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RESUMO 
 

Melado e melaço de cana são produtos derivados da cana-de-açúcar. Ambos vêm recebendo boa aceitação 

no mercado interno e externo, devido aos seus teores de açúcares, minerais e vitaminas, sendo considerados 

alimentos altamente nutritivos e versáteis. Todavia, ainda são escassos os estudos referentes a quantificação 

de metais nestes tipos de produtos. Desta forma, a proposta do trabalho foi desenvolver e validar uma 

metodologia analítica para a determinação direta de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado e melaço de 

cana por Espectrometria de Absorção Atômica em Chama (FAAS). Para tanto, foram realizados ensaios 

univariados com o objetivo de otimizar as condições de preparo de amostra para a quantificação de metais 

em melado e melaço de cana utilizando a análise direta por amostragem em suspensão. Após a escolha do 

melhor procedimento de preparo de amostra, foram preparadas suspensões aquosas de melado e melaço de 

cana, as quais foram analisadas diretamente por FAAS. As soluções foram preparadas pesando-se 3,0 g de 

amostra e avolumadas para 25,0 mL, exceto para o Mg, onde a relação massa/volume foi de 0,1 g para 

100,0 mL, com o intuito evitar sucessivas diluições. Para confirmar a confiabilidade do método 

desenvolvido foi realizada a validação do mesmo, sendo avaliados os parâmetros de linearidade, limites de 

detecção (LD) e de quantificação (LQ), precisão e exatidão, aplicando-se diferentes testes estatísticos. 

Posteriormente, as amostras utilizadas no estudo foram avaliadas quanto a sua qualidade nutricional e por 

meio de uma ferramenta quimiométrica, a Análise de Componentes Principais, PCA, a qual foi aplicada 

para verificar as semelhanças e diferenças entre as amostras. Foram empregadas curvas analíticas de padrão 

externo para todos os elementos analisados, onde estas apresentaram boa linearidade na faixa de 

concentração investigada, com valores de Fregressão >> Fcrítico e sem falta de ajuste do modelo linear. Os 

limites de quantificação (LQ) obtidos foram baixos, com valores de 0,07; 0,03; 0,12 e 0,02 mg g-1 para Mn, 

Zn, Fe e Mg, respectivamente. A precisão do método foi verificada por meio dos desvios padrão relativos 

(RSD (%)) e pela comparação de variâncias ponderadas entre dois métodos analíticos de preparo de amostra 

(análise direta e digestão por via úmida), aplicando-se um teste-F. Os valores de RSD (%) demonstraram-

se adequados, uma vez que foram inferiores aos recomendados pela AOAC (RSD (%) < 5,3 para Fe e Mg 

e RSD (%) < 7,3 para Zn e Mn). Em relação a comparação do método desenvolvido com o método de 

referência, os valores de Fcalculado, para todos os metais foram inferiores ao Fcrítico com p > 0,05, 

comprovando que não existem diferenças significativas de precisão entre os métodos comparados. A 

exatidão foi avaliada pela comparação com um método de referência (digestão por via úmida), aplicando-

se um teste-t pareado e a análise de regressão linear para amostras de melado e melaço de cana, além de 

ensaios de recuperação por adição de padrão. Os resultados obtidos para o teste-t pareado demonstraram 

que não existem diferenças significativas entre os métodos comparados, uma vez que os valores 

encontrados para tobservado apresentaram-se inferiores ao tcrítico com p > 0,05. Além disso, os elevados valores 

de Fregressão obtidos no teste de regressão linear confirmaram que os modelos lineares para Mn, Zn, Fe e Mg 

são adequados e os teores destes metais apresentam uma correlação linear entre os métodos de preparo de 

amostra avaliados. As taxas de recuperação foram adequadas e variaram entre 91% e 109% para os quatro 

elementos avaliados. Tais resultados indicam que a análise direta por amostragem em suspensão apresenta 

exatidão adequada. Desta forma, sugere-se que a metodologia desenvolvida pode ser aplicada no controle 

de qualidade de melado e de melaço de cana com vantagens em relação aos métodos tradicionais de preparo 

de amostra como rapidez, baixo custo e redução de resíduos tóxicos. Do ponto de vista nutricional, somente 

as amostras de melado de cana M05 e M06 foram consideradas fontes de Mn, enquanto que para Zn, Fe e 

Mg nenhuma das amostras de melado de cana atingiram o limite estabelecido de 15% da ingestão diária 

recomendada em 100 g de alimento sólido. Já, em relação as amostras de melaço de cana, grande parte 

destacaram-se pelos elevados teores de Mn, Fe e Mg, e puderam ser consideradas como fontes destes 

elementos. Através da Análise de Componentes Principais (PCA) foi possível verificar as diferenças e 

similaridades entre as amostras utilizadas no estudo. Na disposição dos dados na PCA, observou-se que as 

amostras brasileiras de melaço de cana apresentam teores superiores de Mn, Fe e Mg quando comparadas 

com as amostras de melado de cana. Sugere-se que este comportamento pode estar relacionado com o 

processo industrial de cada produto. O fato do melaço de cana ser um subproduto da produção do açúcar 

cristal faz com que o perfil mineral das amostras de melaço de cana se diferencie do perfil das amostras de 

melados de cana, uma vez que o caldo utilizado na produção passa por vários estágios de concentração até 

chegar ao produto final, podendo haver maior concentração dos metais presentes quando comparado ao 

processo de produção do melado de cana. 

 

 

Palavras-chave: Análise direta, amostragem em suspensão, melado de cana, melaço de cana, metais, 

espectrometria de absorção atômica por chama, validação de métodos.  
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 ABSTRACT 
 

Syrups and cane molasses are products derived from sugarcane. Both have been receiving good acceptance 

in the domestic and international markets due to its sugars, minerals and vitamins contents and they are 

considered highly nutritious and versatile food. However, there are few studies on quantification of metals 

in these products. Thus, the purpose of this study was to develop and validate an analytical method for 

direct determination of Mn, Zn, Fe and Mg in syrups and cane molasses samples by Atomic Absorption 

Spectrometry in Flame (FAAS). Univariate tests in order to optimize the sample preparation conditions for 

the quantification of metals in cane syrup and cane molasses using direct analysis by suspension sampling 

were performed. After choosing the best sample preparation procedure, aqueous suspensions from syrups 

and cane molasses were prepared, which were analyzed directly by FAAS. The solutions were prepared by 

weighing 3.0 g of sample and swelled to 25.0 mL, except for Mg, where the mass / volume ratio was of 0.1 

g in 100.0 mL, in order to avoid successive dilutions. To confirm the reliability of the developed method a 

validation study was performed and parameters such as linearity, limits of detection (LD) and quantitation 

(LQ), precision and accuracy were evaluated applying different statistical tests.  Subsequently, the samples 

used in the study were assessed for its nutritional quality and through a chemometric tool, Principal 

Components Analysis, PCA, it which was applied to verify the similarities and differences between 

samples. Analytical curves obtained with external standard were employed for all elements analyzed, where 

they showed good linearity in the investigated concentration range, with values of Fregression >> Fcritical and 

no lack of fit of linear model was observed. The limits of quantification (LQ) obtained were low, with 

values of 0.07; 0.03; 0.12 and 0.02 mg g-1 for Mn, Zn, Fe and Mg, respectively. The precision of the method 

was verified by the relative standard deviations (RSD (%)) and by comparison weighted variances between 

two analytical methods for sample preparation (direct analysis and wet digestion), applying an F-test. The 

RSD (%) values proved to be suitable since they were lower than recommended by AOAC (RSD (%) <5.3 

for Fe and Mg and RSD (%) <7.3 for Mn and Zn). Regarding the comparison of the developed method with 

the reference method, the Fcalculated values for all metals were lower than Fcritical with p > 0.05, proving that 

there are not significant differences in precision between the compared methods. The accuracy was 

evaluated by comparison with a reference method (wet digestion), applying a paired t-test and a linear 

regression analysis for samples of syrups and cane molasses, and by recovery tests. The results obtained 

from paired t-test revealed no significant differences between the compared methods since the values found 

for tobserved  were lower than the tcritical with p > 0.05. Moreover, the high Fregression values obtained in the 

linear regression test confirmed that linear models for Mn, Zn, Fe and Mg are suitable and that the contents 

of these metals exhibit a linear relation between the sample preparation methods evaluated. The recoveries 

were adequate and vary between 91% and 109% for the four evaluated elements. These results indicate that 

the direct analysis presents adequate accuracy. Thus, it is suggested that this methodology can be applied 

in the quality control syrups and cane molasses with advantages over traditional methods of sample 

preparation as speed, low cost and reduction of toxic waste. From a nutritional point of view, only the cane 

syrups samples M05 e M06 were considered Mn sources. For Zn, Fe e Mg none of the sample of cane 

syrups reached the limit of 15% of the recommended daily intake of 100 g of solid food. Now, in relation 

to cane molasses samples, most were characterized by high concentrations of Mn, Fe and Mg, and they 

could be regarded as sources of these elements. Through the Principal Component Analysis (PCA) it was 

possible to verify the differences and similarities between the samples used in the study. In the arrangement 

of data in PCA, it was observed that the sugar cane molasses samples have higher levels of Mn, Fe and Mg 

when compared with cane syrups samples. It is suggested that this behavior may be related to the industrial 

process applied for each product. The fact that cane molasses is a byproduct of the production of granulated 

sugar, causes the mineral profile of cane molasses samples to differentiate of the profile of the cane syrups 

samples , once the sugar cane juice used in the production passes through various stages of concentration 

to get the final product, there may be a higher concentration of metal present when compared to the cane 

syrups production process. 

 

 

Keywords: Direct analysis, sampling suspended, cane molasses, cane molasses, metals, atomic absorption 

spectrometry flame, method validation.  
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1.0 INTRODUÇÃO  

 

De acordo com a Resolução n.12 de 1978 da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos (CNNPA), o melado de cana é definido como um líquido 

xaroposo, obtido pela evaporação do caldo de cana ou a partir da rapadura, por processos 

tecnológicos adequados e o melaço de cana é considerado um resíduo da fabricação do 

açúcar cristalizado, do melado ou da refinação do açúcar bruto (BRASIL, 2005a; 

BRASIL, 1978). Ambos são provenientes do caldo da cana de açúcar e podem apresentar 

em sua composição um máximo de 25% (m/m) de umidade, 10% (m/v) de acidez em 

solução, 6% (m/m) de resíduo mineral fixo e um mínimo de 50% de glicídios totais 

(BRASIL, 1978; ANDRADE, 2014). Estes produtos vêm recebendo boa aceitação no 

mercado, tanto interno quanto externo, devido ao seu teor de açúcares, minerais (Fe, Mn, 

Ca, K e Zn) e vitaminas, sendo considerados alimentos altamente nutritivos e versáteis, 

uma vez que podem ser consumidos puros (melado de cana) ou como ingredientes para o 

preparo de outros produtos, como biscoitos, bolos, bebidas, balas, entre outros 

(CABALLERO et al., 2003; CARVALHO, 2007; ABIMAQ, 2009).  

Nos últimos anos, tem-se notado um crescente interesse no consumo de produtos 

ditos “naturais”, principalmente isentos de aditivos químicos, como é o caso do melado e 

melaço de cana (CARVALHO, 2007). Entretanto, para garantir a segurança alimentar 

destes produtos é fundamental caracteriza-los de acordo com seus valores nutricionais 

(MILIKAN, 2012).  Metais como Fe, Cu, Zn e Mn são considerados essenciais para a 

saúde humana, uma vez que desempenham diversas funções no organismo atuando no 

metabolismo de enzimas, no desenvolvimento dos ossos e na regulação da glicose, entre 

outros (FRAGA, 2005; BOWMAN et al., 2011; GUPTA e GUPTA, 2014). Por outro 

lado, a presença destes elementos em níveis maiores que o necessário para a dieta 

humana, pode produzir efeitos adversos, se tornando altamente tóxicos para os seres 

humanos (FRAGA, 2005). Desta forma, torna-se relevante determinar os teores de metais 

em matrizes alimentares, em especial no melado e melaço de cana, com o objetivo de 

definir sua ação essencial ou tóxica e assim garantir uma dieta adequada através da 

alimentação (GÜRKAN et al., 2013).  

A determinação de minerais em alimentos é comumente realizada por técnicas de 

espectrometria atômica, tais como, a espectrometria de absorção atômica em chama 

(FAAS) (RODRÍGUEZ-SOLANA et al., 2014; POHL et al., 2014), espectrometria de 

massas com plasma acoplado indutivamente (ICP-MS) (RODRIGUES et al., 2011; 
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LLORENT-MARTÍNEZ et al., 2012) e a espectrometria de emissão atômica com plasma 

acoplado indutivamente (ICP-AES) (CINDRIĆ et al., 2012), entre outras. Embora 

considerada antiga, a técnica de FAAS é amplamente empregada em laboratórios de 

pesquisa, de indústrias e de controle de qualidade para a determinação de íons metálicos 

em diferentes matrizes (MILIKAN, 2012; GÜRKAN e ALTUNAY, 2015). Sua ampla 

utilização pode ser justificada pela boa seletividade e precisão nas medições, pequenos 

efeitos de matriz e pelo baixo custo de aquisição e manutenção do equipamento 

(NASCENTES et al., 2004; POHL, 2009; POHL e SERGIEL, 2010; GÜRKAN; 

ALTUNAY, 2015). 

Todavia, a determinação de minerais por FAAS em matrizes complexas, tais como 

o melado e o melaço de cana, não é uma tarefa simples devido ao elevado conteúdo de 

compostos orgânicos presentes, os quais podem causar problemas durante a análise, como 

por exemplo, problemas na aspiração e nebulização da amostra, flutuações na chama e 

acumulação de sólidos no queimador (BRANDÃO et al., 2012).  

Desta forma, procedimentos tradicionais como a digestão por via seca, a digestão 

por via úmida e a digestão assistida por micro-ondas (LLORENT-MARTÍNEZ et al., 

2012; AKINYELE e SHOKUNBI, 2015) normalmente são empregados para o preparo 

da amostra, tornando mais fácil a liberação do metal de interesse para uma solução e 

posterior detecção do mesmo (NUNES et al., 2013). Porém, estes procedimentos, além 

de morosos, necessitam de grandes volumes de reagentes, produzem resíduos tóxicos, 

podem causar contaminação da amostra ou perdas do analito de interesse por 

volatilização, além de oferecer riscos ao analista (KORN et al., 2008; GROMBONI et al, 

2010; KHAJEH e SANCHOOLI, 2010). Com o intuito de eliminar e/ou minimizar estes 

inconvenientes e a tendência recente em desenvolver, otimizar e validar metodologias 

analíticas mais limpas, rápidas e precisas, tem-se impulsionado o desenvolvimento de 

novos métodos de preparo de amostra, como é o caso da análise direta.  

A análise direta de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado e melaço de cana 

(sem o pré-tratamento da amostra) é um avanço atraente para química analítica, uma vez 

que não foram encontrados trabalhos na literatura fazendo uso da técnica de FAAS para 

tal fim. Pohl e Sergie (2010) empregaram a análise direta para determinação de Cu, Fe e 

Mn em amostras de mel utilizando apenas a diluição em água e os resultados não 

apresentaram diferenças significativas quando comparados com um método de referência 

(digestão por via úmida). A simples dissolução da amostra em água oferece diversas 

vantagens quando comparada aos procedimentos convencionais de preparo de amostra, 



14 

 

pois limita a utilização de solventes tóxicos, além de reduzir o tempo de preparo da 

amostra, diminuir a perda do analito por volatilização (como Cu, Fe e Zn) ou ainda 

minimizar possíveis contaminações da solução (POHL, 2009; POHL e SERGIEL, 2010; 

POHL et al., 2011). Infelizmente, ainda são escassos os trabalhos publicados fazendo o 

uso da análise direta para a determinação de metais em matrizes alimentares por FAAS.  

Neste contexto, torna-se relevante desenvolver e validar métodos rápidos, diretos 

e precisos para a determinação de metais em alimentos com altos teores de açúcares 

(NASCENTES et al., 2004). Além de não serem encontrados trabalhos mostrando a 

presença de minerais em melado e melaço de cana, e considerando a dificuldade de 

preparo de amostras açucaradas, o presente trabalho descreve o desenvolvimento, 

validação e aplicação da análise direta acoplada a FAAS para a determinação de Mn, Zn, 

Fe e Mg em melado e melaço de cana, sem qualquer pré-tratamento da amostra.  
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2.0 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 Desenvolver e validar uma metodologia analítica direta, rápida e precisa para a 

determinação de Mn, Zn, Fe e Mg em melado e melaço de cana por FAAS.  

