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RESUMO 

Neste trabalho foram otimizados métodos analíticos para a determinação de constituintes 

inorgânicos em farinhas de mandioca, milho e trigo, empregando a espectrometria atômica. 

Técnicas de planejamento experimental simultâneo foram aplicadas para as otimizações do 

procedimento de digestão das amostras assistida por micro-ondas e das condições 

operacionais do espectrômetro de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP 

OES). Foi otimizada de forma univariada as condições operacionais do espectrômetro de 

massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS). Os métodos analíticos propostos 

mostraram-se sensíveis para as determinações de Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, 

Ni, P, S, Sb, Sr e Zn, com limites de quantificação (LQ) que  variaram entre 0,02 e 23 g 

g
-1

. A exatidão dos métodos analíticos foi confirmada através da análise dos materiais de 

referencia certificados de farinha de arroz (NIST 1568a), farinha de trigo (NIST 1567a) e 

folhas de chá (NCS DC 73351), apresentando valores de concordância entre 81 ± 1% e 118 

± 12% (n=3). A precisão foi expressa como desvio padrão relativo (RSD), sendo melhor do 

que 14% (n=3). Os métodos propostos foram aplicados na determinação da composição 

mineral de 38 amostras de farinhas. Os macroconstituintes nas amostras foram Ca, K, P, 

Mg e S, com concentrações variando entre 2,72 ± 1,09 g g
-1

  (Ca) e 4253 ± 103 g g
-1

  

(K). Para os microconstituintes e elementos traço como Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Sr e Zn, 

as concentrações variaram entre 0,02 ± 0,01 g g
-1

  (Sr) e 65,5 ± 9,7 (Fe). Foram aplicadas 

técnicas exploratória de dados com o objetivo de caracterizar as farinhas de mandioca, 

milho e trigo, quanto a sua composição mineral, onde foi observada a formação distinta de 

três grupos dos tipos farinhas estudadas conforme a presença dos elementos quantificados. 

Como alimento, a farinha de trigo apresentou as maiores concentrações para Cu, Fe, Mn, 

P, S e Zn, chegando a representar até 35% do índice de digestão recomendada (IDR), 

estabelecido para ferro e manganês.  

Palavras chave: Farinha; Constituintes inorgânicos; Planejamento experimental; 

Preparo de amostras; ICP OES; ICP-MS. 
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ABSTRACT 

In this work analytical methods were optimized for the determination of inorganic 

constituents in cassava flours, corn flour and wheat flour using atomic spectrometry 

techniques. Factorial design techniques were applied to the optimization of the 

procedure of microwave assisted digestion of the samples and operating conditions of 

the inductively coupled plasma optical emission spectrometer (ICP OES). The operating 

conditions of the inductively coupled plasma mass spectrometer (ICP-MS) were 

optimized using univariate experimental designs. The proposed analytical methods 

showed acceptable sensitivity for the determinations, with limits of quantification 

(LOQ) for Al, Ba, Ca, Cd, Co, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Ni, P, S, Sb, Sr and Zn, ranging 

from 0.02 to 23 g g
-1

. The accuracy of the analytical methods were confirmed by 

analysis of certified reference materials of rice flour (NIST 1568a), wheat flour (NIST 

1567a) and tea leaves (NCS DC 73351), with concordances between 81 ± 1 and 118 ± 

12% (n = 3). Precision was expressed as the relative standard deviation (RSD) and all 

values are better than 14% (n = 3). The proposed methods were applied to determine the 

mineral composition of 38 samples of flour. The macroconstituents in the samples were 

Ca, K, P, Mg and S at concentrations ranging from 2.72 ± 1.09 (Ca) and 4253 ± 103 g 

g
-1

 (K). For microconstituents and trace elements such as Ba, Cd, Co, Cu, Fe, Mn, Sr 

and Zn concentrations varied between 0.02 ± 0.01 (Sr) and 65.5 ± 9.7 g g
-1

 (Fe). 

Exploratory analysis techniques were applied in order to characterize the cassava flours, 

corn flour and wheat flour. The formation of three distinct groups type of flour was 

observed according to the each elementary composition. As food, wheat flour showed 

the highest concentrations for Cu, Fe, Mn, P, S and Zn, and represent 35% of the 

recommended daily intake (IDR) established for Fe and Mn. 

Keywords: Flour; inorganic constituents; factorial designs; sample preparation; ICP 

OES; ICP-MS. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As farinhas ocupam um espaço de destaque na dieta dos seres humanos. São 

consumidas diariamente de forma direta, ou como ingredientes em diversos produtos 

alimentícios como bolos, pães, biscoitos, farofas, entre outros [ARAUJO, 2007].   

A farinha de trigo é a mais popular por estar incorporada aos hábitos alimentares da 

maior parte da população mundial. Já as farinhas de mandioca e milho são bastante 

apreciadas no Brasil, principalmente nas regiões Norte e Nordeste, onde o seu consumo 

está ligado à cultura local. As farinhas caracterizam-se por serem fontes energéticas na 

forma de carboidratos e proteínas, mas possuem também minerais em sua constituição, 

sendo de grande importância a investigação da contribuição nutricional e potencial 

toxicológico destes elementos [ARAUJO, 2007; SOUZA et al., 2005; ALESSI et al., 2003; 

TACO, 2011]. 

Dentre as técnicas espectroanalíticas utilizadas para determinação elementar, a 

espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES) e 

espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) destacam-se por 

permitirem análises multielementares com boa sensibilidade para uma ampla faixa de 

quantificação [BOSS E FREDEEN, 1997; SILVA et al., 2002; BECKER, 2007; HOUK, 

GRAY e JARVIS, 1996]. 

Convencionalmente, estas técnicas exigem que as amostras sejam introduzidas na 

forma de solução. Portanto, o uso de ácidos diluídos em digestão via úmida assistida por 

micro-ondas em sistema pressurizado torna-se uma boa alternativa, tendo eficiência 

comprovada na decomposição da matéria orgânica, gerando soluções com níveis de acidez 

aceitáveis para serem introduzidas sem comprometer o equipamento. Além de diminuir os 

riscos de manipulação e descarte de amostras quando comparado à utilização de reagentes 

concentrados [COSTA et al. 2013; GONZALES et al., 2009; CASTRO et al. 2009; BIZZI 

et al. 2011 e  ARAÚJO et al., 2002].  

O uso dos planejamentos fatoriais de dois e três níveis são ferramentas que 

auxiliam na otimização de métodos analíticos. São experimentos com base na variação 

simultânea de todos os fatores (variáveis independentes) em um número específico de 
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níveis de forma a se ter todas as combinações possíveis entre estes níveis para uma ou mais 

resposta (variáveis dependentes). Logo, possibilitam encontrar a significância das variáveis 

para a resposta avaliada, ou condições ótimas de trabalho com um número reduzido de 

experimentos. Por isso é oportuno o seu uso, gerando um menor custo quando comparado 

às técnicas univariadas de planejamento experimental [FERREIRA et al., 2007].  

Técnicas de análise exploratória, tais como a análise de componentes principais 

(PCA) e a análise de agrupamento hierárquico (HCA), são utilizadas na gestão de um 

grande número de dados, auxiliando, dessa forma, na interpretação dos resultados. Em 

análise de alimentos são bastante empregadas na classificação das amostras quanto a sua 

composição química ou adulterações [STANIMIROVA et al., 2005; BERRUETA et al., 

2007; GREMBECKA e SZEFER, 2013]. 

Neste contexto, o presente trabalho objetivou a otimização de métodos analíticos 

que possibilitem a determinação dos constituintes inorgânicos em amostras de farinhas de 

mandioca, milho e trigo comercializadas principalmente na cidade de Aracaju/SE, Brasil. 

Para esta finalidade foi empregado o planejamento experimental simultâneo, a otimização 

do procedimento de digestão das amostras, e das condições operacionais do ICP OES, e 

ainda, um planejamento univariado das condições experimentais do ICP-MS. Os métodos 

analíticos foram aplicados na análise de 37 amostras de farinha coletadas no Mercado 

Municipal e supermercados da cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Alimentos e Nutrição 

Os nutrientes são os elementos responsáveis pela promoção de todas as reações 

bioquímicas necessárias para o bom funcionamento do organismo [TIRAPEGUI, 2006]. 

Eles fornecem energia e material necessário para síntese e manutenção de novos tecidos. 

Possuem também diversas propriedades funcionais que impactam na saúde física e mental 

do indivíduo [PALERMO, 2008]. Os alimentos são materiais de origem animal, vegetal ou 

sintética que transportam para o organismo os diversos tipos de nutrientes requeridos. Sua 
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importância está intimamente ligada à sua função de alimentação e nutrição, e à quantidade 

e qualidade dos nutrientes que o compõe [EVANGELISTA, 1998]. Tendo como base esses 

conceitos é fácil entender que a falta de alimento no organismo afeta os processos vitais 

dos seres humanos, sendo a alimentação essencial à vida. 

O Brasil vem se destacando como um dos maiores produtores e exportadores 

mundiais de gêneros alimentícios por possuir condições naturais favoráveis e ter 

aumentado os investimentos em tecnologia alimentícia. Os produtos de origem vegetal 

possuem importante papel na dieta dos brasileiros e na economia nacional, por isso, torna-

se importante a implementação de projetos e desenvolvimento de trabalhos que garantam a 

qualidade e a segurança de tais produtos produzidos no Brasil. Algumas dessas medidas 

são promovidas pela Coordenação Geral de Qualidade Vegetal (CGQV), do Departamento 

de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV) do Ministério da Agricultura , Pecuária e 

Abastecimento (MAPA)[MAPA, 2013]. 

 

2.1.1. Farinhas  

 

De acordo com a legislação brasileira vigente, farinhas são os produtos obtidos de 

partes comestíveis de uma ou mais espécies de cereais, leguminosas, frutos, sementes, 

tubérculos e rizomas por moagem e ou outros processos tecnológicos considerados seguros 

para produção de alimentos [ANVISA
a
, 2005]. O produto deve ser designado de “farinha” 

seguido do nome do vegetal de origem, como por exemplo, "farinha de mandioca", 

"farinha de arroz", “farinha de banana" [ANVISA, 1978]. 

São requisitos para a fabricação de farinhas, que sua matéria prima seja limpa e 

isentas de matéria terrosa e parasitos. Não podem estar úmidas, fermentadas ou rançosas. 

Podem ser divididas em duas classes de acordo com suas características: (a) farinhas 

simples, que é produto obtido da moagem ou raladura dos grãos, rizomas, frutos ou 

tubérculos de uma só espécie vegetal e, (b) farinhas mistas, que é o produto obtido pela 

mistura de farinhas de diferentes espécies vegetais [ANVISA, 1978]. 

2.1.1.1. Farinha de mandioca 
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A mandioca (Manihot esculenta Crantz) é originária da América Latina e destaca-

se como uma planta de muitas utilidades, desde a alimentação humana e animal ao uso 

industrial. É a principal fonte energética para cerca de 500 milhões de pessoas no mundo, 

especialmente nos países em desenvolvimento [EMBRAPA, 2013].  

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de mandioca, ocupando o segundo 

lugar, com uma produção média de 26 milhões de toneladas ao ano [SEAB/PR, 2011]. 

Existem cultivos de mandioca em praticamente todo o território nacional, sendo a principal 

fonte de carboidratos e de subsistência para as populações mais carentes, agregando grande 

importância social e econômica a essa cultura [SOUZA et al., 2005]. 

Tipicamente brasileira, a farinha é o principal produto da mandioca produzida no 

Brasil, tendo fábricas, também conhecidas como “casas de farinha”, espalhadas por todo o 

território nacional, onde cerca de 80% da produção de mandioca são destinadas à 

fabricação de sua farinha. O seu consumo é bastante apreciado em todo o país, 

principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Faz parte das refeições diárias de muitos 

brasileiros e, em diversos Estados, é a base essencial da alimentação, complementada com 

carne de caça, peixe fresco ou salgado [SOUZA et al., 2005]. É uma importante fonte de 

carboidratos, porém o amido, fibras, proteínas, algumas vitaminas e minerais 

(macroelementos, microelementos e elementos traço) também fazem parte da sua 

composição [DIAS e LEONEL, 2006; SANTOS et al., 2004 e TACO, 2011]. 

O Estado de Sergipe segue a tendência nacional, onde a maior parte da produção de 

mandioca é destinada ao consumo humano na forma de farinha, comercializada 

principalmente nas feiras locais e mercados municipais. Estima-se que há 

aproximadamente 12.600 mandiocultores e 700 casas de farinha, concentrados 

principalmente nas regiões agreste central, centro sul e sul do Estado. Sergipe possui uma 

Cooperativa dos Produtores de Farinha de Mandioca (COOFAMA), situada na cidade de 

Campo do Brito, sendo que outras duas cooperativas estão para serem criadas nas cidades 

de São Domingos e Lagarto. Estas iniciativas visam agregar um maior valor de mercado à 

farinha de mandioca sergipana, que é consumida internamente e exportada para outros 

estados como Bahia, Alagoas, São Paulo e Minas Gerais [SEDETEC/SE, 2011]. 

3.1.1.2. Farinha de milho 
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O plantio do milho (Zea maes) teve sua origem na região andina da América 

Central. Sua importância na dieta dos seres humanos é conhecida desde as civilizações 

mais antigas. É um elemento essencial na cultura dos antigos povos andinos, tendo um 

papel importante em suas manifestações religiosas, festividades e nutrição [FAO, 1992 e 

ABIMILHO
a
, 2013]. 

 No Brasil, antes do descobrimento, os índios tinham o cereal como principal 

ingrediente de suas dietas. Com a chegada dos portugueses, o consumo aumentou e novos 

produtos à base de milho foram incorporados aos hábitos alimentares dos brasileiros 

[ABIMILHO
a
, 2013]. Atualmente, o milho é um dos cereais mais importantes 

mundialmente, ficando atrás somente do trigo e do arroz. É fonte de nutrientes para os 

humanos e animais, e serve de matéria prima para a obtenção de outras substâncias e 

combustíveis [FAO, 1992]. Na safra 2011/2012 sua produção mundial anual foi estimada 

em mais de 800 milhões de toneladas [ABIMILHO
b
, 2013].  

O Brasil é o terceiro maior produtor do grão, sendo que sua produção de 2011/2012 

foi de pouco mais de 70 milhões de toneladas, alcançando um recorde de produção 

nacional [CONAB, 2012]. Porém, apenas 15% da produção nacional de milho é destinada 

à alimentação humana [ABIMILHO
a
, 2013]. 

A farinha de milho é um dos mais importantes produtos alimentícios derivado do 

milho, sendo bastante apreciado pelos brasileiros. É utilizada como ingrediente principal 

de diversos pratos típicos como cuscuz, polenta, bolos, entre outros. A farinha é obtida a 

partir do processamento dos grãos de milho integrais, que consiste de três etapas: (1) 

canjicamento: resulta na digerminação, descascamento e limpeza da canjica; (2) 

umidificação: como o próprio nome sugere, é a etapa de umidificação da canjica; (3) 

moagem e peneiragem: consiste na moagem da canjica úmida em moinho de disco, 

posteriormente peneirada para separar o endosperma, que por sua vez é novamente moído 

em partículas de 1mm que dão origem a farinha [ALESSI et al., 2003]. 

3.1.1.3. Farinha de trigo 

O trigo é um cereal que, assim como o milho, pertencente à família das gramíneas, 

do gênero Triticum. É o grão mais importante na alimentação humana, sendo o mais 

consumido mundialmente sob diversas formas. A farinha refinada é o principal produto 
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industrial do trigo, sendo amplamente utilizada no preparo de pães, bolos, biscoitos, entre 

outros tipos de massas [ARAUJO, 2007]. 

A farinha de trigo refinada brasileira é um produto obtido a partir da trituração, 

moagem ou outros processos de preparo dos grãos de trigo da espécie Triticum aestivum, 

entre outras espécies do gênero Triticum, exceto a Triticum durum. Ela deve apresentar-se 

seca, limpa e isenta de odores ou sabores estranhos ou impróprios ao produto. Pode ser 

comercializada a granel, ensacada ou empacotada e é classificada em três tipos, de acordo 

com os limites de tolerância apresentados na Tabela 1 [MAPA, 2005]. 

São classificadas como fora de tipo, as farinhas que não se enquadram nos limites 

de tolerância estabelecidos na Tabela 1, de acordo com parágrafo 3.2 do regulamento 

técnico de identidade e qualidade da farinha de trigo brasileira [MAPA, 2005]. 
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Tabela 1. Limites de tolerância para farinha de trigo. 

Tipo 

Teor de 

Cinzas*           

(máximo) 

Granulometria 

Teor de 

proteína* 

(mínimo) 

Acidez Graxa (mg de 

KOH/100 g do 

produto) (máximo)  

Umidade 

(máximo) 

Tipo 1 0,8% 95% do produto 

deve  passar 

pela peneira  

com abertura de 

malha  de 250 

µm. 

7,5% 50 15% 

Tipo 2 1,4% 8,0% 50 15% 

Integral 2,5% 8,0% 100 15% 

Fonte: [MAPA, 2005].  * Os teores de cinzas e de proteína deverão ser expressos em base seca.  

 

A produção de trigo no Brasil é dividida basicamente em três regiões. A Região 

Tritícola Sul, constituída pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do 

Paraná; a Região Centro-sul, que abrange o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo e, a Região Tritícola Central, que é composta pelos estados de Bahia, Minas Gerais, 

Goiás, além do Distrito Federal [ARAUJO, 2007]. Existem cerca de 229 moinhos que são 

responsáveis pela distribuição de toda a farinha de trigo produzida nacionalmente 

[ABTRIGO, 2013].  

No Brasil, estudos apontam índices de prevalência da anemia entre 22 e 80% em 

crianças menores de cinco anos. A dieta das classes de baixa renda é ainda mais 

comprometida devido ao baixo consumo de carnes [COZZOLINO, 2009]. Tendo em vista 

o grande consumo das farinhas de trigo e milho, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA), por meio da Resolução RDC nº 344, de 13 de dezembro de 2002, 

publicada no Diário Oficial da União de 18 de dezembro de 2002, determina a fortificação 

das farinhas de trigo e de milho e seus subprodutos com pelo menos 4,2 mg de ferro em 

cada 100 g de farinha para o combate da anemia ferropriva da população brasileira. Além 

do ferro, a ANVISA também estabelece o acréscimo de ácido fólico ou folato, uma 

vitamina do complexo B que previne a má formação do feto, em farinhas de trigo e milho, 

visando um maior consumo dessas substâncias pela população especialmente por mulheres 

em período fértil [ANVISA, 2002]. 
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3.1.1.4. Composição mineral das farinhas de mandioca, milho e trigo 

O aporte de minerais para os grãos e tubérculos dá-se através do solo. 

