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RESUMO

A técnica da secagem de grãos utilizando lenha, como combustível para 
aquecimento do ar é muito utilizada, ainda, nos dias de hoje no Brasil. A queima 
de material orgânico pode gerar compostos químicos denominados HPAs, os quais 
são comprovadamente potenciais carcinogênicos. No presente estudo procurou-
se identificar quais compostos estavam presentes nos grãos e quantifica-los. Foi 
utilizados grãos de milho, secos em três temperaturas diferentes. Foram extraídos 
os HPAs e analisados por cromatografia gasosa com detector de massa. Os 
resultados permitiram identificar sete compostos (fluoreno,  fenantreno, antraceno, 
fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno e criseno), com teores altíssimos, muito além 
dos permitidos em alguns alimentos na União Européia. 

Palavras-chave: Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos, HPAs, Contaminação
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INTRODUÇÃO

 Os HPAs constituem uma ampla classe de compostos orgânicos, que 
possuem em sua estrutura dois ou mais anéis aromáticos condensados, gerados 
pela combustão incompleta de matéria orgânica, que apresentam alto potencial 
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carcinogênico e mutagênico. A presença dos HPAs em alimentos pode decorrer 
dos processos de defumação, torrefação, secagem direta com madeira, poluição 
do solo e da água (European Commission, 2002).

  Há mais de 100 HPAs, porém dezesseis são considerados poluentes 
prioritários pela Agência Americana de Proteção Ambiental (USEPA – United 
States Environmental Protection Agency), são eles; Naftaleno, Acenaftileno, 
Acenafteno, Fenantreno, Antraceno Fluoreno, Pireno, Fluoranteno, Benzo[a]
antraceno, Criseno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, Benzo[a]pireno, 
Indeno[1,2,3-cd]pireno, Dibenzo[a,h]antraceno, Benzo[g,h,i]

No Brasil, já foram realizadas várias pesquisas direcionadas à determinação 
desta substância tóxica em produtos cárneos, óleos, gorduras e derivados, 
relacionando-a com seus efeitos tóxicos no organismo humano (Camargo 
& Toledo, 2002). Porém, a quantificação de HPAs em grãos ainda é muito 
incipiente, limitando-se aos alimentos já processados.

 Apesar dos HPAs serem potencialmente prejudiciais à saúde, no Brasil não 
existe legislação específica sobre o assunto (Bettin & Franco, 2005), Apenas o 
composto Benzo(a)Pireno tem limite definido para água potável (0,7µg kg-1) 
(Brasil, 2004) e os aromas de fumaça não devem transferir mais que 0,03 μg kg-1 
de 3,4-Benzopireno ao alimento final (Brasil, 2007).

O objetivo deste trabalho foi identificar e quantificar a contaminação de 
HPAs em grãos de milho os quais foram secos com ar aquecido pela queima de 
lenha.

MATERIAL E MÉTODOS

 Foram utilizados grãos de milho colhidos na safra 2012/2013, na Estação 
Experimental Agronômica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sendo 
secos com uso de lenha nas temperaturas de 60; 70 e 60 / 80 °C. Posteriormente os 
grãos foram coletados para determinação dos HPAs.

 A quantificação dos 16 Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs), 
prioritários da Agência Americana de Proteção Ambiental (USEPA – United States 
Environmental Protection Agency), em grãos de milho, foi baseada na metodologia 
disponibilizada pela EMBRAPA Meio Ambiente (Paraíba, 2010), com algumas 
modificações, conforme descrita a seguir:

Extração das amostras: pesou-se 5 g de amostra (granulometria de 1 mm) 
diretamente em frascos de centrífuga de 250 mL de teflon. Adicionou-se 20 ml de 
diclorometano (DCM) e extraiu-se em ultrasom (Ultrasonic clear Unique®, modelo 
USC 1450, potência 150 watts) por 30 min, seguido de centrifugação a 3000 rpm a 16 
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°C (CENTRA MP4R®).
Separou-se a fase com solvente diclorometano (DCM) e adicionou-se a fase 

restante 20 mL de n-hexano, repetindo-se o procedimento anterior. Uniram-se as 
fases DCM e n-hexano e submeteu-se a evaporação do solvente em rotaevaporador 
até obter volume de aproximadamente 3 mL. 

O extrato obtido foi então submetido à cromatografia líquida preparada em coluna 
de sílica [coluna de vidro de diâmetro (1,5 cm), contendo 5 g de sílica gel (ativada a 
300 °C por 4 horas e desativada com 15% de água deionizada) e 1,5 g Na2SO4 seco 
a 400 ºC por 12 horas] e condicionada com 40 mL de ciclohexano. 