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Avaliar de forma univariada as melhores condições de preparo de amostra por 

amostragem em suspensão para a determinação de Mn, Zn, Fe e Mg em melado e 

melaço de cana por FAAS e escolher as mais adequadas por comparação com a 

digestão por via úmida (método de referência);  

 

 Validar o método de FAAS otimizado para a determinação de Mn, Zn, Fe e Mg em 

amostras de melado e melaço de cana de acordo com recomendações de órgãos de 

normatização e pela aplicação de diferentes testes estatísticos (teste-t, teste-F e 

regressão linear);  

 

 Determinar os teores dos metais Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado e melaço 

de cana de diferentes procedências pelo método de FAAS validado;  

 

 Avaliar a contribuição nutricional dos metais Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado 

e melaço de cana por meio das recomendações de ingestão diária.  

 

 Avaliar possíveis semelhanças ou diferenças nos teores de Mn, Zn, Fe e Mg em 

amostras de melado e melaço de cana por técnicas de análise multivariada; 
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3.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

3.1 Cana-de-açúcar 

 

 Estudos relatam que cana-de-açúcar é nativa das ilhas do Arquipélago da 

Polinésia, sendo posteriormente levada para a Ásia. Na antiguidade, o açúcar era utilizado 

como tempero e também na medicina, sendo considerado uma especiaria exótica 

(FIGUEIREDO et al., 2011; SILVA e SILVA, 2012). A cana-de-açúcar foi também 

levada para o norte da África e sul da Europa pelos os árabes, e para as Filipinas pelos 

chineses. Mas foi somente a partir do século VIII que o cultivo da cana-de-açúcar foi 

disseminado nas margens do mar mediterrâneo.  Porém, por se tratar de uma planta típica 

de climas tropicais e subtropicais, a cana-de-açúcar não correspondeu bem às expectativas 

nas terras europeias, e então, a espécie foi implantada nas ilhas da Madeira pelos 

portugueses. No entanto, foi na América que a cana-de-açúcar se difundiu, quando 

Colombo levou as primeiras mudas para Santo Domingo, e posteriormente, para as 

Américas Central e do Sul, por navegadores (SILVA e SILVA, 2012).   

 No Brasil, o cultivo da cana-de-açúcar teve início no ano de 1532 quando Martin 

Afonso de Sousa trouxe as primeiras mudas e as plantou na capitania de São Vicente, 

atual estado de São Paulo. Porém, foi em Pernambuco que a espécie encontrou as 

condições ideais para se desenvolver e tornar-se uma das principais culturas da economia 

brasileira (CESAR e SILVA, 2003). Atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores 

de cana-de-açúcar, seguido pela Índia. Segundo o levantamento realizado pela 

Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) em agosto de 2014, a previsão atual 

de produção de cana-de-açúcar no Brasil na safra 2014/2015 foi de aproximadamente 659 

milhões de toneladas, sendo novamente reconhecido como líder na produção. Os bons 

números e o aprimoramento tecnológico permitem que o país ocupe o lugar de maior 

produtor mundial de açúcar e segundo maior produtor de etanol (CONAB, 2014; UNICA, 

2015). 

 A cana-de-açúcar é uma planta pertencente à família das gramíneas (Poaceae), 

gênero Sacchrum e espécie Saccharum offcinarum. Utilizada como matéria-prima para a 

produção de diversos produtos, a cana-de-açúcar é composta em média de 65 a 75% de 

água, sendo seu principal componente a sacarose, que corresponde a cerca de 70 a 90% 

das sustâncias sólidas solúveis. O caldo de cana, também conhecido como garapa, 

conserva boa parte dos nutrientes derivados da cana-de-açúcar, entre eles os minerais (de 
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3 a 5%), tais como, Fe, Ca, K, Na, P, Mg e Cl e as vitaminas (B e C) (FAVA, 2004; 

LEMOS e STRADIOTTO, 2012).  

 A qualidade da matéria-prima utilizada no processamento dos produtos derivados 

da cana-de-açúcar pode ser influenciada por diversos fatores, tais como: variedade da 

cana, condições climáticas, tipo de solo, qualidade e quantidade de fertilizantes aplicados, 

condições de transporte e armazenamento, e principalmente, o estágio de maturação da 

cana (MACHADO, 2012). Quanto maior o estágio de maturação da cana-de-açúcar, 

maior o teor de sacarose presente no colmo, e por consequência, melhor será o rendimento 

por tonelada de cana utilizada. Por outro lado, canas verdes contém maior percentual de 

açúcares redutores, os quais aumentam a umidade e impedem a cristalização do produto, 

sendo favoráveis apenas para a produção de melado de cana (CESAR e SILVA, 2003; 

MINGUETI, 2012).  

 A importância da cana-de-açúcar pode ser atribuída à sua versatilidade quando 

comparada com outras matérias-primas, podendo ser utilizada desde a forma mais simples 

como a ração animal, até a mais nobre como o açúcar (HAMERSKI, 2009). 

 

3.2 Derivados da cana-de-açúcar 

 

 A partir da cana-de-açúcar podem ser fabricados diversos produtos, tornando esta 

uma das principais rendas da economia do Brasil. Neste trabalho serão abordados apenas 

alguns derivados provenientes da cana-de-açúcar, os quais vêm recebendo grande 

destaque nos últimos anos por oferecer benefícios para a saúde, sendo eles: o melado e o 

melaço de cana. É valido ressaltar que tais produtos são obtidos por meio do caldo de 

cana, o qual será discutido também brevemente.  

 

3.2.1 Caldo de cana 

  

O caldo de cana, também conhecido como garapa, é o liquido extraído da cana-

de-açúcar por meio do processo de moagem. Grande parte dos nutrientes presentes na 

cana-de-açúcar são conservados no caldo, tornando este um alimento altamente nutritivo 

e muito consumido por atletas para a reposição do glicogênio no organismo (FAVA, 

2004; NOGUEIRA et al., 2009). A composição química do caldo de cana pode variar 

dentro de certos limites conforme apresentado na Tabela 1.  
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Tabela 1.Principais constituintes presentes no caldo de cana 

Constituintes do caldo de cana Sólidos solúveis (%) 

Açúcares 

Sacarose 

Glicose 

Frutose 

75,0 – 92,0 

70,0 – 88,0 

2,0 – 4,0 

2,0 – 4,0 

Sais inorgânicos 3,0 – 4,5 

Ácidos orgânicos 

Ácidos carboxílicos 

Aminoácidos 

1,5 – 5,5 

1,1 – 3,0 

0,5 – 2,5 

Proteínas 0,5 – 0,6 

Amido 0,001 – 0,100 

Ceras, gorduras, fosfolipídeos 0,05 – 0,15 

Fonte: (HAMERSKI, 2009 apud CHEN e CHOU, 1993) com modificações 

 

São diversos os fatores que contribuem para a variação dos componentes presentes 

no caldo de cana, tais como, a variedade da cana utilizada no plantio, o tipo de solo, as 

condições climáticas, o grau de maturidade da cana, o tipo de colheita realizada, a forma 

de extração, entre outras (HAMERSKI, 2009; YADAV et al., 2010). Estas características 

são importantes para garantir o bom rendimento do produto final, seja ele, açúcar, álcool, 

rapadura ou melado. Desta forma, torna-se indispensável avaliar tais fatores antes de 

iniciar o processo de produção. Além dos constituintes citados na Tabela 1, o caldo de 

cana também possui materiais corantes, como clorofila, antocianinas, sacaretina e 

polifenóis, conferindo-lhe uma coloração verde escura característica (ARAÚJO, 2007).  

A extração do caldo de cana é usualmente realizada por meio da moagem da cana-

de-açúcar utilizando moendas elétricas ou manuais, onde é exercida forte pressão sob a 

mesma (SILVA, 2012). Atualmente, em usinas mais novas, esse processo vem sendo 

substituído pela extração por difusão (GIMENEZ, 2013). O resíduo fibroso resultante da 

extração do caldo, também chamado de bagaço, é geralmente utilizado como combustível 

para a caldeira ou ainda na produção de celulose e na alimentação de gado confinado 

(JÚNIOR, 2012; ALCARDE, 2015). Antes de ser utilizado para a produção do açúcar ou 

do álcool, o caldo de cana passa por um processo denominado de calagem. O principais 

objetivos da calagem são aumentar o pH do caldo pela adição de cal (CaO) e garantir a 

presença de íons Ca+2, os quais serão precipitados juntamente com os fosfatos presentes 

no caldo de cana (MARAFANTE, 1993). 
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3.2.2 Melado de cana 

 

O melado de cana é definido como um líquido xaroposo, obtido pela evaporação 

do caldo de cana ou a partir da rapadura, por processos tecnológicos adequados (BRASIL, 

2005a; BRASIL, 1978). Proveniente do caldo da cana-de-açúcar, este alimento pode 

apresentar em sua composição um máximo de 25% (m/m) de umidade, 10% (m/v) de 

acidez em solução, 6% (m/m) de resíduo mineral fixo e um mínimo de 50% de glicídios 

totais (ANDRADE, 2014; BRASIL, 1978). Além disto, para garantir a qualidade do 

produto final, o melado de cana deve ser produzido com matéria-prima (caldo de cana) 

não fermentada, isenta de materiais terrosos e detritos (animais ou vegetais), além de ser 

proibida a adição de essências, corantes, edulcorantes ou conservantes (BRASIL, 1978). 

 O melado de cana, também conhecido como mel de engenho ou xarope de cana, 

é considerado um produto de grande relevância em diversas regiões do Brasil 

(CARVALHO, 2007; ABIMAQ, 2009). Por se tratar de um alimento altamente nutritivo, 

rico em minerais e isento de aditivos químicos sua procura vem aumentando 

consideravelmente nos últimos anos. Na alimentação seu uso é diversificado, podendo 

ser consumido puro ou em misturas com outros produtos, como por exemplo, queijos, 

bolos, biscoitos e molhos para panquecas. Ainda, o melado de cana pode ser utilizado na 

indústria alimentícia para a produção de biscoitos, balas, bebidas e cereais 

(CABALLERO et al., 2003; CARVALHO, 2007). Para atletas, especialmente os que 

necessitam de grandes quantidades de energia, o melado de cana é um bom complemento 

para a alimentação, sendo que 100 g do produto fornecem aproximadamente 300 kcal 

(FAVA, 2004; CARVALHO, 2007).  

Dois fatores são de grande importância na produção do melado: a variedade da 

cana-de-açúcar utilizada no plantio e o estágio de maturação da mesma, sendo que esta 

deve apresentar elevados teores de açúcares redutores em sua composição (CESAR e 

SILVA, 2003; SILVA, 2012). Algumas variedades destacam-se por serem ricas na 

enzima invertase, promovendo rapidamente a inversão da sacarose em açúcares mais 

simples (glicose e frutose). Além disso, é importante que a cana utilizada não esteja em 

estágio de maturação avançado, uma vez que canas verdes se destacam por apresentar 

maiores teores de açúcares redutores, dificultando a cristalização da sacarose no produto 

final (SILVA, 2012).  

Para a fabricação de um melado de qualidade, todas as etapas do processo devem 

ser realizadas com cautela. Primeiramente o caldo é extraído da cana-de-açúcar por um 
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processo designado como moagem, onde o caldo deve apresentar em média 80,0% de 

água e 20,0% de matéria sólida (CARVALHO, 2007). Em seguida, são retiradas as 

impurezas grosseiras presentes no caldo de cana. Posteriormente, é realizada a etapa de 

purificação, onde, pela aplicação de calor, são retirados os componentes que floculam. 

Ambas as etapas são importantes para se obter um caldo de cana mais limpo e com maior 

qualidade (CESAR e SILVA, 2003; ANDRADE, 2014). Em seguida, é necessário 

promover a inversão da sacarose presente no caldo, com o intuito de aumentar o teor de 

açúcares redutores. A inversão nada mais é do que a hidrolise da sacarose em glicose e 

frutose. Tal processo pode ser realizado por via enzimática (com uso da enzima invertase) 

ou ácida (pela utilização dos ácidos tartárico ou cítrico). O melado produzido com a 

adição de ácidos terá um pH em torno de 4,0 e teor de açúcares redutores próximo de 

20%, promovendo maior tempo de conservação ao produto (CESAR e SILVA, 2003; 

SILVA, 2012). Posteriormente, é realizada a concentração do caldo até a obtenção de um 

xarope com teor de sólidos entre 65 e 75 ºBrix. Para conhecer o ponto ideal do melado 

duas técnicas podem ser utilizadas. A primeira consiste em verificar a concentração do 

caldo pelo escorrimento nas bordas da pá. No entanto, esta técnica requer experiência do 

produtor. A outra forma exige que a temperatura do caldo permaneça entre 103ºC a 105ºC 

para atingir o ponto de concentração desejada. Tendo alcançado a concentração ideal, o 

produto é então transferido para resfriamento em tanques de inox, até que a temperatura 

esteja próxima de 85ºC. Por fim, é realizado o envasamento do produto para a 

comercialização (CESAR e SILVA, 2003). 

 

3.2.3 Melaço de cana 

 

O melaço de cana é um subproduto obtido do processo de fabricação do açúcar, 

tanto de cana quanto de beterraba, sendo retirado no estágio final da cristalização do 

açúcar, onde não é possível ser extraída mais sacarose por métodos tradicionais.  Trata-

se de um líquido viscoso, denso e de coloração escura (BRASIL, 1978; JÚNIOR, 2012).  

Também conhecido como Blackstrap, o melaço de cana é considerado um dos 

principais subprodutos da produção do açúcar, sendo produzido em torno de 40 a 60 kg 

por tonelada de cana moída (CABALLERO et al., 2003; JÚNIOR, 2012). No Brasil, são 

produzidos aproximadamente 17,9 milhões de toneladas de melaço por ano durante a 

fabricação do açúcar. Devido a sua alta disponibilidade no território brasileiro, baixo 

custo e teor de açúcares fermentáveis considerável, o melaço de cana é amplamente 
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utilizado como matéria-prima para a produção de diversos produtos, como por exemplo, 

álcool etílico, aguardente, leveduras (Saccharomyces, Torula, Invertase), ácido lático, 

ácido cítrico, além da produção de enzimas (celulase, xilanase, alfa-amilase, dextranase) 

e antibióticos (ICIDCA, 1999; JÚNIOR, 2012; LEMOS e STRADIOTTO, 2012).  

Considerado um subproduto resultante da produção do açúcar, o melaço de cana 

apresenta em sua composição aproximadamente 20% de água, 72% de constituintes 

orgânicos (sendo 62% açúcares) e 6% de constituintes inorgânicos (K, Ca, Mg, Na, Fe, 

P, Al, resíduos de soda, carbonatos, sulfatos e cloretos) (LEMOS e STRADIOTTO, 

2012). Além disso, o melaço de cana pode apresentar compostos provenientes da cana-

de-açúcar (fenólicos) ou ainda produtos gerados durante o processo de produção, como 

por exemplo, as melanoidinas que são responsáveis por sua coloração escura 

(GUIMARÃES et al., 2007).  As melanoidinas são substâncias poliméricas produzidas 

através da reação de Maillard quando ocorre a combinação entre açúcares e aminoácidos 

(TSIOPTSIAS et al., 2015).  

Além de sua coloração característica e sabor levemente adocicado, o melaço de 

cana ainda apresenta elevados teores de nutrientes e compostos fenólicos, provenientes 

da matéria-prima utilizada ou do processo de produção. Devido a isso, o melaço de cana 

é um produto muito procurado pelas indústrias alimentícias para servir como 

intensificador de molhos, agente de coloração (especialmente em produtos de 

panificação), além de ser utilizado para disfarçar sabores amargos de produtos integrais 

(CABALLERO et al., 2003; GUIMARÃES et al., 2007). 

