analitos em solução são transformados em 

átomos e íons. Os átomos de cada elemento absorvem radiação em 

comprimentos de onda específicos, e esta absorção é dependente da 

concentração dos mesmos (SOUSA, 2011). 

Com o acréscimo do número de átomos presentes no caminho ótico, como 

consequência ocorre o aumento da quantidade de energia absorvida e, 

realizando-se a medida da variação desta quantidade de luz transmitida pode-

se determinar quantitativamente o analito presente.  

Devido às fontes de luz conjugadas com sistemas eficientes de seleção de 

comprimento de onda encontrada na técnica da absorção atômica, pode-se 

determinar especificamente diversos elementos.  
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2.4.  INSTRUMENTAÇÃO 

 

A instrumentação básica na técnica da absorção atômica é composta por 

cinco partes. A disposição desses componentes encontra-se esquematizada na 

Figura 2. 

 

 

Figura 2: Diagrama de blocos da instrumentação básica da técnica de absorção 

atômica (SOUSA, 2011). 

 

A fonte de luz produz radiações de ressonância através das lâmpadas de 

catodo oco. O feixe energético emitido atravessa a amostra atomizada na 

chama de um queimador. A radiação de ressonância parcialmente absorvida é 

isolada por um sistema ótico. Assim, o detector recebe a radiação transmitida e 

compara as intensidades inicial e final. Depois de amplificado, o sinal elétrico é 

registrado. 

Como os átomos absorvem a radiação em comprimentos de onda muito 

específicos, é necessária a utilização de fontes que produzam um espectro de 

emissão composto por linhas estreitas do elemento de interesse. Essas fontes 

de linhas, de alta intensidade, conferem alta especificidade à técnica de 

absorção atômica.  
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A principal fonte de radiação usada é a lâmpada de catodo oco (LCO) que é 

uma excelente fonte de linhas para a grande maioria dos elementos, devido a 

sua estabilidade. Entretanto, em alguns elementos mais voláteis, as lâmpadas 

de catodo oco possuem baixa intensidade de emissão e uma vida útil muito 

curta (SKOOG, 2002). 

O catodo desta lâmpada é construído inteiramente, ou em parte, do metal 

que se deseja o espectro. Seu formato é cilíndrico, sendo totalmente oco, 

conforme mostra a Figura 3.  

 

Figura 3: Esquema da Lâmpada de Catodo Oco (SOUSA, 2011). 

 

O anodo e o catodo são selados em uma cápsula de vidro preenchida com 

um gás inerte à baixa pressão, geralmente neônio ou argônio. O melhor gás 

deve ser selecionado levando-se em conta alguns critérios, como gerar o 

mínimo de interferência na determinação do analito, conferir maior intensidade 

de radiação à fonte e ser inerte.  

As LCO possuem um tempo de vida útil limitado. Com o seu uso contínuo, 

ocorre a remoção de átomos do metal do catodo que acabam se depositando 

nas paredes do tubo de vidro. Este processo provoca uma diminuição da sua 

intensidade de emissão (SILVA, 2016).  

A função da célula de absorção é converter a amostra em átomos no estado 

fundamental. Inicialmente, a amostra deve estar na forma líquida. O processo 

de nebulização é responsável pela conversão da amostra em pequenas 

gotículas, que são direcionadas para a chama, onde o solvente é evaporado, 

produzindo partículas secas. Estas partículas são fundidas e, posteriormente, 

vaporizadas. No último estágio os átomos são dissociados, produzindo as 

espécies absorventes. Porém, os átomos excitados podem reagir com outros 
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átomos e moléculas na chama, produzindo espécies moleculares e/ou radicais 

e ocasionando interferências (HARRIS, 2005). 

A Figura 4 mostra um esquema para o atomizador de fluxo laminar típico, 

que faz uso de um nebulizador de tubo concêntrico. O aerossol formado pelo 

fluxo do oxidante é misturado com um combustível e passa uma série de 

placas defletoras que removem as partículas maiores da solução. Assim, a 

maioria da amostra é coletada no fundo da câmera de mistura, de onde é 

drenada para um recipiente de descarte. O aerossol, o oxidante e o 

combustível são queimados em uma fenda do queimador, resultando em uma 

chama estática e longa com cerca de 5 ou 10 cm de comprimento.  

 

 

Figura 4: Atomizador de fluxo laminar (SKOOG, 2002). 

 

Em um espectrômetro de feixe simples, o sistema ótico é composto por um 

dispositivo capaz de isolar a radiação a ser medida. A LCO emite o espectro 

específico do elemento para que seja focalizada pelo monocromador, onde 

ocorre a separação da luz em seus diferentes comprimentos de onda, isolando 

um comprimento de onda específico do analito que será detectada, na maioria 

das vezes, por uma fotomultiplicadora (Figura 5). Esse comprimento de onda 
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produz no detector uma corrente elétrica que é proporcional à intensidade de 

luz. 

 

Figura 5: Espectrômetro de feixe simples (SKOOG, 2010). 

 

A figura 6 mostra esquematicamente um espectrômetro de feixe duplo, em 

que a radiação direcionada por um espelho rotatório (o alternador de feixe), 

passa alternadamente através da amostra e da referência. Neste sistema, o 

sinal analítico representa a razão entre as intensidades de luz do feixe da 

amostra e do feixe de referência. Desta forma, flutuações na intensidade da luz 

da fonte não são percebidas, uma vez que ambos os feixes sofrem as mesmas 

flutuações, que são canceladas no cálculo da transmitância. Este recurso torna 

o sinal muito mais estável.  

 

Figura 6: Esquema de Espectrômetro de feixe duplo (SKOOG, 2002). 
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2.5. QUANTIFICAÇÃO 

 

Teoricamente, a absorbância deveria ser diretamente proporcional à 

concentração, de acordo com a lei de Lambert-Beer. Porém, são observados 

desvios da linearidade frequentemente e, desta forma, não é possível realizar 

as análises sem que tenha sido previamente determinado experimentalmente 

se existe esta relação linear, sendo necessário fazer uma curva de calibração 

que esteja no intervalo das concentrações encontradas nas amostras.  

Quando se encontra dificuldade em realizar a reprodução da matriz da 

amostra devido à alta concentração de analito, é realizado o método de adição 

do padrão que consiste na adição de uma determinada quantidade de padrão à 

amostra. A absorbância da amostra deve ser medida antes e depois do 

acréscimo do padrão sob as mesmas condições. Os padrões de calibração 

devem ter a composição próxima a das amostras analisadas para a 

minimização dos interferentes. 

Na adição múltipla ocorre o acréscimo da solução padrão em alíquotas da 

amostra de mesmo tamanho e em cada solução é realizada uma diluição até 

um volume fixo para fazer a medida de absorbância.  

