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RESUMO
A aplicabilidade da espectrofotometria de absorção atômica à determinação de selênio em material biológico usando gera
ção de vapor e atomização eletrotérmica no forno de grafite
foi investigada. No método de geração de vapor, o seleneto

,
de

hidrogênio foi decomposto em uma célula de quartzo aquecida
por uma chama de ar-acetileno.
Parâmetros instrumentais e condições analíticas dos métodos foram estudados. Foi necessária a adição de níquel como agente estabilizante para o selênio no forno de grafite. No método de geração de seleneto de hidrogênio, foram otimizados
fluxo de gás de arraste, o volume de solução reacional e

o
as

concentrações de reagentes.
Foram testados métodos de decomposição para as amostras ,
optando-se pela combustão no aparelho de Wickbold. A análise
de padrões do NBS ("bovine liver" e "orchard leaves") mostrou se
rem ambos os métodos acurados. Os limites de detecção alcançados foram 12 ng/ml para o forno de grafite e 0,16 ng/ml

para

o método de geração de vapor.
Amostras de fígado bovino e pastagens" foram queimadas

no

aparelho de Wickbold e os gases recolhidos em solução ácida fo
ram analisados pelo método de geração de vapor. As concentra —
ções de selênio encontradas nos fígados foram superiores ãs ve
rifiçadas nas pastagens.

ABSTRACT

The applicability of the atomic absorption spectrophotome
try to the determinecion of sel4Bi.ua in biological material
using vapor generation and «toctrcthermal atomization in

the

graphite furnace was investigated. In the vapor generation
method, the hydrogen sel«nide wfts decomposed in a quartz

cell

heated by an air-acutylene flame.
Instrumental parameters and the analytical conditions

of

tie methods were studied. The addition of nicguel as a stabili
zing agent for the selenium in the furnace was necessary.

In

the hydrogen seleiide generation met hod, the carrier gas flow,
the volume of the reacting solution an-1 reagent; concentrations
were optimised.

..-.'»».

Decomposition methods for the samples were .studied,

and

the combustion in the Wickbold apparatus was chosen. The anal"
sis of NBS standards (bovine liver and orchard leaves) showed
chat both methods are accurate. The dete tion limits were
ng/ml for the f'irnace and 0.16 ng/ml tor

12

the vapor generation

method.
Bovine liver and pasture samples we-.e burned in

the

Wickbold system and the gases colected i i an acid solution
were analysed by the vapor generation m?chod. The selenium con
centrations in the liver were higher than in the pasture.
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1 - INTRODUÇÃO
A investigação de selênio em plantas e tecidos animais

é

um campo que tem se desenvolvido muito nos últimos anos. 0 conhecimento do seu conteúdo nesses materiais ê desejável em vir
tude do papel bioquímico que ele desempenha como micronutriente e como elemento tóxico em doses um pouco superiores àquelas
em que funciona como essencial ao desenvolvimento normal

de

seres vivos.
A toxidez do selênio está relacionada a concentrações

na

faixa de ppm, ao passo que ê essencial em níveis de ppb. A cons
tatação de intoxicação depende, portanto, da análise de alimen
tos e/ou tecidos animais por técnicas analíticas sensíveis

o

suficiente para detectar aquela faixa de concentrações citada.
Por outro lado, o diagnóstico de deficiências implica na utili
zação de métodos de análise altamente sensíveis, aplicáveis

à

determinação de sub-traços.
A dificuldade

metodológica na análise de elementos-traço

em material biológico ocorre principalmente na seleção da amos_
tra, no tratamento pré-analítico e na escolha da técnica anaH
tica apropriada.
A amostra a ser analisada deve representar a distribuição
do elemento de interesse no organismo como um todo, ou

fazer

parte de órgãos ou tecidos que o acumulem em maior proporção ,
de maneira a indicar adequadamente intoxicações ou deficiências.
No tratamento pré-analítico de dissolução da amostra e decomposição da matéria orgânica, devem ser levados em considera

.2.

ção fatores como perdas do elemento por volatilização - que no
caso é critico para o selênio - e influência da introdução

de

substâncias químicas que causem contaminação na análise posterior.
Quanto à escolha da técnica analítica conveniente, o principal requisito de um método, de determinação de traços é, obvi_
amente, a sensibilidade.

Aliado a este aspecto, é de particu-

lar importância a ausência de interferências.
Neste trabalho, procurou-se estudar os métodos adequados ao
tratamento de amostras e determinação de traços de selênio por
absorção atômica. Apôs escolha do mais eficiente, fez-se

sua

aplicação â análise de fígado bovino e pastagens. Estes materi,
ais foram escolhido em virtude de ser o fígado um bom indica —
dor da presença do elemento no organismo, e por ser a pastagem
a alimentação básica de gados.
0 selênio é, comprovadamente, essencial para ruminantes. A
partir de estudos mais detalhados, podem ser feitas correlações
entre teores baixos na alimentação e tecidos com doenças de de
ficiência, fazendo-se, se necessário, a suplementação devida â
dieta do animal. Para tanto, fazem-se necessários métodos analíticos simples, precisos e rápidos para determinação de selênio em materiais biológicos.

.3.

2 - PESQUISA DE

SELENIQ

EM MATERIAIS BIOLÓGICOS

Discute-se a seguir aspectos do papel do selênio na alimen
tação animal, com ênfase ao comportamento que desempenha

como

micronutriente. Aliado ao caráter essencial, serão discutidos
fatores relacionados à toxidez desse elemento.
0 caráter tóxico x essencial do selênio implica no estabelecimento de limites permissíveis ou doses de suplementação na a
limentação. Isto pode ser feito a partir da detecção de intoxi
cação ou deficiências pelo controle de sua concentração nos alimentos e tecidos animais.

2.1 - Selênio como elemento essencial
0 selênio faz parte dos 26 elementos essenciais iden
tifiçados até o momento. Estes consistem dos 11 macronutrien —
tes C, H, 0, N, S, Ca, P, K, Na, Cl e Mg e dos 15 micronutrien
tes Fe, Zn, Cu, Mn, Ni, Co, Mo, Se, Cr, I, F, Sn, V e As. Têm
sido efetuadas pesquisas no sentido da possível inclusão de ou
tros elementos, cujo desenvolvimento depende em grande

parte

do aprimoramento da sensibilidade de métodos analíticos adequa
dos.
Schwartz e Foltz (1), em 1957 publicaram um estudo sobre o
selênio como elemento essencial. Até então, acreditava-se

ser

êle apenas um substituto da vitamina E, suprindo em vários casos sua deficiência. A confirmação do seu papel como elemento
essencial independente da vitamina E foi evidenciada a partir
de experiências de Thompson e Scott (2,3) com aves, em 1969 .

.4.

files mostraram que animais cuja dieta continha menos de 5 ppb
de selênio mostravam baixo crescimento ou índices superiores de
mortalidade, ainda que com suprimento adequado de vitamina E.
0 selênio ê, portanto, necessário para o crescimento e pre
venção de doenças. Segundo Underwood (4), ficou provado que sua
deficiência causa necrose do fígado em ratos e outras espécies,
diâtese exudativa e fibrose pancreatica em aves domésticas, dis
trofia muscular (doença do músculo branco - "white muscle di —
sease") em cordeiros e bezerros e hepatose dietética em porcos.
A diâtese exudativa se caracteriza por edemas no corpo

do

animal com aparecimento posterior de hemorragia subcutânea. 0corre maior acumulação de fluido sob a pele do peito e abdômen,
onde se observa uma coloração azul-esverdeada, que se deve

a

um aumento da permeabilidade dos vasos capilares. Segundo Thom
pson (3), a diâtese exudativa pode ser prevenida tanto pelo se
lênio quanto pela vitamina E.
A fibrose pancreatica em aves causada por deficiência

de

selênio implica em atrofia do pancreas. Gries e Scott (5) adraiL
nistraram dieta deficiente (4 ppb) a animais recém-nascidos

e

as lesões foram constatadas em 6 dias, ainda que mantendo-se a
vitamina E em altas doses. Após a adição de 0,1 ppm â dieta

,

observaram regeneração completa do pancreas em apenas 2 sema —
nas.
A distrofia muscular nutricional - DMN (ou doença do múscu
Io branco) é uma doença degenerativa dos músculos que pode ser
diagnosticada por exame histológico dos tecidos afetados (6).
Este tipo de doença tem sido mais estudada em bezerros em vir-
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tude

de sua maior Importância econômica. Na Tabela 1, são da-

das concentrações de selênio em tecidos de porcos sadios e por
tadores de DMN (4).

Tabela 1 - Concentração média de Se em tecidos de porcos nor —
mais e com DMN (4). Cone. em ppm (base seca).
rins

sadios í a )
com DMN í b )

fígado

pancreas

baço

pulmão

coração

11,47

1,82

1,42

1,26

1.13

1,05

2,48

0,20

0,24

0,40

0,25

0,19

(a) concentração média na alimentação:

0,126 ppm

(b) concentração medi . na alimentação: 0,021 ppm

A hepatose dietética causa lesões no fígado e edemas subeu
tãneos. Ê associada a uma diminuição acentuada de selênio

no

fígado do animal.
No homem, não existem ainda evidências convincentes sobre
o papel essencial do selênio. No entanto, alguns estudos já fo
ram feitos nesse campo. Morris e colaboradores (7) citam o tra
tamento de pacientes portadores de tuna cardiomiopatia e

que

obteve sucesso atravéz da suplementação de selênio.