 

3.3 Importância dos minerais no organismo 

 

Os minerais são substâncias inorgânicas indispensáveis para os seres vivos. Eles 

participam de diversos processos metabólicos do organismo, como por exemplo, na 

ativação enzimática, no equilíbrio hídrico, na contração muscular, na produção de 

hemoglobina, no fortalecimento do sistema imunológico, entre outros. No entanto, como 

o organismo não é capaz de sintetizar essas substâncias, deve-se utilizar fontes externas, 

como os alimentos e suplementos, garantindo assim uma dieta adequada (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2008; NOGUEIRA et al., 2009; GROMBONI et al, 2010). 

Dentre todos os elementos químicos descobertos até então, 23 são conhecidos por 

desempenhar diversas atividades fisiológicas no organismo, sendo classificados como 

macro e microelementos (GUPTA e GUPTA, 2012). Os macroelementos recebem essa 
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designação em virtude de serem necessários em concentrações maiores (acima de 100 

mg/dia) no organismo em relação aos outros elementos; nesta classe estão inclusos o 

sódio (Na), o potássio (K), o cálcio (Ca), o fósforo (P), o cloro (Cl), o enxofre (S) e o 

magnésio (Mg). Os microelementos, também são importantes para o organismo humano, 

no entanto, ao contrário dos macroelementos, estes são requeridos em quantidades 

limitadas (entre 1 e 50 mg/dia). Fazem parte do grupo o manganês (Mn), o ferro (Fe), o 

cobalto (Co), o cobre (Cu), o zinco (Zn), entre outros (PEREIRA, 2005).  

Os elementos inorgânicos são tão úteis quanto às vitaminas para manter o bom 

desenvolvimento do organismo. No entanto, cada elemento é requerido em quantidades 

específicas, uma vez que o excesso ou falta pode causar danos graves (TIRAPEGUI, 

2000). Além disto, é valido ressaltar que nem todo nutriente ingerido por meio da 

alimentação é liberado para o organismo humano. A fração bioacessível de um 

determinado mineral em uma matriz alimentar, refere-se a quantidade liberada deste 

elemento para o trato gastrointestinal. Porém, desta fração bioacessível proveniente do 

alimento, apenas uma parte é realmente utilizada pelo organismo nas suas funções 

fisiológicas (TOGNON, 2012).  

Neste sentido, neste trabalho será apresentada uma descrição mais detalhada sobre 

os macro e microelementos investigados, dando-se destaque em suas funções no 

organismo, bem como, nas principais fontes alimentares onde eles podem ser adquiridos. 

 

3.3.1 Manganês (Mn) 

 

 No organismo, o Mn age como ativador de diversas enzimas (hidrolase, cinase e 

transferase) e como constituinte de outras tantas (arginase, piruvato carboxilase, 

superóxido dismutase, ente outras) (OMS, 1998).  Além disto, este elemento funciona 

como antioxidante e é importante na formação dos ossos, no metabolismo de gorduras, 

na regulação do açúcar no sangue e na absorção de Ca (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 

2008). Embora incomum, sua deficiência no organismo pode interferir no crescimento, 

causando anormalidades esqueléticas e alteração na função reprodutiva, além de provocar 

defeitos no metabolismo de lipídeos e carboidratos (OMS, 1998; FAIRWEATHER-TAIT 

e HURRELL, 1996).  

 A ingestão de Mn no organismo ocorre na maioria das vezes por meio da 

alimentação. Porém, estudos revelam que quantidade elevadas de Ca, P, fibras e fitatos 

nos alimentos, podem inibir a absorção de Mn pelo organismo. Cereais integrais, nozes, 
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hortaliças e chás são alimentos considerados fontes de Mn. No entanto, apesar de seu 

papel essencial em diversas funções do organismo, a exposição excessiva deste elemento 

tem sido associada a doenças neurológicas, tais como, Parkinson e Alzheimer 

(FAIRWEATHER-TAIT e HURRELL, 1996; WHITNEY e ROLFES, 2008; BOWMAN 

et al., 2011).  

 A intoxicação por Mn geralmente ocorre por via inalatória, sendo o cérebro sua 

captação preferencial. Indústrias de soldagem e mineradoras são os locais onde ocorre 

grande acúmulo de Mn no ar; desta forma, a exposição prolongada nestes tipos de 

ambientes pode causar alterações no comportamento dos trabalhadores, como por 

exemplo, espasmos musculares, tremores, dificuldade para caminhar, irritabilidade, 

alucinações, agressividade, entre outros sintomas decorrentes da intoxicação por Mn 

(MARTINEZ-FINLEY et al., 2013). Deste modo, com o objetivo de entender seu 

mecanismo de ação, a neurotoxidade do Mn vem sendo amplamente estudada nos dias 

atuais (MENEZES-FILHO et al., 2009).  

 

3.3.2 Zinco (Zn) 

 

 Dentre os microelementos o Zn é o segundo mais abundante no corpo humano, 

perdendo apenas para o Fe. Este elemento pode ser encontrado em praticamente todos os 

órgãos do corpo, porém sua concentração é mais elevada em determinadas áreas cerebrais, 

músculos, ossos, fígado, pâncreas, rins, retina, cabelos e próstata (OLIVEIRA e 

MARCHINI, 1998; TOGNON, 2012).  

 O Zn tem papel fundamental no crescimento, nas funções neurológicas e na 

reprodução. Além disto, este elemento é necessario para a ativação metabólica de 

aproximadamente 300 enzimas do corpo humano, as quais estão envolvidas com o 

metabolismo de proteínas, hidratos de carbono e gorduras (OLIVEIRA e MARCHINI, 

1998; ADVANCED HEALTH AND LIFE EXTENSION, 2013). O Zn também participa 

da síntese, do armazenamento e da liberação do hormônio insulina no pâncreas 

(WHITNEY e ROLFES, 2008). Por todas as funções citadas, além de tantas outras que 

existem, pode-se evidenciar a grande importância deste elemento para o organismo 

humano (TOGNON, 2012).  

 A absorção do Zn é geralmente monitarada por uma proteína de ligação presente 

no intestino, conhecida como metalotioneína (WHITNEY e ROLFES, 2008). A 

quantidade de Zn corporal é mantida constante nos indivíduos adultos, por meio da 
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absorção intestinal e pelas perdas fecais. Geralmente, a absorção aumenta a medida que 

os níveis corporais diminuem, ou vice-versa, sendo que sua taxa de absorção pode variar 

entre 15 e 40%, dependendo de sua concentração no organismo (OLIVEIRA e 

MARCHINI, 1998). Substâncias orgânicas de baixo pesos molecular, tais como 

aminoácidos e ácidos orgânicos, formam ligações com o Zn, facilitando sua absorção pelo 

organismo. As melhores fontes de Zn na dieta são os mariscos (especialmente ostras), 

seguido pelas carnes vermelhas, aves e fígado, que em geral, são alimentos ricos em 

proteínas. Por outro lado, os alimentos com elevados teores de  fibras e fitatos, 

comumente presentes nos cereais, se ligam ao Zn e comprometem sua absorção. Além 

disso, a presença de Fe em soluções aquosas prejudicam a absorção do Zn pelo 

organismo, no entanto, tal interação não ocorre quando o Fe é adicionado em refeições 

que contenham proteina animal (FAIRWEATHER-TAIT e HURRELL, 1996; 

WHITNEY e ROLFES, 2008).  

 A deficiência de Zn não é comum em países desenvolvidos. No entanto, pode 

ocorrer em alguns grupos mais vulneráveis, tais como, em mulheres grávidas, crianças 

pequenas e idosos. Déficit no crescimento, atraso na maturidade sexual e perda de apetite, 

são alguns dos sintomas indicativos de deficiência de Zn no organismo.  De forma oposta, 

a ingestão em quantidades elevadas deste elemento, pode causar vômitos, dores de 

cabeça, deficiência de Cu e Fe, exaustão e diminuição da lipoproteína de alta densidade 

(do inglês High Density Lipoprotein - HDL) (FAIRWEATHER-TAIT e HURRELL, 

1996; FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2008; WHITNEY e ROLFES, 2008).  

 

3.3.3 Ferro (Fe) 

 

 O Fe é um microelemento extremamente importante para a saúde humana. Com 

exceção de alguns Lactobacillus, todos os seres vivos necessitam deste elemento. Grande 

parte do Fe corporal está ligado à hemoglobina no sangue ou à mioglobina nos músculos 

(OLIVEIRA e MARCHINI, 1998). Nos sistemas biológicos, o Fe exerce função como 

elemento constituinte da hemoglobina, proteína responsável pelo transporte de O2 e CO2 

no sangue (OLIVEIRA e MARCHINI, 1998). Outra função importante deste elemento 

no organismo é sua participação nas reações de oxidação e redução. Por se tratar de um 

elemento reativo, o Fe pode interagir com o oxigênio e formar intermediários com 

potencial para danificar moléculas orgânicas (TOGNON, 2012). Além disto, o Fe também 
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é requerido pelas enzimas envolvidas na produção de aminoácidos, colágeno, hormônios 

e neurotransmissores (WHITNEY e ROLFES, 2008).  

 Uma das formas do organismo absorver Fe é por meio da alimentação. Para o 

corpo conseguir absorver o Fe presente nos alimentos, ele necessita do auxílio de uma 

proteína especifica chamada de ferritina. A ferritina recebe o Fe proveniente dos 

alimentos e o armazena nas células da mucosa (membrana que reveste o trato 

gastrintestinal) do intestino delgado. Quando o organismo necessita de Fe, a ferritina da 

mucosa libera certa quantidade do mineral para outra proteína, denominada de 

transferrina da mucosa, que, por sua vez, o envia para outra transferrina que se locomove 

pelo sangue para o resto do corpo (WHITNEY e ROLFES, 2008).   

 A absorção do Fe aumenta ou diminui de acordo com a necessidade do corpo. 

Geralmente sua absorção é mais eficiente quando os estoques de Fe estão baixos, ou ainda 

durante a infância e na gravidez. Alimentos de origem animal, como por exemplo, fígado, 

mariscos, peixes, carnes bovina e de ave, são consideradas ótimas fontes de Fe, além de 

serem facilmente absorvidos pelo organismo. Outras fontes comuns do elemento incluem 

espinafre, feijão, ovos, nozes, cereais integrais cozidos, produtos de cereais enriquecidos, 

entre outros (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2008; OHIO STATE UNIVERSITY 

EXTENSION, 2015). Estudos revelam que alimentos com alto teor de fitatos e ricos em 

compostos fenólicos podem inibir a absorção de Fe pelo organismo, devido a formação 

de complexos insolúveis que tornam o Fe menos disponível (FAIRWEATHER-TAIT e 

HURRELL, 1996).  

 A deficiência de Fe no organismo pode promover uma das principais doenças 

nutricionais do mundo, a anemia ferropriva. Tal doença atinge geralmente crianças, 

adolescentes e gestantes, sendo recomendadas suplementações de Fe para esses grupos. 

Crianças e adolescentes necessitam maiores teores de Fe para acompanhar seu rápido 

crescimento, enquanto que as gestantes demandam de Fe adicional para dar suporte ao 

maior volume de sangue e ao crescimento do feto. A carência de Fe no organismo também 

pode ocasionar sinais clínicos como fadiga, problemas de comportamento, fraqueza 

muscular e diminuição das defesas imunitárias (HENDLER, 1997; WHITNEY e 

ROLFES, 2008).   

 

 

http://www.estantevirtual.com.br/autor/sheldon-saul-hendler
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3.3.4 Magnésio (Mg) 

  

 O Mg é um elemento abundante no corpo humano e essencial para a boa 

manutenção do mesmo. Cerca de 50% de todo o Mg presente no corpo está situado nos 

ossos, o restante encontra-se nos músculos e tecidos moles, sendo menos de 1% presente 

no soro sanguíneo (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 2014). O Mg atua como co-

fator de aproximadamente 300 enzimas, as quais regulam diversas reações bioquímicas 

do organismo, tais como, função muscular e nervosa, controle da glicose no sangue, 

regulação da pressão arterial, entre outras (NATIONAL INSTITUTE OF HEALTH, 

2014). Além disto, este elemento é essencial para a produção de energia celular e para a 

síntese de ácidos nucleicos e proteínas (HENDLER, 1997).  

 A ingestão diária recomendada de Mg varia entre 280 e 350 mg/dia. Dentre as 

principais fontes alimentares de Mg, pode-se destacar as hortaliças, legumes, castanhas, 

amêndoas e avelã. Além disto, os frutos do mar e os produtos lácteos também apresentam 

quantidades significativas de Mg em sua composição (SAMPAIO et al., 2015). Cereais 

integrais também podem ser considerados fontes de Mg, porém o refinamento das 

farinhas faz com que o conteúdo de Mg seja reduzido em torno de 80% (LANCHA 

JUNIOR e PEREIRA-LANCHA, 2012).  Pelo fato do Mg estar presente na clorofila e, 

portanto, em todas as plantas verdes, sua deficiência no organismo é rara, desde que o 

indivíduo mantenha uma dieta saudável e equilibrada (OLIVEIRA e MARCHINI, 1998). 

No entanto, dietas pobres em Mg podem promover problemas clínicos como, atraso no 

crescimento, convulsões, diarreia, vômito e, em casos extremos levar o indivíduo ao coma 

(FERREIRA, 1994).  

Em vista da falta de informações sobre o teor de metais presentes em matrizes 

alimentares, e considerando a importância destes para o bom desenvolvimento do 

organismo humano, torna-se imprescindível o conhecimento de sua distribuição e 

concentração em alimentos e bebidas. Sendo assim, vários métodos analíticos vêm sendo 

desenvolvidos e aplicados na determinação de metais nestas matrizes, podendo-se citar 

as técnicas de espectrometria atômica, eletroanalíticas, cromatográficas, dentre outras 

(COUTINHO et al., 2009; FORNARO et al., 2009; MONTEIRO et al., 2014). No 

próximo item será feita uma descrição detalhada do princípio da espectrometria atômica, 

com ênfase especial a espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS) adotada 

neste trabalho. 

 

http://www.estantevirtual.com.br/autor/sheldon-saul-hendler
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3.4 Espectrometria atômica  

 

 A espectrometria atômica é empregada para a quantificação de diversos íons 

metálicos em uma ampla gama de matrizes. Uma das principais características desta 

técnica é que os íons metálicos a serem determinados devem estar separados uns dos 

outros.  Esse procedimento de separação é realizado por meio da etapa de atomização, 

onde a amostra é volatilizada e decomposta de forma a produzir uma fase gasosa de 

átomos. Os plasmas indutivamente acoplados, chamas e atomizadores eletrotérmicos são 

os métodos de atomização geralmente utilizados (SKOOG et al., 2006). A Tabela 2 

apresenta algumas das técnicas espectrométricas utilizadas atualmente.  

 

Tabela 2.Características básicas de algumas técnicas espectrométricas 

Técnicas Espectrométricas  

Nome comum 
Tipo de 

espectrometria 
Métodos de 

Atomização 
Temperatura de 

atomização (ºC) 
Sigla 

Espectrometria de emissão em 

plasma acoplado 

indutivamente 

 

Emissão 
Plasma 

acoplado 

indutivamente 
6.000 – 8.000 

ICP-AES 

Espectrometria de massa com 

plasma acoplado 

indutivamente 

Massa ICP-MS 

Espectrometria de absorção 

atômica em chama 

 

Absorção 

Chama 1.700 – 3.150 

FAAS 

Espectrometria de emissão 

atômica com chama 
Emissão EAS 

Espectrometria de absorção 

atômica com atomização 

eletrotérmica 

Absorção Eletrotérmica 1.200–3.000 GF AAS 

(Fonte: SKOOG et al.,2006)  

 

Dentre as técnicas apresentadas na Tabela 2, a determinação de íons metálicos em 

matrizes alimentares é usualmente realizada pela técnica de espectrometria de absorção 

atômica, do inglês Atomic Absorption Spectrometry (AAS), tais como, a Espectrometria 

de Absorção Atômica com Atomização Eletrotérmica em Forno de Grafite, do inglês 

Graphite Furnace Atomic Absorption Spectrometry (GF AAS) e a Espectrometria de 

Absorção Atômica em Chama, do inglês Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS) 

(MILIKAN, 2012). Ambas se baseiam na quantidade de energia luminosa absorvida pelos 

átomos neutros no estado fundamental do elemento de interesse (CIENFUEGOS e 

VAITSMAN, 2000). 
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Para compreender o fundamento da técnica de absorção atômica é valido ressaltar 

que cada elemento químico possui uma quantia de elétrons específica em seu orbital, os 

quais estão associados ao núcleo (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). Quando uma 

determinada quantia de energia é aplicada ao átomo em seu estado fundamental 

(configuração mais estável), ela será absorvida e ocorrerá a promoção de um elétron mais 

externo para a configuração menos estável, ou seja, o elétron passa de seu nível de energia 

original para outro com energia maior (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000; TOGNON, 

2012) A Figura 1 demonstra o processo de absorção da energia luminosa por um átomo 

em seu estado fundamental.  