Consequentemente, sua composição mineral e de seus produtos derivados será, 

provavelmente, característica de cada região de cultivo. A composição mineral das farinhas 

de mandioca, milho e trigo consumidas no Brasil podem ser encontradas na tabela 

elaborada pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação (Nepa/Unicamp), com 

apoio do Ministério da Saúde e parceria do Ministério de Desenvolvimento Social, 

denominada de TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos [TACO, 2011]. 

 Porém, seu conteúdo é generalizado para todo o país e um tanto limitado com 

relação a alguns constituintes, principalmente de alguns minerais. Tendo em vista que o 

Brasil é um país continental, surge a importância de trabalhos que contribuam para ampliar 

o número de informações sobre a composição mineral dos diversos tipos de farinhas 

consumidas em cada região, para que se possa ter conhecimento de seu potencial nutritivo 

e toxicológico [TACO, 2011].  

Araujo e colaboradores determinaram as concentrações de Ca, Cu, Mg, Mn, Fe, P, 

K e Zn em 54 amostras de farinhas de trigo comercializadas em 15 cidades, dentre elas, 

algumas capitais brasileiras como Aracaju/SE, Macapá/AM, São Paulo/SP, Rio de 

Janeiro/RJ, Salvador/BA, Porto Alegre/RS e Recife/PE [ARAUJO
a
 et al., 2008].  

Santos e colaboradores determinaram a composição mineral (Al, Cd, Cr, Cu, Mn, 

Ni, Pb, U e Zn ) de 29 diferentes tipos de gêneros alimentícios consumidos diariamente 

pela população do Rio de Janeiro, dentre os quais estavam inclusas as farinhas de 

mandioca, milho e trigo [SANTOS et al., 2004].  

Os trabalhos supracitados evidenciam a importância dessas farinhas na dieta da 

população brasileira, não apenas por ser uma ótima fonte energética na forma de 

carboidratos, mas também como uma fonte de minerais responsáveis por regular inúmeras 

funções biológicas em nosso organismo. Os dados referentes à composição mineral dos 

gêneros farináceos citados anteriormente são apresentados na Tabela 2. 
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Tabela 2. Concentração mineral por 100 g de farinha de mandioca, milho e trigo 

consumida no Brasil. 

Tipo de farinha 
Concentração dos minerais (mg) 

Ca  Cu  Fe  K  Mg  Mn  Na  P  Zn  

Mandioca 76 - 1,2 328 40 0,37 10 39 0,4 

Milho 1,0 0,27 2,3 58 31 - 45 84 0,6 

Trigo 18 0,15 1,0 151 31 0,46 1,0 115 0,8 
Fonte: Adaptado de TACO – Tabela Brasileira de Composição de Alimentos [TACO, 2011]. 

 

2.1.2. Minerais na nutrição humana  

Uma dieta saudável é constituída de alimentos que forneçam ao organismo os 

nutrientes necessários e em quantidades adequadas para seu bom funcionamento. Os tipos 

de nutrientes encontrados nos alimentos são carboidratos, proteínas, lipídeos, vitaminas e 

sais minerais [TIRAPEGUI, 2006; PALERMO, 2008]. 

Os minerais são elementos essencialmente inorgânicos, normalmente metais, 

correspondendo entre de 4% e 5% da massa corpórea. São encontrados no organismo na 

forma de íons, úteis a uma variedade de funções como: cofatores de reações enzimáticas no 

equilíbrio ácido-base, no impulso nervoso, na atividade muscular e como elementos 

estruturais do corpo [TIRAPEGUI, 2006; PALERMO, 2008]. 

São classificados em três grupos de acordo com a quantidade em que se encontram 

no organismo. Os macroelementos correspondem aos minerais presentes em maiores 

quantidades (> 0,005% da massa corpórea). São eles: cálcio, fósforo, enxofre, magnésio, 

potássio e sódio. Os microelementos são os minerais encontrados em quantidades menores 

(< 0,005% da massa corpórea). Entre eles estão o cobre, cobalto, cromo, estanho, ferro, 

flúor, manganês, iodo, molibdênio, níquel, selênio, silício, vanádio, e zinco. Ainda há os 

elementos que são encontrados em níveis traço nos tecidos como o arsênio, boro, cádmio, 

chumbo, estrôncio, lítio, e mercúrio, que não apresentam função conhecida no organismo 

humano [PALERMO, 2008].  

O cálcio é o mineral mais abundante no corpo humano, seguido pelo fósforo. Juntos 

eles representam cerca de 3% da massa corpórea de um humano adulto. A maior parte 

desses minerais é encontrada na forma de cristais de hidroxiapatita [Ca10(PO4)6 (OH)2] nos 

ossos e dentes. Além de sua função estrutural, o cálcio e o fósforo tem funções importantes 
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em todo o organismo. Cerca de 1% do cálcio é encontrado no sangue, no fluido 

extracelular, nos músculos e em outros tecidos, sendo fundamental em funções como 

manutenção da pressão sanguínea, coagulação do sangue, transmissão de impulsos 

nervosos, contração muscular e secreção de hormônios como a insulina. Doenças como o 

raquitismo, osteomalácia e osteoporose estão ligadas a deficiência de cálcio no organismo 

[TIRAPEGUI, 2006; COZZOLINO, 2009; CARDOSO 2010].  

O fósforo atua como agente tamponante na manutenção do pH de sistemas ácido-

base, no armazenamento e transporte de energia proveniente do metabolismo de 

macroelementos e na ativação de diversas enzimas através da fosforilação. Está presente na 

estrutura da adenosina difosfato (ADP) e adenosina trifosfato (ATP), importantes em 

várias reações do metabolismo energético, além dos ácidos desoxirribonúcleico (DNA) e 

ribonúcleico (RNA) [TIRAPEGUI, 2006; COZZOLINO, 2009; CARDOSO 2010].  

O magnésio é, em conjunto ao cálcio e fósforo, um constituinte importante dos 

ossos e dentes. Atua, ainda, como cofator de mais de 300 enzimas do metabolismo 

intermediário. Sua principal função está relacionada à produção de energia no organismo, 

estabilizando a molécula do ATP na forma de Mg-ATP [TIRAPEGUI, 2006; CARDOSO 

2010] .  

O potássio, ao lado do sódio e cloro, possui um papel importante da regulação da 

pressão osmótica. Atua também na manutenção do equilíbrio ácido-base e na integridade 

celular, contração muscular, transmissão nervosa, síntese do glicogênio e no metabolismo 

proteico e de carboidratos [CARDOSO 2010; PALERMO, 2008].  

O enxofre compõe as estruturas dos cabelos, unhas e pele. Está presente, ainda, nos 

aminoácidos sulfurados, metionina, cistina e cisteína, e, consequentemente, em todas as 

proteínas do organismo [PALERMO, 2008]. 

O zinco, um microelemento, está contido em diversas enzimas e proteínas que 

participam do metabolismo de proteínas, carboidratos, lipídeos, e ácidos nucleicos. É 

indispensável para atividades de enzimas que participam da síntese de DNA e RNA. É, 

também, importante na síntese de vários hormônios, dentre eles a insulina, testosterona, 

corticosterona e hormônio do crescimento. Possui papel antioxidante e no desenvolvimento 

e integridade do sistema imune. Atua em uma variedade de funções celulares como a 
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transdução, transcrição e replicação. O retardo no crescimento humano, o hipoganodismo 

masculino e a redução da espermatogênese e esteroidogênese estão relacionados à 

deficiência de zinco no organismo [CARDOSO, 2010].  

O cobre é um elemento essencial ao homem e animais, além de desempenhar 

também um papel essencial no metabolismo das plantas. Sua essencialidade está ligada à 

sua incorporação a um grande número de enzimas e proteínas estruturais. O papel do cobre 

em atividades enzimáticas de oxirredução se deve à sua habilidade em funcionar como um 

elétron intermediário de transferência. Em alguns processos é requisitado como co-fator, é 

ainda, o principal componente de centros catalíticos de enzimas redox e sua presença é 

essencial em processos fisiológicos normais como respiração celular, síntese de melanina, 

biossíntese de tecido conectivo, defesa contra radicais livres e metabolismo de ferro 

intramolecular [AZEVEDO e CHAZIN, 2003]. 

A obtenção de cobre provém principalmente da dieta, onde sua concentração pode 

variar de 0,2 a 44 mg kg
-1

 do metal por massa seca de alimento. Os vegetais são a sua 

principal fonte na dieta, ainda que estes exijam um ataque mais efetivo das enzimas 

digestivas, quando comparado ao cobre contido nas proteínas animais. A 

biodisponibilidade e os mecanismos de absorção do cobre podem ser modificados pelo pH, 

outros macroelementos presentes na dieta e por fatores patológicos. Uma das principais 

consequências decorrente da deficiência de cobre é a anemia, pois este é componente de 

enzimas necessárias ao metabolismo do ferro [CARDOSO, 2010; AZEVEDO e CHAZIN, 

2003].  

O cobalto é essencial em concentrações traço a seres humanos, e outros mamíferos 

como componente da cobalamina (vitamina B12), onde atua como centro metálico. O 

corpo de um humano adulto contém cerca de 1 mg de cobalto, onde cerca de 85% está na 

forma de vitamina B12. A ingestão diária de cobalto varia entre 5 e 50 g em humanos, 

principalmente na forma inorgânica. A vitamina B12 representa apenas uma pequena 

fração. As consequências da deficiência deste metal no organismo humano estão 

relacionadas à deficiência de vitaminas B12, com sintomas de anemia e problemas no 

sistema nervoso. Apesar de sua essencialidade, doses excessivas podem causar vários 

efeitos adversos, entre eles podem ser citados o aumento dos glóbulos vermelhos no 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 25 - 

sangue, cardiomiopatia, e efeitos no sistema reprodutor masculino [LISON, 2007; GÁL et 

al., 2008]. 

O cromo existe em baixas concentrações na maioria dos alimentos. Porém, 

alimentos ácidos, que ficam em contato com superfícies de aço inoxidável durante a 

colheita e preparação, podem apresentar concentrações elevadas de cromo por conta das 

condições de lixiviação. O processamento dos alimentos remove uma alta porcentagem do 

cromo neles contidos. A toxicidade do cromo depende de seu estado de oxidação, sendo o 

cromo (IV) considerado mais tóxico do que o cromo (III) para os seres humanos. A 

elevada toxicidade do cormo (IV) está relacionada a grande facilidade que este possui em 

penetrar nas células. A essencialidade do cromo em humanos e animais está relacionado ao 

seu estado trivalente, desempenhando papel importante no metabolismo da glicose, 

gorduras e proteínas [AZEVEDO e CHAZIN, 2003]. 

O estrôncio pertence ao grupo II da tabela periódica, e apresenta características 

químicas semelhantes ao cálcio, funcionando como um substituto na biomineralização 

durante a formação do osso. Por este fato, medicamentos contendo o estrôncio para o 

tratamento da osteoporose têm sido desenvolvidos. É demonstrado que ranelato de 

estrôncio é responsável por reduzir a reabsorção dos ossos, aumentando a formação óssea, 

proporcionando um aumento em sua densidade mineral, e está relacionado com a redução 

proporcional na incidência de fraturas [CHEN, et al., 2012; BLASCHKO, et al., 2013]. 

O ferro é o metal ligante que atua como sítio ativo de proteínas do tipo heme. Suas 

principais funções no organismo estão relacionadas ao transporte de oxigênio através da 

hemoglobina (pulmões e células em geral) e mioglobina (músculos). O ferro funciona 

ainda como parte de sistemas enzimáticos em processos de produção de energia. A anemia 

ferropriva, doença que atinge cerca de três bilhões de indivíduos no mundo, é provocada 

pela insuficiência de hemoglobina na circulação, causada principalmente pela deficiência 

de ferro. Estudos mostram que a concentração de cobre influência na absorção de ferro 

pelo organismo [COZZOLINO, 2009; TIRAPEGUI, 2006].  

O manganês é um elemento essencial presente na formação dos ossos e no 

metabolismo de aminoácidos, colesterol e carboidratos. Ele está envolvido na ativação de 

uma variedade de enzimas. A deficiência deste elemento prejudica o crescimento, causa 
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osteoporose, diminuição das funções reprodutoras, defeitos no metabolismo de 

carboidratos (diabetes) e lipídeos, epilepsia e dificuldade de cicatrização [COZZOLINO, 

2009; CARDOSO, 2010]. 

O molibdênio também é um elemento essencial ao organismo animal. É constituinte 

de três enzimas presentes em mamíferos, sulfeto oxidase, xantina oxidase e aldeído 

oxidase, onde atua como co-fator em um complexo orgânico. A deficiência deste mineral 

no organismo afeta principalmente o metabolismo de aminoácidos sulfurados, quebra de 

nucleotídeos em ácido úrico, reações de hidrixilação e metabolismo de drogas e sustâncias 

tóxicas, funções estas realizadas por enzimas Mo-dependentes. Concentrações mais 

elevadas no organismo são encontradas no fígado, rins e ossos. O molibdênio é mantido 

em baixas concentrações, sendo rapidamente excretado através da urina, quando o 

consumo é excessivo [GUPTA e GUPTA, 2014; TURNLUND E FRIBERG, 2007]. 

Semelhante a outros microelementos, o níquel é essencial aos seres humanos em 

baixas concentrações. Ele participa de processos biológicos que auxiliam na absorção do 

ferro, bem como no metabolismo da adrenalina e glicose, e melhora a resistência dos 

ossos. A sua toxicidade é relativamente baixa, sendo que, quase todo metal ingerido pelos 

alimentos e água são excretados nas fezes, enquanto que aquele absorvido é eliminado na 

urina. No entanto, concentrações muito elevadas de níquel no organismo podem causar 

efeitos sub letais. Há ainda evidências de efeitos carcinogênicos causados pelo níquel. A 

maioria dos alimentos apresentam concentrações abaixo de 0,5 mg kg
-1

 de níquel por 

matéria seca, exceto o cacau, amendoim e nozes que apresentam concentrações acima de 

5,0 mg kg
-1

. As concentrações de níquel nos alimentos podem ser elevados em até 1 mg na 

ingestão diária, por conta da lixiviação de utensílios feitos de ligas metálicas e por meio da 

água encanada [AZEVEDO e CHAZIN, 2003; KLEIN e COSTA, 2007; GUPTA e 

GUPTA, 2014]. 

O antimônio é um elemento potencialmente tóxico e que não possui função 

biológica conhecida. Suas propriedades toxicológicas assemelham-se as do arsênio. Pode 

ser encontrado em diversos estados de oxidação, sendo o Sb (III) considerado o mais 

tóxico. Carnes, peixes, aves, legumes, cereais e vegetais contém cerca de 1 a 10 ng g
-1

 de 

antimônio por peso seco. Porém, não há evidências de absorção de antimônio a partir do 

trato gastrointestinal em humanos, sendo a inalação a sua principal via de contaminação. O 
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antimônio é excretado principalmente pela urina, sendo que até 90% de sua forma 

pentavalente pode ser eliminada em apenas 24 horas [GEBEL, 1997; SHTANGEEVA et 

al., 2011; TYLENDA e FOWLER, 2007]. 

O bário é um elemento considerado não essencial e pode apresentar toxicidade 

dependendo da forma química em que se encontra. O sulfato de bário é um sal utilizado na 

medicina como contraste em exames de raios X. Quando puro não apresenta toxicidade e 

caracteriza-se por possuir baixa solubilidade em água. Porém, outros sais mais solúveis 

como o cloreto de bário, mantêm o metal biodisponível ao organismo apresentando 

toxicidade. O caso mais famoso de mortes causadas por intoxicação com bário no Brasil 

ocorreu em 2003. Na ocasião o medicamento a base de sulfato de bário, Celobar®, foi 

sintetizado de forma errada e aplicado em pacientes submetidos a exames de radiografia 

[GONSALVES, 2009].  

Os alimentos e o cigarro constituem as principais fontes de exposição ao cádmio 

pela população em geral. A captação do cádmio pelos alimentos vegetais aumentam com a 

diminuição do pH do solo. Grãos e cereais concentram o cádmio e constituem a maior 

fonte de ingestão do metal. Em regiões não-contaminadas, a média diária de ingestão 

através de alimentos é na faixa de 10 a 40 g. Cerca de 50% do cádmio absorvido por 

qualquer via concentram-se principalmente no fígado e rins, sendo esses órgãos os 

principais alvos de sua toxicidade. Quanto a exposição crônica, a sua toxicidade se 

expressa nos rins em nível de túbulo proximal provocando dano celular com proteinúria, 

principalmente proteínas de baixa massa molecular, provoca ainda o decréscimo na 

absorção de fosfato e enzimas por humanos e animais. O cádmio apresenta ainda ações 

cardiotóxicas, altera o metabolismo de elementos como o zinco, ferro, cobre e selênio e 

interfere em complexos zinco-proteína que controlam a transcrição do DNA [AZEVEDO 

E CHAZIN, 2003]. 

A ANVISA, em sua Resolução RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005, aprovou o 

regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) de proteínas, vitaminas e 

minerais. Neste documento foi estabelecida a quantidade de minerais que deve ser 

consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da maior parte dos 

indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia [ANVISA
b
, 2005]. Estes dados são 

apresentados na Tabela 3.  
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Tabela 3. Valores IDR de alguns minerais para diversos grupos populacionais. 

Grupo 

populacional 

Ca 

(mg) 

Cr 

(g) 

Cu  

(g) 

F 

(mg) 

Fe 

(mg) 

I 

(g) 

Mg 

(mg) 

Mn 

(mg) 

Mo 

(g) 

P 

(mg) 

Se 

(g) 

Zn 

(mg) 

Adultos 1000 35 900 4,0 14 130 260 2,3 45 700 34 7,0 

Crianças  

1 - 3 anos 
500 11 340 0,7 6,0 75 60 1,2 17 460 17 4,1 

Crianças  

4 - 6 anos 
600 15 440 1,0 6,0 110 73 1,5 22 500 21 5,1 

Crianças  

7 - 10 anos 
700 15 440 2,0 9,0 100 100 1,5 22 1250 21 5,6 

Gestantes  1200 30 1000 3 27 200 220 2,0 50 1250 30 11 

Lactantes 1000 45 1300 3 15 200 270 2,6 50 1250 35 9,5 
Fonte: [ANVISA

b
, 2005]. 