2.2 - Toxidez do selênio
Todos os micronutrientes são tóxicos se ingeridos em
doses elevadas e/ou por longos períodos. Para o selênio, a fai
xa de concentração entre a necessária para manter o nível ade-

.6.

quado e aquela em que é tóxico, é bastante pequena. 0 requerimento nutricional para a maioria dos animais é de 0,1 a

0,3

ppm; 2 a 10 ppm podem causar toxidez crônica e concentrações
superiores a 10 ppm podem causar doenças graves ou mesmo morte.
Dentre os elementos considerados essenciais, é um dos mais tóxicos.
0 envenenamento por selênio é, num grande número de casos,
associado ã alimentação de animais em regiões seleníferas, onde crescem algumas plantas capazes de acumular até 9000 ppm de
selênio. Uma das espécies mais conhecidas desse tipo de planta
é a Astragalus racemosus. Como elas raramente crescem em solos
não se lení feros, são denominadas plantas indicadoras de regiões tóxicas em selênio. Ê interessante se notar que essas plan
tas indicadoras ou acumuladoras crescem ao lado de outras

com

menos de 10 ppm de selênio, e também, que contêm quantidades
que seriam normalmente tóxicas. Exalam um odor característico,
que é relacionado ao desprendimento de compostos voláteis, den
tre os quais dimetil-diseleneto (8).
A absorção de compostos de selênio presentes na atmosfera
pelo organismo ocorre atravéz dos pulmões e da pele. Mo caso de
intoxicação em regiões seleníferas, ocorre geralmente pela ingestão de alimentos provenientes dessas áreas. Alguns sintomas
de intoxicação crônica já foram observados no homem, como dermatites, nervosismo e depressão, tonturas e distúrbios gastrointestinais.
0 envenenamento por selênio progride de um estado crônico
a agudo, resultando na morte do animal. Uma quantidade diária

.7.

de 1,0 mg de Se/Kg de peso pode ser suficiente para produzir
intoxicação crônica, e é prejudicial a ingestão continua

de

quantidades superiores a 0,2 mg/Kg de peso. Dentre os sintomas
de intoxicação crônica observados em cavalos (4), pode-se

ci-

tar perda de vitalidade, endurecimento e perda de pelos da cri.
na e cauda, atrofia do coração e anemia. Em intoxicação aguda,
observou-se perda de apetite, cegueira, salivação, dores abdominais, desgaste de dentes, distúrbios respiratórios e

algum

grau de paralisia.
Vários casos de intoxicação por selênio foram citados

por

Cooper e Glover (9). Os sintomas mais comuns encontrados foram
distúrbios gastrointestinais. Onde se comprovou que a causa era
a ingestão de quantidades excessivas de selênio, os sintomas
diminuiam ou mesmo desapareciam com a redução da quantidade ou
supressão da alimentação com teores elevados.
Entre os países da América Latina onde foi encontrada sele
nose (intoxicação por selênio), incluem-se Argentina, Brasil ,
Chile, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela (10).

2.3 - Limites permissivels e suplementação
Cada elemento traço possui uma faixa de concentração
que deve ser mantida, e que varia com a espécie

do animal, i-

dade e sexo, em maior ou menor extensão. A ingestão de alimentos ou a exposição prolongada em ambientes com deficiência

ou

excesso do elemento, faz com que sua concentração no organismo
vá se situar acima ou abaixo dessa faixa de concentração, isto
é, dos limites permissivels.

.8.

As doses mínimas e máximas dos elementos essenciais sâo ex
pressas em proporções ou concentrações na dieta total consumidada por dia (119/9 ou mg/Kg). Essas necessidades ou tolerâncias são estabelecidas por observação do crescimento, saúde e ou
tros fatores no animal com relação a variações nas concentra —
ções dos elementos na alimentação.
A Tabela 2 mostra os requerimentos na dieta e os níveis to
xicos de selênio para alguns animais, e foram apresentados por
Araújo et ai. (10), a partir de dados do "National Research
Council", Washington, D.C.

Tabela 2 -

Requerimento na dieta e níveis tóxicos de selênio
para animais domésticos (10).

Espécie

Selênio, ppm
requerimento

tóxico

vacas leiteiras

0,1

5

bovinos de corte

0,05 - 0,1

carneiros

0,1

3-20

suínos

0,1

5-10

galinhas

0,1

10

—

Pode-se observar que o requerimento de selênio será suprido com 0,1 ppm do elemento na dieta, para esses animais. Moxon
e

Olson (11)

confirmam os dados da Tabela 2 ao afirmarem que

se dispõe de evidência considerável de que as doenças de defi-
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ciência de selênio podem ser prevenidas pela administração

de

0,1 ppm na dieta (entre 10 e 200 ug/dia (12)). files acrescen—
tam, no entanto, que estudos em aves domésticas com dieta po —
bre em vitamina E t mostraram que a suplementação para-prevenção
de doenças seria de cerca de 0,20 ppm ou mais.
A suplementação de selênio a animais pode ser feita, segun
do Moxon e Olson (11) e Underwood (4), por injeções periódicas
ou doses orais com sais de selênio (selenito e selenato de sódio) , administração de misturas de sais contendo pequenas quan
tidades do elemento, emprego de alimentos obtidos de áreas ricas em selênio,- tratamento do solo e administração de suplemento nutricional (preparações comerciais). Estes pesquisadores fazem uma descrição detalhada das vantagens e desvantagens
de cada método de controle e suplementação.

2.4 - Função bioquímica
Os elementos-traço atuam principalmente como catalisadores em sistemas enzimáticos nas células. Seu comportamento
varia de efeitos iônicos fracos a associações altamente especí
ficas, as metaloenzimas, onde o metal se encontra firmemente
associado a uma proteína, e existe um número fixo de átomos me
tálicos por molécula de proteína.
Metzler (13) apontou quatro proteínas contendo selênio. Uma
das selenoproteínas isoladas é a qlutationa-peroxidase, que ca
talisa a peroxidação da glutationa. Outra selenoproteína, formiato desidroqenase, contém Se e Mo.
Alguns autores atribuem ao selênio a função bioquímica única
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de antioxidante; as propriedades oxidantas-»edutoras dos c o m postos de selenio têm sido investigadas cn relação à teoria da
função antioxidante (14). Outros admitem a possível existência
de outras funções e continuas realizando investigações

nesse

sentido.
O modo de ação do selenio na prevenção a cura de

doenças

ainda não foi completamente elucidado, de maneira que a melhora verificada em animais

vitimas de irregularidades que res —

pondem ã suplementação de selenio, não está
Sabe-se que seu metabolismo é

bem esclarecida.

influenciado por varias inter-

relações com outras substâncias, incluindo vitamina E, sulfo a
mino-âcidos, arsênio e metais pesados (15).

2.5 - Distribuição em tecidos animais
Até 1960, havia pouca informação sobre os níveis

de

selenio em tecidos animais, além daqueles relacionados a intoxicação. Com o desenvolvimento de métodos sensíveis, foi poss£
vel a obtenção de dados comparativos em animais deficientes
normais. Mostraram-se, na Tabela 1, dados apresentados

e
Por

Underwood (4) em tecidos de animais sadios e deficientes.
0 selenio se encontra em todos os tecidos animais. Na Tabe
Ia 3, temos os principais compostos presentes em organismos vi
vos (15). As maiores concentrações são encontradas geralmente
nos rins, fígado, baço, coração e pulmão. Dentre estes, os rins
e o fígado acumulam maiores quantidades, sendo portanto

os

mais susceptíveis a mudanças resultantes da ingestão de doses
elevadas.

.11.

A concentração

de selênio

nos tecidos depende do animal

e também da forma química do elemento presente na dieta. Cooper
(9) cita que foi comprovado que a permanência de selênio inorgânico (como selenato) no organismo ê limitada, ao passo

que

compostos orgânicos acarretam um efeito mais prolongado.

Orna

alta proporção de selênio em plantas e tecidos animais se e n contra sob a forma de proteínas (15).
Dados de distribuição de selênio em tecidos humanos foram
reportados por Cooper e Glover (9), e se encontram na Tabela 4.
Na Tabela 5, são

apresentados níveis de selênio em tecidos de

cordeiros sadios e com distrofia muscular, de acordo com Gan —
ther(15).
Pelo exposto, os rins e o fígado são os melhores indicadores do teor de selênio nos animais. A concentração nesses ó r gãos pode fornecer valores que servem como critérios para diag
nóstico. Como as pesquisas de administração

de selênio em ani

mais mostram ser o fígado o mais afetado, a verificação de

um

estado de deficiência ou toxidez é adequadamente conduzida pelo exame do conteúdo do elemento neste órgão.

TABELA 3 - Compostos da salinio ancontradoa am organismos vivos (15).
Fórmula

Compostos

Sa-matil salanocistaina

CH3 - S« - CH 2

Obsarvaçio

COOH
- CH - NH 2

Compostos pradominanta am
plantas acumuladoras
Primairamanta dascobarto

Salanocistationina

•

\

HOOC - CH - CH 2 - 8a - CH2CH2 - CH
NH.

CH,

I *

n

COOH * ••P* ci * Astragalus

Pradominanta am plantas
nâb-acumuladoraa

Sa-metil aalanomationina

CH-- Sa* - CH 2

Oimatilaalanato

CH3 - Sa - CH3

Produto raspiratório da
animais

Dimatildiaalanato

CH3 - Sa - Sa - CH 3

Praaanta am plantaa acumu
ladoras

lon trimatil-aalanô
nium

CH, - Sa+T - CH,
l
CH.

Matabolito da animaisaxcraçio urinaria da
ratos.