 

 
Figura 1. Processo de absorção da energia luminosa por um átomo 

(Fonte: CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000) 

 

 A quantificação de íons metálicos pela técnica de FAAS é medida pela diferença 

entre o sinal transmitido na presença e na ausência do elemento de interesse 

(CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). 

 

3.4.1 Princípios básicos da espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS) 

 

 A técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em Chama foi descoberta pelo 

cientista Alan Walsh em 1952. A ideia foi bem sucedida, sendo base para o espectrômetro 

de absorção atômica, um equipamento para análises quantitativas de íons metálicos 

(MILIKAN, 2012). No entanto, foi somente em 1960 que a técnica foi completamente 

aceita pela comunidade científica, devido a sua simplicidade e baixo custo, além do 

crescente número de publicações fazendo uso da mesma. Ao longo dos anos, foram 

ocorrendo novos avanços tecnológicos e pesquisas que contribuíram para o 

aperfeiçoamento da técnica de FAAS, tornando-se hoje uma das principais técnicas para 

quantificação de elementos metálicos em uma ampla variedade de matrizes (AMORIM 

et al., 2008; MILIKAN, 2012).  
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 O espectrômetro de absorção atômica de chama é considerado um equipamento 

básico em termos de instrumentação (TOGNON, 2012). A Figura 2, retirada e adaptada 

do livro “Fundamentos de Química Analítica” (SKOOG et al., 2006) demonstra os 

componentes básicos presentes neste tipo de equipamento, os quais serão discutidos 

posteriormente. 

   

 

Figura 2. Componentes básicos de um espectrofotômetro de absorção atômica 

(Fonte SKOOG et al., 2006) 

  

A fonte luminosa emite uma radiação eletromagnética com um comprimento de 

onda (λ) adequado capaz de excitar átomos de um elemento químico (TOGNON, 2012). 

A Lâmpada de Cátodo Oco (LCO) é a fonte de radiação mais utilizada na espectrometria 

de absorção atômica de chama, por ser eficiente e econômica (CIENFUEGOS e 

VAITSMAN, 2000). Esta lâmpada é constituída por um cátodo e um ânodo selados em 

um tubo de vidro com janela de quartzo, gases nobres (argônio ou neônio) preenchem o 

interior do tubo a uma baixa pressão, aproximadamente de 1 a 5 torr.  O cátodo é 

geralmente constituído com a forma metálica do elemento de interesse; já o ânodo é 

produzido com níquel ou tungstênio (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000; TOGNON, 

2012). Para o processo de emissão é aplicada uma diferença de potencial entre o cátodo 

e o ânodo, produzindo uma descarga elétrica e promovendo a ionização do gás nobre (Ar+ 

ou Ne+). Esta diferença de potencial provoca o deslocamento dos átomos constituintes do 

cátodo que, por colisão com o gás ionizado, são promovidos para o estado excitado. 

Quando os átomos metálicos excitados retornam ao seu estado fundamental, emitem 

radiação com comprimentos de onda caraterísticos que, posteriormente, será absorvida 

pelos átomos do mesmo tipo contido na chama (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000; 

TOGNON, 2012; SKOOG et al., 2006). A Figura 3 demonstra os componentes básicos 

de uma lâmpada de cátodo oco. 
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Figura 3. Lâmpada de catodo oco (Fonte: SKOOG et al., 2006) 

 

A solução a ser analisada é aspirada de forma continua para dentro da chama que 

geralmente é constituída de ar-acetileno ou oxido nitroso-acetileno, dependendo do 

analito a ser determinado (TOGNON, 2012). A chama de ar-acetileno atinge temperaturas 

em torno de 2300ºC, enquanto que a de óxido nitroso-acetileno chega próximo de 3000ºC. 

Esta última é normalmente empregada para a quantificação de elementos refratários, tais 

como, Si, Al, Ca, entre outros (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). Nesta etapa, 

denominada de atomização, a solução da amostra é convertida em um jato gasoso pelo 

nebulizador. Posteriormente, devido à alta temperatura da chama, o solvente é evaporado 

na etapa de dessolvatação, formando um aerossol de partículas secas, as quais serão 

volatilizadas devido ao aquecimento, produzindo espécies atômicas, moleculares e 

iônicas (SKOOG et al., 2006). A Figura 4 demonstra o processo que ocorre durante a 

atomização da amostra na chama. 

 

 

Figura 4. Processo de produção de átomos, moléculas e íons da amostra na chama 

(Fonte: SKOOG et al., 2006) 

 

Em um sistema de absorção atômica, entre o atomizador e o detector, está 

localizado o monocromador. Os monocromadores são dispositivos que tem como 
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objetivo dispersar os vários comprimentos de onda da radiação emitida pela fonte e isolar 

a linha de interesse, a qual será utilizada nas determinações. Estes dispositivos podem ser 

formados por um prisma ou por uma grade de difração e associados a duas fendas 

estreitas, que servem para a entrada e saída da radiação. A luz proveniente da fonte entra 

no monocromador por meio da fenda de entrada e, é direcionada para a grade de difração. 

Por meio do ajuste do ângulo de difração, a linha de emissão selecionada da fonte é 

direcionada para a fenda de saída onde atinge o detector. Todas as outras linhas são 

bloqueadas por essa fenda (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000, SKOOG et al., 2006).  

Após ser isolada pelo monocromador, o comprimento de onda da luz é 

direcionado para o detector, que geralmente consiste em um tubo fotomultiplicador 

(TFM) (TOGNON, 2012). No fotomultiplicador, os elétrons atingem o cátodo por meio 

da radiação proveniente do monocromador, onde são emitidos mais elétrons. Em seguida, 

os elétrons são conduzidos a chocar-se com uma superfície de potencial positivo (dinodo). 

Cada elétron que sofre impacto com o dinodo provoca a liberação de vários elétrons 

secundários, que por sua vez chocam-se com outros dinodos, e assim sucessivamente, 

formando uma corrente elétrica (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). Por fim, a 

corrente elétrica proveniente do tubo fotomultiplicador é medida por um amperímetro, 

que é registrada por meio de um sistema digital, sendo expressa em absorbância ou 

concentração (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). A Figura 5 ilustra o funcionamento 

de um tubo fotomultiplicador. 

 
 

Figura 5. Esquema de um tubo fotomultiplicador utilizado no sistema de detecção para a técnica de 

FAAS. D1, D2...D10 corresponde aos dinodos. (Fonte: ANTÓN, 2008) 

 

Como destacado anteriormente, a técnica de FAAS é empregada para a 

determinação de diversos íons metálicos em diferentes matrizes, devido a sua 

disponibilidade na maioria dos laboratórios de pesquisa e de indústrias (MORTADA et 

al., 2015). No entanto, qualquer efeito capaz de alterar a concentração dos átomos no 

estado fundamental na chama pode provocar interferências na absorção e, 
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consequentemente, a precisão analítica será influenciada. Essas interferências podem ser 

classificadas em espectrais e químicas (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000).  

As interferências espectrais aparecem quando a absorção de uma espécie 

interferente se superpõe ou fica muito próxima do elemento a ser determinado 

(CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). Esta radiação interferente pode ser proveniente 

de uma linha de emissão de outro elemento ou também da presença de produtos 

originados durante a combustão da amostra, os quais podem apresentar larga banda de 

absorção ou ainda espalhar a radiação (produtos particulados) (VOGEL, 2002; HOLLER 

et al., 2009). Tais interferências podem ser reduzidas utilizando fendas mais estreitas 

diminuindo a radiação que atinge o monocromador, bem como, separar o elemento a ser 

quantificado dos interferentes por troca iônica ou outros métodos analíticos (HOLLER et 

al., 2009).   

Diferente da interferência espectral, a interferência química afeta a eficiência de 

dissociação da amostra na chama durante a formação dos átomos no estado fundamental. 

Um exemplo comum é na determinação de Ca em presença de sulfato ou fosfato na 

amostra (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000). Estes aníons (SO4
2- e PO4

3-) formam 

compostos com o cálcio que são difíceis de serem volatilizados na chama e reduzem a 

fração do analito a ser atomizado. Esse tipo de interferência pode ser minimizada 

utilizando uma mistura de gases que resulte em uma chama mais quente, como por 

exemplo, óxido nitroso/acetileno. Outra forma de diminuir esse tipo de interferência é 

adicionando agentes de liberação em excesso na solução. Os agentes de liberação são 

cátions que reagem preferencialmente com o interferente, deixando o analito de interesse 

livre para ser atomizado na chama. Geralmente são utilizados íons de lantânio ou 

estrôncio (CIENFUEGOS e VAITSMAN, 2000; HOLLER et al., 2009). Dentre as 

interferências químicas, é importante ressaltar as interferências causadas devido a 

ionização. A ionização de átomos é pequena em misturas de combustão que utilizam o ar 

como oxidante; entretanto, em chamas de temperatura mais alta, onde o oxigênio ou o 

óxido nitroso agem como oxidantes, a ionização é elevada, havendo uma concentração 

significativa de elétrons. Tal sistema é desfavorável para a técnica de FAAS, uma vez 

que, aumentando a população de átomos excitados, ocorre um decréscimo na 

concentração de átomos no estado fundamental, os quais são responsáveis pela absorção 

da radiação incidente. Estes efeitos geralmente são reduzidos pela adição em excesso de 

um supressor de ionização. Os supressores de ionização são cátions que fornecem uma 

concentração relativamente alta de elétrons para a chama, devido ao seu baixo potencial 
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de ionização, suprindo a ionização do analito de interesse. Usualmente são utilizados íons 

de potássio como supressores de ionização, especialmente para a determinação de metais 

alcalinos (VOGEL, 2002; HOLLER et al., 2009).  

 

3.5 Determinação de metais em amostras alimentares empregando a técnica de 

FAAS 

 

Estudos utilizando a técnica de FAAS para a quantificação de íons metálicos em 

alimentos e bebidas vêm aumentando acentuadamente nos últimos anos. Tal interesse está 

relacionando com o objetivo de monitorar os níveis de íons metálicos presentes nestes 

produtos, a fim de garantir a qualidade dos mesmos e evitar problemas de saúde devido à 

alta toxicidade (RODRÍGUEZ-SOLANA et al., 2014). Na literatura são encontrados 

diversos trabalhos empregando a técnica de FAAS para a quantificação de metais em 

amostras de cafés, óleos vegetais, leites em pó, tomates e carnes (NOVA et al., 2012; 

SZYMCZYCHA-MADEJA et al., 2015; TRINDADE et al., 2015; DASBASI et al., 

2016). Sua ampla utilização pode ser justificada pela boa seletividade, precisão nas 

medições, pequenos efeitos de matriz, elevada frequência analítica, baixo custo de 

aquisição e manutenção do equipamento e das análises (MILIKAN, 2012; POHL e 

SERGIEL, 2010; NASCENTES et al., 2004; CAPELO-MARTÍNEZ et al., 2004). 

Quando se utiliza a técnica de FAAS para a quantificação de íons metálicos em 

matrizes alimentares, geralmente a amostra deve passar por uma etapa inicial de 

decomposição, ou seja, a matéria orgânica presente na matriz dever ser destruída de forma 

que a espécie química de interesse possa ficar livre na solução para ser quantificada 

(SOLA-LARRAÑAGA e NAVARRO-BLASCO, 2009).  

 

3.5.1 Métodos analíticos para o preparo de amostra 

 

Na determinação de íons metálicos, a etapa de decomposição da matéria orgânica 

comumente envolve os procedimentos de digestão assistida por micro-ondas, calcinação, 

digestão por via úmida, dentre outras (KRUG, 2010).   

A digestão assistida por micro-ondas se baseia na decomposição da amostra por 

meio de uma radiação eletromagnética. Este procedimento de preparo de amostra 

apresenta vantagens como rapidez e eficiência na decomposição da matéria orgânica. No 

entanto, além de utilizar ácidos concentrados, como por exemplo, ácido sulfúrico 
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(H2SO4), ácido perclórico (HClO4) e ácido nítrico (HNO3), o procedimento de digestão 

por micro-ondas ainda necessita de temperaturas e pressões elevadas, proporcionando 

elevados custos, além do alto risco oferecido para os analistas, tornando-se muitas vezes 

economicamente inviável para a análise de rotina (KRUG, 2010; FREITAS et al., 2015).  

A Figura 6 ilustra um sistema de micro-ondas para digestão ácida de amostras em frascos 

fechados. 

 

 

 

Figura 6. Sistema de micro-ondas para digestão ácida de amostras em frascos fechados, 

Milestone, Modelo ETHOS UP. (Fonte: MILESTONE, 2015) 

 

A digestão por via seca, também denominada como redução a cinzas, baseia-se na 

decomposição da fração orgânica presente na amostra utilizando uma mufla. Neste 

procedimento são usadas temperaturas elevadas, em torno de 450 e 500ºC por um tempo 

determinado até a obtenção de um resíduo inorgânico (cinzas). Posteriormente, este 

resíduo é dissolvido com ácidos apropriados; normalmente utilizam-se os ácidos 

clorídrico (HCl) e nítrico (HNO3), diluídos (KORN et al., 2008; KRUG, 2010). Apesar 

da digestão por via seca ser relativamente simples e barata, quando comparada com a 

digestão assistida por micro-ondas, há algumas limitações no procedimento, pois a 

utilização de altas temperaturas pode provocar a volatilização do analito de interesse, 

além do alto risco de contaminação (KRUG, 2010).   

Na digestão por via úmida são utilizados ácidos concentrados, juntamente com o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) que tem como finalidade destruir a matriz orgânica 

presente na amostra, deixando os elementos a serem determinados em formas inorgânicas 
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apropriadas para análise (KRUG, 2010; ANDRADE, 2013). Os ácidos comumente 

empregados na digestão por via úmida são o nítrico (HNO3), o sulfúrico (H2SO4) e o 

perclórico (HClO4), os quais podem ser combinados uns com os outros ou ainda utilizados 

individualmente, com exceção do ácido perclórico, devido ao seu elevado risco de 

explosão (KRUG, 2010). Além disso, a reação de decomposição da matéria orgânica deve 

ocorrer em temperaturas elevadas e por um período de tempo adequado até a completa 

mineralização. A digestão por via úmida pode ser realizada de duas formas: em sistema 

aberto com chapa de aquecimento e em sistema fechado, em bloco digestor. Os sistemas 

fechados utilizam temperaturas superiores a dos sistemas abertos, garantindo melhor 

decomposição da matéria orgânica, no entanto, este procedimento exige maior atenção 

do usuário devido a elevada pressão e temperatura que se forma dentro dos tubos 

(TORMEN, 2012). Geralmente, quando se deseja determinar elementos que são 

facilmente perdidos por volatilização, tais como halogênios (As, B, Hg, P, S, Sn e Te), é 

indicado o uso de sistemas fechados com frascos apropriados (BARRA et al., 2000; 

KRUG, 2010).  

A digestão por via úmida, por via seca e assistida por micro-ondas são ainda os 

procedimentos de preparo de amostra mais empregados nos dias atuais, principalmente 

para matrizes alimentares. No entanto, estes procedimentos, além de morosos, necessitam 

de grandes volumes de reagentes, produzem resíduos tóxicos, podem causar 

contaminação da amostra ou perdas do analito de interesse por volatilização, além de 

oferecer riscos ao analista (KORN et al., 2008; GROMBONI et al., 2010; KHAJEH e 

SANCHOOLI, 2010). Desta forma, com o intuito de eliminar e/ou minimizar estes 

inconvenientes e a tendência recente em desenvolver, otimizar e validar metodologias 

analíticas mais limpas, rápidas e precisas, tem-se impulsionado o desenvolvimento de 

novos métodos de preparo de amostra, como por exemplo, os processos oxidativos 

avançados e a analise direta por amostragem em suspensão. 