 

2.2. Preparo de amostras para determinação de constituintes inorgânicos 

 

O preparo de amostras envolve processos que vão desde a simples diluição até a 

digestão parcial ou total da amostra.  É a etapa mais crítica de todo o procedimento 

analítico. A maior parte do tempo de análise é gasto nesta etapa (aproximadanete 61%), 

além de ser considerada a principal fonte de erros e contaminantes inerentes à manipulação 

e uso de reagentes de baixa qualidade e vidrarias mal descontaminadas, influenciando na 

qualidade e confiabilidade dos resultados [OLIVEIRA, 2003 e ARAUJO, 2007]. 

Normalmente, a análise elementar de sólidos requer a amostra na forma de solução. 

Isto será possível com o uso de reagentes oxidantes e fontes de energia, capazes de romper 

algumas ligações e estruturas cristalinas, promovendo a digestão parcial ou total do sólido. 

A decomposição via seca e via úmida são os dois procedimentos geralmente utilizados no 

preparo de amostras sólidas [CASTRO et al., 2009; OLIVEIRA, 2003].  

A decomposição via seca é promovida pela fusão ou calcinação da amostra. É 

empregada, principalmente, em silicatos, material refratário, alguns óxidos minerais e ligas 

de ferro. Requer temperaturas entre 300 e 1000 ºC, podendo ser alcançadas por 
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aquecimento em chama ou micro-ondas. O risco de contaminação e perda do analito por 

volatilização são algumas de suas desvantagens [OLIVEIRA, 2003]. 

Na decomposição via úmida, a matéria orgânica presente na matriz é decomposta 

com o uso de agentes oxidantes, agentes auxiliares, bem como pela mistura entre eles. Os 

reagentes mais comumente utilizados são ácido nítrico, ácido clorídrico, ácido sulfúrico, 

ácido fluorídrico, ácido fosfórico, ácido perclórico, peróxido de hidrogênio, entre outros 

[OLIVEIRA, 2003].  

A decomposição via úmida pode ser realizada em sistema aberto e a altas 

temperaturas e pressões usando um sistema fechado, o qual acelera o processo de 

decomposição do material, utilizando pouca quantidade de reagentes, além de minimizar a 

perda dos analitos por volatilização. Para acelerar o processo de digestão, além do método 

tradicional de aquecimento em bloco digestor, são utilizadas outras fontes de energia como 

ultrassom, radiação ultravioleta e micro-ondas [OLIVEIRA, 2003, CAPOTE E CASTRO, 

2007].  

O uso dessas fontes alternativas acelera o processo de digestão/extração possibilita, 

ainda, o emprego de ácidos diluídos e o desenvolvimento de sistemas on line, propiciando 

mais praticidade no tratamento das amostras e na redução dos riscos e desvantagens de se 

trabalhar com ácidos concentrados. A Tabela 4 elenca o uso de diversas fontes de energia 

no preparo de amostras de alimentos para determinação de constituintes inorgânicos. 
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Tabela 4. Tipos de fontes de energia utilizadas no preparo de amostras de alimentos para 

determinação de constituintes inorgânicos. 

Alimento Analitos Reagentes 
Fonte de 

energia 

Técnica de 

análise 
Referência 

Chocolate em 

pó, ostras, 

farinha de 

trigo e farinha 

de milho 

 

Cu e Zn 
HNO3 e 

H2O2  

Bloco 

digestor 
FS FAAS 

[FERREIRA 

et al., 2008] 

Folhas de 

alface e 

repolho 

Ca, Mg, Mn e 

Zn 
HNO3 Ultrassom FAAS 

[NASCENTES 

et al., 2001] 

Sementes e 

nozes 

Al, B Ba, Ca, 

Cl, Cu, Fe, K, 

P, Mg, Mn, S, 

Si, Sr e Zn 

HNO3 e 

H2O2  
Micro-ondas ICP-MS 

[NAOZUKA 

et al., 2011] 

Frutas, folhas 

e tubérculos 

Co,Cu, Fe, 

Ni, Pb e Zn 
H2O2 

Radiação 

ultra-violeta 

PIXE e ED 

XRF 

[SOLAR et al., 

2008] 

FAAS – espectrometria de absorção atômica com chama / FS FAAS – espectrometria de absorção atômica 

em chama multielementar sequencial / ICP MS – espectrometria de massas com plasma acoplado 

indutivamente / PIXE – emissão de raios X induzidos por partículas / ED XRF – espectrometria de 

fluorescência de raio X com energia dispersiva. 

 

O uso de ácidos diluídos em digestão assistida por micro-ondas mostra-se uma boa 

alternativa no preparo de amostra. Sua aplicação em preparo de diversos tipos de materiais 

orgânicos já encontra-se consolidada na literatura [COSTA et al. 2013; GONZALES et al., 

2009; CASTRO et al. 2009; BIZZI et al. 2011, BIZZI et al. 2014]. Possui as vantagens de 

utilizar pequenas quantidades de reagentes, gera menos resíduos, diminui os valores 

analíticos dos brancos, e resulta em soluções com baixa acidez, que são ideais para serem 

introduzidas nos equipamentos de análise [ARAÚJO et al., 2002; BIZZI et al., 2011].  

As soluções diluídas de ácidos absorvem mais intensamente as radiações micro-

ondas, devido a sua maior quantidade de água, aumentando a eficiência do processo 

[SOYLAK et al., 2007 ]. O ácido nítrico é bastante utilizado na decomposição da matéria 

orgânica por ter uma conhecida capacidade oxidante para este tipo de matriz e simples 

purificação [GONZALES et al., 2009]. Normalmente, agentes oxidantes auxiliares são 

necessários quando são utilizados ácidos diluídos, e o mais comum é o peróxido de 
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hidrogênio [ARAÚJO et al., 2002]. Estudos recentes demonstram que a eficiência da 

decomposição das amostras, quando é utilizado uma mistura de ácido nítrico diluído e 

peróxido de hidrogênio, está relacionada com a regeneração do ácido no meio reacional 

[CASTRO et al., 2009; BIZZI et al. 2011]. 

 

2.3. Técnicas espectroanalíticas empregadas na análise elementar 

 

As técnicas espectroanalíticas são amplamente utilizadas na determinação 

elementar de amostras ambientais, biológicas e alimentos. Possuem a versatilidade de 

analisar matrizes complexas na forma líquida, sólida e até gasosa [BOSS e FREDEEN, 

1997].  

Entre as técnicas de espectrometria atômica mais empregadas, a espectrometria de 

absorção atômica com chama (FAAS) [SOYLAK et al., 2007 ] e a espectrometria de 

absorção atômica com atomização eletrotérmica em forno de grafite (GF AAS) [ARAUJO
b
 

et al., 2008], e as técnicas que utilizam o plasma indutivamente acoplado (ICP) como fonte 

de energia, tais como a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP OES) [COSTA et al. 2013] e a espectrometria de massas com plasma 

indutivamente acoplado (ICP-MS) [NARDI et al. 2009] são amplamente aplicadas. Cada 

uma delas possui características peculiares que devem ser consideradas na hora da escolha 

da técnica, tendo em vista o custo das análises, a quantidade de elementos a serem 

determinados, a sensibilidade desejada, entre outras variáveis. 
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2.3.1. O plasma como fonte de energética de excitação  na espectrometria atômica  

 

O plasma indutivamente acoplado (ICP) é a fonte de energética de excitação de 

átomos e íons mais comum utilizada na espectrometria de massa e de emissão óptica. Este 

fato se justifica por sua grande eficiência de atomização e ionização dos elementos, 

fazendo com que praticamente todos os constituintes da amostra estejam excitados, não 

havendo a presença de constituintes na forma de moléculas na região analítica do plasma 

[BOSS E FREDEEN, 1997; SNEDDON e VINCENT, 2008].  

O sistema do equipamento de ICP consiste em uma tocha formada por três tubos de 

quartzo que são circundados por uma bobina acoplada a um gerador de potência de rádio 

frequência (RF). Normalmente, o plasma é formado a partir de um gás parcialmente 

ionizado, que é aspirado através da tocha, onde uma potência de RF é aplicada à bobina 

produzindo um intenso campo magnético. Uma faísca é produzida para iniciar a produção 

de elétrons no gás, que por sua vez, colidem e ionizam outros átomos de argônio formando, 

finalmente, o plasma constituído de átomos, íons e elétrons [BOSS e FREDEEN, 1997; 

SNEDDON E VINCENT, 2008]. 

 

2.3.2. Espectrometria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente  

 

Com o avanço tecnológico no sentido do desenvolvimento de novos e melhores 

componentes (dispositivos de introdução de amostras, tipo da tocha e detectores), o uso da 

técnica de ICP OES tornou-se atrativa nas análises químicas [MERMET, 2005 e BOSS E 

FREDEEN, 1997]. A técnica se caracteriza por ser multielementar, além de possibilitar a 

construção de curvas de calibração lineares em até cinco ordens de grandeza, tornando-a 

mais vantajosa frente às técnicas de AAS [BOSS E FREDEEN, 1997; SILVA et al., 2002; 

BOA MORTE  et al., 2008].  

A técnica ICP OES possui menor sensibilidade e apresenta maiores limites de 

detecção, quando comparado às técnicas de ICP-MS e a GF AAS. Porém, equipamentos 
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que possuem configuração axial possibilitam determinação na ordem de g L
-1 

para alguns 

elementos [TREVIZAN e NÓBREGA, 2007 e BUTCHER, 2010]. Quando comparada à 

técnica de ICP-MS, possui menor custo de análise e apresenta menos influência de 

interferentes da matriz [BOSS e FREDEEN, 1997]. 

Os equipamentos de ICP OES são compostos basicamente por um gerador de 

potência de rádio frequência (RF), um nebulizador pneumático associado a uma câmara de 

nebulização, uma tocha (onde é formado o plasma), um sistema de dispersão da radiação 

luminosa, um detector e um computador para aquisição e processamento dos dados 

[MERMET, 2005].  

A amostra, na forma de solução, é aspirada e convertida em aerossol no sistema de 

nebulização. Em contato com o plasma, os constituintes são primeiramente dessolvatados, 

vaporizados e atomizados, e posteriormente excitados ou ionizados. Os átomos e íons 

excitados emitem suas radiações características que são coletadas por um dispositivo, que 

as separam por comprimento de onda. A radiação detectada é transformada em sinal 

analítico, cuja intensidade é diretamente proporcional à concentração de cada elemento na 

amostra, tornando a técnica seletiva e específica para muitos elementos [BOSS e 

FREDEEN, 1997]. 

 

2.3.3. Espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente 

 

A espectrometria de massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) 

aplicada à análise de constituintes inorgânicos ocupa um lugar de grande destaque na 

química analítica moderna, e é amplamente utilizada nos laboratórios de pesquisa e rotina 

espalhados mundialmente por ser uma técnica multielementar, que possibilita a 

determinação de cerca de 90% dos elementos da tabela periódica com alta sensibilidade, 

alcançando limites de detecção para alguns elementos em até três ordem de grandeza 

menores quando comparados aos obtidos por espectrometria de emissão óptica. Permite a 

construção de curvas de calibração com até seis ordens de grandeza e determinação da 
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razão isotópica dos elementos [HOLLER, SKOOG e CROUCH, 2009; BECKER, 2007; 

HOUK, GRAY e JARVIS, 1996].  

Semelhantemente à espectrometria emissão óptica, os espectrômetros de massas 

para a determinação de inorgânicos utilizam o plasma indutivamente acoplado como 

principal fonte de geração de átomos e íons [BECKER, 2007]. Basicamente, um 

espectrômetro de massas é constituído por um sistema de introdução de amostra, composto 

por um nebulizador e uma câmera de nebulização, um sistema de plasma indutivamente 

acoplado como fonte de energia, e um espectrômetro de massas dividido entre interface, 

um sistema analisador de massas e um sistema de detecção iônica [BECKER, 2007].  

O cone de amostragem e o skimmer são componentes críticos da interface de um 

espectrômetro que é responsável por extrair do plasma uma fração representativa da 

amostra para ser transportada ao analisador de massas. Neste último, normalmente em um 

analisador quadrupolo, os feixes iônicos são separados de acordo com suas razões massa-

carga (m/z), e detectados por um detector iônico que faz a contagem dos íons contidos em 

cada faixa isotópica [HOUK, GRAY e JARVIS, 1996]. Todos os componentes do 

espectrômetro de massas são mantidos a baixa pressão por um sistema gerador de vácuo, a 

fim de garantir que os íons sejam transportados com o mínimo de colisões possíveis e 

assim, permaneçam na forma de íons livres [HOUK, GRAY e JARVIS, 1996; HOLLER, 

SKOOG e CROUCH, 2009].  

Como a maioria das técnicas instrumentais, as técnicas de ICP OES e ICP-MS não 

fornecem resultados absolutos, portanto, sua aplicação quantitativa é feita a partir da 

comparação da intensidade do sinal analítico obtido para uma amostra com o sinal de um 

padrão de referência com concentrações conhecidas. Exceto, a calibração por diluição 

isotópica realizada pelo ICP-MS apresenta status de método absoulto pela União 

Internacional da Química Pura e Aplicada (IUPAC). Diante disto, a calibração externa 

utilizando padrões aquosos, é um método simples e o mais usado em análises quantitativas 

por ICP OES e ICP-MS [HOUK, GRAY e JARVIS, 1996]. 

A padronização interna é frequentemente utilizada junto à calibração externa, onde 

um padrão interno é adicionado às soluções padrão, amostras e brancos para corrigir 

efeitos ocorridos pela instabilidade do plasma, fenômenos de transporte da amostra, 
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flutuações dos sinais de curto e longo prazo, além de efeitos não específicos da matriz 

[HOUK, GRAY e JARVIS, 1996; BECKER, 2007]. 

A escolha do padrão interno é feita preferencialmente por aqueles elementos que 

estão ausentes nas amostras, possui potencial de ionização semelhante aos analitos e são 

isentos de interferências isobáricas ou poliatômicas. Comumente, o 
115

In e 
103

Rh são 

utilizados como padrões internos em ICP-MS, pois encontram-se no centro do intervalo de 

massas dos analitos, não são encontrados na maioria das amostras, não sofrem 

interferências poliatômicas e são facilmente ionizáveis [HOUK, GRAY e JARVIS, 1996; 

HOLLER, SKOOG e CROUCH, 2009]. 

 

2.3.4. Ferramentas quimiométricas utilizadas para otimização de métodos analíticos e 

tratamento de dados 

 

2.3.4.1. Planejamento de experimentos  

Os planejamentos experimentais são ferramentas quimiométricas que auxiliam na 

otimização de métodos analíticos. Eles baseiam-se na variação univariada ou simultânea 

das variáveis em um número específico de níveis a fim de se obter todas as combinações 

possíveis entre as variáveis em relação uma ou mais respostas. No planejamento 

simultâneo também é possível avaliar os efeitos de suas interações [FERREIRA et al., 

2007; BEZERRA et al., 2008].  

Existem dois tipos de variáveis a serem definidas durante um procedimento de 

otimização: as respostas, que são as variáveis dependentes, podendo ser classificada como 

qualitativa ou quantitativa, e os fatores, que são as variáveis independentes [FERREIRA et 

al., 2007].  

O processo de otimização pode ser dividido em três estágios: (1) definir as 

respostas a serem otimizadas; (2) definir os fatores a serem avaliados e (3) selecionar a 

combinação de níveis dos fatores que resultem na melhor resposta para o sistema 

[BEZERRA et al., 2008]. 
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Os planejamentos fatoriais completos, classificados como planejamentos 

experimentais de primeira ordem, são utilizados quando os dados experimentais ajustam-se 

a um modelo matemático linear, em que todos os fatores são avaliados em apenas dois 

níveis. Devido a sua simplicidade e baixos custos, os planejamentos fatoriais são bastante 

utilizados em estudos preliminares nas etapas iniciais de otimização, sendo uma de suas 

vantagens, possibilitar a avaliação da significância das variáveis em relação à resposta 

[FERREIRA et al., 2007; BEZERRA et al., 2008].  

Porém, quando a função da resposta, obtida a partir dos dados experimentais, não 

ajustam-se a um modelo linear, planejamentos experimentais de segunda ordem, que 

descrevem funções quadráticas, podem ser utilizados, como o planejamento fatorial 

completo de três níveis, o composto central, o Box-Behnken e os planejamentos Doehlert 

[BEZERRA et al., 2008]. 

Sendo assim, a metodologia de superfície de resposta (MSR) é definida como uma 

coleção de técnicas matemáticas e estatísticas baseadas no ajuste de uma função polinomial 

a dados experimentais, que podem descrever o comportamento de um conjunto de dados 

com o objetivo de fazer previsões estatísticas [BEZERRA et al., 2008]. 

A MSR baseia-se em modelos quadráticos e consegue descrever regiões 

experimentais curvas, assim, permite a localização exata do valor ótimo de cada variável 

(regiões de máximo e mínimo) se ele estiver dentro do campo experimental estudado ou 

indica em que direção este valor se encontra. É um planejamento experimental simultâneo, 

e por isso é indicado para interpretação de resultados de métodos que não gerem respostas 

imediatas [BEZERRA et al., 2008]. 

O processo de otimização poderá envolver várias respostas em que, uma superfície 

de resposta para cada variável deverá ser gerada. Uma alternativa para este caso é utilizar 

uma única função de resposta global (RG), que leve em conta todas as respostas a serem 

determinadas para se obter uma superfície de resposta única, permitindo a análise de todas 

as respostas de forma simultânea [FERREIRA et al., 2008] 

2.3.4.2. Técnicas de análise exploratória de dados  
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O desenvolvimento da Química Analítica está intimamente ligado aos avanços dos 

instrumentos de análise. Estes são capazes de determinar concentrações cada vez menores 

de praticamente todos os elementos da tabela periódica, gerando, assim, uma vasta gama 

de dados a serem tratados e interpretados, sendo necessário o uso de ferramentas 

quimiométricas com a finalidade de extrair o máximo de informações úteis [ARAUJO, 

2007; BERRUETA et al., 2007].  