CH 2 - CH - COOH

TABELA 3 - Continuação
Composto
Selenohomocistina

Selenometionina

Fórmula

HOOC - CH - CH, - wCH, - Sa - Se - CH, - wCH, - CH - COOH
2
"2
*2
"2
I
f
NH.
NH,
CH3 - Sa - CH2 - CH 2

NH.
Selenociatina

CH - COOH
I
NH,

Largamanta Incorporado
•m proteínas, maa também ancontrado na forma
livra

NH.

HOOC - CH - CH 2 - Sa - Se - CH2CH - COOH

O
Selenoésteres

Observações

R - C - Se - R

Idem
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TABELA 4 - Conteúdo de selênio em tecidos humanos (9).
(119/9 de tecido).
Tecido

Adulto

Criança

rins

0,63

0,92

fígado

0,39

0,34

baço

0,27

0,37

coração

0,22

0,55

intestino

0,22

0,31

pancreas

0,13

0,05

pulmão

0,21

0,17

músculo

0,40

0,31

estômago

0,17

0,19

artéria

0,27

0,27

traquéia

0,24

0,14

gordura

0,12

0,09

cérebro

0,27

0,16

.15.

TABELA 5 - Níveis de selênio em cordeiros sadios e distróficos(15).
(Mg/g de tecido ou fluido - base seca).

Tecido

Animal
sadio

Animal
distrófico

rins

1,10

0,39

fígado

0,33

0,042

pancreas

0,35

0,075

baco

0,29

0,050

pulmão

0,22

0,022

coração

0,19

0,08

músculo (pescoço)

0,10

0,018

sangue

0,33

0,032
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2.6 - Relação planta - animal
As plantas são as fontes mais importantes no suprlmen
to de nutrientes minerais para os animais.
A pecuária bovina na América Latina depende, quase exclusivamente, de forragens naturais, para obtenção dos elementos

ne

cessarios para seu desenvolvimento. Por conseguinte, a composição química das forragens é um aspecto importante na avaliação
e correção de deficiências nutrlcionais.
Os níveis de selênio em plantas são altamente variáveis, de
pendendo principalmente das condições do solo onde crescem, além
de fatores como espécie da planta, estágio

de maturidade e con

dições climáticas durante o crescimento.
O conteúdo total de selênio nos solos tem mostrado pouca re
lação com a concentração do elemento nas plantas nele cultiva —
das. Isto é, provavelmente, devido ao fato de que o selênio

no

solo está presente em formas químicas que variam largamente

em

disponibilidade para as plantas. Por este motivo, a idéia do uso
da análise do solo como uma indicação de possíveis deficiências,
tem sido rejeitada.
A concentração de selênio nos tecidos animais refletem

em

larga escala o nível na dieta. Estudos de Scott e Thompson (16)
indicaram que a deposição

de Se no sangue, músculo, fígado

,

rins e pele de aves domésticas tem relação direta com a concentração de selênio inorgânico (selenito) na dieta até níveis

de

0,2 - 0,3 ppm. Deve-se notar, no entanto, que esta relação

já

não se verifica em ingestões tóxicas, pelo fato de ocorrer e x creção de grande parte da quantidade ingerida, embora ocorra tam
bém

absorção bastante elevada.
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A disponibilidade biológica, ou o grau com que o seienio

é

absorvido, varia com a forma química e com a natureza ou composição da dieta. Portanto, a relação linear observada por Scott
e Thompson não se aplica necessariamente quando o seienio ê ad»
ministrado em outras formas (compostos orgânicos, p.ex.),

ou

quando a alimentação contêm quantidades elevadas de elementos
que interagem metabolicamente.
Como existe, então,

em certos limites, uma relação entre a

concentração de seienio na planta consumida e no animal, a iden
tificação de deficiências em ruminantes pode ser feita por análises químicas das pastagens e de amostras de tecidos representativos .
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3 - MÉTODOS DE DETERMINAÇÃO

3.1 - Métodos analíticos
Dentre os métodos empregados para análise de sub-mi —
crogramas de selênio, os mais adequados são a espectrofotometri
a, a fluorimetria, a análise por ativação com neutrons e a absorção atômica no forno de grafite ou por geração de hidreto.

Na

Tabela 6,

de

são encontrados alguns métodos para determinação

microquantidades de selênio e seus respectivos limites de detec
ç?o (LD).
Chang (17) determinou selênio por espectrofotometria

do di^

fenllpiazselenol (I). 0 LD do método, de 0,05 ug/ml, é inadequa
do para análise de amostras de concentração muito baixa.
3.1.1 - Fluorimetria
0 método clássico e comumente utilizado é bass
ado

em

técnicas fluorimétricas, mais sensíveis que espectrofo

tométricas. Os reagentes empregados para formação do composto
fluorescente são o 3,3 - diaminobenzidina (DAB) e o 2,3 - dl ami
nonaftaleno (DAN), que formam, respectivamente, os compostos di^
fenllpiazselenol(I) e 4,5 - benzopiazselenol (II). Estes são ex
traídos de soluções ácidas por solventes orgânicos, ea flúorescência do extrato é medida num comprimento de onda
co. (18, 19).

específi-

TABELA 6 - Métodos de determinação de sub-yg de selênio

Método

Amostra

LD
Absoluto Relativo
0,05 yg/ml

Espectrofotometria
Fluorimetria (com DAB)

plantas

Fluoriroetria (com DAN)

material
biológico

Fluorescência de
Raios - X

matrizes
biológicas

0,02yg

Cheng,K.L.(17)
Watkinson,J.H. (18)

0,002yg/ml
0,2 yg

-

Fluorescência
atômica

Referência

Watkinson,J.H.(19)

Strauz et ai (52)
0,15 yg/ml

Dagnal,R.M. et ai
(53)
Nangniot,P.J.(54)

Polarografia

plantas

0,2

Espectroscopia com
fonte de ICP

água

0,05 yg/ml

Pruzkonska,E. et ai,
(42)

AAN

tecidos de

0,005yg/ml

Morris et ai. (7)

yg/ml

boi
fígado humano
AA com chama
ar-acetileno
ar-hidrogênio

trigo

0,03yg

Raie e Smith (21)
1

yg/ml

0,9 yg/ml

Rann,C.S. e
Hambly,A.N.(56)
Kerbyson,J.D. et ai.
(57)

TABELA 6 - Continuação
Método

LD

Amostra
Absoluto

Referência
Relativo

peixe

3

água

0,8 ng/ml

AA sem chama
com prê-concentração

fígado e
leite

0,5 ng/ml

Norheim,G. et ai.
(32)

AA com chama
precedida de geração
de hidreto

água

0,1 ng/ml

Pruzkowska,E. et ai.
(42)

Espectroscopia com
fonte de ICP precedida de geração de
hidreto

água

0,3 ng/ml

idem (42)

AA sem chama

ng/ml

Shum,G.T.C. et ai.
(22)
Pruzkowska,E, et ai.
(42)
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^°t>:>

OCx>

(I) Difenilpiazselenol

(II) 4,5-benzopiazselenol

Apesar da sensibilidade elevada (ver Tabela 6), os procedimentos fluorimétricôs

requerem técnica cuidadosa, com especial

atenção à etapa de dissolução da amostra. Ê necessário destruição completa da matéria orgânica, a fim de evitar a possibilida
de de fluorescência de traços de material residual. Além disso,
podem apresentar também alguns problemas de interferências

de

outros elementos, que devem ser contornados por agentes masca —
rantes ou métodos de separação, como co-precipltação,empregada
por Maher (20) antes da fluoriroetria do 4,5 - benzopiazselenol
em tecidos marinhos. Outra dificuldade do método está no cará —
ter cancerígeno do DAB.
3.1.2 - Análise por ativação com neutrons
A análise por ativação com neutrons (AAN) tem
sido desenvolvida para selênio, particularmente em materiais bi^
ológicos. Três radionuclldeos produzidos por irradiação com nêu
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-

trons térmicos são adequados para fins analíticos:
120 dias),

81

Se (t 1/2 *

18

» 6 • in >

Se (t-j *2

s

e ?7l

*Se (t^j « 17,5 s ) .

Raie e Smith (21) determinaram selênio em tecidos humanos
por AAN irradiando as amostras por uma semana, num fluxo de nêu
12
.2 —1
trons térmicos de 5.10
n.cm .s . O material foi processado
apôs três semanas de resfriamento, medindo-se a atividade do fo
tópico (atividade y) de 0,14 MeV do

75

Se.

A meia vida relativamente longa do

Se requer um longo pe-

ríodo de ativação, o que torna a análise muito demorada. Om desenvolvimento mais recente na AAN faz uso do decaimento por con
versão interna de

m

Se para

Se estável. Essa

técnica

foi

empregada por Morris e colaboradores (07) na determinação de se
14
lenio em amostras de tecidos de boi, usando fluxo de 1 x 10
n.cm" .s~ . No entanto, a meia v'.da muito pequena do

m

Se exi-

ge uma análise extremamente rápida, somente aplicável no caso de
se ter acesso a reatores de alto fluxo e de se dispor de um si£
tema pneumático de rápido deslocamento de amostras.
3.1.3 - Absorção atômica - AA
A AA no forno de grafite e a AAN

apresentam

acurada?^ e precisão equivalentes, bem como LD da mesma ordem
de grandeza. No entanto, a AA possui vantagens em termos de rapidez e simplicidade, visto ser comum não

se dispor de apare-

lhagem sofisticada como a utilizada por Morris (07).
A espectrofotometria de AA permite, portanto, um método

a-

cessível e conveniente para a determinação de traços de selênio.
A atomização com chama não fornece a sensibilidade requerida pa
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ra a maior parte das aplicações em amostras biológicas,
são encontrados microgramas ou nanogramas de selênio.

onde
Limites

de detecção típicos por esta técnica se situam em torno
1 ppm (56, 57). Como é

de

de se esperar, sensibilidades melhores são

conseguidas pela atomização eletrotérmica, onde o LD

pode

ser

cerca de 100 vezes menor (23).