Os processos oxidativos avançados se baseiam na formação do radical hidroxila 

(OH) que é um agente altamente oxidante e reativo capaz de promover, em muitos casos, 

a degradação completa de uma ampla variedade de compostos orgânicos (NOGUEIRA 

et al., 2007). Dentre os diversos métodos utilizados para geração dos radicais hidroxilas 

(OH), o processo Fenton, vem ganhando destaque por apresentar simplicidade 

operacional, rapidez e baixo custo (DURIGAN et al., 2012). De forma geral, a 

decomposição da matéria orgânica presente na amostra é promovida por meio do radical 
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hidroxila (OH), o qual é gerado pela decomposição do peróxido de hidrogênio (H2O2), 

catalisada por íons de Fe+2 em meio ácido (NOGUEIRA et al., 2007). 

A análise direta por amostragem em suspensão vem sendo proposta como um 

método alternativo de preparo de amostra, especialmente para a quantificação de íons 

metálicos em matrizes alimentares. Este método apresenta diversas vantagens quando 

comparado com as metodologias convencionais de preparo de amostra: simplifica a etapa 

inicial de tratamento da amostra, reduz o tempo de preparo e o trabalho operacional; 

emprega menor quantidade de ácidos concentrados e reagentes tóxicos; minimiza os 

problemas de contaminação e perdas do analito por volatilização, entre outras 

(BRANDÃO, 2010; KRUG, 2010).  

Em química, o termo suspensão é utilizado para descrever um sistema 

heterogêneo, o qual contém uma fase sólida ou semissólida (amostra) dispersa em um 

fluido (água, solvente, etc.) (KRUG, 2010; ANDRADE, 2013). Infelizmente, ainda são 

escassos os trabalhos publicados que associam a análise direta por amostragem em 

suspensão com a técnica de FAAS principalmente quando se trata de matrizes alimentares 

ricas em açúcares. Pohl e Sergie (2010) empregaram a análise direta para determinação 

de Cu, Fe e Mn em amostras de mel utilizando apenas a diluição em água. As dificuldades 

encontradas durante a aspiração da amostra no sistema de nebulização do equipamento de 

FAAS tornam o procedimento de análise direta por amostragem em suspensão ainda pouco 

utilizado. Todavia, ao empregar as diluições adequadas, geralmente este inconveniente pode 

ser superado com eficiência para algumas matrizes alimentares (BRANDÃO, 2010; POLH e 

SERGIEL, 2010).  

Quando se utiliza a analise direta por amostragem em suspensão características como 

tamanho e homogeneidade das partículas devem ser avaliadas cuidadosamente. O tamanho 

das partículas presentes na solução tem papel fundamental no transporte e introdução da 

amostra no equipamento, uma vez que estas podem causar bloqueios no sistema de 

nebulização, interferindo na precisão e exatidão dos resultados (BRANDÃO, 2010). De 

forma semelhante, a falta de homogeneidade na solução pode induzir a erros nos resultados, 

pois, quando a solução não está homogeneizada suficientemente, não se pode garantir a 

representatividade da amostra. Assim, para garantir uma distribuição homogênea das 

partículas na solução, geralmente são empregados agitadores mecânicos, agitação 

ultrassónica, agentes estabilizantes, tais como Triton-X e glicerol, entre outros (BRANDÃO, 

2010; ANDRADE, 2013).  
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Neste sentido, a determinação de novas metodologias para a quantificação de metais 

em alimentos é de grande importância, tanto para os consumidores quanto para as indústrias 

e laboratórios de controle de qualidade. Todavia, a implantação de um método analítico 

requer inicialmente um processo de avaliação que garanta a confiabilidade estatística dos 

dados (BRITO et al., 2003). 

 

3.6 Aspectos gerais sobre validação de métodos analíticos 

 

O interesse pelo desenvolvimento de novos métodos analíticos para a 

determinação metais em matrizes alimentares vem aumentando acentuadamente nos 

últimos anos. Tal interesse está intimamente relacionado à necessidade de garantir a 

segurança alimentar e atender a demanda de consumidores cada vez mais exigentes com 

relação à qualidade dos alimentos consumidos (NUNES et al., 2013). No entanto, a 

implantação de qualquer método analítico em laboratório requer inicialmente um 

processo de avaliação que estime sua eficiência e garanta a confiabilidade estatística dos 

dados obtidos; este processo é denominado de validação (BRITO et al., 2003). 

Segundo o Inmetro, a validação de um método analítico deve comprovar por meio 

de evidências objetivas, que os requisitos para uma determinada aplicação ou uso 

específico foram atendidos, ou seja, que o método é apropriado e pode ser utilizado para 

a finalidade pretendida (BRASIL, 2007). Desta forma, é essencial que o método em 

estudo esteja bem validado, para que este possa gerar resultados estatisticamente 

satisfatórios (FRANCISCO, 2008).  

As figuras de mérito ou parâmetros de validação são os indicadores do bom 

desempenho e confiabilidade da metodologia desenvolvida. Seletividade, linearidade, 

limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), exatidão, precisão e robustez são 

geralmente os parâmetros avaliados nos estudos de validação. No entanto, dependendo 

da área de atuação e da técnica analítica empregada para análise, devem-se verificar quais 

parâmetros são realmente necessários no estudo de validação (RIBEIRO et al., 2008). A 

seguir, serão descritas algumas características básicas sobre os parâmetros de validação 

utilizados neste estudo.   

 A linearidade de um método analítico é um dos parâmetros mais importantes em 

um estudo de validação, já que é por meio deste que se pode verificar se existe uma 

relação proporcional entre a resposta do instrumento e a concentração do analito 

(PASCHOAL et al., 2008). Essa relação de proporcionalidade é avaliada pela curva 
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analítica ou curva de calibração. As curvas analíticas podem ser obtidas por padronização 

externa, onde soluções aquosas são preparadas a partir de uma solução padrão; adição de 

padrão, onde a amostra é fortificada com quantidades conhecidas da substância de 

interesse e simulação de matriz, que consiste na adição do padrão em uma matriz similar 

a amostra, isenta da substância em estudo (RIBANI et al., 2004). Geralmente, a 

linearidade de um método analítico é avaliada por meio do coeficiente de correlação (r), 

o qual deve ser superior ou igual a 0,99 de acordo com a Anvisa (BRASIL, 2003a). O 

coeficiente de correlação é utilizado para verificar a qualidade da curva analítica, ou seja, 

quanto mais próximo de 1, melhor é considerado o grau de associação entre a resposta e 

a concentração do analito (RIBANI et al., 2004; MIRANDA et al., 2015). Porém, somente 

com a análise do coeficiente de correlação, não se pode confirmar que o ajuste curva de 

calibração é linear. Para verificar se o modelo linear é aceitável, aplica-se a técnica de 

regressão linear simples, onde o valor de Fregressão deve ser superior ao Fcrítico e p < 0,05. 

Além disto, deve-se avaliar se o modelo linear se ajusta aos dados experimentais, para 

tanto, aplica-se um teste de falta de ajuste (do inglês Lack-of-fit), onde o Ffalta de ajuste deve 

ser inferior ao Fcrítico e p > 0,05. Se ambas as hipóteses forem aceitas, pode-se confirmar 

que o modelo linear é adequado para o estudo e não apresenta falta de ajuste 

(FEINBERGA e RAGUÈNÈS, 1999; ANDRADE, 2014).  

 O limite de detecção (LD) corresponde a menor concentração do analito que pode 

ser detectada, mas não necessariamente quantificada, enquanto que o limite de 

quantificação (LQ) indica a menor concentração do analito que pode ser determinada com 

precisão e exatidão aceitáveis (BRASIL, 2003a). Geralmente para métodos instrumentais, 

tais como, HPLC, AAS, entre outros, o LD e o LQ são determinados com base no método 

da curva de calibração (RIBEIRO et al., 2008).  

A precisão em um método analítico fornece a dispersão dos valores medidos em 

torno de um valor médio (BRASIL, 2007; RIBEIRO et al., 2008). Usualmente, este 

parâmetro é expresso em termos de desvio padrão relativo (DPR), proveniente do inglês 

Relative Standard Deviation (RSD) ou por meio do coeficiente de variação (CV) 

(RIBEIRO et al., 2008). De acordo com o INMETRO, a precisão pode ser estimada em 

três níveis distintos: repetitividade, precisão intermediaria e reprodutibilidade (BRASIL, 

2007). A repetitividade permite avaliar o grau de concordância entre os resultados 

utilizando as mesmas condições de medição (analista, equipamento e laboratório) em um 

curto intervalo de tempo. A precisão intermediaria avalia a concordância entre os 

resultados obtidos por um mesmo método em um mesmo laboratório, porém em dias 
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diferentes, com analistas e/ou equipamentos diferentes. Já, a reprodutibilidade estima o 

grau de concordância dos resultados de uma mesma amostra, porém variando todas as 

condições simultaneamente (analista, instrumento, laboratório e tempo). Esta última é 

geralmente utilizada para a padronização de metodologias analíticas em estudos 

colaborativos (BRASIL, 2007). Os resultados de RSD obtidos para a precisão, são 

comparados com valores tabelados que variam em função da concentração do analito 

(AOAC, 2012; BRASIL, 2003a; STÖCKL et al., 2009). Quando se deseja avaliar se dois 

métodos apresentam diferenças entre si, em termos de precisão, pode-se utilizar o teste-

F de comparação de variâncias e os intervalos de confiança para a razão entre as 

variâncias. O teste-F baseia-se no cálculo da razão entre as variâncias dos métodos em 

estudo (Fcalculado = S1
2/S2

2), onde a maior variância sempre deve estar no numerador, de 

forma que a razão seja maior ou igual a 1(BRASIL, 2011). Para demonstrar que a precisão 

dos métodos avaliados não apresenta diferenças significativas entre si, o resultado deve 

fornecer Fcalculado < Fcrítico e p > 0,05 (BRASIL, 2011). Além disto, para confirmar a 

precisão de ambos os métodos, pode-se conferir os intervalos de confiança da razão entre 

as variâncias. Desta forma, se neste intervalo o 1 estiver incluso, pode-se confirmar que 

não existem diferenças significativas entre os métodos estudados dentro do nível de 

confiança avaliado (WERNIMONT, 1985).  

A exatidão de um método analítico consiste em avaliar a proximidade entre um 

valor medido e um valor considerado como verdadeiro (RIBEIRO et al., 2008). A 

exatidão pode ser avaliada mediante o uso de material de referência certificado (MRC), 

por ensaios de recuperação ou ainda pela comparação de métodos (ARAUJO, 2009). 

Dentre estes, os materiais de referência certificados são preferidos no estudo de exatidão, 

pois são fornecidos por órgãos reconhecidos e confiáveis. No entanto, os elevados custos 

para adquiri-los e a baixa disponibilidade de MRC para analise em alimentos, restringem 

seu uso (BRITO et al., 2003; SPÍNOLA et al., 2014). Ensaios de recuperação são 

geralmente utilizados para avaliar a exatidão. A recuperação em um método analítico 

expressa a quantidade do analito recuperado, em relação a quantidade real presente na 

amostra. Tal procedimento é realizado mediante a adição de diferentes concentrações do 

analito na amostra em estudo (BRASIL, 2007; BRITO et al., 2003). No entanto, é valido 

ressaltar que o analito presente na matriz do alimento pode apresentar um comportamento 

diferente de quando é adicionado na matriz, podendo as vezes levar a interpretações 

errôneas (PASCHOAL et al., 2008). A exatidão ainda pode ser avaliada comparando 

diferentes métodos. Este procedimento consiste em comparar os resultados obtidos pelo 
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método em desenvolvimento com os resultados de um método de referência, aplicando 

testes estatísticos, que incluem a regressão linear e o teste-t pareado (BRITO et al., 2003; 

SPÍNOLA et al., 2014). Para comparar dois métodos analíticos por meio da técnica de 

regressão linear, plota-se os resultados obtidos para o método oficial no eixo x e os 

resultados do método proposto no eixo y, considerando que o método oficial é mais 

preciso que o proposto. Após a obtenção da reta de regressão, o critério de aceitação do 

teste sugere que os coeficientes, angular (inclinação) e linear sejam estatisticamente igual 

a 1 e 0, respectivamente (MILLER e MILLER, 2005). Coeficiente angular = 1 indica que 

os resultados de ambos os métodos apresentam uma relação linear entre si e coeficiente 

linear = 0 comprova que erros sistemáticos não estão influenciando significativamente 

ambos os métodos (MILLER e MILLER, 2005). O teste-t é geralmente utilizado para 

verificar se existem diferenças significativas entre dois resultados (médias), em um 

determinado nível de confiança. No entanto, quando se utiliza o teste-t para averiguar se 

dois métodos (que possuem amostras de diferentes procedências e concentrações 

distintas) se diferem estatisticamente, deve-se utilizar o teste-t pareado. Este teste permite 

verificar as diferenças entre os resultados de cada método analítico, sem a interferência 

da variabilidade amostral, uma vez que o cálculo baseia-se primeiro em determinar a 

diferença entre cada par de valores, para posteriormente testar se a média das diferenças 

é igual ou diferente de zero (MILLER e MILLER, 2005).  

Na literatura são encontrados diversos estudos sobre validação de metodologias 

analíticas para a determinação de metais em alimentos e bebidas por FAAS. Brandão et 

al. (2012) otimizou e validou um procedimento alternativo para a quantificação de Cobre 

(Cu) em sucos de frutas industrializados. Os parâmetros de mérito utilizados no estudo 

de validação foram precisão, exatidão (comparando dois métodos analíticos), limites de 

detecção e de quantificação e a linearidade (por meio do coeficiente de correlação linear). 

Gurkan e Altunay (2015), realizaram um estudo de otimização e validação de 

metodologia analítica para determinar quantidades vestigiais de Estanho (Sn) em bebidas 

enlatadas, empregando a técnica de FAAS. Os parâmetros avaliados no estudo foram 

linearidade (avaliando o coeficiente de correlação linear), limites de detecção e de 

quantificação, precisão e ensaio de recuperação para a análise da exatidão. Pohl e Sergiel 

(2010) validaram uma metodologia analítica para quantificar Cu, Fe e Mn em amostra de 

mel. Os parâmetros de validação utilizados foram precisão, exatidão e limite de detecção. 

No entanto não foram encontrados na literatura estudos de validação para a determinação 

de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado e melaço de cana por FAAS.  
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4.0 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Amostragem 

 

Para o estudo de otimização, validação e aplicação da metodologia analítica foram 

utilizadas sete amostras de melado de cana e cinco amostras de melaço de cana, de acordo 

com a Figura 7. As amostras empregadas são provenientes do Brasil e do Canadá e foram 

adquiridas no período de 2012 a 2015. As amostras brasileiras (M01 a M08 e M10 a M12) 

foram produzidas em diversas regiões do país, porém foram adquiridas em supermercados 

e lojas de produtos naturais em Guarapuava – PR. A amostra canadense de melaço de 

cana (M09) é oriunda do comércio local da cidade de Winnipeg. Todas as amostras foram 

armazenadas em recipientes de polietileno e mantidas em ambiente seco até a realização 

das análises. Além disto, quando recebidas no laboratório do Grupo de Análise de Traços 

e Instrumentação (LabGati) da Unicentro as amostras foram identificadas por uma letra e 

um número; estas e outras informações pertinentes são apresentadas na Tabela 3 e na 

Figura 7.  

 

Tabela 3.Informações das amostras de melado e melaço de cana 
1ID 2Procedência 3Tipo de Processo 4Coloração 

M 01a Cascavel / PR Artesanal Âmbar 

M 02a Santo Antônio da Patrulha / RS Artesanal Âmbar 

M 03a Presidente Lucena / RS Industrial Âmbar 

M 04a Tupandi / RS Industrial Âmbar 

M 05a Treze Tílias / SC Industrial Âmbar 

M 06a Luís Alves / SC Industrial Âmbar escuro 

M 07a Santo Antônio da Patrulha / RS Industrial Âmbar claro 

M 08b Piracicaba / SP Industrial Âmbar escuro 

M 09b Winnipeg / CA Industrial Âmbar escuro 

M 10b Araras / SP Industrial Âmbar escuro 

M 11b Piracicaba / SP Industrial Âmbar escuro 

M 12b Saltinho / SP Industrial Âmbar escuro 

1ID = Identificação das amostras (a Melado de cana; b Melaço de cana); 2Local de fabricação das mesmas; 
3Tipo do processo utilizado na fabricação; 4Coloração característica de cada amostra 
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Figura 7. Amostras de melado (M01 a M07) e melaço de cana (M08 a M12).  