Para que as análises sejam realizadas no espectrômetro de absorção 

atômica em chama, é necessário possuir uma concentração mínima de analito 

que seja detectada pelo aparelho. O limite de detecção é a menor 

concentração que um analito pode ser estabelecido como diferente, admitindo-

se um intervalo de confiança, em relação a um branco (um material similar à 

amostra em termos de composição, exceto por não apresentar o analito) 

(BRITO, 2003).  

Outra definição amplamente encontrada na literatura para LD é que a mais 

baixa concentração do analito produz um sinal que excede em três vezes o 

desvio padrão do sinal obtido ao medir o branco. Portanto, o limite de detecção 

é uma função do número de vezes em que se submete o branco à análise, já 

que o cálculo do desvio padrão depende desse fator (BRITO, 2003). 

As amostras que possuem concentrações de analito iguais ou próximas ao 

limite de detecção são consideradas como imprecisas. Isso ocorre por causa 

da natureza estatística que há no cálculo. Como, por exemplo, em situações de 
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“falso positivo”, onde o analito está ausente na amostra, porém é considerado 

como presente. Ou em situações de “falso negativo” em que o analito está 

presente, mas é considerado como ausente. Essa incerteza faz com que não 

se quantifique a concentração do analito a menos que sua concentração esteja 

bem acima do limite de detecção (BRITO, 2003).  

Além do limite de detecção, é feito outro tratamento estatístico chamado 

limite de quantificação que pode ser definido como a menor concentração em 

que o analito pode ser medido, ou seja, quando a amostra possui uma 

concentração de analito que produz um sinal que excede em dez vezes o 

desvio padrão das medições do branco. Assim, essa concentração é dita como 

a menor concentração de analito que deve ser considerada como segura na 

sua determinação.  

Os erros relativos associados à análise de absorção por chama são da 

ordem de 1 a 2%. Levando-se em conta os cuidados durante a análise, esses 

valores podem sofrer uma redução, obtendo valores com poucos décimos 

percentuais (SKOOG, 2010). 

 

2.6.  INTERFERÊNCIAS 

 

A absorção atômica é uma técnica bastante específica e por isso apresenta 

poucas interferências. As que existem, podem ser classificadas em seis 

categorias: química, espectral, ionização, matriz, emissão e fundo. Sendo que 

para a maioria pode apresentar correção (SILVA, 2016). 

 

2.6.1.  INTERFERÊNCIA QUÍMICA 

 

Caso a amostra, quando atomizada, produza um composto termicamente 

estável do analito e não se decomponha com a energia da chama, a população 

de átomos do analito será reduzida, gerando uma diminuição na sensibilidade 

da análise. Normalmente este problema é resolvido de duas maneiras. A 

primeira, seria aumentar a temperatura da chama (onde o composto é instável, 

podendo ser quebrado); a outra, seria a adição de um agente sequestrante que 
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é um cátion que compete com o analito de interesse pela formação do 

composto estável.  

O agente sequestrante em alta concentração faz com que o analito de 

interesse seja mais facilmente liberado para formar o estado atômico. Um bom 

exemplo de agente sequestrante é o lantânio utilizado na determinação de 

cálcio em amostras que contém fosfato. A adição de lantânio em excesso, que 

também forma um composto termicamente estável com o fosfato, libera o 

cálcio para o estado atômico e permite que ele seja detectado com boa 

sensibilidade (SKOOG, 2002). 

 

2.6.2.  INTERFERÊNCIA ESPECTRAL 

 

Em alguns casos pode ocorrer que dois elementos presentes na amostra 

absorvam na mesma linha espectral escolhida. A solução para este problema é 

trocar a linha espectral utilizada. Assim, é muito importante obter previamente a 

informação de quais elementos podem interferir na raia utilizada e se há 

possibilidade de que eles estejam na amostra, para que isto possa ser 

confirmado e o erro possa ser corrigido (SKOOG, 2002). 

 

2.6.3.  INTERFERÊNCIA DE IONIZAÇÃO 

 

A interferência de ionização ocorre quando a temperatura da chama é muito 

alta possuindo uma energia suficiente para levar o analito para o estado iônico 

e diminuindo a população de átomos capazes de absorver.  

Uma estratégia para resolver este problema é adicionar um supressor de 

ionização à amostra, padrões e branco. Os mais comuns são potássio, sódio, 

rubídio e césio que se ionizam facilmente e tornam a chama rica em elétrons, 

desfavorecendo a formação de outros cátions. Assim, o analito presente na 

amostra se ionizará menos facilmente. Outra estratégia é trabalhar com 

chamas mais frias que diminuem os efeitos da ionização (SILVA, 2016). 
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2.6.4.  INTERFERÊNCIA DE MATRIZ 

 

As interferências de matriz podem aumentar ou diminuir o sinal. Elas 

ocorrem por que as características físico-químicas da matriz da amostra 

(viscosidade, velocidade de queima, tensão superficial) podem diferir 

consideravelmente dos padrões da curva de calibração. Isto pode acontecer 

devido à diferença na concentração de sais, ácidos ou bases dissolvidos; pelo 

uso de solventes diferentes; ou quando as temperaturas de padrões e amostra 

estão muito diferentes. Quando não for possível reproduzir ou aproximar as 

condições da amostra e dos padrões, recomenda-se utilizar a técnica da adição 

padrão (SILVA, 2016). 

 

2.6.5.  INTERFERÊNCIA DE EMISSÃO 

 

Caso o analito de interesse emita radiação térmica em grande intensidade, 

poderá ocorrer uma diminuição da absorbância e consequentemente haverá 

um decréscimo da população de átomos no estado fundamental. A modulação 

do sinal da lâmpada elimina o problema do detector medir o sinal proveniente 

da emissão térmica misturado com o sinal da absorção. A utilização de chamas 

mais frias pode diminuir a emissão dos átomos. 

 

2.6.6.  INTERFERÊNCIA DE FUNDO 

 

A interferência de fundo ocorre através do espalhamento de luz causado 

por partículas presentes na chama. Para solucionar o problema, a absorbância 

de fundo deve ser determinada e subtraída do total. Esta determinação é 

facilitada pelo fato do analito absorver numa raia estreita e o fundo formar uma 

banda larga de absorção. Pode-se então, utilizar uma lâmpada acessória que 

emita um espectro contínuo, como uma lâmpada de deutério.  

Ora a amostra recebe a luz da lâmpada de catodo oco, ora a amostra 

recebe o sinal da lâmpada de deutério. Como o analito absorve muito pouco do 

espectro contínuo, a absorbância do contínuo é devido ao fundo e pode ser 

subtraída da absorbância total medida com a lâmpada de catodo oco. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.  OBJETIVO GERAL 

 

Determinar concentrações de cádmio e chumbo em amostras de bijuterias 

para verificar se estão dentro da norma implantada pelo INMETRO.  