3.1.3.1 - Forno de grafite
Uma das primeiras aplicações do for
no de grafite na determinação de selênio em amostras biológicas
foi feita por Ihnat (24), em 1974. O pré-tratamento da amostra
consistiu em digestão em HNO./HCIO. e separação do selênio

por

redução e precipitação com ácido ascórbico. Este autor determininou selênio em concentrações de 60 ng/ml.
Embora a AA sem chama seja um método altamente sensível,
sucesso de sua aplicação â determinação de selênio depende

o
da

resolução dos problemas decorrentes de sua volatilidade às temperaturas normalmente empregadas para calcinação no forno

de

grafite (300 - 1500°C). Têm sido propostas técnicas de modifica
ção de matriz para permitir o emprego de temperaturas de calcinação altas o suficiente para matrizes complexas como sistemas
biológicos - temperaturas baixas acarretam sinais de

absorção

não especifica originados da matriz. Essas técnicas, empregadas
por alguns autores (25, 26, 27), consistem na adição de ions me
tálicos ã

amostra, de maneira a se formarem selenetos metãli —

cos refratários, estabilizando o selênio e aumentando o sinal de
absorção.
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O uso de alguns elementos para estabilizar o selênio no for
no de grafite tem sido estudado. Ihnat (25), num trabalho poste
rior ao citado anteriormente!, adicionou 5 mg/ml de Mi ás soluções analíticas, com o que conseguiu aumentar bastante a precisão e a sensibilidade das determinações. Kirkbright e colaboradores (26) verificaram que perdas de selênio por volatilização
na pré-atomização é minimizada pela aplicação de Ag, Cr e Mn

,

sendo que a sensibilidade é aumentada na ordem Mn > Cr > Ag, embo
ra as diferenças não sejam acentuadas.
Nesse trabalho, os estudos nesse campo foram no sentido

de

se verificar a influência do Hi, Ce e La na fixação do selênio
no forno de grafite e o conseqüente aumento da eficiência

de

atomizaçao. Esses elementos testados foram escolhidos pelaobser
vação das entalpias de formação dos selenetos metálicos.
A sensibilidade da determinação de selênio por AA no
de grafite é

forno

ainda aumentada por procedimentos de quelação/ex-

tração com solventes ou de co-preclpitação

(28-33). Com isto ,

consegue-se levar o LD a algumas unidades de ppb, tornando o me
todo aplicável ã identificação de deficiências de selênio em amostras de tecido animal. Além disso, desse modo é feita também
uma separação do selênio de alguns possíveis interferentes presentes na matriz. A desvantagem desses métodos de separação

e

pré-concentração é que são, na maioria dos casos, muito trabalhosos e algumas vezes demorados.
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3.1.3.2 - Geração

de hidreto

0 desenvolvimento recente da técnica de geração de vapor (Hg, AsH3, H2Se, etc.) como método

de

pré-concentração e separação tcrnou aplicável a determinação de
traços de selênio por AA com chama, aumentando a sensibilidade
desta por algumas ordens de grandeza. Desta forma, tornou-se
disponível um método altamente sensível - tanto quanto a AA sem
chama precedida de pré-concentração - e de execução

simples

e

A técnica pode ser aplicada ã determinação de Hg, As, Se

,

rápida.

Te, e t c , que podem ser obtidos em fase gasosa por redução química. No caso da determinação de mercúrio, este é obtido

como

vapor do metal (Hg°), que é conduzido para uma célula de absorção colocada no caminho ótico do espectrofotômetro,

sendo

a

técnica denominada de "vapor frio" (34, 35).
A determinação de selênio e outros elementos pela técnica de
geração de vapor faz uso do fato de que os metais mais pesados
dos grupos IV, V e VI da tabela periódica formam hidretos covalentes gasosos, bastante estáveis. Principalmente As, Se, Sb
Bi, Te e Sn podem ser volatilizados por adição

,

de um agente re

dutor às soluções ácidas contendo o elemento. Embora este proce
dimento, quando aplicado ao selênio, não forme um hidreto, mas
sim seleneto de hidrogênio, H2Se, o termo "geração de hidreto"
é comtunente empregado ã técnica quando aplicada á determinação
de selênio, e será o utilizado neste trabalho.
Na técnica de geração de hidreto e espectrofotometria de AA
(GHEAA), o selênio é

separado da matriz antes da determinação

UNiV£ii»IMK

CAT0UCA
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por reduçãb do selenito ao seleneto de hidrogênio» gasoso. Este
é transportado por melo de um gás inerte para uma célula

de

quartso aquecida, posicionada no caminho ótico do espectrofotôme
tro, onde se faz a dissociação térmica ca átomos neutros.

As

interferências de matriz são assiai •inimizadas, e o elemento so
f a u H concentração que leva o ID do método a alguns ng. Alguns
redutores têm sido usados, dentre os quais Sn Metálico (36)

,

Al (37) SnClj (36) e HaBHj (39-42).
O estado de oxldaçãb ê muito importante na determinação

de

selênio por geração de hidreto. A formação do seleneto de hidro
gênio ê específica para Se (IV), ou seja, como SeO* . A adição
de tetrahidroborato

is soluções acidificadas causa hidrolise á

cida de acordo com a reação:

HaBH4 • H* • 3H20

- (8H) •

HJBOJ

• Ma*

Fona-se hidrogênio nascente, muito reativo e que reduz

o

selenito a seleneto de hidrogêniot

SeO*

•

(8H) -

H2Se

•

3H20

A eficiência da geração de hidreto é critica, una vez

que

os níveis a serem determinados, principalmente em material biológico, são, en grande número de casos, inferiores a 100 ng/g.
Por esta razão, a otimização da sensibilidade do método é

da

maior importância. Alguns parâmetros afetam a geração de hidreto e a eficiência

do fenômeno de absorção, devendo, portanto ,
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ser considerados na otimização do método. Estes incluem: volume no frasco de reação, concentração do redutor, fluxo de

gás

de arraste e acides do meio.
Coso mencionado anteriormente, • as interferências de
trix são
to, jã

bastante diminuídas

na técnica

ma-

de geração de hidre

que apenas os elementos que formam compostos gasosos

na reação de redução vão para a célula de atomizaçãb. h possibilidade de interferências na fase gasosa foi estudada por Ver
linden e Deelstra (43). Segundo esses autores, a determinação
de selênio por GHBAA é relativamente livre de interferências
com respeito a outros elementos que formam hidretos voláteis ,
com exceção de Sn e Bi; esses elementos, no entanto, causam in
terferências apenas quando em concentrações cerca de 10 vezes
maior que a do Se, o que não é o caso geral para amostras biológicas.
Por outro lado, existe também a possibilidade de interfe —
rências na fase liquida, mais complexas que a decorrente de in
ter ações na fase gasosa. Nesse caso, podem ser devidas a

uma

inibiçâb na formação e transporte do composto volátil da solução original, e devem ser investigadas.

3.2 - Tratamento pré-analítlco
0 interesse crescente na determinação de selênio tem
levado â aplicação de diversos procedimentos de solubilizaçáb
de amostras. Como qualquer procedimento analítico, a preparação da amostra não deve introduzir erros apreciáveis.
Para a determinação de elementos traço em amostras bi
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ológicas» é necessário um pré-tratamento que destrua toda a ma
teria orgânica, mas retenha o elemento de interesse. A decompo
sição da matéria orgânica para determinação de selênio se complica» pelo fato de que dois fenômenos opostos são envolvidos:
a) muitos compostos de selênio são voláteis e podem ser perdidos durante um processo de solubilização não controlado»
condições adequadas a uma recuperação satisfatória não
mantidas;

onde
sejam

b) é reconhecido que compostos como selenometionina,

selenocisteina e íon trimetilselenônium são muitas vezes

não

completamente decompostos (41), causando resultados baixos.
Dois métodos bastante usados para destruição de matéria or
gãnica são a oxidação úmida usando mistura de ácidos (digestão
ácida) e a calcinaçao seca a aproximadamente 500°c seguida

da

cedissolução ácida das cinzas. A digestão ácida é» em alguns
casos, efetuada em bomba de teflon sob pressão.
Gorsuch (44), num estudo detalhado da recuperação de e l e —
mentos-traço na destruição de matéria orgânica, apresentou valores para o comportamento do selênio na oxidação por via úmida (Tabela 7 ) .
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TABELA 7 - Recuperação do selênio na destruição de matéria orgânica (44)

Mistura oxldante

Quantidade de Se
recuperado, t

HN03 / HC104

100, 101

HN0 3 / HC104 / H 2 S0 4

100, 101

HNO, / H~SO. , aqueciJ
*
mento lento e gradual

95,

98

3,

4

HN03 / H 2 S0 4 , aquecimento rápido, com carbonização

Os resultados da Tabela 7 levam à conclusão que é possível
se alcançar recuperação completa na digestão ácida. Porém,

se

o '"NO, é evaporado rapidamente, estabelecem-se condições redutoras, onde ocorre carbonlzacao do material com perda quase que
completa do selênio. Para que isto não ocorra, as condições oxidantes devem ser mantidas por um aquecimento lento e gradual,
de maneira a que o HN03 permaneça no melo. Segundo Gorsuch, a
eficiência do HCK>4 em prevenir essas perdas é devida a

seu

ponto de ebulição, mais alto que o do HM0 3 , o que prevlne

sua

rápida evaporação e mantém as condições oxidantes.
O emprego de HCK>4

com aquecimento prolongado e temperatu

ras elevadas, também leva a perdas consideráveis de selênio.
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Hall e Gupta (45) recomendam o uso de temperaturas inferiores
a 200°C. A utilização de HC10. deve ser feita com cuidado para
reduzir o risco de reações explosivas e requer um sistema

de

exaustão apropriado. A digestão ácida sob pressão, em bombas de
teflon, apresenta também riscos de explosão, por um aumento de
masiado na pressão causado por um acúmulo de gases, provenien —
tes da oxidação da matéria orgânica.
Na calcinação seca, feita em temperatura em torno de 500 C,
ocorre perda total do selênio. Gorsuch, na mesma publicação ei
tada, observou que a recuperação é de apenas 1% com esse proce
dimento. A adição de Mg(NO,), às amostras o torna aplicável