O extrato adicionado no topo da coluna foi eluído com 85 mL de ciclohexano, 
para remoção dos HPAs. Essa fração foi então evaporada a aproximadamente 2 mL 
em rotaevaporador, inicialmente a temperatura ambiente e quando necessário foi 
aquecido até temperatura de 40 ºC. 

O extrato foi transferido com pipeta Pasteur para um vial do injetor automático e 
concentrado sob leve fluxo de N2, sendo o volume ajustado para 0,5 mL com auxílio 
do solvente ciclohexano, para análise no GC-MS.

	 Fortificação	das	amostras:	para as amostras fortificadas foram usados três 
níveis de concentrações (0,010 µg g-1 (10 µg kg-1), 0,025 µg g-1 (25 µg kg-1) e 0,050 µg 
g-1 (50 µg kg-1)). Para tal foram preparadas três amostras de 5 g de milho, denominadas 
de amostras testemunha - isentas de HPAs, previamente trituradas (1 mm). Após foram 
secas com ar natural, nas quais foram adicionadas, individualmente, as quantidades 
de 50, 125 e 250 µL do padrão de 1,0 µg mL-1 de HPAs. Após a fortificação, as 
amostras foram submetidas ao mesmo procedimento descrito anteriormente. O 
mesmo foi realizado para as amostra branco, porém sem a adição dos HPAs. As 
análises foram feitas em triplicata, para cada temperatura de secagem e em duplicata 
para as amostras fortificadas. 

 Quantificação	dos	HPAs	nas	amostras foi realizada através da confecção da 
curva padrão a partir das amostras fortificadas, visto que foi verificado interferência da 
matriz, impedindo que a quantificação fosse realizada a partir da curva de calibração 
dos HPAs em solvente. O limite de detecção foi determinado como sendo de 1,00 µg 
kg-1 e o de quantificação de 2,00 µg kg-1.

 Método de análise: foi utilizado um GC (Agilente-modelo 6890) com detector 
de massas (Agilente modelo 5973N), equipado com fonte de ionização por impacto 
eletrônica (70 eV), analisador de íons quadrupolar, injetor automático e coluna capilar 
(HP5 – 30 m x 0,25 mm x 0,25 micrômetro). A análise foi realizada pelo modo de 
monitoramento de íons (SIM), com os íons característicos de identificação de cada um 
dos 16 HPAs analisados, nas seguintes condições de análise: temperatura do injetor 
e da interface de 290 °C, com forno iniciando a 40 °C por 1 min, seguido de taxa de 
aquecimento de 4 °C min-1, até atingir 290°C, com posterior isoterma de 20 min.

 Para cada substância foi determinada a curva de calibração e a respectiva 



376

equação da reta, através do programa Excel, a qual serviu para cálculo dos teores de 
HPAs.

 Curva padrão para os 16 HPAs da mistura padrão: Inicialmente foi avolumado 
870 µL do padrão da mistura dos 16 HPAs em diclorometano:benzeno padrão (2000 
µg mL-1) para concentração de 87 µg mL-1 da mistura de 16 HPAs, em 20 mL de 
acetonitrila PR. A partir da concentração de 87 µg mL-1 foram realizados sete diluições, 
obtendo-se sete concentrações diferentes que deram origem a curva padrão. As 
concentrações em µg mL-1: 0,0045, 0,0080, 0,0250, 0,1000, 0,2000, 0,4000 e 0,6000.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 A análise dos HPAs revelou a presença de 7 HPAs (fluoreno, fenantreno, 
antraceno, fluoranteno, pireno, criseno e benzo(a)antraceno), os quais foram 
quantificados através das curvas de calibração a partir das amostras fortificadas. 
Na Tabela 1 estão expressos os teores de HPAs, em µg kg-1, dos sete compostos 
encontrados nas amostras.

Os valores representam a média aritmética simples de 3 repetições, expressos 
em µg kg-1. Médias acompanhadas de letras minúsculas distintas na linha diferem 
significativamente entre si, a 5% de probabilidade, pelo teste de Tukey.

TABELA 1. Teores médios dos HPAs, determinados em amostras de milho 
submetidos a diferentes temperaturas de secagem, com uso de lenha e da amostra 
em branco, µg kg-1, Porto Alegre, 2014.