(Fonte própria) 

 

4.2 Reagentes 

 

 Todos os reagentes utilizados neste trabalho foram de grau analítico e todas as 

soluções foram preparadas com água ultrapura obtida através do sistema de purificação 

TKA- GenPure (Thermo Scientific, Alemanha).  

As soluções analíticas dos íons metálicos de Mn, Zn, Fe e Mg foram preparadas 

diariamente a partir de diluições de soluções padrão de 1000 mg L-1 (SpecSol) até a 

concentração desejada. Também foram utilizados ácido nítrico (Sigma-Aldrich, 65%, 

m/v) e peróxido de hidrogênio (Biotec, 30%, v/v).  

 

4.3 Equipamentos e parâmetros instrumentais 

 

Os materiais utilizados neste trabalho foram balança analítica (Shimadzu, modelo 

AUW220D) com precisão ± 0,00001 g, chapa de aquecimento (Biomixer) e micropipetas 

(Labmate-HTL) com diferentes capacidades.  

A determinação de Mn, Fe, Zn e Mg foi conduzida com auxílio de Espectrômetro 

de Absorção Atômica em Chama – FAAS (Varian modelo AA 220) (Figura 8). Para a 

atomização foi utilizada chama composta de ar/acetileno. Lâmpadas de cátodo oco da 

Varian e Agilent foram utilizadas para cada elemento analisado empregando as condições 

operacionais recomendadas pelo fabricante do equipamento (Tabela 4). 
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Figura 8. Espectrômetro de Absorção Atômica em Chama. 

(Fonte: Arquivo pessoal) 

 

 

Tabela 4. Parâmetros operacionais empregados na determinação de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de 

melado e melaço de cana por FAAS 

Parâmetros Mn Zn Fe Mg 

Comprimento de onda (nm) 232,0 213,9 248,3 285,2 

Corrente de lâmpada (mA) 10 5 5 4 

Largura da fenda (nm) 0,2 1,0 0,2 0,5 

Fluxo de acetileno (L min-1) 1,50 1,50 1,50 1,50 

Fluxo de ar (L min-1) 3,50 3,50 3,50 3,50 

 

 

4.4 Limpeza dos materiais  

 

Os materiais utilizados foram previamente lavados com detergente neutro e 

enxaguados com água corrente e com água ultrapura. Em seguida, foram mantidos em 

banho de HNO3 5% (v/v) em recipiente plástico com tampa, por um período de 

aproximadamente 24 horas. Por fim, os materiais foram enxaguados duas vezes com água 

ultrapura e secos em bandejas plásticas previamente descontaminadas (ANDRADE, 

2013). Durante todo o estudo, os materiais foram manipulados em bancadas limpas e os 
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ensaios foram realizados utilizando luvas sem talco, para evitar possíveis contaminações 

com metais, como ilustrado na Figura 9. 

 

 
Figura 9. Procedimento adotado durante todo o desenvolvimento do trabalho 

(Fonte: Arquivo pessoal) 

 

4.4 Desenvolvimento e otimização de procedimentos analíticos para o preparo de 

amostra 

 

A proposta do trabalho foi de desenvolver e validar uma metodologia analítica 

direta, rápida e precisa para a determinação de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado 

e melaço de cana empregando a técnica de FAAS e a amostragem em suspensão. No 

entanto, as amostras analisadas apresentaram concentrações de metais muito distintas. 

Em vista disto, para assegurar uma boa sensibilidade do método de preparo de amostra 

adotado, a relação massa/volume foi ajustada de modo que a concentração dos metais 

estivesse dentro da faixa linear de cada curva analítica. Para Mn, Zn e Fe a relação 

massa/volume utilizada foi de 2,0 a 3,5 g de amostra em 25,0 mL de água ultrapura, 

enquanto que para o Mg utilizou-se de 0,1 a 0,5 g para 100,0 mL. Diluições foram 

realizadas quando necessário.  
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4.4.1 Otimização do processo de preparo de amostra 

  

 Ensaios univariados foram realizados com o objetivo de otimizar as condições de 

preparo de amostra para a quantificação direta de metais em melado e melaço de cana por 

FAAS.  Para tanto, foram analisados dois procedimentos de preparo de amostra: a 

amostragem em suspensão e o processo Fenton. Para o estudo de otimização foi escolhida 

a amostra de melado de cana (M01). Todas as soluções foram preparadas em duplicata 

com 3,0 g de melado de cana e com ajuste de volume para 25,0 mL, exceto para o Mg, 

onde a relação massa/volume foi de 0,1 g para 100,0 mL, com o intuito evitar sucessivas 

diluições. Os procedimentos de preparo de amostra utilizados no estudo de otimização 

são descritos a seguir.  

 

Procedimento 1: Análise Direta por Amostragem em Suspensão 

 

A amostra de melado de cana foi previamente pesada em béquer de 100,0 mL e 

dissolvida com aproximadamente 10,0 mL de água ultrapura, em seguida a solução foi 

transferida para balão volumétrico e diluída para o volume final (25,0 mL para Mn, Zn e 

Fe e 100,0 mL para Mg). Por fim, as soluções foram aspiradas diretamente no 

espectrômetro de absorção atômica em chama. O mesmo procedimento foi adotado para 

a preparação de um branco analítico, em que a amostra de melado foi substituída por água 

ultrapura.  

 

Procedimento 2: Processo Fenton  

 

Após a pesagem, com o intuito de investigar a influência de H2O2 no processo 

Fenton, foram adicionados volumes de H2O2 30% (m/v) correspondentes às 

concentrações de 0,5, 1,0 e 3,0% (m/v), para todos os metais avaliados. Posteriormente, 

o pH das soluções foi ajustado para a faixa de 2,5 a 3,0 com solução de HNO3 (10%, v/v), 

e então as soluções foram diluídas com água ultrapura até o volume final. O ajuste do pH 

para a faixa indicada foi realizado visando simular uma reação Fenton natural já que a 

amostra de melado contém naturalmente Fe em sua composição. É importante ressaltar 

que o controle do pH na faixa de 2,5 a 3,0 influência diretamente na formação das espécies 

hidroxiladas (NOGUEIRA et al., 2007).  

As condições utilizadas no estudo de otimização são apresentadas na Tabela 5. 

Para a condição 1 utilizou-se o procedimento de análise direta por amostragem em 
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suspensão. Nas condições 2, 3 e 4, aplicou-se o processo Fenton, variando o percentual 

de H2O2 adicionado.  

 

Tabela 5. Condições utilizadas para otimização do preparo de amostra de melado de cana para análise por 

FAAS 

Condição Procedimento H2O2 (%) Controle de pHa 

1 Análise Direta - Sem 

2 Fenton Natural (A) 0,5 Com 

3 Fenton Natural (B) 1,0 Com 

4 Fenton Natural (C) 3,0 Com 

a O pH das soluções foi ajustado de forma que ficasse na faixa de 2,5 a 3,0 

  

Os resultados obtidos no estudo de otimização foram comparados com os valores 

encontrados no procedimento de digestão por via úmida. A escolha do método de 

referência (digestão por via úmida) foi baseada no fato deste procedimento ser 

amplamente empregado para a digestão de amostras orgânicas e inorgânicas, pois 

possibilita a liberação dos elementos de interesse a partir de estruturas moleculares 

(KRUG, 2010; SARDANS et al., 2010). Em todos os métodos avaliados aplicou-se o 

intervalo de confiança (IC) da média em um nível de 95% de confiança (Equação 1) 

(NETO et al., 2001). Onde X̅ é a média aritmética, tn-1 é o valor crítico da distribuição de 

Student com n-1 graus de liberdade (GL), s é o desvio padrão e n é o número de 

determinações realizadas.    

      �̅�  ± 𝑡𝑛−1  
𝑠

√𝑛
     (Equação 1) 

 

 

4.5 Digestão por Via Úmida 

 

 A digestão por via úmida foi realizada de acordo com o método proposto por Pohl 

et al. (2011), com modificações. Após a pesagem da amostra em béquer de 100 mL foram 

adicionados 10,0 mL de HNO3 (1:1, v/v) e em seguida, a solução foi coberta com vidro 

de relógio e deixada sob aquecimento em banho de areia a 100 ± 10°C durante 3 horas. 

Posteriormente, foram adicionados 10,0 mL de H2O2 (30%, m/v) e a solução foi aquecida 

sob as mesmas condições até próximo à secura. Por fim, a solução foi transferida 

quantitativamente para um balão volumétrico e diluída com água ultrapura até o volume 

final. O mesmo procedimento foi adotado para a preparação de um branco analítico, em 



47 

 

que a amostra de melado foi substituída por água ultrapura. Todas as amostras foram 

preparadas em duplicata.  

 

4.6 Validação do método de FAAS para a determinação direta de Mn, Zn, Fe e Mg 

em amostras de melado e melaço de cana 

 

A validação da metodologia desenvolvida para a determinação direta de Mn, Zn, 

Fe e Mg em amostras de melado e melaço de cana por FAAS foi realizada pela análise 

dos parâmetros: linearidade, limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), precisão 

e exatidão seguindo recomendações de guias da Anvisa, Inmetro, AOAC, NATA e de 

artigos da literatura.  

 

4.6.1 Curvas analíticas e Linearidade 

 

As curvas analíticas foram obtidas por dois métodos distintos:  padronização 

externa (PE) com dissolução dos padrões em solução aquosa e simulação de matriz (SM) 

com dissolução dos padrões em uma solução de açúcares contendo 1% (m/v) de glicose 

e 1 % (m/v) de sacarose com o objetivo de investigar a presença de interferências da 

matriz de melado e melaço de cana (ANDRADE, 2014, RIBANI et al., 2004). As curvas 

de calibração foram construídas dentro da faixa linear de cada elemento (Tabela 6), sendo 

cada ponto analisado em duplicata. A linearidade do método proposto foi avaliada pela 

aplicação da técnica de regressão linear e do teste de falta de ajuste no nível de 95% de 

confiança (ARAUJO, 2009).  

 

Tabela 6. Faixas lineares de Mn, Zn, Fe e Mg utilizadas para o estudo de linearidade 

Metal Concentrações adotadas para a construção das curvas analíticas (mg L-1) 

Mn 0,3 a 1,5 

Zn 0,1 a 1,2 

Fe 1,0 a 5,0 

Mga 0,2 a 0,8 

aPor apresentar uma faixar linear mais estreita, foram utilizados somente quatro pontos na construção da 

curva analítica adotada no estudo de linearidade para o  Mg 
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4.6.2 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

 Os valores de LD e de LQ foram estimados utilizando-se os dados da equação da 

curva de calibração de cada metal (ARAUJO, 2009). A determinação dos respectivos 

limites foi realizada a partir do desvio padrão (SB) de 10 medidas consecutivas do controle 

analítico (branco) e do coeficiente angular (b) da curva analítica de acordo com as 

equações 2 e 3 (BRASIL, 2003a).  

 

LD =
3SB

b
               (Equação 2) 

 

     LQ =
10SB

b
                (Equação 3) 

4.6.3 Precisão 

 

A precisão foi avaliada através da comparação das variâncias ponderadas (Sp2) de 

cada um dos métodos de preparo de amostra (análise direta e digestão por via úmida), 

pela aplicação de um teste-F e pelo cálculo de intervalos de confiança para a razão entre 

variâncias (WERNIMONT, 1985). A precisão também foi expressa em termos de 

repetitividade, onde foram preparadas cinco réplicas verdadeiras de duas amostras de 

melado de cana (M03 e M08 para Mn; M03 e M05 para Zn; M01 e M08 para Fe; M07 e 

M08 para Mg) contendo dois níveis distintos de concentração (alto e baixo) dos metais 

analisados (STÖCKL et al., 2009). Os desvios padrão relativos (DPR) foram calculados 

de acordo com a (Equação 4) (BRASIL, 2011; NATA, 2013). 

 

DPR % =
DP

𝑋
x 100       (Equação 4) 

 

Em que DP é o desvio padrão e X̅ a média dos resultados obtidos no estudo de precisão. 

 

4.6.4 Exatidão 

 

Geralmente a exatidão de um método analítico é analisada por meio de materiais 

de referências certificados. No entanto, estes materiais não estão disponíveis 

comercialmente para o melado e para o melaço de cana (JALBANI et al., 2010). Desta 

forma, a exatidão do método proposto foi avaliada pela comparação com um método de 
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referência (digestão por via úmida), aplicando-se um teste-t pareado nas diferentes 

amostras (WERNIMONT, 1985) e pela aplicação da técnica de regressão linear aos teores 

dos metais obtidos por ambos os métodos de preparo de amostra. A exatidão também foi 

avaliada por meio do estudo de recuperação, onde a solução de uma amostra (M03 para 

Mn, Zn e Fe; M07 para Mg) foi fortificada com dois níveis de concentração dos metais 

investigados (Mn 0,3 e 0,6 mg L-1; Zn 0,1 e 0,3 mg L-1; Fe 1,0 e 3,0 mg L-1; Mg 0,2 e 0,4 

mg L-1). As porcentagens de recuperação (%) foram calculadas de acordo com a Equação 

5 (BRASIL, 2011; NATA, 2013). 

 

𝑅𝑒𝑐 % =  
C1−C2

C3
𝑥 100                                   (Equação 5) 

 

Em que: 

C1= a concentração do analito na amostra fortificada; 

C2= concentração do analito na amostra não fortificada; 

C3= concentração do analito adicionada a amostra. 

 

 

4.8 Análise de componentes principais 

 

Os teores de Mn, Zn, Fe e Mg encontrados nas amostras de melado e melaço de 

cana também foram avaliados utilizando-se a analise multivariada. O cálculo da Análise 

de Componentes Principais (do inglês Principal Component Analysis – PCA) é 

considerado um método que auxilia na elaboração de hipóteses por meio dos dados 

coletados (BURIOL et al., 2009; PELLERANO et al., 2012). Sendo assim, o principal 

objetivo desta análise é explicar as semelhanças ou diferenças entre os grupos de amostras 

e separar a informação importante da redundante (SENA et al., 2000). 

Neste estudo a PCA foi aplicada aos dados experimentais dos teores de Mn, Zn, 

Fe e Mg nas amostras de melado e melaço de cana buscando-se verificar uma possível 

relação entre as mesmas e avaliar quais metais se destacavam em cada amostra. Os teores 

médios dos metais investigados foram padronizados de acordo com Pielou (1984) 

aplicando-se a equação 

 

𝑥𝑖𝑗− 𝑥𝑖̅̅ ̅

𝜎𝑖
     (Equação 6) 
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em que cada elemento da matriz de dados (𝑥𝑖𝑗) é dividido pelo desvio padrão dos 

elementos em sua respectiva linha (𝜎𝑖). O tratamento dos dados foi realizado utilizando 

o software MATLAB (Matlab & Simulink-R2006a, OPENCADD ADVANCED 

TECHNOLOGY)  
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Otimização do processo de preparo de amostra 

 

Com o intuito de alcançar um bom desempenho analítico para a determinação 

direta de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado de cana por FAAS foram avaliados 

dois procedimentos de preparo de amostra: a análise direta por amostragem em suspensão 

e o processo Fenton, os quais foram comparados com um método de referência (digestão 

por via úmida).  

A análise direta por amostragem em suspensão (procedimento 1) consistiu na 

simples dissolução da amostra em água e o procedimento 2, referente ao processo Fenton, 

consistiu na adição de ácido nítrico e diferentes concentrações de peróxido de hidrogênio 

a amostra de melado que continha Fe em sua composição. Agentes oxidantes fortes, como 

o ácido nítrico e o peróxido de hidrogênio são geralmente utilizados para promover a 

mineralização da matéria orgânica presente na amostra, deixando os elementos a serem 

determinados na solução em formas inorgânicas simples e apropriadas para análise 

(KRUG, 2010; ANDRADE, 2013).  