à

determinação de selênio, segundo Reamer e Veillon (46),

que

chegaram a recuperação acima de 95% com a adição de 2 ml

de

uma solução saturada de Mg(N0_)_ às amostras e calcinação

a

450°C por várias horas, até queima completa, após o que a amos_
tra foi retomada em HC1.
Nesses métodos de solubilização de amostra e destruição de
matéria orgânica, as condições oxidantes fazem com que o selênio esteja presente, na solução apôs tratamento, como Se(VI).
Alguns métodos, dentre os quais o de flúorimetria e o de GHEAA
utilizado nesse trabalho, fazem uso de reações envolvendo
(IV). Portanto, é imprescindível nesses casos uma etapa

Se
final

de redução do Se(VI) a Se(IV) , o que geralmente é feito por a
quecimento da solução após

adição de HC1 como redutor.

Desta forma, na digestão ácida, são necessários cuidados es
peciais na destruição da matéria orgânica, como o controle
temperatura e de condições oxidantes, de modo a que se

de

tenha
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perdas mínimas durante o processo. Além disso, a acidez da solução final não é bem conhecida, bem como pode diferir numa sé
rie de amostras processadas conjuntamente, visto que ocorre evaporação de ácidos. 0 problema da acidez é muito importante na
análise de amostras por GHEAA; este é um dos parâmetros que de
vem ser estabelecidos previamente nesse método analítico, pois
influi na sua sensibilidade.
Um procedimento de destruição de matéria orgânica e empregado para a análise de traços de elementos voláteis, é. baseado
na incineraçao da amostra numa corrente de oxigênio, num siste
ma fechado. 0 elemento de interesse é volatilizado na queima ,
sendo recolhido numa solução absorvedora. Desse modo, a recupe
ração do processo é bastante elevada, e pode-se controlar mais
facilmente a acidez da solução absorvedora. Podem ser empregadas temperaturas elevadas na incineraçao da amostra, sem risco
de perdas por volatilização

que ocorreriam em sistemas aber —

tos, possibilitando-se a decomposição das substâncias mais resistentes à oxidação

(íon trimetilselenônium, e t c ) .

Esse método de decomposição de matéria orgânica para deter
minação de elementos voláteis foi utilizado por Hofer e Heidin
ger (47) , no aparelho de combustão de Grote e Krekeler,

para

determinação de mercúrio em fungicidas organo-mercuriais. Esses
autores comentam que o tempo consumido no tratamento de amos —
trás é menor com esse procedimento em comparação aos de digestão ácida.
Um sistema semelhante foi desenvolvido no aparelho de combustão de Wickbold (48). A amostra é incinerada num recipiente
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de quartzo adaptado ao sistema, onde a combustão se inicia numa atmosfera de nitrogênio, que é gradualmente substituído por
oxigênio para oxidar o resíduo. 0 período necessário para incjL
neração completa varia com a natureza da amostra, sendo que 10
minutos são suficientes na maioria dos casos.
O aparelho de Wickbold foi empregado pelo seu autor na determinação de halogênios e enxofre em matrizes orgânicas(48,49),
por Knauer e-Hilliman (50) na determinação de Hg em

derivados

de petróleo, e por Kunkel (51), também na determinação de Hg.
Não foram encontradas na literatura referências a esse tipo de
procedimento no tratamento de amostras de plantas e tecidos animais para determinação de selênio.
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4 - PARTE EXPERIMENTAL
Foram otimizados parâmetros instrumentais e condições analíticas para a determinação de selênio no forno de grafite

e

por geração de hidreto e testados procedimentos de decompôsi—
ção de matéria orgânica, vis ando-se a aplicação dos mais a d e quados em algumas amostras de material biológico (fígado e plan
tas) contendo selênio em nível de ppb.

4.1 - Aparelhagem
(a)

Para as determinações no forno de grafite, foi utili

zado um espectrofotômetro de AA Varian Techtron modelo AA-6, e
quipado com atomizador "carbon-rod" CRA-90 (Varian Techtron) e
pipetador automático ASD-53 (Varian Techtron) calibrado

para

5 pi. Como fonte de radiação, foi utilizada uma lâmpada de des_
carga sem eletrdo (EDL) operada segundo as recomendações do fa
bricante (Varian), e como fonte de radiação contínua, uma lâmpada de catodo oco de hidrogênio. Foram usados tubos de grafite pirolítico.
As condições de operação encontram-se na Tabela 8,

sendo

que as temperaturas de calcinação e atomização foram obtidas
experimentalmente, por construção de curvas de calcinação e atomização, mostradas na Figura 1.

(b) Nas análises por geração de hidreto, utilizou-se um espectrofotômetro de AA Varian Techtron modelo AA-5, equipado

com

uma célula de quartzo colocada num suporte sobre o queimador
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FIGURA I: Curvas de calcínaçâo (a) e alomízoçõo (b)
poro Se. Podrdo- 0.4 mg/l em HN04 1% e

Ni 0.2 %
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convencional, conforme a Figura 2. O aquecimento para dissocia
cão térmica do seleneto de hidrogênio em átomos neutros'.

foi

feito por uma chama ar-acetileno. A célula de quartzo possui as
extremidades abertas, 11,5 cm de comprimento, 1,4 cm de diâmetro interno e uma entrada de gás a 5,4 cm de cada extremidade.
Utilizou-se argônio como gás inerte carreador, num fluxo

de

2 l/min.
O sistema de geração e transporte de hidreto está represen
tado também na Figura 2, se encontrando conectado à célula

de

absorção por tubos de borracha de silicone. Consiste de um fras
co de reação, onde se encontram uma entrada para o gás carreador e uma saída para os gases produzidos na reação, e de

uma

seringa na parte superior para introdução do redutor (NaBH.).
Os sinais de absorção foram assinalados por leitura digital
ou por registro gráfico num registrador Varian modelo 9176, on
de a quantificação foi feita pela altura do pico. Como fonte de
radiação, foi utilizada também uma EDL operada em 5 mA. Não se
fez necessária a utilização de corretor de background. 0 espec
trofotômetro foi ajustado para comprimento de onda de 196,0nm
e largura de fenda de 300 y.

(c) Os padrões e amostras analisados foram incinerados no Apare
lho de Wickbold, de fabricação Heraeus, mostrado na Figura 3.
As utilidades necessárias para seu funcionamento são O,, H,

,

N 2 , gás liqüefeito de petróleo e vácuo. 0 aparelho consiste de
um recipiente (A) onde se faz a combustão da amostra com um bi
co de gás tipo Merck, um queimador (B) onde a queima é comple-

orgônl

FIGURA 2
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ofomizoçdo

•

sistema
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«4

AQUECIMENTO

FIGURA 3 - Aparelho

de

combustão

de

Wickbold

.38.

tada numa chama de Oj/H-, uma câmara de combustão (C), um conde nsador (D) e uma câmara de absorção (E) dos produtos da combustão. Em virtude das temperaturas utilizadas na chama 0-/H2,
o recipiente de amostra, o queimador e a câmara de combustão
são

construídos de quartzo. O sistema é todo fechado, e é apli

cado vácuo para sucção dos gases da combustão do recipiente de
amostra para a câmara de absorção, apôs a passagem pela

chama

interna de 0 2 /H 2 . Os compostos de selênio presentes são transformados desse modo em SeO,, que, em contado com água na câmara de absorção, forma HjSeO,

(38). Como meio de absorção, uti

lizou-se HNO- 5%, que se mostrou o mais eficiente dentre
testados (água, HC1 e HNO,).

os
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TABELA 8 - Condições de operação no forno de grafite.