 

3.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Estabelecer uma metodologia para determinar concentrações de cádmio e 

chumbo em amostras de bijuterias; 

 Adquirir dados originais sobre os teores de cádmio e chumbo em bijuterias; 

 Aplicar a metodologia estabelecida na determinação de cádmio e chumbo 

em bijuterias adquiridas na região metropolitana do Rio de Janeiro; 

 Avaliar se os teores de cádmio e chumbo encontrados nas amostras estão 

em conformidade com a norma do INMETRO. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1.  PREPARO DAS AMOSTRAS 

  

A técnica de espectroscopia de absorção atômica em chama apresenta 

uma séria limitação, que é a necessidade da amostra estar na fase líquida ou 

gasosa. Ou seja, amostras sólidas que muitas vezes não são diretamente 

solúveis em solventes comuns devem ser tratadas para obter uma solução que 

contenha o analito para realização da atomização. Isto representa um 

acréscimo considerável de tempo, além da possibilidade de introdução de erros 

durante as etapas de decomposição da amostra e preparo da solução.  

Como frequentemente para fazer a decomposição é necessário aquecer a 

solução, existe a possibilidade de perda do analito por volatilização. Outro 

problema é que os reagentes usados na dissolução podem conter interferentes. 

No caso dos reagentes contiverem quantidade significativa do analito, pode-se 

fazer um ensaio em branco para corrigir o problema.  

É bastante comum encontrar reagentes que possuam uma fonte de analito 

maior do que as amostras e isso acaba afetando diretamente as análises pelos 

erros graves nas medidas, mesmo com as correções feitas com o branco.  

O método mais comum de dissolução de amostras inorgânicas é o 

tratamento com ácidos minerais (p.ex. nítrico ou clorídrico) a frio ou a quente. O 

procedimento pode ser feito em um bécher, à pressão ambiente em placa de 

aquecimento, ou sob pressão, em recipiente fechado em um forno de micro-

ondas.  

Quando estes métodos não são satisfatórios, pode-se fazer a fusão a alta 

temperatura, usando como fundente o carbonato de sódio, o pirossulfato de 

potássio ou o metaborato de lítio, dependendo das características da amostra.  
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4.2.  DETERMINAÇÃO DE CÁDMIO 

 

A estabilidade do cádmio em solução é um assunto discutido na literatura. 

Sabe-se que a solução pode apresentar perda por adsorção quando o pH é 

maior que 4, o que pode ser amenizado pela adição de ácido nítrico à amostra 

até se atingir pH 2 (WELTZ, 1999). As principais linhas analíticas do cádmio 

são apresentadas na Tabela 2. Caso as amostras apresentem interferência 

espectral na medida em 228,8 nm, pode ser devido à alta concentração de 

ferro na solução. Neste caso as análises podem ser realizadas no comprimento 

de onda de 326,1 nm. 

 

Tabela 2: Principais linhas analíticas do cádmio (WELTZ, 1999). 

 

Comprimento de 

onda (nm) 
Interferentes 

228,8 Alta concentração de Fe 

326,1 - 

 

 

 

4.3.  DETERMINAÇÃO DE CHUMBO 

 

Os mais importantes comprimentos de onda para determinação do chumbo 

encontram-se na Tabela 3. Embora o comprimento de onda de 217,0 nm 

apresente maior número de interferentes, ele geralmente é usado para a 

determinação do chumbo, por ter um melhor limite de detecção. As 

interferências causadas por alumínio ou ferro podem ser eliminadas pela 

adição de ácido ascórbico, ácido nítrico e EDTA (WELTZ, 1999). 
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Tabela 3: Principais linhas analíticas do chumbo (WELTZ, 1999). 

 

Comprimento de onda 

(nm) 
Interferentes 

217,0 
AlO, Fe, Cu, Ni, Pt, Sb e 

fosfatos 

283,3 BaO, S, Os, Pt e Sn 

261,4 - 
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5. PARTE EXPERIMENTAL 

 

5.1.  MATERIAIS E REAGENTES 

 

5.1.1. INSTRUMENTAÇÃO 

 

 Placa de aquecimento 

 Espectrômetro de absorção atômica Shimadzu mod. AA-6200 

 

5.1.2. REAGENTES 

 

 Ácido nítrico 65% P.A. - Vetec 

 Ácido clorídrico 37% P.A. – Vetec 

 Solução padrão de 997 µg mL-1 de cádmio – VHG LABS 

 Solução padrão de 995 µg mL-1 de chumbo - VHG LABS 

 Solução de HNO3 0,1 mol L-1  

 

5.1.3. MATERIAIS 

 

Todas as vidrarias, tubos de centrífuga e ponteiras de micropipetas 

foram lavados com água corrente e detergente comum. Em seguida foram 

enxaguados com água destilada e depois imersos em solução de HNO3 7,0 

mol L-1 por, pelo menos, 24 horas. Posteriormente, esses materiais foram 

cuidadosamente lavados com água deionizada, sendo colocados em uma 

bandeja para secar.  

As soluções utilizadas foram preparadas com água deionizada obtida 

pelo deionizador Permution 1800. 

Foram usados novos tubos de centrífuga de 50 mL para armazenar as 

amostras, assim evitando qualquer tipo de contaminação para a determinação 

dos metais.  
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5.2. AMOSTRAS 

 

As amostras de bijuterias foram obtidas em três lojas nos comércios 

populares das cidades do Rio de Janeiro e Niterói (Tabela 4). As bijuterias 

foram identificadas através do código das lojas e podem ser observadas nas 

tabelas de 5 a 7.  

 

Tabela 4: Locais de compra das bijuterias. 

Loja Local Data 

A Méier - Rio de Janeiro 17/06/2016 

B Méier - Rio de Janeiro 01/07/2016 

C Centro - Niterói 01/08/2016 

 

 

Tabela 5: Identificação das amostras da loja A. 

Amostra Imagem 

A1 

 

A3 

 

A5 

 

A6 

 

 

OBS: As amostras A2 e A4 foram perdidas devido à temperatura alta em que 

estava a placa de aquecimento durante a dissolução. 
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Tabela 6: Identificação das amostras da loja B. 

 

Amostra Imagem 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

B5 

 

B6 
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Tabela 7: Identificação das amostras da loja C. 

 

Amostra Imagem 

C1 

 

C2 

 

C3 

 

C4 

 

C5 

 

C6 

 

C7 

 

 

 

OBS: Ocorreu perda da amostra C5 devido à temperatura alta em que estava a 

placa de aquecimento durante sua dissolução. 
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5.2.1. DIGESTÃO DAS AMOSTRAS 

 

Inicialmente as amostras foram cortadas em pedaços pequenos com um 

alicate de corte. As primeiras bijuterias analisadas obtidas na loja A foram 

tratadas com a mistura de partes iguais de HCl 37% e HNO3 65% (CHEN, 

2001), com aquecimento, observando-se que apenas a amostra A6 foi 

totalmente solubilizada (Figura 7). As outras amostras obteve-se uma grande 

concentração de precipitado (Figura 8).  

 

 

 

 

Figura 7: Solução da amostra A6 após tratamento com HCl 37 % + HNO3 65 %.  