As concentrações médias e os intervalos de confiança obtidos para a amostra de 

melado de cana (M01) utilizando os diferentes procedimentos de preparo são 

apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 7. Concentrações médias para a estudo de otimização univariada do processo de preparo de amostra 

Metal Condição Concentração média ± DP 

(mg/100g) 

Intervalo de Confiança 

para a médiaa 

 

 

 

 

Mn 

Digestão por Via Úmida         0,520 ± 0,002 0,50 – 0,54 

Análise Direta 0,484 ± 0,006 0,43 – 0,54 

Fenton Natural (A)b 0,483 ± 0,006 0,43 – 0,54 

Fenton Natural (B)b  0,490 ± 0,012 0,38 – 0,60 

Fenton Natural (C)b  0,486 ± 0,002 0,47 – 0,51 

 

 

 

Zn 

Digestão por Via Úmida         0,100 ± 0,003 0,07 – 0,13 

Análise Direta 0,109 ± 0,002 0,09 – 0,12 

Fenton Natural (A)b 0,115 ± 0,003 0,09 – 0,14 

Fenton Natural (B)b  0,118 ± 0,000 0,12 – 0,12 

Fenton Natural (C)b  0,124 ± 0,001 0,12 – 0,13 

 

 

 

Fe 

Digestão por Via Úmida         1,106 ± 0,008 1,03 – 1,18 

Análise Direta 0,945 ± 0,015 0,81 – 1,08 

Fenton Natural (A)b 0,950 ± 0,003 0,92 – 0,98 

Fenton Natural (B)b  0,883 ± 0,002 0,86 – 0,90 

Fenton Natural (C)b  0,845 ± 0,019 0,68 – 1,01 

 

 

 

 

Mg 

 

Digestão por Via Úmida 71,313 ± 0,293 68,47 – 73,74 

Análise Direta 71,211 ± 0,893 63,19 – 79,23 

Fenton Natural (A)b 71,281 ± 0,937 62,86 – 79,70 

Fenton Natural (B)b  70,303 ± 0,092 69,48 – 71,13 

Fenton Natural (C)b  70,778 ± 0,978 61,99 – 79,56 

aIntervalo de confiança a 95% para as médias de cada método e metal avaliado; b Concentração adicionada 

de peróxido de hidrogênio referente à (A) 0,5% (m/v), (B) 1,0%(m/v)e (C)  3,0% (m/v)  

 

Diferentes procedimentos de preparo de amostra foram investigados para a 

determinação de metais em melado de cana por FAAS. Os resultados apresentados na 

Tabela 7 demonstram que a simples diluição da amostra em água (análise direta) é 

suficiente para a quantificação de Mn, Zn, Fe e Mg em melado de cana por FAAS.  Isso 

pode ser comprovado pela sobreposição dos intervalos de confiança da análise direta por 

amostragem em suspensão em relação ao método de referência (digestão por via úmida), 

demonstrando que as concentrações médias entre os métodos de preparo de amostra 

(analise direta e a digestão por via úmida) não diferem estatisticamente em um nível de 

95% de confiança. A análise dos resultados da aplicação do processo Fenton demonstrou 

que o aumento da concentração de peróxido de hidrogênio não interfere na determinação 

por FAAS dos metais investigados, pois se observa uma sobreposição dos intervalos de 

confiança das três condições do método B em relação ao método de referência. Sendo 

assim, é importante ressaltar que a simples dissolução da amostra em água oferece 
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diversas vantagens quando comparada com outros procedimentos de preparação, pois 

reduz o tempo de preparo de amostra, limita a utilização de reagentes tóxicos e diminui o 

potencial de perda de compostos voláteis devido a aplicação de altas temperaturas, entre 

outras vantagens (POHL et al., 2011).  Desta forma, o método A de preparo de amostra 

com simples dissolução da amostra de melado de cana em água foi adotado no estudo de 

validação da determinação direta dos metais Mn, Zn, Fe e Mg por FAAS. 

 

5.2 Validação do método desenvolvido para a determinação direta de Mn, Zn, Fe 

Mg em amostras de melado e melaço de cana empregando a técnica de FAAS 

 

Para a validação da metodologia desenvolvida foram analisados os parâmetros: 

linearidade, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), precisão e exatidão. Todos 

os dados obtidos no estudo de validação foram avaliados no nível de 95% de confiança 

por meio de diferentes testes estatísticos como regressão linear, teste-t e teste-F utilizando 

o software estatístico Minitab for Windows versão 16.2.2 (MINITAB 2010, Minitab 

Incorporation, EUA, 2010).  

 

5.2.1 Curvas analíticas e linearidade 

 

 A melhor forma de calibração para a quantificação de Mn, Zn, Fe e Mg em melado 

de cana empregando a técnica de FAAS foi estudada avaliando-se dois métodos de 

padronização (padrão externo e simulação de matriz). Para cada metal avaliado foram 

construídas curvas analíticas em dois meios distintos: em solução aquosa e solução 

contendo 1% (m/v) de glicose e 1% (m/v) de sacarose. A escolha dos açúcares glicose e 

sacarose para simular a matriz de melado e melaço de cana deve-se ao fato destes serem 

os principais constituintes dos mesmos (ANDRADE, 2014). O estudo das curvas 

analíticas foi realizado com o objetivo de verificar se a matriz orgânica de melado e 

melaço de cana poderiam interferir na determinação de metais por FAAS. Além da forma 

de calibração, também foi avaliada a linearidade das curvas através de testes estatísticos, 

em um nível de 95% de confiança. As curvas analíticas de padrão externo (PE) e de 

simulação de matriz (SM) para Mn, Zn, Fe e Mg são apresentadas na Figura 10.  
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Figura 10. Curvas analíticas obtidas para determinação de Mn (A), Zn (B), Fe (C) e Mg (D) por FAAS empregando calibração por padrão externo (•) e calibração por 

simulação de matriz (∎)
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A análise das Figuras 10 (A, B, C e D) para Mn, Zn, Fe e Mg, respectivamente, 

sugeriu que não há diferenças entre as inclinações das curvas de padrão externo (PE) e de 

simulação de matriz (SM) nas faixas de concentrações avaliadas. No entanto, para 

confirmar tal afirmação, foi aplicado aos dados uma regressão linear simples em um nível 

de 95% de confiança, com o intuito de obter as equações das retas, além dos coeficientes 

de correlação e de determinação correspondentes. Estes resultados são apresentados na 

Tabela 8.  

 

Tabela 8. Parâmetros de calibração obtidos na quantificação de Mn, Zn, Fe e Mg por FAAS empregando 

as curvas analíticas de padrão externo e de simulação de matriz 

 

Metal 

 

Faixa Linear 

(mg L-1) 

 

Tipo de 

Calibraçãoa 

Parâmetros da regressão linear 

Equação da reta b r R2 

      

Mn 
0,3 – 1,5 

PE A =  0,00163 + 0,0543 (±0,003)  [Mn] 0,998 99,6 

Mn SM A = -0,00346 + 0,0529 (±0,003) [Mn] 0,997 99,5 

      

Zn 
0,1 – 1,2 

PE A = -0,0306 + 0,0610 (±0,004)   [Zn] 0,996 99,2 

Zn SM A = -0,0305 + 0,0572 (±0,002)   [Zn] 0,998 99,7 

      

Fe 
1,0 – 5,0 

PE A =  0,0029 + 0,0682 (±0,004)   [Fe] 0,998 99,5 

Fe SM A =  0,0182 + 0,0673 (±0,006)   [Fe] 0,993 98,7 

      

Mg 
0,2 – 0,8 

PE A =  0,0305 + 0,2550 (±0,015)    [Mg] 0,998 99,6 

Mg SM A =  0,0433 + 0,2530 (±0,019)    [Mg] 0,996 99,3 

a
PE = Calibração por padrão externo e SM = Calibração por simulação de matriz; 

b
Os intervalos de 

confiança da inclinação das curvas de PE e de SM são apresentados entre parênteses na equação da reta 

 

Como pode ser visto na Tabela 8, a sobreposição dos coeficientes angulares das 

curvas analíticas de padrão externo (PE) e de simulação de matriz (SM) confirmam a 

ausência de efeito de matriz para todos os metais avaliados. Desta forma, as 

determinações de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado e melaço de cana foram 

realizadas por curvas analíticas de padrão externo. A padronização externa oferece 

vantagens quando comparada com outros métodos de calibração, pois permite a análise 

de várias amostras utilizando uma única curva analítica, tornando o procedimento mais 

rápido e simples (HARVEY, 2000). 
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Os coeficientes de correlação linear (r) para as curvas de padrão externo variaram 

entre 0,996 e 0,998, indicando uma possível relação linear entre a absorbância e a 

concentração (BRASIL, 2003a). Da mesma forma, valores elevados para os coeficientes 

de determinação (R2) demonstraram que mais de 99% dos dados experimentais são 

explicados pelos modelos lineares e menos de 1% da variação pode ser atribuída aos 

resíduos (FREIRE et al., 1999; ANDRADE, 2014). Desta forma, pode-se sugerir que 

todas as curvas analíticas apresentam uma possível linearidade na faixa de concentrações 

investigada. 

Para verificar se os resultados obtidos no método proposto são linearmente 

proporcionais à concentração do analito de interesse, dentro da faixa especificada, foi 

realizado o estudo de linearidade das curvas de PE e de SM, para todos os metais 

investigados (NATA, 2013). Este parâmetro foi avaliado aplicando-se uma análise de 

regressão linear simples no nível de 95% de confiança. Os resultados obtidos no estudo 

da linearidade das curvas analíticas são apresentados na Tabela 9.  

 

Tabela 9. Avaliação estatística da linearidade das curvas analíticas obtidas na quantificação de Mn, Zn, Fe 

e Mg por FAAS 

Validação de Linearidade 

Metal 
Faixa Linear 

(mg L-1) 

Tipo de 

Calibraçãoc Regressão  Falta de ajuste 

 Fobs. p-valor  Ffaj p-valor 

        

Mn 
0,3 – 1,5 

PE 2149,5a 0,000  0,63c 0,629 

Mn SM 1828,3a 0,000  0,38c 0,773 

        

Zn 
0,1 – 1,2 

PE 1130,4a 0,000  1,32c 0,367 

Zn SM 3412,2a 0,000  3,91c 0,088 

        

Fe 
1,0 – 5,0 

PE 1934,1a 0,000  0,98c 0,471 

Fe SM 689,1a 0,000  0,42c 0,748 

        

Mg 
0,2 – 0,8 

PE 1715,5b 0,000  2,78d 0,175 

Mg SM 1007,9b 0,000  0,01d 0,986 

aFcrítico (0,05;1,8) = 5,318; 
bFcrítico (0,05; 1,6) = 5,987; 

cFcrítico (0,05;3,5) = 5,409; 
dFcrítico (0,05; 2,4) = 6,940 

 

Os elevados valores de Fobservado indicam que os modelos gerados pelos dados das 

curvas analíticas estabelecem uma relação linear entre a concentração e a absorbância, 

para todos os metais avaliados (NATA, 2013). Esse fato é ressaltado pelos valores de p = 

0,000, ou seja, p < 0,05, indicando que dentro do nível de significância utilizado (95% de 

confiança), os valores de Fobservado são altamente significativos (NETO et al., 2001; 

ANDRADE, 2013). Para verificar se os modelos lineares se ajustavam bem aos dados 
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experimentais foi aplicado um teste de falta de ajuste, do inglês, lack-of-fit, no nível de 

95% de confiança (Tabela 9). Para todas as curvas analíticas avaliadas, os valores de Ffaj 

foram inferiores aos valores de Fcrítico com p > 0,05. Tal comportamento sugere que a 

regressão linear é altamente significativa para todas as curvas analíticas estudadas, sem 

falta de ajuste dos modelos lineares e podem ser utilizadas para a determinação direta de 

Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado de cana por FAAS. Em outras palavras, todas 

as curvas analíticas de padrão externo dos metais investigados apresentam linearidade na 

faixa de concentrações adotada. 

 

5.2.2 Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ)  

 

 Para avaliar se o método desenvolvido possibilitaria a determinação de Mn, Zn, 

Fe e Mg em amostras com baixas concentrações de metal, foram calculados os limites de 

detecção e de quantificação. A concentração mínima do analito que o equipamento pode 

detectar sem necessariamente quantificar, constitui o LD, enquanto que, o LQ representa 

a menor concentração do analito que o equipamento pode quantificar com precisão e 

exatidão aceitáveis (BRASIL, 2003a). Os valores de LD e de LQ para cada metal foram 

estimados com base nos dados das curvas analíticas (Tabela 8) e de acordo com as 

equações 2 e 3. Os resultados são apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Limites de detecção e de quantificação obtidos para Mn, Zn, Fe e Mg empregando a técnica de 

FAAS 

 Limites de detecção e de quantificação (mg L-1) a 

Metal  Amostragem em Suspensão  Digestão por Via úmida 

  LD LQ  LD LQ 

Mn  0,02 0,07  0,05 0,16 

Zn  0,01 0,03  0,17 0,57 

Fe  0,03 0,12  0,10 0,33 

Mg  0,01 0,02  0,01 0,03 

a LD - limite de detecção e LQ - limite de quantificação 

 

Os valores de LQ obtidos para o método de análise direta por amostragem em 

suspensão variaram entre 0,02 a 0,12 mg L-1, seguindo a sequência de Mg < Zn < Mn < 

Fe. O mesmo comportamento foi observado para os valores de LD, os quais se situaram 

entre 0,01 e 0,03 mg L-1 (Tabela 10). Tendo em vista que os valores de LD e de LQ para 



58 

 

os quatro metais foram inferiores aos primeiros pontos das curvas analíticas (0,3; 0,1; 1,0 

e 0,2 mg L-1 para Mn, Zn, Fe e Mg, respectivamente) assume-se que os analitos podem 

ser quantificados com precisão e exatidão adequadas na faixa linear de concentrações 

investigadas. Como não foram encontrados trabalhos envolvendo o desenvolvimento e a 

validação de técnicas de espectrometria atômica usando a amostragem em suspensão para 

amostras de melado e melaço de cana, os valores de LD e de LQ obtidos neste estudo 

foram considerados adequados. É válido ressaltar que os limites de quantificação do 

método proposto de análise direta por amostragem em suspensão apresentaram valores 

inferiores aos determinados pelo método de referência (digestão por via úmida). Os 

valores foram melhorados por um fator de 2,0 para o Mn, 20,0 para o Zn, 3,0 para o Fe e 

2,0 para o Mg (CHEVALLIER et al., 2015). Este melhoramento dos limites pode ser 

explicado pelo método de análise direta por amostragem em suspensão limitar o uso de 

outros reagentes e de temperaturas elevadas, ou seja, o preparo da amostra é realizado 

pela simples diluição da amostra em água, diminuindo a possibilidade de contaminação 

da solução e desta forma aumentando a sensibilidade do método.  