Comprimento de onda

196,rO I »

Largura de fenda

1,r0 na

Corrente da lâmpada

5

•A

Secagem
Temperatura
Tempo

100

°<

f%

30 s

Calcinação
Temperatura
Tempo

700 °C
20 s

Atomização
Temperatura
Tempo
Rampa
Gás inerte
Registro do sinal

2200 °C
2

s

800 °C/s
N.
Digital (altura do pico)
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4.2 - Soluções e Beaqentes
Reagentes de grau pró-análise fp.a.) e água deioniza
da foras usados no preparo das soluções.
(toa solução estoque contendo 1000 ug Sc/ai foi preparada a
partir de ua padrão Titrisol Merck. As soluções de calibraçãb
foraa preparadas a partir da solução estoque por diluições a<propriadas

con água deionizada e adição de BMO. de maneira

a

levar a concentração de ácido a 1% (v/v), no caso das análises
no forno de grafite, ou apenas com água deionizada, no caso do
método de geração de hidreto.
Foram empregados coao •edificadores de matriz no forno

de

grafite, soluções de Ni(N03).6H.O, CeCl, e La(NO-)-. Estas soluções foram adicionadas às soluções de trabalho de modo a resultar em concentrações de 0,2% em relação ao metal adicionado.
Para o recobrimento da cubeta do forno de grafite com fina
lidades de aumento da sensibilidade, foram empregadas soluções
de ZrOCl-.BHjO de 2 a 30 mg Zr/ml.
O redutor na geração de hidreto foi o NaBH., numa solução
1% (p/v) em HaOH 1%. O NaOH estabiliza a solução por apenas ai.
guns dias (55), de modo que é

mais indicado prepará-la no(s)

dia(s) da utilização.
Além destas, foram usadas soluções diluídas de HC1

(20%

(v/v)) para a reação de geração de hidreto e de HNO, (5% (v/v))
como líquido de absorção no aparelho de ffickbold.
Nos testes de digestão ácida, utilizou-se HH0 3 , HC1, HC104,
H,PO-, H-SO. e H,0 7 .
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4.3 - Coleta a preservação de —ostras
Amostras da pastagens e de fígado bovino fora* cedidas pela EHBKAPA, que fez a coleta e a preservação. As amostras
de plantas analisadas foram arbustos de cerrado do chapadâb de
Golas» sendo coletadas con tesoura de aço inoxidável, secas ao
ar, trituradas em aoinbo Wllley cosi peneiras de aço inoxidável
e estocadas ca sacos de plástico ou frasco de vidro neutro (58).
As aaostras de fígado foram coletadas por Micropsia,

de

aninais sacrificados da região onde foram coletadas as pasta —
gens analisadas. A coleta foi feita con tesoura de aço inoxidá
vel, sendo colocadas em frascos de vidro contendo fonaol a 10%
(v/v). O forno 1 foi evaporado em chapa de aquecimento a aproxi^
madamente 90°C, após o que as amostras foram cominutadas

com

tesoura de aço inoxidável dentro do próprio fasco e colocadas
em estufa a 90°C por 12 horas até completa desidratação. Em se
guida foram trituradas em gral de porcelana. Antes das análi —
ses, 2-3 g da amostra foram colocadas em estufa a 105°C

por

4 horas para assegurar desidratação total, sendo então estocadas em frascos de vidro neutro

(58).

4.4 - Procedimentos

4.4.1 - Otimização do método no forno de grafite
(a)

Foram utilizados Ni, Ce e La como agentes es-

tabilizantes no forno de grafite com a finalidade de aumentar
a sensibilidade. A soluções com 0,8 ppm de Se, adicionou-se Ni,
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Os e La, separadamente, medindo-se a absorvãncia dessas s o l u ções e de usa solução de mesma concentração sem adição do agen
te estabilizante. A concentração desses elementos na solução
de Se foi de 0,2%. Como.foi verificado ser o Ni o elemento,den
tre os três investigados, que mais aumentava a sensibilidade da
determinação, construiram-se curvas de calibraçâo com e sem adição desse elemento (Figura 4 ) .
Todas as soluções

analíticas foram preparadas em HN0~ 1%.

A concentração de 0,2% para os três elementos acima foi esco—
lhidaatravéz de estudos de Stein (27), com Ni. Os outros e l e mentos foram utilizados na mesma concentração do Ni para efeito de comparação.

(b) Após a escolha do Ni como modificador de matriz, procedeuse â construção de curvas de calcinação e atomização. A temperatura ótima de calcinação foi escolhida pela curva de calcina
ção - Figura 1

(a) - construída mantendo—se constante a tempe

ratura de atomização em 2400 C. A temperatura ótima de atomiza
ção foi escolhida pela curva de atomização - Figura 1 (b) con£
truida mantendo-se constante a temperatura de calcinação

em

700°C, valor encontrado experimentalmente no passo anterior.
Foram utilizados tempos típicos para calcinação e atomização, ou seja, 20s e 2s, respectivamente. A solução padrão e m pregada para os testes mencionados foi de 0,4 ppm, em HN0 3

1%

contendo 0,21 de Ni.

(c) Uma melhora na sensibilidade pelo recobrlmento da cubetado
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FIGURA A :

Influindo do NI (If) na curva de
ço librae do do Se no forno de grofite. ( a ) podróet em HNO, 1% , ( b )
padrdes em HNO, 1% • TVI ( I I ) 0 2 %
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forno com Zr foi verificada por Xiao-quan (59), que condicionou a cubeta injetando 50 yg de Zr como ZrOfNO^I.^^O. Com e£
te procedimento, a sensibilidade foi alimentada por um fator de
1,6. Neste trabalho, procuramos observar a influência da quantidade de Zr na sensibilidade da determinação. Para isso, quan
tidades crescentes de 10 a 150 ug de Zr (como ZrOCl2.8H20) foram introduzidas na cubeta, sendo que após cada adição de Zr ,
fazia-se um condicionamento pela aplicação do ciclo normal

de

aquecimento por quatro vezes consecutivas e media-se então

a

absorvância de uma solução padrão. A mesma solução-padrão

foi

injetada na cubeta no inicio, para medida do sinal de absorção
sem recobrimento (Figura 5).

4.4.2 - Otimização do método por geração de hidreto
Foram ajustados os seguintes parâmetros: flu
xo de argônio, volume no frasco de reação, concentração

de

NaBH. e concentração de HCl, empregado para acidlflcar o meio.
Para tanto, a uma solução contendo 400 ng de Se, fez-se variar
cada parâmetro citado, mantendo-se constante os demais e obser
vando-se a variação correspondente de absorvância (Figuras 6 9).
O procedimento no sistema de geração de hidreto utilizado
consiste em transferir um volume apropriado de solução-padrão
ou amostra para o frasco de reação, adicionar 10 ml da solução
de HCl e completar com água delonizada a um volume constante p_a
ra cada série analisada, exceto para o caso da verificação

da
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influência do volume de solução sobre a grandeza do sinal obt_i
do. Agita-se a solução com um agitador magnético, fecha-se

o

frasco e faz-se passar argônio por alguns segundos para eliminar o ar, injetando-se, então, com pressão uniforme, 5 ml

da

solução de NaBH. com a seringa. 0 H-Se, juntamente com H, formado na reação, são carreados pelo argônio

para a célula

de

absorção, resultando num pico de absorvãncia onde a altura foi
utilizada nas medidas. Analisa-se uma solução-branco contendo
apenas os reagentes, cujo sinal é diminuído das soluções ana li.
sadas. As absorvãncias máximas da solução-branco são altas, em
torno de 0,030. A curva de calibração é construída preferencialmente em termos de absorvãncia versus ngdeSe.

4.4.3 - Verificação de interferências
Interferências na fase líquida na reação

de

geração de hidreto são bem conhecidas (39,55). Neste trabalho,
os graus de interferências de Ni

+

e HNO- foram ivestigados

,

com o intuito de se verificar a possibilidade de se analisar
pelo método de geração de hidreto amostras desconhecidas prepa
radas para análise no forno de grafite e de concentração abaixo do LD desse método. Além disso, HNO* diluído foi empregado
como meio de absorção no aparelho de Wickbold, fazendo-se portanto necessário o conhecimento da concentração onde a interfe
rência começa a se pronunciar.
Os efeitos do Ni

+

e do HNO. no meio reacional foram obser

vados, variando-se as concentrações dessas espécies . adiciona-
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das a uma solução contendo 400 ng de Se (Figura 10 - a e b ) .
Seguiu-se o procedimento analítico como descrito no Item anterior, empregando-se as condições escolhidas experimentalmente
pela otimização dos parâmetros.

4.4.4 - Tratamento de amostras e padrões
4.4.4.1 - Digestão ácida
Foram testadas algumas combinações
para a digestão ácida: H N 0 3 / H 3 P O 4 / H 2 0 2 ,

HN03/HC104

e

HN03/

H 2 S 0 4 . Os testes consistiram na digestão de uma amostra de plan
ta forrageira â

qual se adicionou uma quantidade conhecida de

selênio e da mesma amostra sem adição do elemento. Apôs a d i gestão, as amostras foram analisadas por geração de hidreto.
As curvas de calibração sofreram tratamento igual ao das amostras, bem como adição de HC1 para redução do Se (VI) a S e ( I V ) .

4.4.4.2 - Combustão no aparelho de Wlckbold
0 procedimento de operação no aparelho de Wickbold é conduzido da seguinte forma:
- Coloca-se a amostra no recipiente de amostra (A), adicionase o liquido de absorção (10 m l de H N 0 3 5%) â câmara de absorção (E) e acende-se a chama 0 2 / H 2 do queimador (B).
- Faz-se vácuo no aparelho e adapta-se o conjunto queimador/re
cipiente de amostra à câmara de combustão (C).
- Com o sistema já fechado, faz-se passar um fluxo de N 2 e aque
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ce-se a amostra com a chama externa de um bico de gás, por alguns minutos.
- Passa-se um fluxo de 0, para auxiliar a combustão, continuan
do-se a queima por mais alguns minutos, até decomposição completa da amostra.
- Desligam-se as chamas e o vácuo e retira-se o recipiente

de

amostra.
- Drena-se o liquido da câmara de absorção e lava-se esta e

o

condensador (C) com um pouco de água deionizada, juntando—se
as águas de lavagem à solução obtida.
Alguns ensaios preliminares foram feitos no sentido de

se

averiguar um meio de absorção adequado para fixação do SeOformado na combustão. Foram testados água, HCL 20% e HN0~ 5%.
A decomposição total de cada amostra se fez em cerca de