 

Figura 8: Amostras A5 e A1 após tratamento com HCl 37% + HNO3 65%,   

apresentando precipitado.  
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A solução formada pela dissolução da bijuteria A6 foi levada a secura e 

depois foram adicionados 10 mL da solução de HNO3 0,1 mol L-1. Assim, 

obteve-se uma solução com uma turvação branca que, após filtração foi 

analisada no espectrômetro de absorção atômica. As Figuras 9 e 10 mostram 

os resultados obtidos após cada etapa.  

 

 

Figura 9: Amostra A6 após adição de HNO3 0,1 mol L-1. 

 

 

 

 

Figura 10: Amostra A6 após a filtração. 
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A primeira mistura ácida testada foi a proposta por Chen (2001), utilizando 

partes iguais de HCl 37% e HNO3 65%, porém os resultados com as amostras 

A1 e A5 não foram satisfatórios. Decidiu-se, então, realizar um teste com um 

pequeno pedaço da bijuteria A3. Esta foi tratada com HCl 1:1, observando-se 

total solubilização após o aquecimento, como pode ser visto na Figura 11.  

 

 

Figura 11: Amostra A3 solubilizada em HCl 1:1. 

  

Devido a este resultado, as outras bijuterias compradas posteriormente nas 

lojas B e C foram testadas em misturas ácidas específicas, levando em conta a 

sua total solubilização quando aquecida, conforme a ordem da Tabela 8. 

 

Tabela 8: Ordem das misturas ácidas utilizadas nos testes de solubilidade. 

 

 Mistura ácida 

1 HCl 1:1 

2 HCl 37% 

3 HCl 37% + HNO3 7 mol L-1 

4 HCl 37% + HNO3 65%  
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Algumas amostras se dissolveram completamente a quente, porém 

apresentaram turvação ou precipitado após o resfriamento. Nestes casos, a 

amostra foi filtrada, ou em certos casos, testou-se a dissolução com outra 

mistura ácida.  

Os resultados dos testes são apresentados na Tabela 9. A maior parte das 

amostras pode ser dissolvida com a mistura de partes iguais de HCl 37% e 

HNO3 7 mol L-1, obtendo-se uma solução translúcida (Figura 12). 

 

Tabela 9: Mistura ácida utilizada para a dissolução de cada amostra.  

 

Mistura ácida Amostras 

HCl 1:1 A3, B3, C2 e C7 

HCl 37% + HNO3 7 mol L-1 B1, B2, B5, B6, C1, C3, C4 e C5 

HCl 37% + HNO3 65% A6 e B4 

 

 

 

 

Figura 12: Soluções obtidas após a adição de HNO3 0,1 mol L-1. 

 

Após a dissolução, as soluções foram levadas a secura e posteriormente 

redissolvidas em HNO3 0,1 mol L-1. Em seguida o volume foi completado a 25 
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mL com o mesmo ácido em balão de 25 mL, exceto a amostra B1, para a qual 

usou-se balão de 50 mL. Estas soluções foram então transferidas para tubos 

de centrífuga para realizar a análise no espectrômetro de absorção atômica. 

As amostras foram pesadas levando-se em conta a massa de 

aproximadamente 1 g. Esta massa relativamente alta de amostra foi escolhida 

de modo a viabilizar a determinação dos dois elementos no maior número 

possível de amostras, levando em conta a sensibilidade da técnica analítica e 

supondo que todas as amostras estariam em conformidade com os limites 

estabelecidos pela norma do INMETRO. A Tabela 10 apresenta as massas das 

bijuterias totalmente solubilizadas. 

 

 

Tabela 10: Massas das amostras de bijuterias.  

 

Amostra Massa (g) 

A3 1,1116 

A6 0,8860 

B1 1,0850 

B2 1,4050 

B3 0,9903 

B4 0,9278 

B5 0,4378 

B6 1,2006 

C1 1,3226 

C2 0,6756 

C3 0,8378 

C4 1,0061 

C5 1,2590 

C7 1,1744 
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5.3. CONDIÇÕES ESPECTROMÉTRICAS 

 

Com as soluções padrão de cádmio e chumbo de 1000 mg L-1 foram feitas 

diluições com HNO3 0,1 mol L-1 para cada dia de análise. As soluções obtidas 

foram analisadas por espectrometria de absorção atômica seguindo os 

parâmetros encontrados nas tabelas 11 e 12. 

 

 

Tabela 11: Parâmetros da espectrometria de absorção atômica para a 

determinação de cádmio nas amostras de bijuterias (SHIMADZU, 1997). 

 

Parâmetros de análise Cd 

Comprimento de onda (nm) 228,8 326,1 

Faixa de concentração (mg L-1) 0,2 – 1,0 20,0 – 80,0 

Vazão do gás (L min-1) 1,8 2,0 

Correção de fundo Deutério 

Tipo de chama Ar-Acetileno 

 

 

Tabela 12: Parâmetros da espectrometria de absorção atômica para a 

determinação de chumbo nas amostras de bijuterias (SHIMADZU, 1997). 

 

Parâmetros de análise Pb 

Comprimento de onda (nm) 217,0 261,4 283,3 

Faixa de concentração (mg L-1) 2,0 - 8,0 2,0 - 8,0 20,0 – 80,0 

Vazão do gás (L min-1) 2,0 1,8 2,0 

Correção de fundo Deutério 

Tipo de chama Ar-Acetileno 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

6.1. LIMITES DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO  

 

Os limites de detecção (LD) da técnica de absorção atômica em chama 

foram calculados através da seguinte fórmula (FERREIRA, 2016): 

 

LD =
3 x Sb

a
 

Onde Sb é o desvio padrão calculado a partir de dez medidas do branco, e 

"a" é o coeficiente angular da reta da curva analítica. O branco utilizado foi a 

água deionizada. Os valores obtidos encontram-se nas tabelas 13 e 14. Estes 

valores de LD são similares aos apresentados no manual do espectrômetro. 

 

 

Tabela 13: Limites de detecção do cádmio. 

 

Comprimento 

de onda (nm) 

Faixa de concentração 

(mg L-1) 

Limite de detecção 

(mg L-1) 

228,8 0,2 – 1,0 0,02 

326,1 20,0 – 80,0 5,0 

 

 

Tabela 14: Limite de detecção do chumbo. 

 

Comprimento 

de onda (nm) 

Faixa de concentração 

(mg L-1) 

Limite de detecção 

(mg L-1) 

217,0 2,0 – 8,0 0,09 

283,3 2,0 – 8,0 0,1 

261,4 20,0 – 80,0 14,0 

 

No caso do chumbo, as linhas de 217,0 e 283,3 nm apresentam valores 

semelhantes de LD. Portanto, a maior parte das determinações de chumbo 
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foram realizadas em 283,3 nm, pois esta linha é menos afetada pela 

interferência espectral (v. Tabela 3, Página 29). 