A análise de componentes principais (PCA) e a análise de agrupamento hierárquico 

(HCA) são exemplos de técnicas de análise exploratórias de dados utilizadas 

principalmente para se obter informação sobre a similaridade entre as amostras e relações 

entre as diversas variáveis estudadas [STANIMIROVA et al., 2005; BERRUETA et al., 

2007]. 

A técnica de PCA é amplamente utilizada na análise exploratória de dados para 

diversas áreas de conhecimentos, como Biologia, Geologia, Geografia, Química, e entre 

outras. Ela transforma as variáveis medidas originalmente em um novo conjunto de 

variáveis chamadas de componentes principais (PC). Estes, por sua vez, são construídos a 

partir da combinação linear das variáveis originais e permitem que as informações sejam 

agregadas de duas maneiras: por meio da identificação das relações entre diferentes 

observações que compõem a matriz de escores (scores) e por meio da determinação das 

relações entre as diferentes variáveis do conjunto de dados, conhecido como matriz de 

pesos (loadings) [SAAVEDRA et al., 2013; BERRUETA et al., 2007].  

Os eixos formados representam as direções de maior variância nos dados, onde a 

primeira componente principal (PC1) está localizada ao longo da direção de maior 

variância, a segunda componente principal (PC2) representa o máximo da variância 

residual dos dados e assim por diante, até a variância total dos dados serem levadas em 

conta. Todas as PCs são ortogonais entre si não havendo alguma correlação entre os 

mesmos [SAAVEDRA et al., 2013; BERRUETA et al., 2007]. 

Por outro lado, a HCA tem por finalidade classificar os objetos em categorias ou 

grupos de acordo com suas similaridades ou distância (distância Euclidiana, distância de 

Manhattan, etc). Primeiramente, os pares de objetos que possuem maior similaridade são 

agrupados em um único grupo, posteriormente, os pares de grupos similares são 
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agrupados. O grau de similaridade decresce ao passo que são formados subgrupos até ser 

formado um único grupo. O dendograma é uma representação gráfica típica em HCA 

[BIGLARI et al., 2009; FORINA, at al., 2002; QUESTIER et al., 2002; BERRUETA et 

al., 2007].  

As técnicas exploratórias de dados citadas anteriormente se completam e 

possibilitam uma análise classificatória mais profunda dos dados. Por este fato são 

amplamente utilizadas na classificação e investigação da qualidade e autenticidade de 

alimentos a partir de sua composição elementar. 

No trabalho desenvolvido por Araujo e colaboradores, foi avaliada a composição 

mineral da farinha de trigo consumida no Brasil, onde os resultados obtidos para a 

determinação de Ca, Cu, Mg, Mn, Fe, P, K, e Zn em 54 amostras, foram avaliados usando 

as técnicas exploratórias de dados: PCA e HCA. A partir dos dados das concentrações 

minerais das 54 amostras foram observados a formação de três grupos, onde o primeiro 

grupo é constituído de 41 amostras que apresentam uma distribuição uniforme sem 

apresentar novas tendências ou agrupamentos. Um segundo grupo constituído por 8 

amostras que possuem altas concentrações de Ca e P e ainda um terceiro grupo constituído 

por 5 amostras com altas concentrações em Fe [ARAUJO, et al., 2008]. 

Sperkova e Suchanek determinaram 27 elementos químicos (Al, As, Ba, Ca, Ce, 

Co, Cr, Cs, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo. Na, Ni, Pb, Rb, Sb, Sri, Sr, Th, U, V, Y e Zn) 

empregando a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) e a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) em 

cinquenta e três amostras de vinhos de diferentes regiões da Bohemia (República Tcheca). 

Destes elementos determinados pelas técnicas espectroanalíticas, doze metais (Al, Ba, Ca, 

Co, K, Li, Mg, Mn, Mo, Rb, Sr, V) e a relação entre três deles (Sr/Ba, Sr/Ca, Sr/Mg) 

obtiveram bons resultados, contribuindo assim para a classificação dos vinhos. O estudo 

envolveu PCA para identificar grupos de metais presentes em determinada região, pois o 

conteúdo dos elementos dos vinhos é influenciado por vários fatores, como tipo de solo, de 

fertilizantes e necessariamente, as condições de processamento. Entretanto, traços de 

alguns elementos são característicos da região de Bohemia, sendo um bom determinante 

para a classificação da origem do vinho através de um método supervisionado como 

análise discriminantes (DA) [SPERKOVA e SUCHANEK, 2005]. 
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Tormen e colaboradores desenvolveram um método para a determinação de Ca, Cd, 

Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb, Sr, V e Zn em 19 amostras de sucos de frutas 

industrializados de 7 marcas distintas por ICP-MS. A composição elementar das amostras 

foi avaliada por técnicas multivariadas de análise, PCA e HCA, mostrando que as amostras 

agrupam-se por marcas e não por sabores, provavelmente devido as características do solo 

em que a planta foi cultivada e as diferentes condições de processamento e de 

armazenamento usado por diferentes marcas, incluindo água e aditivos [TORMEN et al., 

2011]. 

No trabalho realizado por Grembecka e Szefer foram determinados um total de 14 

elementos, dentre eles Ca, Mg, K, Na, P, Co, Mn, Fe,Cr, Ni, Zn, Cu, Cd, e Pb, por 

espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS) e por esctrofotometria de 

absorção molecular na região do ultravioleta e visível em 66 amostras de mel e produtos 

apícolas com diversas origens botânicas e provenientes de diferentes regiões da Europa. Os 

resultados foram submetidos à análise multivariada, incluindo técnicas como PCA e HCA, 

a fim de avaliar a existência de padrões de dados e a possibilidade de classificação de méis 

de diferentes origens botânicas de acordo com o seu conteúdo mineral. A partir desse 

estudo, os autores puderam concluir que existe uma influência significativa da 

proveniência botânica e geológica, bem como dos processamentos tecnológicos sobre a 

composição elementar dos méis e produtos apícolas, sendo as técnicas multivariadas de 

análise de dados ferramentas eficientes que podem ser aplicada com sucesso a investigação 

da qualidade dos alimentos e  avaliação de sua autenticidade [GREMBECKA e SZEFER, 

2013]. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Geral 
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Este trabalho teve como finalidade a otimização de métodos analíticos para a 

determinação dos constituintes inorgânicos em farinhas de mandioca, milho e trigo, 

comercializados principalmente na cidade de Aracaju/SE .  

3.2. Específicos 

- Utilizar um planejamento fatorial 2
2
 completo para avaliar a eficiência da digestão 

via úmida assistida por micro-ondas na decomposição da matéria orgânica das amostras de 

farinhas, usando uma mistura de HNO3 e H2O2 diluídos; 

- Utilizar um planejamento fatorial 3
2
 para otimizar as condições operacionais do 

ICP OES (potência de rádio frequência e a vazão do gás de nebulização) com o intuito de 

obter uma razão das intensidades do magnésio iônico e do magnésio atômico (Mg II / Mg 

I) que garanta uma condição de robustez do plasma; 

- Otimizar as condições operacionais do ICP-MS; 

- Caracterizar os métodos analíticos propostos quanto a sua exatidão e precisão, 

utilizando a análise de materiais de referência certificados (CRM); 

- Aplicar os métodos analíticos otimizados em amostras de farinhas de mandioca, 

milho e trigo comercializadas na cidade de Aracaju/SE, Brasil; 

- Usar técnicas de análise exploratória de dados, tais como a análise de 

componentes principais (PCA) e a análise de agrupamento hierárquico (HCA), para 

auxiliar na caracterização das amostras de farinhas de mandioca, milho e trigo quanto a sua 

composição mineral. 
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4. USO DO PLANEJAMENTO FATORIAL COMO FERRAMENTA 

QUIMIOMÉTRICA NA OTIMIZAÇÃO MULTIVARIADA DE UM MÉTODO 

ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO DE CONSTITUINTES INORGÂNICOS 

EM FARINHAS POR ICP OES 

 

4.1. Equipamentos e materiais utilizados 

 

4.1.1. Instrumentos 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi utilizados os seguintes equipamentos:  

- Forno de micro-ondas (Mars Xpress, modelo CEM 3100, EUA) com sistema de 

monitoramento de pressão e temperatura para os frascos durante a aplicação do programa 

de aquecimento com capacidade para até 40 frascos reacionais; 

- Sistema de purificação de água por osmose reversa (GEAHAKA, modelo OS – 20 

LX, São Paulo, Brasil); 

- Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) 

com configuração axial, (Varian, modelo ES-720, Mulgrave, Austrália). O equipamento 

encontra-se instalado no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS), 

localizado na Rua Campo do Brito, 371, Aracaju/SE.  

 

4.1.1. Reagentes e soluções padrão 

Os reagentes utilizados foram todos de grau analítico. As soluções utilizadas neste 

trabalho foram preparadas usando água deionizada. O ácido nítrico (HNO3) e o peróxido 

de hidrogênio (H2O2) são de grau analítico (Merck, USA). 

As soluções para a calibração externa instrumental foram preparadas a partir de 

soluções padrão multielementar Specsol
® 

em concentrações de 100 mg L
-1

 para Ag, Al, B, 

Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, V e Zn e até 1000 mg L
-1

 para 

os elementos presentes em elevadas concentrações nas amostras (Ca, K, Mg, Al, Fe, Na, P 
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e S). Uma solução padrão de 10.000 mg L
-1

 de carbono (Specsol
®
) foi utilizada para 

construção da curva de calibração externa para determinação de carbono residual.  

O argônio utilizado no ICP OES foi de pureza 99,99% (White Martins, São 

Paulo/SP). As curvas de calibração externas foram preparadas com concentração entre 0,1 

e 2,0 mg L
-1

 Al, Ba, Ca Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, P, S, e Zn e entre 5,0 e 200 mg L
-1

 for Ca, 

Mg, K, P e S. Para determinação do carbono residual foi construída um curva de calibração 

externa entre 500 e 5000 mg L
-1

. Foram construídos sete pontos para cada curva de 

calibração, incluindo o zero de concentração.  

 

4.1.2. Descontaminação dos materiais 

 

Os materiais utilizados nas análises foram previamente descontaminados em 

solução de HNO3 a 10% (m v
-1

) por no mínimo 24 h. Em seguida, foram lavados com água 

deionizada e secos à temperatura ambiente [KRUG, 2006].  

 

4.1.3. Amostras de farinhas e materiais de referência certificado 

 

As trinta e oito amostras de farinhas de mandioca (28), milho (04) e trigo (06) 

avaliadas neste trabalho foram adquiridas em supermercados e no Mercado Municipal da 

cidade de Aracaju, Sergipe. As amostras foram trituradas para atingir granulometria menor 

do que 150 µm. Em seguida, elas foram estocadas em frascos de polietileno em local seco 

e arejado.  

Foram utilizados três materiais de referência certificados (CRMs) para avaliar a 

precisão e a exatidão dos métodos propostos: farinha de trigo (NIST 1567a) e a farinha de 

arroz (NIST 1568a) ambos  certificados pelo National Institute of Standards & Technology 

(Gaithersburg, MD, USA); e a folha de chá (NCS DC 73351) certificado pelo China 

National Analysis Center for Iron and Steel. 
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4.2. Digestão ácida assistida por micro-ondas 

 

Foi pesado cerca de 0,2 g de amostra de cada farinha, a qual foi transferida para 

tubos de politetrafluoretileno (PTFE). Posteriormente, foram adicionados 1,4 mL de HNO3 

(65% m v
-1

), 1,7 mL de H2O2 (30% m m
-1

) e 6,9 mL de água deionizada para completar 

um volume final de 10 mL.  

Após um tempo de 30 minutos com o sistema aberto para ação da mistura oxidante, 

os tubos foram fechados e mantidos em forno de micro-ondas para completa digestão das 

amostras, de acordo com programa de aquecimento mostrado na Tabela 5.  

Tabela 5. Programa de aquecimento em forno de micro-ondas. 

 

 

 

As soluções resultantes, contendo o digerido das amostras, foram transferidas para 

frascos de polietileno do tipo flaconete de 50 mL e diluídas para 15,0 mL com água 

deionizada. A cada batelada de digestão foram feitos três soluções do branco dos 

reagentes, seguindo o mesmo procedimento descrito anteriormente. A proporção de acido 

nítrico e peróxido de hidrogênio empregado no preparo das amostras foi otimizado usando 

um planejamento fatorial 2
k
 completo. As análises nas amostras de farinha de mandioca, 

milho e trigo como os três CRMs foram realizadas em triplicata.  

 

4.3. Análise das amostras 

A determinação dos constituintes inorgânicos das amostras foi feita por 

espectrômetria de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES). O 

equipamento encontra-se instalado no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de 

Sergipe (ITPS), que fica localizado na Rua Campo do Brito, 371, em Aracaju/SE.    Para a 

calibração do equipamento foram realizadas as curvas de calibração externas em meio de 

Etapa Potência (W) Tempo (min) Temperatura (ºC)  Rampa (min) 

1 400 5 180 15 

2 1200 5 180 5 
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ácido nítrico 1,0 mol L
-1

. As principais características e as condições operacionais do 

equipamento são apresentadas na Tabela 6. 

Tabela 6. Características e condições operacionais utilizadas no ICP OES. 

Parâmetros 
Valor Experimental / 

Característica 

Potência de rádio frequência (W) 1200 

Vazão do gás no plasma (L min
-1

) 15,0 

Vazão do gás auxiliar (L min
-1

) 1,5 

Vazão do gás de nebulização (L min
-1

) 0,8 

Tipo de nebulizador Concêntrico (Sea Spray) 

Câmara de nebulização Tipo Ciclônica 

Replicatas 3 

Diâmetro do tubo injetor (mm) 2,4 

Tempo de sinal de integração (s) 1,0 

Comprimentos de onda* (nm) 

Al I (237,312)  Ba II (233,527) 

C I (193,026) Ca I (422,673) 

Fe II (234,350) Cu I (327,395) 

Mg I (285,213) K I (769,897) 

P I (178,222) Mn II (260,569) 

Zn II (202,548) S I (181,972) 

* I – Linha atômica, II – Linha iônica. 

As determinações foram realizadas em triplicata, e os dados estão apresentados 

como média ± desvio padrão.  O tratamento dos dados do planejamento dos experimentos 

foi executado no software STATISTICA 8.0
®

. 

A análise do teor de carbono total das amostras de farinhas foi realizada em um 

analisador elementar LECO CHN628 e os resultados tratados em por meio do Software 
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CHN628 versão 1,30. O equipamento foi operado com o Hélio (99,995%) e oxigênio 

(99,990%) com forno de temperatura a 950 °. Outros parâmetros foram ajustados para 

melhor sensibilidade. O equipamento foi calibrado com padrão de EDTA (41,0% C, 5,5% 

de H e 9,5% de N), utilizando o intervalo de massa entre 10 - 200 mg. O padrão e as 

amostras foram analisadas usando 100 mg de amostras orgânicas e 200 mg para amostras 

inorgânicas em uma folha de estanho. 

 

4.3. Resultados e Discussão 

 

4.3.1. Otimização da digestão das amostras assistidas por micro-ondas 

 

Para a otimização da digestão das amostras assistida por micro-ondas, foi realizado 

um planejamento fatorial de dois níveis (2
k
) com triplicata do ponto central, para obter as 

proporções ideais dos reagente usados na digestão. O planejamento fatorial teve como 

fatores as concentrações diluídas de HNO3 e H2O2. Segundo Castro et al., 2009, o uso dos 

reagentes diluídos tem eficiência comprovada em digestão de matérias orgânicas, 

melhorando os valores das concentrações das soluções branco, reduzindo assim os limites 

de quantificação, a quantidade de resíduos gerados e os danos ao equipamento, quando 

comparados com os ácidos concentrados no processo [CASTRO et al., 2009].  

A eficiência da decomposição da matéria orgânica (EDMO) foi utilizada como 

resposta para avaliar a eficácia do processo de digestão [COSTA et al., 2013]. Este 

parâmetro pode ser utilizado quando a digestão gera uma solução aquosa homogênea. A 

EDMO foi expressa em porcentagem e pode ser calculada pela Equação 1.                                                                                    

                                                                                                   Equação (1) 

em que, CT é o teor de carbono total e CR é o teor de carbono residual [CASTRO et al., 

2009]. O teor de carbono total foi determinado por análise elementar (CNH) apresentando 

valores de 38,37; 38,86 e 38,39 % em carbono para as farinhas de trigo, mandioca e milho, 

respectivamente. Para os experimentos foi considerada uma massa de amostra de farinha 

EDMO =  
𝐶𝑇 −𝐶𝑅

𝐶𝑇
  x 100                                    
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igual a 0,20 g. O teor de carbono residual foi determinado experimentalmente por ICP 

OES, utilizando a linha de emissão do carbono em 193,026 nm [NAOZUKA et al., 2011].  

A matriz do planejamento experimental com os resultados da EDMO é mostrada na 

Tabela 7 para a digestão dos três tipos de farinhas usadas neste trabalho (farinha de 

mandioca, farinha de trigo e farinha de milho).  

 

Tabela 7. Matriz de planejamento fatorial 2
2
 com triplicata do ponto central para 

digestão das amostras de farinhas. 

 *FMnd – Farinha de mandioca, FMil – Farinha de milho e FTrg – Farinha de trigo. 

Para que o processo pudesse ser otimizado simultaneamente, gerando condições 

ótimas de digestão para os três tipos de farinhas, foi empregado o conceito de múltipla 

resposta (MR) para avaliar os efeitos principais e de interações de cada fator. Os valores da 

múltipla resposta podem ser calculados pela Equação 2 [BEZERRA et al. 2006]. 

            



























5,832,734,79
resposta Múltipla

FTrgFMilFMnd
                       Equação (2)                                                             

em que, FMnd, Fmil e FTrg são as porcentagens de EDMO obtidas para as farinhas de 

mandioca, milho e trigo, respectivamente, em cada experimento. E os valores 79,4; 73,2 e 

83,5 são as porcentagens máximas de EDMO encontradas para cada tipo de farinha após o 

processo de digestão.  