7

minutos, sendo esse tempo maior ou menor de acordo com a quantidade e tipo de amostra. As quantidades tomadas foram de açor
do com a concentração de selênio presente. Foram tomados cerca
de 3 g de cada amostra de fígado e 4 g de pastagens, que foram
analisadas pela técnica de geração de hidreto.
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO
5.1 - Otimização dos Métodos analíticos
5.1.1 - Forno de grafite
A adição de Ni, Ce ou La na atomlzaçâo eletro
térmica para determinação de Se, aumenta o sinal de absorção
deste elemento, como mostram os dados da Tabela 9. Esse efeito
se deve certamente â formação de seIenetos metálicos estáveis,
o que reduz a perda de Se por volatilizaçao durante a calcinação, aumentando a eficiência da atomlzaçâo.
Tabela 9 - Influência de Ni, Ce e La na absorvância de uma solução de Se (0,8 ppm em HN0 3 1%).
?i?m?™*„
Adicionado

Absorvância

Fator

0,217

1,0

Ni

0,634

2,9

Ce

0,381

1,8

La

0,361

1,7

Os selenetos poderiam ser formados pela união direta

dos

elementos. As entalpias de formação dos selenetos de níquel

,

cério e lantânio decresce do níquel para o lantãnio (38), tornando-se mais negativas, de modo que lantânio formaria o seIene to mais estável, isto considerando pouco rionificativas

as

variações de entropia. No entanto, pelos dados da Tabela 9, ve
rifica-se que o Ni tem maior efeito na fixação do selênio, in-
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dicando que o mecanismo de formação dos selenetos ê precedido
por alguma reação mais favorável para o Ni. Como se utiliza
HNO,, que ê oxidante, poderia ocorrer a formação de selenatos,
que seriam então reduzidos a seleneto pelo grafite (26).
A figura 4 mostra o efeito do Ni numa curva de calibracão,
ilustrando a melhora alcançada na sensibilidade da determinação,
nas condições empregadas. A sensibilidade, definida como a con
centração equivalente a 1% de absorção, é de 4,4 ng/ml para

a

determinação com adição de Ni e de 14,5 ng/ml sem adição deste
elemento.
A temperatura de calcinação, 700°C, foi escolhida com base
na Fig. 1(a). Por volta de 800°C, se inicia a volatilização do
composto de selênio presente, acarretando perda de sensibilida
de pela remoção de átomos antes da etapa de atomização.
0 aumento da temperatura acelera as perdas por difusão. Em
bora o patamar na Figura 1(b) indique que poder-se-ia utilizar
temperaturas tão altas quanto 2600°C para a atomização, sem di^
minuição de sensibilidade, optou-se por 2200°C para minimizar
a difusão e aumentar o tempo de vida útil da cubeta de grafite.
0 problema de difusão, além de ser já parcialmente contornado pelo uso de cubetas de grafite pirolltico, pode ser também diminuído com o recobrimento da cubeta com Zr.

Na Fig. 5,

observa-se um aumento na sensibilidade com o uso do metal.

0

Zr, por volta de 1400°C, forma um carbeto (60) que reveste internamente a cubeta com uma película que diminui a difusão, au
mentando o número de átomos de Se no caminho ótico. A partir de
50 pg, o sinal permanece constante, o que pode ser explicado
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por uma saturação da superfície do grafite.
Cost o recobrimento da cubeta con 50 ug de Xr, os valores de
absorvância foram superiores por cerca dê 1,5 vezes com rela —
cão aos obtidos sem recobrimento.

5.1.2 - Geração de nidreto
Os efeitos das variações das condições anatf
ticas do meto*»-» na sensibilidade podem ser observados nas Figu
ras 6 a 9. Como pode se

perceber pelo comportamento das c u r -

vas, o ajuste das condições é bastante critico na otimização.
O resultado da alteração do fluxo do gãs carreador é mos —
trado na Figura 6. Nota-se que fluxos de 1 a 3

l/min poderiam

ser recomendados, sendo escolhido então 2 l/min. Observou-se
também que em fluxos abaixo deste, tinha-se instabilidade nas
leituras. 0 sistema poderia ser operado sem o gãs carreador

,

deixando o H 2 gerado arrastar o nidreto para a célula, mas, co
mo foi comprovado, a sensibilidade e a estabilidade do

sinal

são melhoradas pelo uso do fluxo apropriado de argônio como gãs
de arraste.
O volume de solução influencia bastante a eficiência de re
moção do H-Se para a célula de atomização, como mostra a Figura 7. O sinal de absorção tende a aumentar com o decréscimo do
volume. Na Figura 7, estão representados resultados encontra —
dos a partir de 10 ml de solução; volumes menores apresentaram
pouca reprodutibilidade nas medidas. Embora o volume no frasco
de reação não deva exceder 30 ml para não diminuir demasiada —
mente o sinal, o volume empregado na otimização e nas aplica —

.55.

goes analíticas do método foi de 50 ml, em virtude da formação
de água pela chama O./H, do aparelho de combustão de Wickbold.
As vantagens da utilização deste aparelho, como será visto adi.
ante, compensam a diminuição de sensibilidade.
A concentração de HaBH. foi escolhida pela Figura 8. Os va
lores mais elevados de absorvância se dão para concentração acima de It (p/v), não apresentando variações significativas

a

partir dessa concentração. Comportamento semelhante se dá para
o HCl, a partir de 4% (v/v), de acordo com a Figura 9. Como

a

quantidade de hidrogênio produzida pela decomposição do borohi
dreto é dependente tanto da concentração deste quanto da aci —
dez do meio, e como aquele gás contribui ao sinal de absorção
(40), optou-se pelas concentrações mínimas necessárias para se
obter o máximo de sensibilidade, ou seja, 1% para o NaBH. e 4%
para o HC1.
O comportamento observado pela variação das condições analíticas se assemelha em alguns casos ao verificado por outros
autores, como, por exemplo, o do fluxo de gás de arraste e volume de solução. Estas variáveis mostraram comportamento similar ao observado por Brooks et ai (61). As concentrações de re
agentes não foram estudadas por estes autores, e os resultados
publicados por Vijan e Wood (39) para estes parâmetros mostraram apenas tendências semelhantes, além do que para concentrações diferentes. A discrepância deve resultar da utilização de
volumes diferentes de solução no frasco de reação. Enquanto
Brooks trabalhou também com 50 ml, Vijan fez as medidas utilizando soluções de 10 ml.
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A semelhança encontrada com os dados de Brooks e colaboradores para o efeito da variação do fluxo de gás de arraste leva a crer que tanto nitrogênio quanto argônio podem ser usados
indistintamente, pois o primeiro foi o gás empregado por aqueles autores.

5.2 - Interferências
Na atomização eletrotérmica no forno de grafite, uma
interferência importante é a causada por absorções não específl
cas ou de fundo, que ocorrem com mais freqüência na região abai
xo de 300 nm. O procedimento de correção simultânea utilizado,
por meio de uma lâmpada de H 2 , que emite um continuo na

faixa

de 190-280 nm, normalmente corrige a absorção de fundo.
Já no método de geração de hidreto, as interferências prin
cipais se dão antes do processo de absorção de radiação, ou se
ja, podem ocorrer na reação de formação do hidreto.
Verificou-se que HN03 interfere na reação, assim como

o

Ni + . Pela Figura 10 (a e b), se verifica que o HNO- diminui em
cerca de 10% a absorvância quando em concentração superior a 1%,
e o Ni, quando em concentração superior a 2 ppm. A depressão do
sinal se acentua a partir desses pontos, chegando a 40% do valor obtido sem as espécies presentes, para 7% de HN03 e 10 ppm
de Ni,
Sendo a geração de hidreto uma reação de redução, as inter
ferências podem ser atribuídas a um efeito oxidante do HNO. e
.

2

+

?

a uma redução preferencial do Ni
em lugar do Se(IV) (SeOÍ").
Pode-se observar, inclusive, a formação de um precipitado pre-
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to de Ni° quando se adiciona quantidade apreciável (*5Q ppm) do
mesmo. Desta forma, uma amostra preparada para analise no forno de grafite, onde 0,2% de Ni é adicionado como modificador de
matriz, não deve ser analisada por geração de hidreto.
0 emprego do HNO- como liquido de absorção no aparelho

de

Wickbold não decresce apreciavelmente as absorvâncias das solu
çôes na geração de hidreto, já que sua concentração na solução
final não ê superior a 1%.
As possíveis interferências causadas por outros metais não
foram investigadas pelo fato de que ocorrem para relações

de

concentração metal/selênio superior às normalmente encontradas,
de acordo com a literatura (4,40,43), no material onde se

fez

a aplicação do método.

5.3 - Tratamento pré-analítlco
Nos testes de digestão ácida e determinação por gerai
ção de hidreto, observou-se que os sinais das soluções de calJL
bração eram superiores aos de amostras digeridas às quais
adicionou

se

Se em quantidades equivalentes ãs das soluções-pa —

drão, indicando que ou houve perda de Se por volatilização

na

digestão ou que a matriz ácida estava causando alguma interferência na geração de hidreto.
Para se verificar se a influência era de matriz, procedeuse então ã determinação com uma curva de calibração onde as so
luções-padrão sofreram tratamento igual ao das amostras,

não

se observando correlação entre os pontos da curva. As absorvân
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cias máximas das soluções-padrão digeridas eram também bastante inferiores às das soluções sem tratamento. Isto não implica
em uma conclusão segundo a qual a digestão ácida não é adequada, mas apenas confirma as recomendações feitas sobre os cuida
dos que se deve ter na digestão para evitar perdas, como con —
trole de temperatura e de condições oxidantes.
Já a combustão no aparelho de Wickbold não apresentou esses
inconvenientes, uma vez que o sistema é fechado e a matriz obtida é a menos complexa possível, pois a decomposição da amostra é feita sem a adição de reagentes.
Apesar do conhecimento da interferência causada pelo HN0 3
em um dos métodos estudados, utilizou-se uma solução diluída
desse ácido como líquido de absorção no aparelho de Wickbold ,
por ser o meio onde se verificou maior recuperação de selênio
após a combustão. Primeiramente foi testado HCl na tentativa de
se obter a solução de H-SeO- já no meio próprio para a reação
de geração de hidreto. No entanto, não foram obtidos bons rendimentos , fazendo-se então um teste com água apenas, também não
se obtendo bons resultados. A recuperação alcançada para a absorção dos gases da combustão em HNO~ diluído foi superior

ã

dos dois testes anteriores, e foi da ordem de 85%, sendo consi.
derada satisfatória desde que a curva de calibraçâo sofra combustão nas mesmas condições da amostra.
Verificou-se que os gases da combustão não contribuem â so
lução-branco di geração de hidreto.