  

 Os limites de quantificação (LQ) foram calculados através da seguinte 

fórmula (FERREIRA, 2016): 

LQ =
10 x S

a
 

 

Onde S é o desvio padrão calculado a partir de dez medidas da solução da 

amostra e "a" é o coeficiente angular da reta da curva analítica. Os valores 

encontram-se na Tabela 15. 

  

Tabela 15: Limites de quantificação do cádmio e do chumbo. 

 

Elemento 
Comprimento 

de onda (nm) 

Faixa de 

concentração 

(mg L-1) 

Limite de 

quantificação 

(mg L-1) 

Cd 228,8 0,2 – 1,0 0,4 

Pb 283,3 2,0 – 8,0 2,0 

  

 

 

Para cálculo do LQ foram usadas apenas as linhas mais sensíveis de cada 

elemento. Estes valores de LQ se mostraram adequados com o objetivo deste 

trabalho, de verificar se os limites de 100 ppm para o cádmio e 300 ppm para o 

chumbo eram obedecidos nas amostras de bijuteria.  

A Figura 13 mostra um exemplo da curva analítica obtida para o cádmio em 

228,8 nm. 
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Figura 13: Curva analítica típica do cádmio no comprimento de onda de  

228,8 nm. 

 

Foram realizados ensaios do branco utilizando as misturas ácidas usadas 

na solubilização das amostras, que foram evaporadas e retomadas em ácido 

nítrico 0,1 mol L-1. Todas as misturas apresentaram absorbâncias abaixo do 

LD, indicando que não ocorre interferência dos ácidos nas medidas dos 

analitos. 

 

6.2. RESULTADOS DAS DETERMINAÇÕES DE CÁDMIO 

 

Inicialmente foram feitas medidas com o método da curva analítica, usando 

a linha mais sensível (228,8 nm). As amostras com concentrações mais 

elevadas foram determinadas em uma linha menos sensível (326,1 nm), sendo 

que algumas foram medidas nos dois comprimentos de onda. Os resultados 

obtidos podem ser visto na Tabela 16. Para a maioria das amostras houve 

diferença significativa entre os resultados obtidos em 228,8 e 326,1 nm. Isto é 

atribuído em primeiro lugar ao efeito de matriz, pois a diluição da amostra é 

bem diferente em cada comprimento de onda. Além disso, em algumas leituras 

ocorreu uma extrapolação da curva analítica, o que introduz uma incerteza 

adicional. Por estes motivos, as soluções de concentração muito alta, e 

y = 0,2324 x + 0,00196 

R2 = 0,9999 
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aquelas onde havia dúvida sobre o resultado, foram medidas novamente com o 

método da adição de padrão. 

 

Tabela 16: Resultados das determinações de cádmio nas soluções das 

amostras usando o método da curva analítica em 228,8 e 326,1 nm. 

 

Amostra 228,8 nm 326,1 nm 

 
Concentração 

(mg L-1) 
Diluição 

Concentração 

(mg L-1) 
Diluição 

A3 - - < LD - 

A6 < LQ - - - 

B1 < LQ - - - 

B2 < LQ - - - 

B3 8,0x103 1: 10000 2,67x103 1:100 

B4 8,9 1:10 20,0 - 

B5 7,9 1:10 10,0 - 

B6 30,9 1:50 22,7 - 

C1 - - 2,74x103 1:100 

C2 - - 2,8 - 

C3 - - 2,63x102 1:10 

C4 - - < LD - 

C5 - - < LD - 

C7 - - 11,6 - 

 

 

 

A Figura 14 apresenta a curva utilizada para a determinação do analito. Os 

resultados destas análises estão na Tabela 17. Os desvios padrões relativos 

variaram entre 0,2 e 2,9 %. 
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Figura 14: Curva de adição de padrão da amostra C3 para determinação de 

cádmio (comprimento de onda: 228,8 nm; diluição: 1:12500).   

 

Tabela 17: Resultados das determinações de cádmio nas soluções das 

amostras usando o método da adição de padrão em 228,8 nm (n = 3). 

 

Amostra 
Concentração  

(mg L-1) 
Diluição 

B3 (9,95±0,02)x103 1:12500 

B4 10,35±0,09 1:50 

C1 (2,02±0,01)x104 1:12500 

C3 (2,73±0,08)x102 1:1000 

 

 

 

 

Na Tabela 18 estão organizados os resultados das medidas anteriores, 

inclusive os das amostras com teores de cádmio abaixo do LD e do LQ. 
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Tabela 18: Concentrações de cádmio nas soluções das amostras (n = 3, nas 

amostras que apresentam desvio padrão).  

 

Amostra 
Cádmio  

(mg L-1) 
Diluição 

A3 < LD - 

A6 < LQ - 

B1 < LQ - 

B2 < LQ - 

B3 (9,95±0,02)x103 1:12500 

B4 10,35±0,09 1:50 

B5 7,9 - 

B6 22,7 - 

C1 (2,02±0,01)x104 1:12500 

C2 2,8 - 

C3 (2,73±0,08)x102 1:1000 

C4 < LD - 

C5 < LD - 

C7 11,6 - 

 

 

A partir das concentrações de cádmio nas soluções, e das massas de cada 

amostra, foram calculados os teores do analito nas amostras originais (Tabela 

19). Das 14 amostras analisadas, 6 apresentaram teores abaixo e 8 acima do 

limite de 100 ppm estabelecido pelo INMETRO. O percentual de amostras não 

conformes foi de 57%, que é extremamente alto. Porém, o mais grave é que 

em duas amostras (B3 e C1) o cádmio aparece como um dos componentes 

principais da liga metálica.  

Os resultados de cádmio obtidos neste trabalho são similares aos relatados 

por Ferreira (2016) (v. Tabela 1, página 15), e a provável razão de valores tão 

elevados em algumas amostras é a utilização de baterias de níquel-cádmio 

como matéria prima (XIN-YI, 2015). 
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Tabela 19: Concentrações de cádmio nas amostras de bijuteria (n = 3, nas 

amostras que apresentam desvio padrão). 

 

Amostra Cádmio (%) 

A3 < LD 

A6 < LQ 

B1 < LQ 

B2 < LQ 

B3 25,12±0,05 

B4 (2,80±0,02)x10-2 

B5 0,045 

B6 0,047 

C1 38,2±0,3 

C2 0,010 

C3 0,81±0,02 

C4 < LD 

C5 < LD 

C7 0,025 

 

 

6.3. RESULTADOS DAS DETERMINAÇÕES DE CHUMBO 

 

Inicialmente as medidas de chumbo foram realizadas no comprimento de 

onda mais sensível (217,0 nm). No entanto, como esta linha sofre interferência 

espectral do ferro, e sabia-se que algumas amostras (p.ex. A3) continham alto 

teor do elemento, passou-se a utilizar a linha 283,3 nm, cujo LD é similar.  