Experimento 

Matriz de planejamento EDMO (%) 
Multipla 

Resposta  
HNO3  

(mol L
-1

) 

% H2O2 (m 

m
-1

) FMnd* FMil* FTrg* 

1 2,0 / (-1) 3,0 / (-1) 47,2 39,5 61,5 1,9 

2 5,0 / (+1) 3,0 / (-1) 63,5 66,2 64,4 2,5 

3 2,0 / (-1) 5,0 / (+1) 79,4 73,2 83,5 3,0 

4 5,0 / (+1) 5,0 / (+1) 73,3 62,9 61,0 2,5 

5 3,5 / (0) 4,0 / (0) 64,6 36,7 57,8 2,0 

6 3,5 / (0) 4,0 / (0) 64,8 41,8 58,7 2,1 

7 3,5 / (0) 4,0 / (0) 50,6 35,5 52,6 1,8 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 47 - 

A partir da análise do gráfico de Pareto, mostrado na Figura 1, pode-se observar 

que tanto os fatores como a sua interação obtiveram efeito não significativo sobre a 

resposta global com um nível de 95 % de confiança.  

Figura 1. Gráfico de Pareto para as variáveis de digestão das amostras de gêneros 

farináceos. 

 

Visando obter a máxima eficiência do processo de digestão das amostras de farinha 

foi escolhido como condição de compromisso a combinação de 2,0 mol L
-1

 de HNO3 e 5% 

(m m
-1

) de H2O2 apresentada no Experimento 3 do planejamento fatorial de dois níveis 

mostrado na Tabela 7. Para este experimento, é importante destacar a combinação do uso 

da concentração mínima do HNO3 e uma concentração máxima de H2O2. Além disso, 

foram observados os maiores valores de % EDMO para os três tipos de farinha: 79,4; 73,2 

e 83,5% e, consequentemente, nestas condições, o valor da resposta global foi máximo e 

igual a 3,0.  
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A acidez residual das soluções de digestão das amostras de cada experimento foi 

determinada por titulação ácido base, e utilizada para quantificar a porcentagem de HNO3 

residual no processo de digestão. Os resultados das titulações estão mostrados na Tabela 8.  

 Tabela 8. Resultados das concentrações de HNO3 residual e seus respectivos 

percentuais após o processo de digestão das amostras de farinha. 

Nº do 

Experimento 

% H2O2 

(m m
-1

) 

Conc. HNO3 

Inicial (mol L
-1

) 

Conc. HNO3 Final (mol L
-1

)  Acidez residual (%) 

FMnd FMil FTrg FMnd FMil FTrg 

1 3,0 2,00 2,06 ± 0,03 2,04 ± 0,08 1,74 ± 0,01 103 ± 1 102 ± 4 87 ± 1 

2 3,0 5,00 4,37 ± 0,05 4,57 ± 0,03 4,32 ± 0,03 87 ± 1 91 ± 1 86 ± 1 

3 5,0 2,00 1,67 ± 0,01 1,87 ± 0,08 1,79 ± 0,02 84 ± 1 94 ± 4 90 ± 1 

4 5,0 5,00 4,53 ± 0,8 4,63± 0,02 4,70 ± 0,10 90 ± 2 93 ± 1 94 ± 2 

5 4,0 3,50 3,07 ± 0,19 3,24 ± 0,01 3,20 ± 0,01 88 ± 5 92 ± 1 91 ± 1 

6 4,0 3,50 3,17 ± 0,04 3,29 ± 0,14 3,08 ± 0,20 91 ± 1 94 ± 4 88 ± 6 

7 4,0 3,50 2,93 ± 0,01 3,08 ± 0,10 3,11 ± 0,15 84 ± 1 88 ± 3 89 ± 4 

Resultados = média ± desvio padrão (n=3). 

A análise de variânicia (ANOVA) de fator duplo foi aplicada aos resultados de 

porcentagem de acidez residual após a regeneração do ácido nítrico, e ela mostrou que não 

há diferença significativa entre os resultados obtidos com um nível de 95% de confiança, 

como pode ser observado na Tabela 9. Estes resultados sugerem que o mecanismo de 

digestão foi semelhante e de igual eficiência para os três tipos de farinhas estudados, não 

importa a proporção dos reagentes diluídos usados. 

 Tabela 9. Resultado da ANOVA aplicado aos resultados de porcentagem de acidez 

residual obtidos para as farinhas de mandioca, milho e trigo para nível de confiança de 

95%. 

       Fonte da 

variação 
S.Q. G.L. MQ F P-valor F crítico 

Linhas 209,1 6 34,8 2,09 0,13 3,00 

Colunas 75,0 2 37,5 2,25 0,15 3,88 

Erro 199,7 12 16,6 
   

Total 483,8 20 
    

S.Q. = soma dos quadrados / G.L. = graus de liberdade / M.Q. = média dos quadrados. 
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As porcentagens de acidez residual com regereneração do ácido nítrico em um 

sistema fechado e assistido por micro-ondas variaram entre 84 ± 1 a 103 ± 1 % para as 

farinhas de mandioca, milho e trigo. 

Os valores de acidez residual são concordantes com a literatura, em que é esperado 

que o HNO3 seja regenerado pelo H2O2 durante o processo de digestão em sistema fechado 

[BIZZI et al. 2014]. De acordo com o mecanismo de digestão da matéria orgânica por meio 

do HNO3 diluído e H2O2 em sistemas fechados, o ácido é inicialmente consumido na 

oxidação da matéria orgânica e gera NO, que reage com O2 na fase gasosa gerando NO2. O 

HNO3 é então regenerado perante redissolução do NO2 em fase aquosa. As reações de 

decomposição da matéria orgânica acontecem até todo o O2 ser consumido no processo 

[CASTRO et al. 2009, BIZZI et al. 2011]. O mecanismo de digestão é mostrado nas 

reações 1, 2, 3 e 4 [CASTRO et al. 2009]. 

Reação 1: 2H2O2(g)  2H2O + O2(g) 

Reação 2: 2NO(g) + O2(g)  2NO2(g) 

Reação 3: 2NO2(g) + H2O  HNO3(aq) + HNO2(aq) 

Reação 4: HNO2(aq)  H2O + NO2(g) + NO(g) 

Sendo assim, foi possível verificar que o Experimento 3 (Tabela 9) oferece uma boa 

condição de acidez residual para ser introduzida no sistema de nebulização do ICP OES, 

no qual os valores ficaram entre 1,67 ± 0,01 e 1,87 ± 0,08 mol L
-1

 para a digestão dos três 

tipos de farinhas.  
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4.3.2. Otimização das condições operacionais do ICP OES 

 

Para garantir um plasma robusto, ou seja, em equilíbrio termodinâmico com energia 

suficiente para atomizar totalmente e ionizar satisfatoriamente os analitos contidos na 

amostra. Este plasma robusto não deve sofrer qualquer variação nas intensidades das linhas 

de emissão, provocada pela mudança de concentração de elementos importantes, solventes 

ácidos e outros interferentes da matriz. Neste trabalho, foi preciso realizar um 

procedimento de otimização a fim de ajustar a vazão do gás de nebulização e a potência de 

rádio frequência (RF) do equipamento para introdução da solução padrão assim como a 

solução da amostra digerida [MERMET e POUSSEL, 1995].  

A forma conveniente de avaliar esta otimização é por meio da razão das 

intensidades das linhas de emissão do magnésio iônico e do magnésio atômico [Mg 

II(280,265 nm)/Mg I(285,213 nm)] [MERMET, 1991]. Dennaud e colaboradores 

estabeleceram um fator de correção de 1,8 entre as razão Mg II/ Mg I, para compensar uma 

diferença nas respostas do comprimento de onda (280,265 nm e 285,213 nm), quando é 

utilizada uma grade Echelle e um detector de estado sólido [DENNAUD et al, 2001]. De 

acordo com Brenner e Zander, uma razão ≥ 8 corresponde a uma condição robusta do 

plasma em aparelhos com configuração axial, e minimiza os efeitos interferentes de 

elementos que são atomizados e/ou ionizados facilmente [BRENNER e ZANDER, 2000]. 

As medidas da razão Mg II / Mg I foram determinadas em duas soluções distintas, 

uma solução padrão multielementar e em uma solução preparada a partir de uma amostra 

de farinha de trigo digerida para analisar a influência do efeito matriz no processo. A 

solução padrão multielementar foi preparada contendo 5,0 mg L
-1

 de Mg, 1,0 mg L
-1

 de 

Ag, Al, B, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Si, Sn, Sr, Ti, V, Zn, As, Mo, Li, Cd, Ba, Hg e 2,0 mg 

L
-1

 dos macroconstituintes Ca, Fe, K, Mg e P. Na solução preparada a partir da digestão da 

amostra de farinha, com concentração de Mg conhecida, foi adicionado uma solução 

padrão de magnésio de forma a conter uma concentração final 5,0 mg L
-1

.
  

Na otimização foi realizado um planejamento fatorial 3
2
 com duas variáveis 

(potência de RF e vazão do gás de nebulização) e triplicata do ponto central, sendo que a 

resposta foi avaliada por meio da metodologia de superfície de resposta (MSR). A matriz 
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de planejamento de experimentos utilizada na otimização das condições operacionais do 

ICP OES está mostrada na Tabela 10. 

Tabela 10. Matriz de Planejamento fatorial 3
2
 com triplicata do ponto central para 

otimização das condições de operação do ICP OES. 

Experimentos 

Matriz de planejamento Resposta: Mg(II) / Mg(I) 

Múltipla 

resposta 
Potência 

(W) 

Vazão 

(L min
-1

) 

Solução 

padrão 

multielementar 

Solução da 

amostra 

digerida 

1 1000 / (-1) 0,6 / (-1) 11,08 9,52 1,45 

2 1000 / (-1) 0,8 / (0) 9,65 11,35 1,48 

3 1000 / (-1) 1,0 / (+1) 9,71 9,64 1,36 

4 1200 / (0) 0,6 / (-1) 12,95 11,85 1,75 

5 1200 / (0) 0,8 / (0) 11,53 13,08 1,73 

6 1200 / (0) 1,0 / (+1) 12,88 11,69 1,73 

7 1400 / (+1) 0,6 / (-1) 14,18 13,30 1,93 

8 1400 / (+1) 0,8 / (0) 14,19 14,23 2,00 

9 1400 / (+1) 1,0 / (+1) 13,14 13,24 1,86 

10 1200 / (0) 0,8 / (0) 12,92 13,12 1,83 

11 1200 / (0) 0,8 / (0) 13,02 13,14 1,84 

12 1200 / (0) 0,8 / (0) 12,90 13,10 1,83 

 

Os valores da múltipla resposta foram calculadas usando a Equação 3, 

       

                                                                                                                                                                                             

em que, as razões  Mg II / Mg I da solução padrão multielementar e da solução amostra 

digerida são divididas pelos valores máximos das razões encontradas para cada conjunto de 

experimentos [BEZERRA et al. 2006]. 

Em ambas as soluções de estudo para todos os experimentos da matriz do 

planejamento proposto, foram observadas uma condição de robustez para o plasma, ou 

Múltipla resposta =  
 
𝑀𝑔𝐼𝐼

𝑀𝑔𝐼   𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑝𝑎𝑑𝑟ã𝑜

14,19
  +  

 
𝑀𝑔𝐼𝐼

𝑀𝑔𝐼   𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑔𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎

14,23
  Equação (3) 
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seja, a razão Mg II / Mg I foi maior que 8. O teste t pareado foi aplicado aos resultados 

obtidos para os dois tipos de soluções, mostrando que não há diferença significativa a um 

nível de 95 % entre os valores (tcalculado = 0,26 < tcrítico = 2,20). Por este fato, provavelmente 

não há influência do efeito matriz interferindo nas medidas. Para avaliação simultânea dos 

efeitos também foi utilizado o conceito de múltipla resposta.  

O gráfico de superfície de contorno foi gerado a partir dos dados experimentais 

obtidos para múltipla resposta através do planejamento experimental proposto, usando um 

modelo matemático empírico. A Figura 2 representa uma superfície de contorno gerada a 

partir de uma função quadrática, onde os valores de máximos e mínimos podem ser 

encontrados simplesmente por inspeção visual do gráfico [BEZERRA et al., 2008].  

Logo, a partir da visualização do gráfico de superfície de contorno representado na 

Figura 2, foi possível perceber que o ponto de máximo encontra-se onde o valor de 

potência de RF varia entre 1300 e 1400 W, e a vazão do gás de nebulização encontra-se 

próximo a 0,8 L min
-1

, para as potências mencionadas.  

 

 

 

Figura 2. Gráfico de superfície de contorno do planejamento experimental 3
2 

aplicado na otimização da vazão do gás de nebulização e Potência de radiofrequência do 

aparelho de ICP OES.  
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A regressão linear foi significativa para o modelo matemático (Fcalculado:2,9  = 28,7; 

Ftabelado:2,9 = 4,26; p-valor = 1,24 x 10
-4

. Foi aplicada a ANOVA para avaliar se o modelo 

matemático escolhido ajusta-se satisfatoriamente ao domínio experimental estudado. Estes 

resultados são mostrados na Tabela 11. Nela pode-se avaliar, observando-se o p-valor, 

quais variáveis obtiveram efeitos significativos e se o modelo possui falta de ajuste.  

A partir dos resultados obtidos pela ANOVA, pode-se constatar que apenas a 

potência de RF mostrou ter efeito significativo a um nível de 95 % de confiança (p < 0,05). 

Estes dados sugerem que o sistema seja influenciado, principalmente, pela quantidade de 

energia necessária para atomizar e/ou ionizar os constituintes das amostras, e não pelo 

tempo de residência dos analitos na fonte de energia (plasma), relacionado com a vazão do 

gás de nebulização. O modelo proposto possui ajuste satisfatório (p > 0,05), ou seja, os 

valores experimentais ajustam-se adequadamente à função do modelo para a significância 

de 5%, como pode ser evidenciado pelo gráfico de correlação entre os valores 

experimentais versus os valores preditos das razões das intensidades do Mg II / Mg I, 

representado na Figura 3. 
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 Tabela 11. Resultados da análise de variância (ANOVA) aplicada para verificar o 

ajuste do modelo matemático escolhido. 

Fator S.Q. G.L. M.Q. F-valor p-valor 

(1) Potência RF (W) L+Q 0,392 2 0,196 72,876 0,003 

(2) Vazão do gás de 

nebulização (L min
-1

) L+Q 
0,023 2 0,011 4,198 0,135 

(1) x (2) 0 1 0 0,012 0,918 

Falta de Ajuste 0,002 3 0,001 0,248 0,859 

Erro Puro 0,008 3 0,003   

Total 0,442 11    

S.Q. = soma dos quadrados / G.L. = graus de liberdade / M.Q. = média dos quadrados. 

Figura 3. Gráfico de correlação entre os valores experimentais versus os valores 

preditos das razões das intensidades do Mg II / Mg I. 

 

É importante ressaltar que o uso de uma potência de RF de 1400 W pode tornar  

brusco o processo de análise por se trabalhar em condições extremas do equipamento, 

podendo reduzir a sua vida útil. Portanto, foi escolhida uma potência de 1200 W 

combinada à vazão do gás de nebulização de 0,8 L min
-1

 como condição de compromisso 

na análise das amostras de farinhas por ICP OES, tendo em vista que nesta condição o 
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plasma já apresenta uma robustez aceitável, sendo obtidas razões Mg II/Mg I superiores a 

8 para ambas as soluções analisadas (Tabela 10). 

 

4.3.4. Parâmetros analíticos 

 

4.3.4.1. Limites de detecção e de quantificação  

 

O limite de detecção (LD) é definido como a mais baixa concentração de um 

analito, que pode ser diferenciada pela relação 3:1 da razão sinal / ruído obtida pela 

solução do branco. O limite de quantificação é a menor concentração de um analito que 

pode ser determinada com um aceitável nível de incerteza pela relação 10:1 da razão sinal / 

ruído [CITAC/EURACHEM, 2002]. Os valores de BEC, LD e LQ foram calculados por 

meio das equações 4, 5, 6 e 7, de acordo com a recomendação da IUPAC [IUPAC, 1978]. 

                                                                                         Equação 4 

 

  

                                                                                         Equação 5 

 

                                                                                     

                                                                                         Equação 6 

                                                                                                                      

 

 

 

 Equação 7 

                               

em que, Cpad é a concentração da solução padrão de referência, SBR é a razão sinal ruído, 

Ipad e Ibranco são as intensidades de emissão da solução padrão referência e da solução 

𝑆𝐵𝑅 =  
𝐼𝑝𝑎𝑑 − 𝐼𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜  

𝐼𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜
 

𝐵𝐸𝐶 =  
𝐶𝑝𝑎𝑑
𝑆𝐵𝑅

 

𝐿𝐷 =
3 𝑥 𝐵𝐸𝐶 𝑥 𝑅𝑆𝐷

100
 

𝐿𝑄 =
10 𝑥 𝐵𝐸𝐶 𝑥 𝑅𝑆𝐷

100
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branco, respectivamente; RSD é o desvio padrão relativo de 10 medidas da solução branco 

do método.  

Na Tabela 12 estão apresentados os resultados com os valores de BEC, LD e LQ 

obtidos para Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, S e Zn para análise de gêneros farináceos 

por ICP OES.  

 Tabela 12. Parâmetros de mérito, BEC, LD e LQ, obtidos para a determinação de 

Al, Ba, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, P, S e Zn em gêneros farináceos por ICP OES. 

Elemento 
BEC

a
 

(mg L
-1

) 

LD
a
 

(mg L
-1

) 

LQ
a
 

(mg L
-1

) 

LD
b
 

(g g
-1

) 

LQ
b
 

(g g
-1

) 

Al 0,02 0,03 0,1 2,0 6,5 

Ba 0,001 0,001 0,003 0,1 0,2 

Ca 0,08 0,08 0,3 5,7 19 

Cu 0,002 0,003 0,01 0,2 0,7 

Fe 0,02 0,01 0,02 0,4 1,3 

K 0,28 0,04 0,1 3,1 10 

Mg 0,01 0,01 0,03 0,7 2,4 

Mn 0,001 0,001 0,003 0,1 0,2 

P 0,10 0,05 0,2 3,6 12 

S 0,23 0,09 0,3 6,9 23 

Zn 0,002 0,003 0,01 0,2 0,7 

a 
Concentração calculada a partir n = 10 medidas da solução do branco. 

b 
Concentração calculada a partir n = 10 medidas da solução do branco relacionada com uma massa 

de amostra de 0,2 g e volume final de 15 mL. 