5.4 - Exatidão, precisão e limite de detecção
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A exatidão dos métodos foi confirmada pela análise de pa —
drão do NBS ("bovine liver"- NBS 1577 e "orchard leaves" - NBS
1571) e da IAEA ("fish solubles" - A-6).
Na análise do padrão "bovine liver" por AA no forno de gra
fite, foi encontrada uma concentração de selênio igual a 1,03
yg/g, sendo o valor de referência, 1,1 ± 0,1 ug/g, o que comprovou a exatidão do método. A análise foi feita de acordo com
as condições otimizadas para o método (Tabela 8) e adição

de

Ni para concentração de 0,2%, com excessao do recobrlmento da
cubeta com Zr, que foi dispensado por não influir grandemente
na sensibilidade. 0 padrão "orchard leaves" não foi analisado
por este método pelo fato de que sua concentração de Se é muito baixa, o que não permite detecção por esta técnica, sem pré
-concentração.
Os três padrões foram analisados por geração de hidreto

,

encontrando-se os resultados da Tabela 10, que confirmam a exa
tidão também deste método.
Tabela 10 - Análise de padrões por geração de hidreto.
Padrão
bovine liver
orchard leaves
fish solubles

N9 de

amostras

Valor encontrado (ng/g)

Valor de referência (ng/g)

3
3
8

1070
74
2590 t 290

1100+100
80 ± 10

O padrão "fish solubles" não possui valor certificado.

A

precisão do procedimento completo - combustão e geração de hidreto - foi investigada pela análise de 8 alíquotas desse pa-
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drão. A concentração de Se, calculada pelo desvio padrão

dos

resultados obtidos, foi de 2,59 ± 0,29 yg/g, com 11,2% de desvio padrão relativo. Os valores obtidos nas determinações ind:L
viduais são mostrados na Tabela 11.

Tabela 11 - Determinação de Se no padrão "fish solubles" IAEA A-6.
Amostra

Concentração
(yg/g)

1
2
3
4
5
6
7
8

2,90
2,57
2,55
2,51
2,07
2,97
2,72
2,39

M ± a

2,59 ± 0,28

O cálculo do limite de detecção dos dois métodos, definido
como a concentração equivalente a 2 vezes a estimativa do desvio padrão de 10 leituras das soluções-branco, mostrou ser

a

geração de hidreto superior ao forno de grafite em termos

de

sensibilidade. 0 LD da determinação no forno de grafite e para
as condições utilizadas, foi de 12 ng/ml, enquanto que na d e terminação por geração de hidreto, o limite de detecção foi de
0,16 ng/ml, ou seja,8 ng de Se para uma amostra de 50 ml. Para
estas condições, o limite de detecção do método por geração de
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hidreto é cerca de duas ordens de grandeza maior

do que o do

forno de grafite.
Os limites de detecção encontrados neste trabalho são comparáveis aos reportados da literatura. Foram um pouco superiores aos valores relatados por Pruzkowska (42) e Shum (22) (Tabela 6), para os dois métodos, e inferiores aos encontrados por
Cox e Bibb (41), de 4 ng/ml para a geração de hidreto.

5.5 - Determinação de Se em fígado e pastagem
Os limites de detecção dos dois métodos leva a con —
clusões quanto à sua aplicação ãs amostras em questão. Para

o

caso de se tomar 5 g de uma amostra com 100 ng/g, por exemplo,
ter-se-ia na solução após a queima, 10 ng/ml, abaixo do limite
de detecção no forno de grafite, mas cerca de 60 vezes superior ao da geração de hidreto. Este foi o caso do padrão "orchard
leaves", cuja concentração de 80 ng/g tornou impraticável

sua

análise no forno de grafite, o que só seria possível com

uma

etapa adicional de pré-concentração, que tort, ria o método mais
trabalhoso.
Devido â baixa concentração de selinio esperada nas amos —
trás analisadas, as determinações foram feitas por geração

de

hidreto. Os resultados das análises, feitas em duplicata,

são

dados na Tabela 12. Nota-se que os valores mais altos encontram
-se nas amostras de fígado, que variaram de 0,14 a 0,32 pg/g.
A concentração nas amostras de pastagem teve uma variação
0,07 a 0,11 pg/g.

de
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Tabela 12 - Determinação de Se em amostras de fígado e pastagem.

Amostra
de
Fígado

Se
(wg/g)

Amostra
de
Pastagem

Se
(yg/g)

3866

0,32±0,03

82

o,n±o,oi

3867

0,32±0,03

84

0,07±0,01

3868

0,18±0,02

86

0,11±0f01

3869

0,21±0,02

88

0,10±0,01

3894

0,27±0,03

89

0,08±0,01

4542

0,18±0,02

CV-01

0,10±0,01

4543

0,16±0,02

CV-02

0,11±0,01

4545

0,14+0,02

4558

0,18±0,02

4559

0,2110,02

Os resultados mais elevados no fígado dos animais em relação âs pastagens sugere que o Se ingerido na alimentação

se

concentra neste órgão. Embora não se possa tirar muitas conclu
soes em virtude do número reduzido de análises, as menores con
centraçôes de Se encontradas foram em amostras de fígado de anlmais com deficiência de outro nutriente. Análises feitas pela EMBRAPA nestas amostras apontaram deficiência de Co nas amos
trás 4542, 4543 e 4545. As demais foram de animais sadios, se
gundo informações da

EMBRAPA (58) /para asquais as análises indi-

caram, em algumas, níveis de Se um pouco mais elevados.
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Os resultados encontrados nos fígados estão de acordo

com

dados de outros autores, como se pode verificar pelas Tabelas
4 e 5.
Segundo Underwood, pastagens e forragens de animais

que

não apresentam sintomas de deficiência de Se geralmente contêm
mais do que 0,1 ppm desse elemento, enquanto que em áreas
incidência dessas doenças, foram constatados níveis abaixo

com
de

0,05 ppm, chegando mesmo a 0,02 ppm ou menos. Os dados encontrados neste trabalho, para as amostras analisadas, se enquadram portanto dentro da faixa de concentração considerada normal.
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6 - CONCLUSÕES
A absorção atômica envolvendo tanto técnicas de geração de
vapor quanto atomização eletrotérmica no forno de grafite torna disponíveis métodos de determinação

sensíveis e exatos pa-

ra estimativa de sub-yg de Se, como se comprovou nas aplicações
dos mesmos a padrões e amostras de material biológico. Baseando-se nos desempenhos e limites de detecção dos dois métodos ,
a geração de vapor pareceu ser o mais rápido, mais sensível

e

adequado a aplicações de rotina, especialmente para amostras
contendo quantidades muito baixas, da ordem de 0,1 ppm ou menos.
No forno de grafite, a volatilidade

do selênio âs tempera

turas de calcinação torna necessário a utilização de agentes
estabilizantes, sendo a fixação do elemento mais acentuada pela adição de Ni como modificador de matriz. Com isto, a sensibilidade da determinação é aumentada por cerca de 3 vezes, mas
ainda não a torna aplicável, sem pré-concentração, a amostras
com menos de 0,5 ppm.
Embora a AA no forno de grafite seja um método mais simples
que o de geração de hidreto, este último possui vantagens

em

relação ao primeiro. As principais vantagens da técnica de geração de hidreto estão relacionadas ã sua característica de me
todo rápido de separação e pré-concentraçâo. A separação do elemento
em fase gasosa faz com que muitas interferências de matriz sejam evitadas, sendo este aspecto também fator de concentração
do elemento, resultando no grande aumento da sensibilidade verificado em relação à determinação no forno de grafite.

Para

manter as condições necessárias â máxima sensibilidade e preci
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são, as variáveis do procedimento analítico devem ser otimizadas e as possíveis interferências investigadas. A interferenci.
a causada pelo HNO- deve ser controlada pela utilização desse
ácido em concentrações abaixo de 1%.
O tratamento das amostras, por combustão no aparelho

de

Wickbold, se mostrou particularmente ütil para a determinação
de Se, em virtude da rapidez e ausência dos incovenientes veri
ficados na digestão ácida devido ã volatilidade deste elemento
e aos problemas de controle de acidez no método de geração

de

hidreto. Além disso, a matriz pouco complexa da solução obtida
apôs a queima da amostra o torna um procedimento de decomposição de matéria orgânica bastante conveniente a determinações
por absorção atômica.
Os níveis de selênio nas amostras de fígado bovino analisa
dos, um pouco superiores aos das amostras de pastagem, sugere,
apesar do pequeno número de dados, uma tendência do elemento
ingerido na alimentação

se

concentrar naquele órgão. Conclu-

sões mais aprofundadas sobre a relação planta./animal necessitariam da análise de um número bem maior de amostras.
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