As amostras de concentrações mais elevadas foram medidas em uma linha 

menos sensível (261,4 nm), sendo que algumas foram determinadas em mais 

de um comprimento de onda. Conforme se observa na Tabela 20, diversas 

amostras apresentaram concentrações diferentes, dependendo da linha 

utilizada. Isto é atribuído ao efeito de matriz, pois a diluição da amostra 

depende do comprimento de onda utilizado. Além disso, em algumas leituras 
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foi feita uma extrapolação da curva analítica, introduzindo uma incerteza 

adicional.    

Por estes motivos, as soluções de concentração mais alta foram 

determinadas novamente com o método da adição de padrão. A Figura 15 

mostra uma curva típica utilizada neste método, e os resultados encontram-se 

na Tabela 21. Os desvios padrões relativos oscilaram entre 0,2 e 1,6 %. 

 

Tabela 20: Resultados das determinações de chumbo nas soluções das 

amostras usando o método da curva analítica, em três comprimentos de onda. 

 

Amostra 217,0 nm 261,4 nm 283,3 nm 

 
Conc. 

(mg L-1) 
Diluição 

Conc. 

(mg L-1)   
Diluição 

Conc. 

(mg L-1)  
Diluição 

A3 - - - - < LQ - 

A6 2,5 - - - - - 

B1 1,18 x 103 1:200 7,15 x 102 1:10 - - 

B2 < LQ 1:10 - - - - 

B3 4,9 - - - - - 

B4 1,21 x 103 1:200 9,81 x 102 1:10 - - 

B5 < LQ - - - - - 

B6 4,5 - - - - - 

C1 - - - - < LQ - 

C2 - - - - < LQ - 

C3 - - 7,95x102 1:10 - - 

C4 - - 3,73 x102 1:10 - - 

C5 - - - - < LQ - 

C7 - - 9,51 x102 1:10 - - 
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Figura 15: Curva de adição de padrão da amostra C4 para determinação de 

chumbo (comprimento de onda: 283,3 nm; diluição: 1:50). 

 

 

Tabela 21: Resultados das determinações de chumbo nas soluções das 

amostras usando o método de adição de padrão em 283,3 nm (n = 3, nas 

amostras que apresentam desvio padrão). 

 

Amostra 
Concentração  

(mg L-1) 
Diluição 

B1 (1,374±0,003)x103 1:50 

B4 9,29x102 1:50 

C3 (5,82±0,05)x102 1:50 

C4 (3,63±0,06)x102 1:50 

C7 (1,595±0,007)x103 1:50 

 

 

A Tabela 22 apresenta os resultados das medidas anteriores, inclusive os 

das amostras com teores de chumbo abaixo do LD ou do LQ.  
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Tabela 22: Concentrações de chumbo nas soluções das amostras  (n = 3, nas 

amostras que apresentam desvio padrão). 

 

Amostra 
Chumbo  

(mg L-1) 
Diluição 

A3 < LQ - 

A6 2,5 - 

B1 (1,374±0,003)x103 1:50 

B2 < LQ 1:10 

B3 4,9 - 

B4 9,29x102 1:50 

B5 < LQ - 

B6 4,5 - 

C1 < LQ - 

C2 < LQ - 

C3 (5,82±0,05)x102 1:50 

C4 (3,63±0,06)x102 1:50 

C5 < LQ - 

C7 (1,593±0,007)x103 1:50 

 

A partir das concentrações de chumbo nas soluções, e das massas de cada 

amostra, foram calculados os teores do analito nas amostras originais (Tabela 

23). Das 14 amostras analisadas, 9 apresentaram teores abaixo, e 5 acima do 

limite de 300 ppm estabelecido pelo INMETRO. Este percentual de 36% de 

amostras não conformes com a regulamentação é extremamente alto, 

particularmente se considerando que as amostras foram escolhidas 

aleatoriamente.  

Estes altos resultados de chumbo encontrados em algumas amostras são 

similares aos relatados por Ferreira (2016) e Xin-Yi (2015) (v. Tabela 1, Página 

15). Uma possível explicação para as concentrações na faixa de 1 a 6% de 

chumbo em algumas amostras é a utilização de solda de chumbo na confecção 

da bijuteria.   
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Tabela 23: Concentrações de chumbo nas amostras de bijuteria (n = 3, nas 

amostras que apresentam desvio padrão). 

 

Amostra Chumbo (%) 

A3 < LQ 

A6 0,012 

B1 6,31±0,01 

B2 < LQ 

B3 0,012 

B4 2,5 

B5 < LQ 

B6 0,0094 

C1 < LQ 

C2 < LQ 

C3 1,74±0,02 

C4 0,90±0,01 

C5 < LQ 

C7 3,38±0,01 
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7. CONCLUSÕES 

 

O procedimento de dissolução ácida das amostras de bijuteria em placa de 

aquecimento se mostrou eficaz, sendo a mistura de ácido clorídrico 37% com 

ácido nítrico 7 mol L-1 a mais adequada para a maioria das amostras.  

Os limites de detecção e de quantificação na espectrometria de absorção 

atômica em chama para o cádmio foram de 0,02 mg L-1 e 0,4 mg L-1, e para o 

chumbo de 0,1 mg L-1 e 2,0 mg L-1, respectivamente. A precisão das medidas 

variou entre 0,2 e 2,9% para o cádmio, e entre 0,2 e 1,6% para o chumbo. A 

metodologia de preparo e análise das amostras se mostrou adequada para a 

verificação do cumprimento dos limites estabelecidos pela Portaria 043/2016 do 

INMETRO. 

Das 14 amostras analisadas, oito (57% das amostras) apresentaram teores 

de cádmio acima do limite de 100 ppm estabelecido pelo INMETRO, sendo que 

em duas delas (B3 e C1) o cádmio aparece como um dos componentes 

principais da liga metálica, chegando até a 38,2%. No caso do chumbo, cinco 

amostras (36% do total) ultrapassaram o limite de 300 ppm previsto na 

mencionada Portaria, com os teores atingindo 6,3%.  

Este percentual de amostras em desconformidade com a nova 

regulamentação é preocupante, particularmente se considerando que seleção 

tanto dos locais de aquisição e como das próprias amostras foi feita de forma 

aleatória. Estes resultados indicam a necessidade de se melhorar o controle de 

qualidade e a fiscalização sobre os produtos comercializados, de modo que até 

2020 os limites venham a ser integralmente obedecidos, de forma a proteger a 

saúde dos consumidores e impedir a contaminação do ambiente. 

 
  



52 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

BRASIL. Portaria Inmetro nº 043/2016. Proíbe comercialização de bijuterias 

e joias com teores elevados de cádmio e chumbo. Diário Oficial da União. 

Brasília, 22/1/2016. 

 

BRITO, N. M. et al. Validação de métodos analíticos: estratégia e discussão. 

Pesticidas: R. Ecotoxicol. e Meio Ambiente, Curitiba, v. 13, jan./dez. 2003. 

 

CHEN, D.; WANG, H. Simultaneous determination of Pb, Cd, Cr, Hg, Sb, 

As, Se, Ba and Ni by ICP-AES in metal jewelry. Huaxue Shiji. 2011.  