 

Os valores de LQ encontrados variaram entre 0,2 (Ba e Mn) a 23 g g
-1 

(S). Os 

valores para os macroconstituintes variaram entre 2,4 (Mg) e 23 g g
-1 

(S). Por outro lado, 

os microconstituintes e os elementos traço obtiveram LQ entre 0,2 (Ba e Mn) e 6,5 g g
-1 

(Al). Estes valores foram aceitáveis para as determinações das amostras considerando as 

concentrações dos nutrientes normalmente encontrados em amostras de farinha de 

mandioca, milho e trigo, bem como os valores máximos permitidos para os elementos 

traço em alimentos [ARAUJO et al., 2008; SANTOS et al., 2004; TACO, 2011; WHO, 

1996 ]. 
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4.3.4.2. Precisão e exatidão do método analítico  

A precisão de um método analítico é uma indicação do grau de concordância mútua 

entre os resultados de medidas independentes realizadas em uma mesma amostra, amostras 

semelhantes ou padrões. Pode ser representada comumente de três formas: por meio da 

repetitividade, precisão intermediária e da reprodutibilidade [CITAC/EURACHEM, 2002; 

INMETRO, 2010]. Sendo, usualmente, expressa pelo desvio padrão relativo (RSD), que 

pode ser calculado segundo a Equação 8 [INMETRO, 2010], 

                                                                                Equação 8 

em que, s é o desvio padrão e m é a média das medidas. 

A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro 

ou predito. Os processos normalmente utilizados para avaliar a exatidão são relacionados a 

analise de materiais de referência certificados (CRM), comparação de métodos, ensaios de 

recuperação e adição de analitos e participação em comparações interlaboratoriais 

[INMETRO, 2010; RIBANI et al. 2004]. A exatidão pode ser expressa como concordância 

analítica, de acordo com a Equação 9 [INMETRO, 2010].  

                                                                            Equação 9  

Neste trabalho, a precisão e exatidão do método proposto foram avaliadas a partir 

da análise dos materiais de referência certificados de farinha de trigo (NIST 1567a), 

farinha de arroz (NIST 1568a) e folha de chá (NCS DC 73351) por ICP OES. 

A precisão foi determinada pela repetitividade da triplicata, e expressa na forma de 

porcentagem do desvio padrão relativo (% RSD). Enquanto que a exatidão foi avaliada 

pela da concordância entre o valor encontrado e o valor certificado, sendo que o valor 

aceitável deve estar entre 80 e 120% [LEITE, 2002]. Os resultados da análise dos materiais 

de referência certificados estão apresentados na Tabela 13. 

Concordância = [(valor experimental) / (valor predito) x 100%] 

% RSD =  
𝑠

𝑚
 𝑥 100% 
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Tabela 13. Resultados das análises dos materiais de referência de farinha de trigo (NIST 1567a), farinha de arroz (NIST 1568a) e folha de chá 

(NCS DC 73351) por ICP OES. 

 
Al Ba Ca Cu Fe K Mo Mg Mn P S Zn 

(g g-1) (g g-1) (%) (g g-1) (g g-1) (%) (g g-1) (%) (g g-1) (%) (%) (g g-1) 

  NIST 1567a 

Valor certificado 

- - 

0,0191  ± 0,0004 2,1 ± 0,2 14,1 ± 0,5 0,133± 0,003 

- 

0,040 ± 0,002 9,4  ± 0,9 0,134 ± 0,006 0,165 ± 0,002 11,6 ± 0,4 

Valor encontrado 0,0201 ± 0,0009 2,1 ± 0,1 15,2 ± 1,4 0,123 ± 0,009 0,036 ± 0,001 9,6 ± 0,4 0,145 ± 0,007 0,137 ± 0,005 10,7 ± 0,5 

RSD (%) 7,2 5,0 9,0 7,0 3,3 4,5 4,6 4,0 5,0 

Concordância (%) 105 ± 5 100 ± 7 108 ± 10 92 ± 6 91 ± 3 102 ± 5 108 ± 5 83 ± 3 92 ± 5 

  NIST 1568a 

Valor certificado 4,1 ± 1,0 

- 

0,0118 ± 0,0006 2,4 ± 0,3 

- - 

1,46 ± 0,08 0,056 ± 0,002 20,0 ± 1,6 0,153 ± 0,008 

- 

19,4 ± 0,5 

Valor encontrado 3,7 ± 0,4 0,0114 ± 0,0003 2,2 ± 0,01 1,47 ± 0,11 0,045 ± 0,001 19,0 ± 0,4 0,153 ± 0,004 19,3 ± 0,2 

RSD (%) 11,7 3,3 0,6 7,7 2,6 1,9 2,5 1,1 

Concordância (%) 85 ± 10 97 ± 3 92 ± 0,6 101 ± 8 82 ± 2 95 ± 2 100 ± 2 100 ± 1 

  NCS DC 73351 

Valor certificado (0,3) 58 ± 6 0,43 ± 0,01 17,3 ± 1,8 

- 

1,66 ± 0,12 

- 

0,17 ± 0,01 1240 ± 70 0,284 ± 0,009 0,24 ± 0,02 26,3 ± 2,0 

Valor encontrado 0,21± 0,01 55,  ± 1 0,44  ± 0,01 16,6 ± 0,3 1,42  ± 0,01 0,16 ± 0,01 1283 ± 14 0,283 ± 0,004 0,20 ± 0,01 23,8 ± 0,5 

RSD (%) 1,2 1,8 1,1 1,9 2,6 0,5 1,1 1,5 1,2 2,3 

Concordância (%) 81 ± 1 92  ± 2 99  ± 1 96  ± 2 86  ± 1 93  ± 1 93  ± 1 100  ± 1 83  ± 1 90 ± 2 

Valores entre parênteses = não certificado e expresso em %.  

Valores de concentração e concordância = média ± desvio padrão (n=3). 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 59 - 

Os resultados apresentados na Tabela 13 mostraram que o os valores obtidos de RSD, 

para a triplicata das medidas, ficaram melhor do que 11,7%, evidenciando uma boa precisão 

do método proposto para análise quantitativa em nível de traço.  

Os valores de concordância entre os valores encontrados das concentrações dos 

elementos e os valores certificados variaram entre 81 ± 1% (Al) e 108 ± 10 (Fe), mostrando 

uma boa exatidão para o método analítico proposto. 

A análise de regressão linear foi aplicada com a finalidade de avaliar os dados 

estatisticamente. Foram construídos gráficos a partir da análise de regressão linear 

confrontando os resultados do logaritmo dos valores certificados versus o logaritmo dos 

valores encontrados. Nas Figuras 4, 5 e 6 estão apresentados os gráficos referentes aos três 

CRMs analisados, sendo que os gráficos de regressão linear, bem como as respectivas 

equações da reta, são expressos em termos de intervalo de 95% de confiança por meio das 

linhas pontilhadas.  

Neles pode-se perceber que as regressões para os três tipos de CRMs assemelham-se à 

idealidade, onde os valores de interceptos devem ser iguais a zero (b = 0), enquanto que as 

inclinações da curva e os coeficientes de correlações iguais á unidade (a = r = 1). É possível 

perceber, a partir dos parâmetros de regressão, que há uma boa correlação entre logaritmo dos 

valores encontrados e os logaritmo dos valores certificados, mostrando que o método 

proposto foi exato. Exceto para análise do CRM de folha de chá, em que é possível observar 

um pequeno resíduo em relação aos valores encontrados para o método proposto, o qual não 

compromete os resultados encontrados (b = 0,054 ± 0,038 ≠ 0) [MILLER e MILLER, 2000], 

devido o valor de concentração do alumínio encontrado divergir do valor informado no 

certificado adquirido. O valor de concentração de Al no CRM não apresenta valor certificado 

pelo processo interlaboratorial e estatístico, devido problemas na homogeneidade do analito 

no material.   
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Figura 4. Gráfico de análise regressão linear para o CRM de farinha de trigo (NIST 

1567a). 

 

 

Figura 5. Gráfico de analise regressão linear para o CRM de farinha de arroz do 

(NIST 1568a). 

 

 

 

 

 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 61 - 

Figura 6. Gráfico de analise regressão linear para o CRM de folhas de chá (NCS DC 

73351). 
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5. DETERMINAÇÃO DE MICROCONSTITUINTES E ELEMENTOS 

TRAÇO EM FARINHAS DE MANDIOCA, MILHO E TRIGO POR ICP-

MS 

 

5.1. Equipamentos e materiais utilizados 

 

5.1.1. Instrumento 

 

Foi empregado um espectrômetro de massas com plasma indutivamente acoplado 

(ICP-MS) com analisador quadrupolar (Thermo Scientific, modelo Xseries 2, Alemanha) 

equipado com uma célula de colisão (CC) hexapolo, e sistema peltier de refrigeração 

acoplado a câmara de nebulização. O equipamento encontra-se instalado na Central Analítica 

do Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos (NUPPRAR), 

situado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Av. Senador Salgado 

Filho, s/n, Capim Macio, Natal/RN.   

 

5.1.2. Preparo das soluções 

 

5.1.2.1. Solução padrão multielementar 10 mg L
-1

 

 

A solução padrão multielementar de 10 mg L
-1 

foi preparada a partir de soluções 

padrão monoelementares de 1000 mg L
-1

 (SCP Science, Quebec, Canadá) dos seguintes 

elementos Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sb,
 
Sr e Zn. 
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5.1.2.2. Preparo dos padrões multielementares da curva de calibração externa 

 

 Uma curva de calibração externa foi construída a partir da diluição da solução padrão 

multielementar de 10 mg L
-1

 nas seguintes concentrações 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 e 240 g L
-

1
. Todos os padrões utilizados na construção da curva de calibração externa foram preparados 

como soluções aquosas de ácido nítrico destilado 1% (v v
-1

) contendo 10 g L
-1

 de Rh, 

utilizado como padrão interno. 

 

5.2. Análise das amostras 

As análises por ICP-MS foram realizadas após a digestão ácida das amostras de 

farinhas de mandioca, milho e trigo como descrito no item 4.2. As soluções das amostras 

digeridas foram diluídas usando uma proporção 3:10 (v v
-1

), visando a redução da acidez, 

minimizando, assim, danos quando injetadas no equipamento. As condições operacionais e 

principais características do ICP-MS são sumarizadas na Tabela 14. 
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Tabela 14. Condições experimentais e principais características do aparelho de ICP-

MS. 

Parâmetro Valor experimental / Característica 

Potência de rádio frequência (W) 1300 

Vazão do gás no plasma (L min
-1

) 13 

Vazão do gás auxiliar (L min
-1

) 0,70 

Vazão do gás de nebulização (L min
-1

) 0,85 

Modo de escaneamento Peack Jump 

Resolução Padrão 

Tempo de integração (ms) 10 

Número de replicatas 3 

Condições 
140

Ce
16

O
+
/
140

Ce e 
137

Ba
++

/
137

Ba
+
< 2% 

Tipo de Nebulizador Concêntrico  

Câmera de nebulização 
Com pérola de impacto e resfriada por 

sistema peltier 

Interface Cones de Níquel  

Diâmetro do Cone de amostrgem 

(mm) 
1,0 

Diâmetro do Skimmer (mm) 0,7 

Isótopos 

137
Ba, 

111
Cd, 

59
Co, 

53
Cr,

 65
Cu, 

57
Fe, 

55
Mn, 

98
Mo, 

60
Ni, 

121
Sb,

 88
Sr,

 66
Zn 

 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 65 - 

5.3. Resultados e discussão 

 

5.3.1. Seleção dos isótopos e avaliação de possíveis interferentes 

 

Em procedimentos aos quais se empregue a técnica ICP-MS, o uso de materiais de 

referência certificados é recomendado não apenas para confirmar a precisão e exatidão do 

método, mas também para avaliar os possíveis efeitos de interferentes espectrais e não 

espectrais gerados pela matriz da amostra [ARAUJO, 2007]. 

Portanto, neste trabalho, a escolha dos isótopos utilizados nas determinações (
137

Ba, 

111
Cd, 

59
Co, 

53
Cr,

 65
Cu, 

57
Fe, 

55
Mn, 

98
Mo, 

60
Ni, 

121
Sb,

 88
Sr e 

66
Zn)  é justificada a partir da 

exatidão e precisão dos resultados de análise dos materiais de referência certificados de 

farinha de trigo (NIST 1567a), farinha de arroz (NIST 1568a) e folhas de chá (NCS DC 

73351), e por meio de consulta na literatura para verificar quais isótopos são recomendados 

para a análise desse tipo de material. 

Nardi e colaboradores [NARDI, et al., 2009] descreveram o desenvolvimento de um 

método analitico para a determinação de dezesseis elementos em diversas amostras de 

alimentos por ICP-MS. As amostras foram digeridas em forno micro-ondas utilizando HNO3 

e H2O2. Foram analisados cinco materiais de referência para verificar a precisão e exatidão do 

método analítico: ovo em pó integral (material de referência (RM) 8415), farinha de arroz 

(CRM 1568a), dieta típica (CRM 1548a), farinha de trigo (CRM 1567a) e músculos bovinos 

(RM 8414), todos adquiridos do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (National 

Institute of Standards and Technology -NIST). Neste trabalho eles alertaram para a presença 

de elementos como o C, Ca e Cl em amostras de alimentos que podem ser fontes de 

interferência espectral para os isótopos 
52

Cr (
40

Ar
12

C) e  
60

Ni (
44

Ca
16

O). Tais interferências 

podem ser facilmente contornadas escolhendo-se isótopos alternativos e aplicando equações 

de correção.  

A partir das análises dos CRMs citados anteriormente foram obtidos bons valores de 

concordância para os isótopos 
53

Cr, 
 55

Mn,
 59

Co,
 60

Ni,
 66

Zn, 
88

Sr, 
98

Mo e 
111

Cd exceto para a 

análise de Cd, Co, Cr e Ni no material de referência de dieta típica e na análise de Cr e Ni em 

ovo em pó integral, os quais não apresentaram valores de concordância aceitáveis, sendo 
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necessário o emprego de equações de correção para corrigir o efeito de interferentes 

isobáricos da matriz. Melhores resultados para Cr são observados para o 
53

Cr em relação ao 

52
Cr. 

Feng e colaboradores [FENG, et al., 1999] investigaram o uso de HNO3-HF e HNO3–

HF–H3BO3 na digestão de folhas e grãos. Foram analisados seis materiais de referência 

certificados NIST, incluindo folha de maça (1515), folha de pêssego (1547), folha de tomate 

(1573), de pinho (1575), farinha de trigo (1567a) e farinha de arroz (1568a). Foram 

determinados 30 elementos químicosentre metais e metalóides:Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, 

Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Pb, S, Sb, Se, Si, Sr, Th, Ti, Tl, U, V e Zn. Sendo 

encontrados bons valores de concordância ao utilizar os isótopos 
55

Mn ,
65

Cu, 
66

Zn e 
98

Mo nas 

análises das farinhas de trigo e arroz. Para o ferro foi preciso aplicar equações para a correção 

dos resultados obtidos para estes mesmos materiais. O uso dos isótopos de 
121

Sb e 
137

Ba foram 

justificados a partir das análises dos demais materiais certificados, folhas de maçã, de 

pêssego, tomate e pinho, sendo observados bons valores de concordância sem a necessidade 

do uso de equações de correção.   

 

5.3.2. Procedimento de otimização dos parâmetros operacionais do ICP-MS 

 

Foi feita uma otimização univariada para avaliar os sinais analíticos dos elementos 

137
Ba, 

111
Cd, 

59
Co, 

53
Cr,

 65
Cu, 

57
Fe, 

55
Mn, 

98
Mo, 

60
Ni, 

121
Sb,

 88
Sr e 

66
Zn para determinação por 

ICP-MS. Foi avaliado o comportamento de uma solução padrão aquosa multielementar e uma 

amostra de farinha de trigo (NIST 1567a) através dos seguintes experimentos: (1) fixou-se a 

vazão de nebulização em 0,82 L min
-1

 e variou-se a potência de RF entre 900 e 1500 W; (2) 

variou-se a vazão do gás de nebulização de 0,5 a 1,1 L min
-1

, enquanto que a potência de RF 

foi fixada em 1300 e 1400 W. A Figura 7 mostra os gráficos plotados a partir dos dados dos 

testes supracitados. 
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Figura 1. Gráficos da otimização univariada das condições operacionais do ICP-MS: variação da potência de RF e vazão do gás de 

nebulização em solução padrão aquosa multielementar (A e C) e amostra de farinha de trigo (B e D).  
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Como observado na Figura 7, a amostra de farinha de trigo apresentou comportamento 

semelhante à solução padrão multielementar tanto nos experimentos de otimização da 

potência de RF quanto na otimização da vazão do gás de nebulização. Portanto, foi adotada 

como condições operacionais de compromisso uma potência de RF de 1300 W e uma vazão 

do gás de nebulização de 0,85 L min
-1

 nas determinações.  

 

5.3.3. Parâmetros analíticos do método analítico  

 

5.3.3.1. Curva de calibração e linearidade do método 

 

Foram construídas curvas de calibração externa em meio aquoso com nove pontos (0, 

1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 e 240 g L
-1

), incluindo zero de concentração para cada elemento a 

ser determinado. Todas as curvas construídas são lineares e apresentam ótimos valores de 

coeficientes de correlação (R
2
) acima de 0,999. Foi usado o 

103
Rh como padrão interno na 

concentração de 10 g L
-1

 em todas as soluções preparadas.   Na Tabela 15 são mostrados os 

valores de sensibilidade, coeficiente linear e coeficiente de correlação para cada analito de 

estudo. 
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Tabela 15. Parâmetros de linearidade das curvas de calibrações externas com Rh 

como padrão interno. 

