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Introdução 

Segundo dados do IBGE de 2010, 50% dos        
brasileiros com 16 anos ou mais são católicos,        
mantendo o catolicismo como a religião mais       
praticada no Brasil. Como todo metal possui certo        
grau de toxicidade, o contato dos mesmos com os         
organismos vivos podem causar efeitos adversos. O       
objetivo do trabalho foi o desenvolvimento de uma        
metodologia para determinação de Cr e Ni em        
amostras de Hóstia empregando a técnica de       
espectrometria de absorção atômica por forno de       
grafite (GF AAS). 

Resultados e Discussão 
Houve um estudo sistemático avaliando a influência       
de diferentes parâmetros para a preparação da       
amostra, como (i) influência da massa, (ii) influência        
da concentração do ácido nítrico, (iii) influência da        
concentração de Triton X-114 e (iv) influência da        
sonicação. Foi realizado um planejamento fatorial de       
2 níveis, que é vantajoso para fazer uma triagem         
inicial dos fatores. No planejamento utilizamos as       
faixas de trabalho para os dois metais: influência da         
massa (10 - 250 mg), influência da concentração do         
ácido (0,1 - 4 mol/L), influência da concentração de         
Triton X-11 (0,1 - 10g/100mL) e influência da        
sonicação (5 - 60min). Os dados apresentaram que        
todas as variáveis eram significativas para a       
determinação dos dois metais, além de haver       
interação entre elas, o que justifica o uso da         
otimização multivariada. Na etapa seguinte do      
trabalho foi aplicada a Metodologia de Superfície de        
Resposta (MSR) Doehlert que nos concedeu as       
condições otimizadas para cada metal das variáveis       
estudadas, para então estabelecer os parâmetros      
de méritos da metodologia e realizar sua aplicação        
em amostras coletadas no Rio de Janeiro. No        
estudo para o Cr os limites de detecção e de          
quantificação foram de 0,025 ng.g-1 e 0,085 ng.g-1,        
respectivamente. De três amostras analisadas para      

a quantificação de Cr, foram obtidos valores de        
16,90 ng g-1, 42,15 ng g-1 e 18,61 ng g-1. Os estudos            
para o Ni ainda estão em andamento. 
 

Conclusões 
O método é rápido, simples e utiliza um tratamento         
mínimo da amostra, o que o torna muito atraente         
para análise de rotina deste tipo de amostra. 
O método se demonstrou uma boa alternativa para        
a determinação de Cr em amostras de hóstias.        
Porém o trabalho ainda está em processo de        
conclusão para o Ni. 
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