 

FERREIRA, T.P. Análise de cádmio e chumbo em bijuterias por 

espectrometria de absorção atômica por chamas (FAAS) e voltametria de 

pulso diferencial. 2016. Dissertação de Pós-Graduação. Universidade 

Federal Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2016.  

 

FOGAÇA, J.V. Cádmio em bijuterias; Brasil Escola. Disponível em: 

<http://brasilescola.uol.com.br/quimica/cadmio-bijuterias.htm>. Acesso em: 

10 de nov. de 2016. 

 

HARRIS, D.C. Análise química quantitativa. Tradução de José Alberto 

Portela Bonapace e Oswaldo Esteves Barcia. Rio de Janeiro: LTC, 2005. 

 

HILLYER, M.M. et al. Multi technique quantitative analysis and 

socioeconomic considerations of lead, cadmium and arsenic in children's 

toys and toy jewelry. Chemosphere v. 73, p. 365-376, 2014. 

 

HUANG, H.; LOU, J. Evaluation of uncertainty in determination of As, Hg, 

Pb, Cd in jewelry by ICP-OES. Huaxue Fenxi Jiliang Zazhishe. 2013. 

 

https://scifinder-cas.ez24.periodicos.capes.gov.br/scifinder/references/answers/1F7FAE7DX86F3514BX103CEF4352CB3EEFBE:1F81F5E2X86F3514BX4BC2CDC121B476D476/15.html?nav=eNpb85aBtYSBMbGEQcXQzcLQzdTVKMLCzM3Y1NDEKcLEydnI2cXZ0MjQycTczAWIgUqTiosYBLMSyxL1chLz0vU880pS01OLhB4tWPK9sd2CiYHRk4G1LDGnNLWiiEEAoc6vNDcptahtzVRZ7ikPupkYGCoKGBgYmIEGZpQwSDuGhnj4B8V7-oW5-oUAGX7-8e5B_qEBnn7uJQycmbkF-UUlQBOKCxnqGJiB-hiAotm5BUGphSiiAEkXO2E&key=CAPLUS_2011%3A1622354&title=U2ltdWx0YW5lb3VzIGRldGVybWluYXRpb24gb2YgUGIsIENkLCBDciwgSGcsIFNiLCBBcywgU2UsIEJhIGFuZCBOaSBieSBJQ1AtQUVTIGluIG1ldGFsIGpld2Vscnk&launchSrc=RefPreview&pageNum=1
https://scifinder-cas.ez24.periodicos.capes.gov.br/scifinder/references/answers/1F7FAE7DX86F3514BX103CEF4352CB3EEFBE:1F81F5E2X86F3514BX4BC2CDC121B476D476/15.html?nav=eNpb85aBtYSBMbGEQcXQzcLQzdTVKMLCzM3Y1NDEKcLEydnI2cXZ0MjQycTczAWIgUqTiosYBLMSyxL1chLz0vU880pS01OLhB4tWPK9sd2CiYHRk4G1LDGnNLWiiEEAoc6vNDcptahtzVRZ7ikPupkYGCoKGBgYmIEGZpQwSDuGhnj4B8V7-oW5-oUAGX7-8e5B_qEBnn7uJQycmbkF-UUlQBOKCxnqGJiB-hiAotm5BUGphSiiAEkXO2E&key=CAPLUS_2011%3A1622354&title=U2ltdWx0YW5lb3VzIGRldGVybWluYXRpb24gb2YgUGIsIENkLCBDciwgSGcsIFNiLCBBcywgU2UsIEJhIGFuZCBOaSBieSBJQ1AtQUVTIGluIG1ldGFsIGpld2Vscnk&launchSrc=RefPreview&pageNum=1


53 
 

LIN, Y.; ZHANG, L. Identification and characteristic analysis of the 

hazardous pollutant elements in artificially imitated jewelries made in China. 

Anquan Yu Huanjing Xuebao Bianjibu. 2014.  

 

MOREIRA, F.R.; MOREIRA, J.C. Os efeitos do chumbo sobre o organismo 

humano e seu significado para a saúde. Rev Panam Salud Publica. 

2004;15(2):119–29. 2004. 

 

RICK, C.F. Estudo da liga à base de Zn-Al-Cu-Mg aplicada na fabricação de 

jóias folhadas. 2006. Dissertação de Mestrado. (Mestrado em Engenharia e 

Tecnologia dos Materiais). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre, 2006. Disponível em: 

<http://repositorio.pucrs.br/dspace/handle/10923/3377>. Acesso em: 15 out. 

de 2016. 

 

ROCHA, A.F. Cádmio, Chumbo, Mércurio – A problemática destes metais 

na Saúde Pública. 2008/2009. Monografia. (Graduação em Nutrição. 

Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação). Universidade do Porto. 

Porto, 2008/2009. Disponível em: <https://repositorio-

aberto.up.pt/bitstream/10216/54676/4/127311_0925TCD25.pdf>. Acesso 

em: 15 out. de 2016. 

 

SHIMADZU CORPORATION. Instruction manual AA – 6200. Shimadzu 

Corporation Analytical Instruments Division, Kyoto, 1997.  

 

SILVA, J.A.; BIDART, A.F.; CASELLA, R.J. Absorção Atômica. IFRJ. 2016. 

Disponível em: < http://www.ifrj.edu.br/webfm_send/545 >. Acesso em: 5 

dez 2016. 

 

SKOOG, D.A.; WEST, D.M.; HOLLER, F.J.; CROUCH, S.R. Fundamentos 

de Química Analítica. 8ª ed. São Paulo: Cengage Learning. 2010. 

 

SKOOG, D.A.; HOLLER, F.J.; NIEMAN, T.A. Princípios de Análise 

Instrumental. 5ª ed. Bookman: São Paulo, 2002. 



54 
 

SOFTLEY, T.P. Oxford Chemistry Primers: Atomic Spectra. Oxford: Oxford 

Univ. Press, 1994. 

 

SOUSA, R. Espectrometria Atômica. Universidade Federal de Juiz de Fora. 

Juiz de Fora, Minas Gerais, 2011. Disponível em: 

<http://www.ufjf.br/baccan/files/2011/07/Espectrometria-Atômica-Teoria-

Geral-e-Aplicações.pdf>. Acesso em: 29 de nov. de 2016. 

 

TESTA, D.G. Os processos produtivos no designe de joias: coleção 

fundadores. 2012. Monografia. (Desenho Industrial). Universidade Federal 

de Santa Maria, Santa Maria, 2012. Disponível em: 

<http://coral.ufsm.br/design/monografiadiego.pdf>. Acesso em: 15 de out. 

de 2016. 

 

WELZ, B.; SPERLING, M. Atomic Absorption Spectrometry. 3rd ed. 

Weinheim, Wiley-VCH, 1999.  

 

XIN-YI, C. et al. Toxic metals in children's toys and jewelry: Coupling 

bioaccessibility with risk assessment. Environmental Pollution. Elsevier Ltd, 

2015.  