Elemento 

(m/z) 

Coeficiente 

linear 
Sensibilidade R

2
 

137
 Ba 0,0483 4523,9 0,9999 

111
 Cd 0,0058 3503,2 0,9999 

59
 Co 0,0022 14886,3 0,9997 

53
 Cr 0,2383 1244,9 0,9999 

65
 Cu 0,1211 3486,0 0,9999 

57
 Fe 12,397 377,8 0,9999 

55 
Mn 0,0597 19833,4 0,9998 

98
 Mo 0,0031 6312,7 0,9999 

60
 Ni 0,0601 2707,3 0,9999 

121
 Sb 0,0072 9556,9 0,9997 

88
 Sr 0,0362 28320,9 0,9998 

66
 Zn 2,8507 2620,6 0,9999 

 

5.3.3.2. Limites de detecção e de quantificação 

 

Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) para os elementos determinados por 

ICP-MS foram calculados como sendo três e dez vezes, respectivamente, o valor do desvio 

padrão da concentração de cada analito para dez análises independentes de uma solução 

branco. Na Tabela 16 estão apresentados os resultados com os valores de LD e LQ obtidos 

para
 
Ba, Cd, Co, Cr,

 
Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sb,

 
Sr e Zn  a partir da análise de farinha de 

mandioca, milho e trigo por ICP-MS.  
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Tabela 16. Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) para Ba, Cd, Co, Cr, Cu, 

Fe, Mn, Mo, Ni, Sb, Sr e Zn  determinados por ICP-MS. 

Elemento 

(m/z) 

LD
a
  

(g L
-1

) 

LQ
a
  

(g L
-1

) 

LD
b  

(g g
-1

) 

LQ
b  

(g g
-1

) 

137
 Ba  0,12 0,40 0,009 0,03 

111
 Cd  0,08 0,28 0,006 0,02 

59
 Co 0,06 0,21 0,005 0,02 

53
 Cr 0,11 0,37 0,008 0,03 

65
 Cu 0,16 0,52 0,01 0,04 

57
 Fe 12,9 43,0 0,97 3,2 

55 
Mn 0,09 0,30 0,007 0,02 

98
 Mo 0,09 0,31 0,007 0,02 

60
 Ni 0,15 0,50 0,01 0,04 

121
 Sb 0,08 0,28 0,006 0,02 

88
 Sr 0,08 0,26 0,006 0,02 

66
 Zn 2,6 8,51 0,2 0,6 

a Cálculos feitos a partir do desvio padrão das concentrações dos analitos determinados em uma solução branco (n=10). 

b Cálculos feitos a partir do desvio padrão das concentrações dos analitos determinados em uma solução branco (n=10). Levando-

se em conta uma massa amostral de 0,2 g e um volume final da solução de 15,0 mL. 

O método analítico proposto apresentou valores de LQ que variaram entre 0,02 (Co) a 

3,2 (Fe) g g
-1

. O Fe e Zn por serem elementos abundantes, são de fácil contaminação, 

elevando, assim, seus valores de LQ (3,2 g g
-1

 e 0,6 g g
-1

, respectivamente) para 

determinação por ICP-MS [TORMEN et al., 2011, GREMBECKA e SZEFER, 2013].  

 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 71 - 

5.3.3.3. Precisão e exatidão 

 

Foram utilizados três materiais de referência certificados de farinha de trigo (NIST 

1567a), farinha de arroz (NIST 1568a) e folha de chá (NCS DC 73351) para avaliar a precisão 

e exatidão do método analítico empregando ICP-MS. A Tabela 16 mostra os resultados da 

análise dos materiais de referencia certificados, em que a precisão está expressa em termos do 

desvio padrão relativo (% RSD) e a exatidão pode ser avaliada pela da concordância entre os 

valores encontrados e os valores certificados (Equação 9). 

A partir dos dados contidos na Tabela 17 foi observado que os valores de % RSD 

foram todos melhores que 14 %, e as porcentagens de concordância variaram num intervalo 

de 82 ± 3 a 118 ± 12%, caracterizando o método analítico como preciso e exato para as 

análises de farinha de mandioca, milho e trigo. 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 72 - 

 Tabela 17. Resultados de recuperação obtidos na análise dos materiais de referência de farinhas de trigo (NIST 1567a), farinha de arroz 

(NIST 1568ª) e folhas de chá (NCS DC 73351) por ICP-MS. 

 
Ba  

(g g
-1

) 

Cd   

(g g
-1

) 

Co  

(g g
-1

) 

Cr 

(g g
-1

) 

Cu 

(g g
-1

) 

Fe  

(g g
-1

) 

Mn  

(g g
-1

) 

Mo  

(g g
-1

) 

Ni  

(g g
-1

) 

Sb  

(g g
-1

) 

Sr  

(g g
-1

) 

Zn 

 (g g
-1

) 

NIST 1567a (Farinha de Trigo) 

Valor certificado 1,37 ± 0,08 0,026 ± 0,002 --- --- 2,1 ± 0,2 14,1 ± 0,5 9,4 ± 0,9 0,48 ± 0,03 --- --- --- 11,6 ± 0,4 

Valor encontrado 1,19 ± 0,09 0,025 ± 0,002 --- --- 2,06 ± 0,11 15,9 ± 1,2 9,4 ± 0,3 0,46 ± 0,01 --- --- --- 11,9 ± 0,5 

Concordância (%) 87± 7* 96 ± 7 --- --- 98 ± 5 113 ± 9 100 ± 3 97 ± 3 --- --- --- 103 ± 4 

RSD (%) 8 7 --- --- 5 8 3 3 --- --- --- 4 

NIST 1568a (Farinha de arroz) 

Valor certificado 0,14 ± 0,02 0,022 ± 0,002 --- --- 2,4 ± 0,3 7,4 ± 0,9 20,0 ± 1,6 1,46 ± 0,08 --- --- --- 19,4 ± 0,5 

Valor encontrado 0,18 ± 0,02 0,023 ± 0,003 --- --- 2,3 ± 0,01 6,7 ± 0,8 19,5 ± 0,2 1,34 ± 0,04 --- --- --- 19,1 ± 0,7 

Concordância (%) 118 ± 12* 103 ± 14 --- --- 97 ± 3 90 ± 10 98 ± 1 92 ± 3 --- --- --- 98 ± 4 

RSD (%) 10 14 --- --- 3 11 1 3 --- --- --- 4 

NCS DC 73351 (Folhas de chá) 

Valor certificado 58 ± 6 0,057 ± 0,010 0,18 ± 0,02 0,80 ± 0,03 17,3 ± 1,8 264 ± 15 1240 ± 70 0,038 ± 0,007 4,6 ±0,5 0,056 ± 0,006 15,2 ± 0,7 26,3 ± 2,0 

Valor encontrado 57 ± 2 0,066 ± 0,003 0,18 ± 0,006 0,65 ± 0,02 17,4 ± 0,6 244 ± 9 1356 ± 49 0,040 ± 0,002 4,7 ± 0,2 0,055 ± 0,007 14,3 ± 0,6 29,3 ± 0,5 

Concordância (%) 99 ± 3* 115 ± 5 99 ± 4 82 ± 3 100 ± 4 93 ± 4 109 ± 4 106 ± 6 103 ± 3 99 ± 13 94 ± 4 112 ± 2 

RSD (%) 3 5 4 4 3 4 4 5 3 13 4 2 

* Valores de concordância entre as concentrações determinadas por ICP-MS e as concentrações determinadas por ICP OES.  

   Valores de concentração e concordância = média ± desvio padrão (n=3). 
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6. AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO MINERAL DAS FARINHAS DE 

MANDIOCA, MILHO E TRIGO UTILIZANDO AS TÉCNICAS DE ANÁLISE 

EXPLORATÓRIA DE DADOS 

 

6.1. Aplicação dos métodos na determinação da composição mineral de farinhas de 

mandioca, milho e trigo usando técnicas baseadas em ICP 

 

Os métodos analíticos propostos foram aplicados na determinação da 

composição mineral de 37 amostras de farinhas consumidas na cidade de Aracaju/SE. 

Dos três tipos de farinhas coletadas,  27 amostras de farinha de mandioca, originárias da 

Bahia, Rio Grande do Norte e dos municípios sergipanos de Campo do Brito, Lagarto, 

Itabaiana, Malhador e São Domingos, principal polo de produção e distribuição de 

farinhas de mandioca do Estado.As amostras de farinhas foram adquiridas no Mercado 

Municipal e supermercados. As 4 amostras de farinha de milho e 6 amostras de farinha 

de trigo foram também adquiridas em diversos supermercados de Aracaju/SE. Os 

resultados obtidos das determinações da constituição mineral das 37 amostras de farinha 

de mandioca, milho e trigo são mostrados na Tabela 18. 
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 Tabela 18. Composição mineral de 37 amostras de farinha de mandioca, milho e trigo. 

  

Ca  

(g g
-1

) 

K  

(g g
-1

) 

Mg  

(g g
-1

) 

P  

(g g
-1

) 

S 

(g g
-1

) 

Ba 

(g g
-1

) 

Cr  

(g g
-1

) 

Cu  

(g g
-1

) 

Fe  

(g g
-1

) 

Mn  

(g g
-1

) 

Mo 

(g g
-1

) 

Ni  

(g g
-1

) 

Sr  

(g g
-1

) 

Zn  

(g g
-1

) 

Farinha de Mandioca 

F Mnd 01  282 ± 9 2957 ± 50 342 ± 9 450 ± 11 < 23 2,21 ± 0,05 0,32 ± 0,05 0,45 ± 0,05 7,38 ± 1,00 0,40 ± 0,02 < 0,023 0,12 ± 0,01 4,45 ± 0,11 2,01 ± 0,14 

F Mnd 02 293 ± 14 3121 ± 96 451 ± 17 356 ± 8 < 23 4,39 ± 0,13 0,73 ± 0,05 0,72 ± 0,07 11,5 ± 0,4 2,68 ± 0,08 < 0,023 0,54 ± 0,02 7,12 ± 0,27 2,58 ± 0,02 

F Mnd 03 342 ± 6 3204 ± 42 350 ± 12 472 ± 10 < 23 5,60 ± 0,10 0,071 ± 0,009 0,70 ± 0,04 15,0 ± 1,2 1,22 ± 0,03 < 0,023 0,40 ± 0,01 4,90 ± 0,23 3,47 ± 0,08 

F Mnd 04 257 ± 16 2941 ± 103 400 ± 16 512 ± 8 < 23 1,61 ± 0,07 0,070 ± 0,011 0,55 ± 0,04 10,7 ± 1,4 0,92 ± 0,05 < 0,023 0,18 ± 0,01 4,34 ± 0,08 2,95 ± 0,05 

F Mnd 05 327 ± 7 2857 ± 37 382 ± 5 416 ± 5 < 23 4,89 ± 0,06 0,086 ± 0,002 0,88 ± 0,03 14,8 ± 8,6 2,50 ± 0,04 < 0,023 0,42 ± 0,01 6,17 ± 0,04 3,01 ± 0,09 

F Mnd 06 347 ± 3 3522 ± 44 323 ± 11 368 ± 10 < 23 7,86 ± 0,21 0,13 ± 0,05 0,79 ± 0,03 13,1 ± 2,7 1,31 ± 0,04 < 0,023 0,65 ± 0,1 5, 08 ± 0,74 5,53 ± 0,02 

F Mnd 07 247 ± 12 2663 ± 79 236 ± 11 272 ± 13 < 23 3,65 ± 0,12 0,63 ± 0,04 0,69 ± 0,10 10,5 ± 0,82 0,90 ± 0,07 < 0,023 0,15 ± 0,01 7,16 ± 0,13 2,22 ± 0,14 

F Mnd 08 292 ± 11 3001 ± 57 339 ± 13 450 ± 11 < 23 2,06 ± 0,05 2,44 ± 0,36 0,56 ± 0,05 34,6 ± 1,3 1,71 ± 0,02 0,025 ± 0,005 0,27 ± 0,05 5,37 ± 1,04 3,14 ± 0,58 

F Mnd 09 277 ± 22 3156 ± 144 299 ± 20 561 ± 19 < 23 1,28 ± 0,05 0,89 ± 0,10 0,44 ± 0,03 13,0 ± 0,6 0,95 ± 0,09 < 0,023 0,092 ± 0,003  4,24 ± 0,06 3,30 ± 0,21 

F Mnd 10 175 ± 4 2957 ± 9 221 ± 3 371 ± 2 < 23 2,92 ± 0,07 0,10 ± 0,01 0,50 ± 0,01 8,19 ± 1,0 1,10 ± 0,06 < 0,023 0,20 ± 0,03 5,09 ± 0,6 3,05 ± 0,8 

F Mnd 11  344 ± 8 2431 ± 60 401 ± 15 362 ± 6 < 23 2,57 ± 0,05 0,11 ± 0,04 0,60 ± 0,04 6,17 ± 1,47 3,20 ± 0,03 < 0,023 0,34 ± 0,08 4,77 ± 1,04 2,92 ± 0,06 

F Mnd 12  396 ± 11 4253 ± 103 235 ± 8 230 ± 2 < 23 2,25 ± 0,01 0,13 ± 0,06 0,4 ± 0,05 11,0 ± 1,4 6,97 ± 0,10 < 0,023 0,70 ± 0,17 7,03 ± 1,60 2,90 ± 0,13 

F Mnd 13  292 ± 18 2369 ± 52 369 ± 20 338 ± 16 < 23 2,23 ± 0,20 0,13 ± 0,03 0,47 ± 0,03 3,63 ± 0,08 1,23 ± 0,07 < 0,023 0,21 ± 0,02 4,43 ± 0,24 2,10 ± 0,08 

F Mnd 14 305 ± 6 2275 ± 27 486 ± 9 367 ± 2 < 23 2,62 ± 0,02 0,12 ± 0,01 0,52 ± 0,02 4,49 ± 0,17 1,11 ± 0,03 < 0,023 0,30 ± 0,03 5,87 ± 0,56 2,45 ± 0,02 

F Mnd 15  290 ± 5 2370 ± 8 398 ± 1 402 ± 5 < 23 1,48 ± 0,03 0,096 ± 0,009 0,32 ± 0,01 5,75 ± 3,40 1,36 ± 0,06 < 0,023 0,11 ± 0,01 2,95 ± 0,17 3,04 ± 0,48 

F Mnd 16  304 ± 2 2153 ± 6 413 ± 4 427 ± 5 < 23 1,41 ± 0,08 0,081 ± 0,001 0,32 ± 0,04 3,89 ± 1,19 1,16 ± 0,03 < 0,023 0,087 ± 0,004 3,06 ± 0,01 2,76 ± 0,12 

F Mnd 17  418 ± 3 3310 ± 51 416 ± 7 320 ± 5 < 23 6,72 ± 0,06 0,078 ± 0,020 0,76 ± 0,02 5,03 ± 1,42 2,08 ± 0,05 < 0,023 0,34 ± 0,03 6,73 ± 0,58 2,36 ± 0,02 

F Mnd 18  315 ± 1 2282 ± 19 422 ± 7 398 ± 2 < 23 1,55 ± 0,05 0,060 ± 0,012 0,44 ± 0,02 2,12 ± 0,14  1,27 ± 0,02 < 0,023 0,090 ± 0,010 3,73 ± 0,03 2,68 ± 0,45 

F Mnd 19  271 ± 10 1872 ± 30 435 ± 7 387 ± 4 < 23 1,28 ± 0,09 0,050 ± 0,018 0,36 ± 0,06 3,72 ± 0,63 1,35 ± 0,08 < 0,023 0,10 ± 0,01 3,34 ± 0,22 2,45 ± 0,08 

F Mnd 20  393 ± 33 3021 ± 134 394 ± 18 311 ± 19 < 23 5,60 ± 0,26 0,046 ± 0,020 0,73 ± 0,18 4,12 ± 0,46 1,96 ± 0,19 < 0,023 0,28 ± 0,02 5,57 ± 0,32 2,14 ± 0,01 

F Mnd 21  259 ± 5 1563 ± 27 438 ± 5 383 ± 8 < 23 0,95 ± 0,02 0,15 ± 0,03 0,29 ± 0,08 6,68 ± 0,79 1,32 ± 0,02 < 0,023 0,11 ± 0,01 3,77 ± 0,27 2,52 ± 0,12 

F Mnd 22  340 ± 14  2638 ± 97 326 ± 13 306 ± 10 < 23 1,97 ± 0,03 0,10 ± 0,02 0,52 ± 0,02 40,6 ± 0,01 1,58 ± 0,11 < 0,023 0,30 ± 0,02 3,31 ± 0,21 2,97 ± 0,06 

F Mnd 23  322 ± 11 1919 ± 57 328 ± 8 387 ± 12 < 23 1,90 ± 0,60 0,11 ± 0,01 0,34 ± 0,13  5,82 ± 0,33 1,86 ± 0,12 < 0,023 0,18 ± 0,04 3,52 ± 0,54 2,91 ± 0,15 

F Mnd 24  323 ± 12 2419 ± 61 352 ± 4 420 ± 7 < 23 2,78 ± 0,14 0,044 ± 0,006 0,26 ± 0,01 7,51 ± 2,04 2,01 ± 0,06 < 0,023 0,12 ± 0,01 3,61 ± 0,10 4,58 ± 1,17 

F Mnd 25  348 ± 33 2624 ± 172 319 ± 25 359 ± 23 < 23 3,54 ± 0,43 0,089 ± 0,009 0,44 ± 0,05 7,13 ± 0,71 4,04 ± 0,23 < 0,023 0,13 ± 0,01 4,27 ± 0,07 3,90 ± 0,72 

F Mnd 27 413 ± 13 1961 ± 54 547 ± 14 285 ± 9 < 23 7,44 ± 0,31 0,089 ± 0,006 0,48 ± 0,02 4,98 ± 0,63 0,92 ± 0,07 < 0,023 0,20 ± 0,01 15, 02 ± 1,38 2,47 ± 0,17 

F Mnd 28 401 ± 29 1988 ± 224 357 ± 45 183 ± 26 < 23 5,60 ± 0,24 < 0,028 0,66 ± 0,05 23,7 ± 0,16 2,87 ± 0,29 < 0,023 1,08 ± 0,21 3,93 ± 0,64 3,75 ± 1,14 
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 Farinha de Milho 

 

Ca  

(g g
-1

) 

K  

(g g
-1

) 

Mg  

(g g
-1

) 

P  

(g g
-1

) 

S 

(g g
-1

) 

Ba 

(g g
-1

) 

Cr  

(g g
-1

) 

Cu  

(g g
-1

) 

Fe  

(g g
-1

) 

Mn  

(g g
-1

) 

Mo 

(g g
-1

) 

Ni  

(g g
-1

) 

Sr  

(g g
-1

) 

Zn  

(g g
-1

) 