Composto 

Temperatura (°C) Amostra em 
branco 60 60/80 °C 80 °C 

Teores de HPAs (µg kg-1)* 

Fluoreno 10,93 a 7,61 b 7,44 b 0 c 

Fenantreno 51,28 a 35,52 b 37,12 b 0 c 

Antraceno 16,09 a 10,90 b 12,24 b 0 c 

Fluoranteno 17,99 a 16,86 a 17,08 a 2,65 b 

Pireno 17,96 a 17,42 a 17,59 a 3,28 b 

Benzo(a)Antraceno 6,89 a 7,13 a 7,25 a 0 b 

Criseno 6,18 c 6,79 ab 7,02 a 0 c 

Somatório 127,32 a 102,23 b 105,74 b 5,93 c 





377

Apesar de se usar grãos de milho secos com ar natural (amostra em 
branco), como possíveis grãos isentos de HPAs, observaram-se a presença de 
dois compostos nas amostras. A contaminação de alimentos por HPAs pode 
ocorrer através de duas formas: pela deposição destes compostos do ar ou da 
água, devido à precipitação, ou através da secagem e cozimento (Zebek, 1980; 
Lawrence; Weber, 1984; Yang et al., 1998, citado por Vieira, 2009).

No tratamento que utilizou temperatura de secagem de 60 ºC foram 
observados os maiores valores para os sete compostos, possivelmente em 
função do tempo de exposição dos grãos ao ar aquecido por calor direto. Embora, 
não exista um consenso sobre o mecanismo de formação dos HPAs, sabe-
se que durante o processo de pirólise e/ou pirossíntese, tanto a quantidade, 
quanto, a composição dos HPAs produzidos variam em função do material a 
ser pirolisado, da temperatura de combustão, do tempo de permanência das 
moléculas no estado gasoso e da concentração de oxigênio (Vieira, 2009).

Na Comunidade Europeia o Comitê Científico de Alimentação Humana estabeleceu 
limites para quatro compostos e seus somatórios. Na Tabela 2 são apresentados os 
valores máximos em alguns alimentos, não havendo uma determinação de teores 
máximos de HPAs em grãos. O alimento mais próximo e que tem definido o máximo 
de HPAs são os Alimentos transformados a base de cereais.

TABELA 2. Teores máximos de HPAs permitidos nos alimentos, segundo o 
regulamento (U.E) no 835/2011, da comissão de 19 de Agosto de 2011.

Alimentos 

Teores Máximos (µg/kg) 

Benzo(a)pireno 

Soma de Benzo(a) pireno, 

benzo(a)antraceno, 

benzo(b)fluoranteno e 

Criseno 

Óleos e gorduras (com exceção da manteiga de 

cacau e do óleo de coco) destinados ao 

consumo  humano, direto ou indireto 
2,0 µg kg-1 10,0 

 Grãos de cacau e derivados 

5,0 µg kg-1 

35,0 µg kg-1 e 

 30 µg kg-1 a partir de 

1/01/2015 

 Óleo de coco 2,0 µg kg-1 20,0 µg kg-1 

 Moluscos bivalves (defumados) 6,0 µg kg-1 35,0 µg kg-1 

Alimentos transformados a base de cereais e 

alimentos para bebês e destinados a lactantes. 
1,0 µg kg-1 1,0 µg kg-1 

Adaptado: Jornal Oficial da União Europeia datado de 20/08/2011 (CEC, 2011).
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 No presente estudo, foram quantificados valores muito superiores, cerca 
de 100 vezes a mais, permitidos em alimentos, segundo a União Europeia. 

 Para demonstrar a gravidade do problema, na tabela 3, estão representados 
os teores de quatro compostos encontrados nesse estudo, bem como a soma 
desses, os quais têm teores máximos definidos pelo regulamento da União 
Europeia.

Segundo o regulamento europeu (nº835/2011), o teor máximo permitido 
para a soma dos quatro compostos, sejam eles, fluoranteno, pireno, benzo (a) 
antraceno e criseno é de no máximo 1,0 µg kg-1 para alimentos transformados a 
base de cereais. Apesar de não existir limites para grãos de milho, nesse estudo, 
os valores foram superiores a 40 vezes o permitido pela legislação europeia.

 
TABELA 3. Teores de quatro compostos (fluoranteno, pireno, benzo(a)antraceno 
e criseno) e somatório destes, presentes após a secagem dos grãos de milho com 
uso de lenha.

Composto  

Tratamento 

60 °C 60 / 80 °C 80 °C 

Teores de HPAs (µg kg-1) 

Fluoranteno  17.99 16.86 17.08 

Pireno  17.96 17.42 17.59 

Benzo(a)Antraceno  6.97 3.98 4.13 

Criseno  6.35 5.42 5.70 

  49,27 43,68 44,5 



 Portanto, é imprescindível que pesquisas avancem nesse assunto, que 
o Brasil adote uma legislação a fim de estabelecer valores máximos permitidos 
para alimentos. Sendo contaminantes prioritários, com comprovada atividade 
carcinogênica, os níveis indicados nesse estudo deverão ser tratados como uma 
questão de saúde pública.
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