  



55 
 

APÊNDICE: MÉTODOS ANALÍTICOS 

 
 

PADRÕES DE CÁDMIO PARA A CURVA ANALÍTICA EM 228,8 nm 

 

1. Padrão 100 mg L-1:  

Pipetar 2,5 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 25 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Padrão 2,0 mg L-1:  

Pipetar 0,50 mL do padrão 100 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 25 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

3. Padrão 0,20 mg L-1:   

Pipetar 1,00 mL do padrão 2,0 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

4. Padrão 0,40 mg L-1:   

Pipetar 2,00 mL do padrão 2,0 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

5. Padrão 0,60 mg L-1:   

Pipetar 3,00 mL do padrão 2,0 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL  

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

6. Padrão 0,80 mg L-1:   

Pipetar 4,00 mL do padrão 2,0 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

7. Padrão 1,0 mg L-1:   

Pipetar 5,00 mL do padrão 2,0 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 
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PADRÕES DE CÁDMIO PARA A CURVA ANALÍTICA EM 326,1 nm 

 

 

1. Padrão 20 mg L-1:  

Pipetar 0,20 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Padrão 40 mg L-1:  

Pipetar 0,40 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

3. Padrão 60 mg L-1:   

Pipetar 0,60 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

4. Padrão 80 mg L-1:   

Pipetar 0,80 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 
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PADRÕES DE CÁDMIO PARA A ADIÇÃO DE PADRÃO EM 228,8 nm 

 

PARTE A:  

1. Padrão 100 mg L-1 

Pipetar 2,50 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 25 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar, 

transferir para tubo de centrífuga com tampa e conservar na geladeira. 

 

2. Padrão 5,0 mg L-1 

Pipetar 0,50 mL do padrão 100 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

PARTE B: PARA AMOSTRAS COM CÁDMIO > 1% 

1. Diluição de amostra (25 vezes)  

Pipetar 0,10 mL da amostra para balão volumétrico de 25 mL e completar o 

volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Adição 0 mg L-1:  

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída para tubo de centrífuga de 15 mL e 

adicionar 4,90 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

3. Adição 0,10 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída e 0,10 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio 

para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,80 mL de ácido nítrico 0,1 mol 

L-1. Homogeneizar. 

 

4. Adição 0,20 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída e 0,20 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio 

para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,70 mL de ácido nítrico 0,1 mol 

L-1. Homogeneizar. 
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5. Adição 0,30 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída e 0,30 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio 

para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,60 mL de ácido nítrico 0,1 mol 

L-1. Homogeneizar. 
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PADRÕES DE CÁDMIO PARA A ADIÇÃO DE PADRÃO EM 228,8 nm 

 

 

PARTE A:  

1. Padrão 100 mg L-1 

Pipetar 2,50 mL do padrão 1.000 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 25 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar, 

transferir para tubo de centrífuga com tampa e conservar na geladeira. 

 

2. Padrão 5,0 mg L-1 

Pipetar 0,50 mL do padrão 100 mg L-1  de Cd para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

 

PARTE B: AMOSTRA NA FAIXA DE 10 A 50 mg L-1 de Cd 

 

1. Adição 0 mg L-1:  

Pipetar 0,10 mL da amostra para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,90 

mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Adição 0,10 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra e 0,10 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio para 

tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,80 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. 

Homogeneizar. 

 

3. Adição 0,20 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra e 0,20 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio para 

tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,70 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. 

Homogeneizar. 

 

4. Adição 0,30 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra e 0,30 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio para 

tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,60 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. 

Homogeneizar. 
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PARTE C: AMOSTRA NA FAIXA DE 200 A 500 mg L-1 de Cd 

 

1. Diluição de amostra (20 vezes)  

Pipetar 0,50 mL da amostra para balão volumétrico de 10 mL e completar o 

volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Adição 0 mg L-1:  

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída para tubo de centrífuga de 15 mL e 

adicionar 4,90 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

3. Adição 0,10 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída e 0,10 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio 

para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,80 mL de ácido nítrico 0,1 mol 

L-1. Homogeneizar. 

 

4. Adição 0,20 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída e 0,20 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio 

para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,70 mL de ácido nítrico 0,1 mol 

L-1. Homogeneizar. 

 

5. Adição 0,30 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra diluída e 0,30 mL de padrão 5,0 mg L-1 de cádmio 

para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,60 mL de ácido nítrico 0,1 mol 

L-1. Homogeneizar. 
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PADRÕES DE CHUMBO PARA A CURVA ANALÍTICA EM 217,0 nm 

 
 

1. Padrão 100 mg L-1:  

Pipetar 2,5 mL do padrão 1.000 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 25 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Padrão 2,0 mg L-1:   

Pipetar 0,20 mL do padrão 100 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

3. Padrão 4,0 mg L-1:   

Pipetar 0,40 mL do padrão 100 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

4. Padrão 6,0 mg L-1:   

Pipetar 0,60 mL do padrão 100 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

5. Padrão 8,0 mg L-1:   

Pipetar 0,80 mL do padrão 100 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 mL 

e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 
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PADRÕES DE CHUMBO PARA A CURVA ANALÍTICA EM 261,4 nm 

 
 

1. Padrão 20 mg L-1:  

Pipetar 0,20 mL do padrão 1.000 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Padrão 40 mg L-1:   

Pipetar 0,40 mL do padrão 1.000 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

3. Padrão 60 mg L-1:   

Pipetar 0,60 mL do padrão 1.000 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

4. Padrão 80 mg L-1:   

Pipetar 0,80 mL do padrão 1.000 mg L-1 de Pb para balão volumétrico de 10 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 
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PADRÕES DE CHUMBO PARA A ADIÇÃO DE PADRÃO EM 283,3 nm 

 

 

PARTE A: Padrão 100 mg L-1 

Pipetar 2,50 mL do padrão 1000 mg L-1  de Pb para balão volumétrico de 25 

mL e completar o volume com ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar, 

transferir para tubo de centrífuga com tampa e conservar na geladeira. 

 

 

PARTE B: AMOSTRA NA FAIXA DE 200 A 1200 mg L-1 de Pb 

 

1. Adição 0 mg L-1:  

Pipetar 0,10 mL da amostra para tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,90 

mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. Homogeneizar. 

 

2. Adição 2,0 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra e 0,10 mL de padrão 100 mg L-1 de chumbo para  

tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,80 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. 

Homogeneizar. 

 

3. Adição 4,0 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra e 0,20 mL de padrão 100 mg L-1 de chumbo para  

tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,70 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. 

Homogeneizar. 

 

4. Adição 6,0 mg L-1:   

Pipetar 0,10 mL da amostra e 0,30 mL de padrão 100 mg L-1 de chumbo para  

tubo de centrífuga de 15 mL e adicionar 4,60 mL de ácido nítrico 0,1 mol L-1. 

Homogeneizar. 

 

 

 

 