F MIL 01 2,72 ± 1,09 586 ± 2 61 ± 1,12 305 ± 6 535 ± 3 0,11 ± 0,03 0,12 ± 0,001 0,44 ± 0,04 10,9 ± 0,9 0,42 ± 0,04 0,19 ± 0,01 < 0,038  0,025 ± 0,001 1,40 ± 0,01 

F MIL 02 4,92 ± 0,67 768 ± 5 126 ± 1 475 ± 5 510 ± 9 0,31 ± 0,02 0,087 ± 0,001 0,57 ± 0,02 28,3 ± 1,8 0,61 ± 0,01 0,17 ± 0,01 < 0,038 < 0,020 2,11 ± 0,04 

F MIL 03 7,76 ± 0,47 648 ± 22 93 ± 5 288± 5 768 ± 26 0,20 ± 0,02 0,12 ± 0,03 0,60 ± 0,08 7,49 ± 0,41 0,8 ± 0,01 0,055 ± 0,004 0,12 ± 0,01 0,028 ± 0,002 2,43 ± 0,08 

F MIL 04 6,18 ± 0,47 593 ± 1 101 ± 4 244 ± 7 545 ± 10 < 0,2 1,54 ± 0,41 0,37 ± 0,01 14,3 ± 0,9 0,64 ± 0,01 0,14 ± 0,004 < 0,038 < 0,020 2,27 ± 0,03 

 Farinha de Trigo 

F Trg 01  189 ± 7 1193 ± 46 330 ± 10 792 ± 28 817 ± 21 2,60 ± 0,08 0,053 ± 0,011 1,80 ± 0,09 43,6 ± 2,6 8,76 ± 0,29 0,21 ± 0,02 0,10 ± 0,01 1,17 ± 0,01 6,49 ± 0,25 

F Trg 02  187 ± 3 1140 ± 15 310 ± 6 733 ± 16 766 ± 15 2,73 ± 0,10 < 0,028 1,80 ± 0,06 45,4 ± 0,8 8,78 ± 0,22 0,22 ± 0,01 0,080 ± 0,004 1,02 ± 0,01 6,25 ± 0,17 

F Trg 03  190 ± 6 1311 ± 30 370 ± 11 916 ± 28 842 ± 47 2,48 ± 0,03 < 0,028 1,93 ± 0,05 62,1 ± 0,7 9,51 ± 0,23 0,39 ± 0,06 0,11 ± 0,02 1, 46 ± 0,22 8,38 ± 0,65 

F Trg 04  189 ± 7 1201 ± 20 328 ± 8 730 ± 30 759 ± 23 2,64 ± 0,08 < 0,028 1,80 ± 0,11 42,7 ± 3,3 8,99 ± 0,36 0,22 ± 0,03 0,09 ± 0,02 1,10 ± 0,15 6,56 ± 0,22 

F Trg 05  189 ± 8 1290 ± 51 366 ± 16 858 ± 19 813 ± 42 2,53 ± 0,21 < 0,028 1,88 ± 0,12 65,5 ± 9,7 9,57 ± 0,28 0,34 ± 0,05 0,10 ± 0,03 1,33 ± 0,24 8,35 ± 0,60 

F Trg 06  161 ± 6 995 ± 26 190 ± 6 538 ± 18 750 ± 42 1,75 ± 0,05 0,10 ± 0,01 1,32 ± 0,05 46,9 ± 2,5 5,10 ± 0,14 0,23 ± 0,01 0,064 ± 0,004 0,83 ± 0,03 5,30 ± 0,06 

F.Mnd = farinha de mandioca / F.Mil = farinha de milho / F.Trg = farinha de trigo. 

Resultados expressos como média ± desvio padrão (n=3). 
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Foi determinado um total de 17 elementos divididos entre os macroelementos 

(Ca, K, P, Mg e S), microelementos (Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni e Zn) e elementos traço 

(Ba, Cd, Co Sb e Sr). As concentrações de Cd (≤ 0,02 µg g
-1

), Co (≤ 0,02 µg g
-1

) e Sb (≤ 

0,02 µg g
-1

) em todas as amostras analisadas estiveram abaixo do limite de 

quantificação por ICP-MS. Na Tabela 19 é apresentado um resumo estatístico dos dados 

obtidos para os elementos quantificados. 
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 Tabela 19. Resumo estatístico das concentrações dos 14 elementos quantificados nas 37 amostras de farinhas. 

 
Ca  

(g g
-1

) 

K  

(g g
-1

) 

Mg  

(g g
-1

) 

P  

(g g
-1

) 

S 

(g g
-1

) 

Ba 

(g g
-1

) 

Cr  

(g g
-1

) 

Cu  

(g g
-1

) 

Fe  

(g g
-1

) 

Mn  

(g g
-1

) 

Mo 

(g g
-1

) 

Ni  

(g g
-1

) 

Sr  

(g g
-1

) 

Zn  

(g g
-1

) 

 Farinha de Mandioca 

Média 318 2660 370 374 n.d. 3,27 0,26 0,50 9,76 1,85 n.d. 0,29 4,75 2,68 

Mediana 315 2638 369 371 n.d. 2,57 0,10 0,50 7,13 1,35 n.d. 0,20 4,43 2,51 

Máximo 418 4253 547 561 n.d. 7,86 2,44 0,88 40,65 6,97 n.d. 1,08 7,16 5,53 

Mínimo 176 1563 221 183 n.d. 0,95 0,03 0,26 2,12 0,40 n.d. 0,09 2,95 1,90 

Desvio padrão 56 593 75 81 n.d. 2,02 0,49 0,21 9,80 1,31 n.d. 0,23 1,32 0,76 

  Farinha de Milho 

Média 5 649 95 328 589 0,16 0,47 0,50 15,26 0,62 0,14 0,06 0,02 2,05 

Mediana 6 621 97 297 540 0,15 0,12 0,51 12,62 0,63 0,16 0,04 0,02 2,19 

Máximo 8 768 126 475 768 0,31 1,54 0,60 28,33 0,80 0,19 0,12 0,03 2,43 

Mínimo 3 586 61 244 510 0,02 0,09 0,37 7,49 0,42 0,06 0,03 0,02 1,40 

Desvio padrão 2 84 27 101 120 0,12 0,72 0,11 9,15 0,16 0,06 0,04 0,00 0,45 

  Farinha de Trigo 

Média 184 1188 316 762 792 2,45 0,08 1,76 51,04 8,45 0,27 0,09 1,09 6,89 

Mediana 189 1197 329 763 790 2,56 0,08 1,80 46,17 8,88 0,23 0,10 1,10 6,52 

Máximo 190 1311 370 916 842 2,73 0,10 1,94 65,47 9,57 0,39 0,11 1,33 8,38 

Mínimo 161 995 190 538 750 1,75 0,05 1,33 42,68 5,10 0,21 0,06 0,83 5,30 

Desvio padrão 12 114 66 131 38 0,36 0,03 0,22 10,04 1,68 0,08 0,02 0,18 1,23 

n.d. = não determinado. 
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6.2. Caracterização das farinhas de mandioca, milho e trigo utilizando técnicas 

exploratórias de dados 

 

6.2.1. Análise de componentes principais 

 

 A matriz de análise de componentes principais foi construída dispondo as 37 

amostras de farinhas em linhas, e as concentrações de 13 dos elementos quantificados 

(Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Sr e Zn) em colunas com as variáveis. Os 

dados foram pré-processados usando o autoescalamento. Foi utilizado o programa 

STATISTICA
®

 8.0 para Windows no tratamento estatístico dos dados e geração dos 

gráficos. Na Tabela 20 são mostrados os pesos para as variáveis das duas primeiras 

componentes principais.  

 Tabela 20. Pesos das variáveis contidas nas duas primeiras componentes 

principais. 

 Variáveis PC 1 PC 2 

Cr 0,087 0,292 

Mo -0,958 -0,005 

Ni 0,433 -0,541 

Sr 0,051 -0,494 

Ba 0,304 -0,817 

Ca 0,580 -0,727 

 Cu -0,860 -0,413 

Fe -0,870 -0,212 

K 0,646 -0,502 

Mg 0,283 -0,668 

Mn -0,787 -0,432 

P -0,864 -0,247 

Zn -0,853 -0,376 

% Variância 43,34 24,00 

% Variância acumulada 43,34 67,34 

 

As duas primeiras componentes principais foram suficientes para explicar a 

distribuição das amostras de acordo com suas composições elementares. Juntas, a PC 1 

e PC 2,  são capazes de explicar 67,34% da variância acumulada dos dados. Sendo que a 



Laboratório de Química Analítica Ambiental – DQI / UFS  

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Felipo Obed Correia  - 79 - 

primeira componente foi responsável por explicar 43,34% da variância, e a segunda 

componente contém 24,00% da variabilidade dos dados.  

As concentrações de Mo, Cu, Fe, Mn, P e Zn mostraram-se com valores de 

pesos elevados e sinal negativo, enquanto a concentração de Ca e K apresentam valores 

de pesos positivos na PC 1. As concentrações de Ni, Ba, Ca, K, e Mg apresentaram 

pesos elevados com sinal negativo na PC 2. Essa distribuição espacial das variáveis nos 

eixos da PC 1 versos a PC 2 pode ser melhor visualizada no gráfico de pesos 

representado na Figura 8 a seguir. 

Figura 8. Gráfico de pesos representando 13 elementos quantificados nas 

farinhas distribuídas nas duas primeiras componentes principais. 

 

Examinado a Figura 9, que representa o gráfico de valores de scores para PC 1 

versos PC 2, é possível observar que as amostras foram separadas em três grupos 

distintos de acordo as composições elementares características de cada tipo de farinha 

analisadas. 
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Figura 9. Gráfico de valores de escores para PC1 versus PC2. 

 

A partir da inspeção do eixo da primeira componente principal, é visto que as 

amostras de farinha de mandioca distinguem-se das demais, e situam-se no eixo de 

valores positivo desta PC, sendo caracterizadas por possuirem as maiores concentrações 

dos macroelementos Ca e K, e também com os valores negativos de pesos encontrados 

para Ca, Mg, K, Ba, Ni e Sr na PC 2 . As farinhas de trigo encontram-se principalmente 

no eixo de valores negativos da PC 1, sendo que caracterizam-se por possuirem as 

maiores concentrações de microelementos (Cu, Fe, Mn Mo, e Zn ) e o fósforo. Na PC 2 

pode-se observar a prevalência das amostras de farinha de milho no eixo positivo, isso 

se deve ao fato da média de concentrações de Cr nessas amotras ser maior com relação 

aos outros tipos de farinha. De forma que, mesmo o peso do Cr não sendo tão elevado 

na PC 2,  o valor de concentração este elemento é um dos responsáveis por distinguir as 

amotras de farinha de milho das demais. 
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6.2.2. Análise de agrupamento hierárquico 

A análise de agrupamento hierárquico (HCA) foi aplicada aos dados 

autoescalanados, com o intuito de verificar as semelhanças entre as diversas amostras. A 

similaridade entre elas foi calculada a partir das distâncias Euclidianas para as 

concentrações dos elementos quantificados nas farinhas. Foi usado o método de ligação 

Ward’s entre os interpontos. A Figura 10 mostra o dendograma para os resultados 

obtidos. 
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Figura 2. Dendograma dos dados autoescalanados das concentrações de Ba, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, S, Sr e Zn para as 38 

amostras de farinhas analisadas: calculo da distância Euclidiana e método de ligação Ward’s. 
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A partir da análise do dendograma representado na Figura 10, é possível 

observar o agrupamento das amostras em 3 grupos distintos com aproximadamente 60% 

de similaridade entre as amostras, confirmando os resultados obtidos pela análise de 

componentes principais, onde pode observar a separação nítida entre as farinhas de 

mandioca, milho e trigo. Pode-se comprovar que as amostras de farinha de milho e trigo 

apresentam semelhança na sua composição, já que pertencem à família das gramíneas, 

com 40% de similaridade.  

Foi construído, ainda, um dendograma (Figura 11) representando a similaridade 

entre as variáveis, e nele também é observado a formação de 3 grupos distintos, 

representando os elementos característicos para cada tipo de farinha analisado. O 

gráfico da Figura 11 em conjunto com os resultados da análise de componentes 

principais nos mostra que o grupo formado pelos macroelementos Ca, K e Mg e ainda 

pelos elementos traço Ba, Ni e Sr são característicos da composição mineral encontrada 

nas farinhas de mandioca. As farinhas de trigo são caracterizadas principalmente por 

possuir as maiores concentrações de Cu, Fe, Mn, Mo, P e Zn. As farinhas de milho são 

caracterizadas por possuir as maiores concentrações de Cr. 

Figura 11. Dendograma representando a similaridade entre os elementos Ba, Ca, 

Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Sr e Zn. 
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6.3. Contribuição nutricional de minerais a partir do consumo de farinhas de 

mandioca, milho e trigo 

Na Tabela 21 é apresentado um comparativo entre os resultados obtidos neste 

trabalho para composição elementar das farinhas de mandioca, milho e trigo com os 

dados da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos [TACO, 2011]. Nela é 

possível observar que há uma concordância entre os resultados de ambos os estudos, 

sendo um indicativo da coerência dos dados apresentados. Porém, não existem 

informações para alguns elementos essenciais encontrado nas farinhas.  

 Tabela 21. Comparação das concentrações elementares por 100 g de farinha. 

 
Ca 

 (mg) 

Cu 

(mg)  

Fe 

(mg)  

K 

(mg)  

Mg  

(mg) 

Mn 

(mg)  

Na  

(mg) 

P  

(mg) 

Zn 

(mg)  

  Farinha de Mandioca 

TACO  76 - 1,2 328 40 0,37 10 39 0,4 

Este trabalho 32 0,05 1,0 266 37 0,19 - 37 0,3 

  Farinha de Milho 

TACO 1,0 0,27 2,3 58 31 - 45 84 0,6 

Este trabalho 1,0 0,05 1,5 65 10 0,06 - 33 0,2 

  Farinha de Trigo 

TACO 18 0,15 1,0 151 31 0,46 1,0 115 0,8 

Este trabalho 18 0,18 5,0 119 32 0,85  - 76 0,7 

 

A contribuição de cada tipo de farinha para o IDR de minerais, estabelecido pela 

ANVISA para pessoas adultas (acima de 70 Kg), foi calculada adotando um consumo 

diário de 100g de farinha [ANVISA
b
, 2005]. Os dados estão apresentados na Tabela 22. 

 Tabela 22. Porcentagem de contribuição ao IDR estabelecido pela ANVISA 

para pessoas adultas. 

Tipo de farinha 
% de contribuição ao IDR 

Ca  Cu  Fe  Mg Mn  P  Zn  

Farinha de mandioca 3,3 5,5 4,5 15,5 13,6 4,6 3,5 

Farinha de milho 0,05 5,5 10,9 4,0 2,7 4,7 2,9 

Farinha de trigo 1,8 19,0 35,4 12,5 34,9 10,6 9,4 

 

O consumo médio diário de cálcio proveniente das farinhas de mandioca é de 33 

mg, representando 3,3% do IDR correspondente de 1000 mg, sendo que para as farinhas 
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de milho e trigo o consumo médio diário é estimado em 0,54 e 18 mg, representando 

0,05 e 1,8% do IDR, respectivamente. Sendo a farinha de mandioca uma fonte de cálcio 

na alimentação. As farinhas de mandioca fornecem ainda 37 mg de magnésio 

diariamente, representando cerca de 15,5% do IDR estabelecido, que é 260 mg. 

Como pode-se observar a farinha de trigo é a que possui maior concentração de 

nutrientes minerais em sua composição comparada aos outros tipos de farinhas 

estudados. Ela fornece um consumo médio diário de 0,17, 4,9, 0,80, 74 e 0,66 mg que 

representa uma contribuição de 19,0, 35,4 34,9 10,6 9,4% ao IDR para cobre, ferro, 

manganês, fósforo e zinco, respectivamente.  

A farinha de milho apresentou as menores concentrações para a maioria dos 

elementos estudados, sendo a que contribui menos para o IDR. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os métodos analíticos propostos mostraram-se eficientes para determinação de 

de Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Ni, P, S, Sb, Sr e Zn em amostras de 

farinhas de mandioca, milho e trigo por ICP OES e ICP-MS. Porém, as concentrações 

de Cd, Co, e Sb apresentaram concentrações abaixo dos limites de quantificação para 

todas as amostras de farinhas analisadas. 

O uso do planejamento experimental simultâneo possibilitou a otimização da 

digestão das amostras e das condições de operação do ICP OES com um menor número 

de experimentos, reduzindo, assim, o tempo e os custos do trabalho. 

O uso de reagentes diluídos foi uma alternativa viável para digestão das 

amostras de farinhas assistida por micro-ondas, gerando soluções de baixa acidez 

residual, as quais comprometeram menos os componentes dos equipamentos, e podendo 

ser descartadas sem maiores riscos ao meio ambiente. 

A eficiência no processo de digestão pôde ser constatada pela eficiência de 

decomposição da matéria orgânica (EDMO), que apresentou valores melhores do que 
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73,2%, para a condição otimizada, e acidez residual do acido nítrico igual a 1,87 ± 0,08 

mol L
-1

 

Os métodos analíticos propostos apresentaram boa sensibilidade nas análises de 

farinhas de mandioca, milho e trigo, sendo obtidos valores de limites de quantificação 

variando entre 0,02 (Sr) e 23 (S) g g
-1

 para análise por técnicas baseadas em plasma 

indutivamente acoplado, como ICP OES e ICP-MS.  

A exatidão foi avaliada pela análise dos CRMs de farinha de trigo, farinha de 

arroz e folha de chá, que apresentaram valores de concordância entre 81 ± 1 e 118 ± 

12% (n=3). As análises dos CRMs apresentaram valores de desvio padrão relativo 

(RSD) melhores do que 14%, evidenciando que a exatidão e precisão são adequadas 

para os  métodos analíticos propostos. 

As técnicas exploratórias de dados, tais como PCA e HCA, possibilitaram a 

distinção das amostras de farinha em três grupos bem definidos a partir da composição 

mineral de 13 dos elementos determinados, onde as farinhas de mandioca caracterizam-

se, principalmente, pela alta concentração de Ca, K, Mg e Ba, Ni e Sr. Os elementos Cu, 

Fe, Mn Mo, P e Zn encontram-se em maiores níveis na farinha de trigo, sendo os 

responsáveis por sua distinção. E por fim, maiores concentração de Cr tornou-se uma 

característica da farinha de milho.  
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