 

5.2.3 Estudo de precisão e exatidão  

 

Com o intuito de avaliar a precisão e a exatidão da análise direta por amostragem 

em suspensão em relação ao método de referência (digestão por via úmida) testes 

estatísticos como o teste-t pareado, a regressão linear e o teste-F de comparação de 

variâncias ponderadas foram aplicados aos teores dos metais investigados de diferentes 

amostras de melado e melaço de cana. Na Tabela 11 são apresentadas as concentrações 

médias e os respectivos desvios padrão dos metais Mn, Zn, Fe e Mg determinadas nas 

amostras de melado e melaço de cana por FAAS, usando como preparos de amostra a 

análise direta por amostragem em suspensão e a digestão por via úmida.
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Tabela 11. Teores médios e respectivos desvios padrão de Mn, Zn, Fe e Mg nas amostras de melado e melaço de cana obtidos pelo emprego de métodos de preparação de 

amostra distintos (análise direta por amostragem em suspensão e digestão por via úmida) 

Concentração Média (mg/100g) ± DPa 

 
Mn  Zn  Fe  Mg 

Análise Direta Via Úmida  Análise Direta Via Úmida  Análise Direta Via Úmida  Análise Direta Via Úmida 

M 01 0,484 ± 0,006 0,520 ± 0,002  0,109 ± 0,002 0,099 ± 0,003  0,954 ± 0,015 1,114 ± 0,008  71,211 ± 0,893 71,313 ± 0,293 

M 02 0,774 ± 0,059 0,900 ± 0,025  0,519 ± 0,004 0,618 ± 0,087  5,653 ± 0,071 5,111 ± 0,016  43,900 ± 0,131 41,704 ± 0,063 

M 03 0,367 ± 0,027 0,354 ± 0,001  0,160 ± 0,001 0,194 ± 0,036  8,787 ± 0,134 8,387 ± 0,091  58,007 ± 0,392 54,101 ± 0,101 

M 04 0,975 ± 0,010 0,926 ± 0,019  0,262 ± 0,000 0,287 ± 0,006  3,240 ± 0,033 3,588 ± 0,032  44,465 ± 1,082 40,624 ± 0,346 

M 05 1,791 ± 0,003 1,900 ± 0,022  0,774 ± 0,003 0,756 ± 0,025  2,546 ± 0,020 2,763 ± 0,057  67,709 ± 0,535 64,712 ± 1,081 

M 06 1,978 ± 0,030 1,989 ± 0,006  0,553 ± 0,000 0,572 ± 0,004  6,562 ± 0,052 7,155 ± 0,203  86,983 ± 0,753 76,199 ± 0,441 

M 07 0,482 ± 0,008 0,529 ± 0,003  0,180 ± 0,001 0,203 ± 0,003  4,530 ± 0,005 4,683 ± 0,008  11,956 ± 0,427 8,902 ± 0,451 

M 08 3,190 ± 0,023 3,151 ± 0,039  0,625 ± 0,006 0,560 ± 0,094  16,576 ± 0,058 17,210 ± 0,293  346,569 ± 0,779 354,946 ± 2,989 

M 09 < LQ < LQ  0,149 ± 0,001 0,153 ± 0,001  2,756 ± 0,004 2,927 ± 0,199  49,970 ± 0,587 49,031 ± 1,400 

M 10 0,670 ± 0,010 0,626 ± 0,021  0,284 ± 0,001 0,351 ± 0,020  9,819 ± 0,754 7,946 ± 0,237  182, 466 ± 0,892 191,420 ± 4,484 

M 11 2,852 ± 0,029 2,838 ± 0,004  0,526 ± 0,021 0,547 ± 0,007  10,979 ± 0,361 9,713 ± 0,256  373,277 ± 0,104 320,292 ± 2,062 

M 12 3,332 ± 0,002 3,195 ± 0,068  0,329 ± 0,009 0,368 ± 0,018  10,885 ± 0,073 8,461 ± 0,419  381,426 ± 3,060 346,780 ± 2,486 

a
Os desvios-padrão foram calculados a partir de duplicatas de cada um dos métodos de preparo de amostra investigados 
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5.2.3.1 Precisão 

 

Para garantir a confiabilidade dos dados obtidos com o método proposto, realizou-

se o estudo de precisão. Este parâmetro foi avaliado de duas formas distintas: por meio 

da comparação das variâncias ponderadas (Sp²) de dois métodos de preparação de 

amostra, utilizando diferentes amostras de melado e melaço de cana, e avaliando-se a 

repetitividade pelo desvio padrão relativo (DPR (%)). Os resultados para o estudo de 

precisão são apresentados na Tabela 12. 

 

Tabela 12. Precisão do método desenvolvido (teste-F e estimativas de repetitividade) para a determinação 

direta de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras melado e melaço de cana 

 

 

 

Metal 

 

Teste-Fa 

Estimativas de repetitividade 

DPR (%) 

Fcalculado 
p-

valor 

Intervalos de 

confiança para a 

razão das variânciasb 

Nível baixo 

de 

concentração 

Nível alto de 

concentração 

DPR (%) 

Recomendadoc 

Mn 1,19 0,565 (0,411  -  4,956) 

 

0,95  0,96  7,3 

Zn 1,07 0,907 (0,327  -  3,511) 

 

2,76  1,31  7,3 

Fe 1,54 0,463 (0,471  -  5,060) 

 

1,04  0,41  5,3 

Mg 3,03 0,067 (0,923  -  9,914) 

 

1,26  2,30  5,3 

aFcrítico (0,05; 10, 10) = 3,717; bIntervalo de confiança para a razão das variâncias no nível de 95% de 

confiança; cDPR (%) recomendado pela AOAC de acordo com a concentração  determinada do analito  

 

 Uma das formas de avaliar a precisão adotada neste estudo consistiu na 

aplicação de um teste-F que considera a razão entre as variâncias amostrais ponderadas 

do método proposto e o método de referência, juntamente com os intervalos de confiança 

para a razão entre as variâncias (WERNIMONT, 1985; CANO et al., 2007). Os resultados 

são apresentados na Tabela 12. A análise do teste-F sugere que não existem diferenças 

significativas entre a precisão do método proposto (análise direta por amostragem em 

suspensão) em relação ao método de referência (digestão por via úmida), pois os valores 

de Fcalculado foram inferiores ao Fcrítico, com p > 0,05. Para confirmar a precisão dos 

métodos, foram construídos intervalos de confiança para a razão das variâncias de cada 

um dos metais avaliados, no nível de 95% de confiança. Os intervalos de confiança 

obtidos para Mn, Zn, Fe e Mg (Tabela 12) apresentam limites inferiores a 1, confirmando 

que não existem diferenças significativas de precisão entre os métodos estudados 

(WERNIMONT, 1985). 
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Em relação as estimativas de repetitividade, os valores encontrados para o DPR 

(%) foram considerados apropriados (Tabela 12), visto que foram inferiores aos valores 

recomendados pela AOAC na faixa de concentrações investigada (AOAC, 2012). Desta 

forma, pode-se confirmar que o método de preparo de amostra de análise direta por 

amostragem em suspensão apresenta precisão adequada para a determinação direta de 

Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de melado e melaço de cana por FAAS.  

 

5.2.3.2 Exatidão 

 

Avaliar a exatidão de um método analítico é considerada uma etapa crucial para 

qualquer trabalho de validação, pois é por meio deste parâmetro que se pode estimar o 

grau em que os erros sistemáticos afetam um determinado método. Normalmente a 

exatidão de um método é avaliada pelo uso de materiais de referência certificados (MRC), 

comparação com métodos de referência e ainda por estudos de recuperação por 

adição de padrão (ARAUJO, 2009).  

Neste estudo a exatidão foi avaliada por meio da comparação dos teores de Mn, 

Zn, Fe e Mg obtidos pela análise direta por amostragem em suspensão com os valores 

obtidos pela digestão por via úmida, aplicando-se testes estatísticos (teste-t pareado e 

análise de regressão linear) nas diferentes amostras de melado e melaço de cana, em um 

nível de 95% de confiança. Os resultado são apresentados na Tabelas 13 e 14.  

 

Tabela 13. Resultados da avaliação da exatidão do método desenvolvido para determinação direta de Mn, 

Zn, Fe e Mg em melado de cana por FAAS pela aplicação de teste-t pareado 

 

Metal 

Teste- t Pareado 

tcalculado p-valor 
Intervalos de confiança para a 

diferença das médias c 

Mn 0,17a 0,871 (-0,047   -   0,055) 

Zn 1,68b 0,122 (-0,006   -   0,046) 

Fe 1,22b 0,247 (-0,998   -   0,282) 

Mg 1,58b 0,143 (-19,54   -   3,220) 

atcrítico (0,025; 10) = 2,228; 
btcrítico (0,025; 11) = 2,201;  c Intervalos de confiança para a diferença das médias 

no nível de 95% de confiança. 

 

A análise do teste-t pareado (Tabela 13) sugeriu que não existem diferenças 

significativas nos teores de Mn, Zn, Fe e Mg determinados pela análise direta por 

amostragem em suspensão em relação aos resultados obtidos pela digestão por via úmida 

(método de referência), uma vez que os valores encontrados para o tobservado apresentaram-
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se inferiores ao tcrítico com p > 0,05. Para comprovar esses resultados foram construídos 

intervalos de confiança para a diferença das médias de cada um dos metais avaliados 

(Tabela 13). Pode-se verificar que todos os intervalos de confiança obtidos incluem o zero 

e confirmam a hipótese nula (H0), ou seja, de que não existem diferenças significativas 

entre os métodos de preparo de amostra avaliados. Desta forma, o procedimento de 

análise direta por amostragem em suspensão apresenta exatidão adequada em relação a 

digestão por via úmida para determinação direta de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras de 

melado e melaço de cana por FAAS.  

A exatidão do método de desenvolvido também foi avaliada pela técnica de 

regressão linear (Tabela 14) aplicada aos resultados apresentados na Tabela 11, no nível 

de 95% de confiança. Esta técnica permite identificar a presença de erros sistemáticos, os 

quais podem afetar a exatidão de ambos os métodos de preparo de amostra (ANDRADE, 

2014; MILLER e MILLER, 2005). 

 

Tabela 14. Dados da análise de regressão linear no nível de 95% de confiança para avaliar a exatidão 

Metal Fregressão Valor de p Coeficientes da Reta de Regressão 

 ± Erro Padrão 
tobservado p-valor 

 

Mn 

 

2512a 

 

0,000 

Intercepto: -0,047 ± 0,038 

 

1,23c 

 

0,249 

 

Inclinação: 1,028 ± 0,020 

 

50,12c 

 

0,000 

 

 

Zn 

 

270b 

 

0,000 

Intercepto: -0,024 ± 0,027 
0,87 d 

 

0,406 

 

Inclinação: 1,009 ± 0,061 

 

16,44d 

 

0,000 

 

 

Fe 

 

205b 

 

 

0,000 

 

Intercepto: 0,108 ± 0,561 

 

0,19 d 

 

0,850 

 

Inclinação: 1,036 ± 0,072 

 

14,35d 

 

0,000 

 

 

Mg 

 

804b 

 

 

0,000 

 

Intercepto: -0,775 ± 6,943 
0,11 d 

 

0,913 

 

Inclinação: 1,066 ± 0,037 

 

28,36d 

 

0,000 

 
aFcrítico (0,05; 1, 9) = 5,12; 

bFcrítico (0,05; 1, 10) = 4,96; 
c tcrítico (0,025; 10) = 2,23; 

d tcrítico (0,025; 11) = 2,20 

 

 Os resultados apresentados na Tabela 14 demonstram que os modelos lineares 

para Mn, Zn, Fe e Mg são adequados e os teores destes metais apresentam uma correlação 

linear entre os métodos de preparo de amostra avaliados. Este fato pode ser confirmado 

pelos elevados valores de Fregressão, que variaram entre 205 a 2512 com p < 0,05. Para 

verificar a significância dos coeficientes da regressão linear (intercepto e inclinação), foi 

aplicado um teste-t aos coeficientes, no mesmo nível de confiança. Os resultados indicam 

que as inclinações das retas de regressão são estatisticamente iguais a 1,0 para todos os 
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metais, pois os valores de tcalculado foram maiores do que os valores de tcrítico com p < 0,05 

sugerindo uma relação de proporcionalidade entre os métodos de preparo de amostra 

investigados. A avaliação dos interceptos para Mn, Zn, Fe e Mg sugere que não há 

significância estatística destes, uma vez que os valores de tcalculado foram menores do que 

os valores de tcrítico com p > 0,05 indicando a ausência de erros sistemáticos significativos 

em ambos os métodos. Estes resultados comprovam que os métodos de preparo de 

amostra comparados (análise direta e digestão por via úmida) não são afetados de forma 

significativa por erros sistemáticos (Figura 11). 
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Figura 11. Comparação por regressão linear dos métodos de preparo de amostra de análise direta por amostragem em suspensão e de digestão por via úmida aplicados a 

determinação de Mn (A), Zn (B), Fe (C) e Mg (D) por FAAS 
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A Figura 11 (A, B, C e D) ilustra uma relação funcional linear entre os métodos 

de preparo de amostra aplicados para a determinação de Mn, Zn, Fe e Mg por FAAS. 

Desta forma, pode-se afirmar que o preparo de amostra de análise direta por amostragem 

em suspensão apresenta boa exatidão para quantificação de Mn, Zn, Fe e Mg em amostras 

de melado e melaço de cana por FAAS.  

Além disto, para comprovar a exatidão do método proposto foram também 

realizados testes de recuperação por adição de padrão em dois níveis de fortificação e os 

resultados são apresentados na Tabela 15.  

 

Tabela 15. Recuperação (%) de Mn, Zn, Fe e Mg em amostra de melado de cana 

Metal 
Concentração teórica adicionada (mg L-1)a 

 
Recuperação (%) 

1º nível 2º nível  1º nível 2º nível 

Mn 0,3 0,6  98  96  

Zn 0,1 0,3  100  91  

Fe  1,0 2,0  101  105  

Mg 0,2 0,4  109  102  

a 
Níveis de fortificação para cada metal avaliado  

 

Pode-se observar na Tabela 15 que as recuperações obtidas para o melado de cana 

ficaram na faixa de 91 a 109%, nos níveis de fortificação investigados para cada metal. 

Estes resultados foram considerados adequados em toda a faixa de concentração 

investigada, pois se encontram dentro dos limites recomendados (80 – 110%) pela AOAC 

(2012). Desta forma, pode-se sugerir que o método proposto (análise direta por 

amostragem em suspensão) apresenta exatidão adequada para a quantificação de Mn, Zn, 

Fe e Mg em amostras de melado e melaço de cana por FAAS.  

 

5.3 Avaliação nutricional das amostras de melado e melaço de cana por meio da 

Ingestão Diária Recomendada (IDR) de Mn, Zn, Fe e Mg 

 

Os alimentos são as principais fontes de minerais para o organismo, tanto de 

origem vegetal quanto animal (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2008).  No entanto, para 

atender às necessidades nutricionais e garantir a segurança alimentar é importante 

consumir as quantidades diárias recomendadas (IDR) desses minerais (BRASIL, 2005b).  

Com a aplicação da metodologia desenvolvida nas amostras de melado e melaço 

de cana foram observadas diferenças entre os teores de Mn, Zn, Fe e Mg nas mesmas. 
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Desta forma, tornou-se interessante avaliar se tais amostras são adequadas para o 

consumo humano por meio da IDR, e ainda verificar se as mesmas podem ser 

consideradas fontes destes metais. Os teores médios de Mn, Zn, Fe e Mg encontrados nas 

amostras avaliadas e os valores da IDR segundo a ANVISA são apresentados nas Tabelas 

16 e 17, respectivamente.  

 

Tabela 16. Teores médios e desvios padrão dos metais avaliados nas amostras de melado e melaço de cana 

 Concentração Média (mg/100g) ± SD a 

AMOSTRA Mn Zn Fe Mg 

M 01 0,484 ± 0,006 0,109 ± 0,002 0,954 ± 0,015 71,211 ± 0,893 

M 02 0,774 ± 0,059 0,519 ± 0,004 5,653 ± 0,071 43,900 ± 0,131 

M 03 0,367 ± 0,027 0,160 ± 0,001 8,787 ± 0,134 58,007 ± 0,392 

M 04 0,975 ± 0,010 0,262 ± 0,000 3,240 ± 0,033 44,465 ± 1,082 

M 05 1,791 ± 0,003 0,774 ± 0,003 2,546 ± 0,020 67,709 ± 0,535 

M 06 1,978 ± 0,030 0,553 ± 0,000 6,562 ± 0,052 86,983 ± 0,753 

M 07 0,482 ± 0,008 0,180 ± 0,001 4,530 ± 0,005 11,956 ± 0,427 

M 08 3,190 ± 0,023 0,625 ± 0,006 16,576 ± 0,058 346,569 ± 0,779 

M 09 < LQb 0,149 ± 0,001 2,756 ± 0,004 49,970 ± 0,587 

M 10 0,670 ± 0,010 0,284 ± 0,001 9,819 ± 0,754 182, 466 ± 0,892 

M 11 2,852 ± 0,029 0,526 ± 0,021 10,979 ± 0,361 373,277 ± 0,104 

M 12 3,332 ± 0,002 0,329 ± 0,009 10,885 ± 0,073 381,426 ± 3,060 

a 
Os desvios-padrão foram calculados a partir de duplicatas de cada um dos métodos de preparo de amostra 

investigados; b concentração não detectada 

 

 

Tabela 17. Valores de IDR estabelecidos pela ANVISA 

Metal IDR Adultos (mg/dia) a 
IDR Crianças (mg/dia) a 

7-10 anos 

Mn 2,3 1,5 

Zn 7,0 5,6 

Fe 14,0 9,0 

Mg 260,0 100,0 

a 
Ingestão diária recomendada no Brasil para adultos e crianças de 7 a 10 anos de acordo com a ANVISA 

(Brasil, 2005b) 

 

Comparando os teores de minerais encontrados nas amostras de melado e melaço 

de cana (Tabela 16) com os valores da IDR estabelecidos pela ANVISA (Tabela 17), 

pode-se observar que as concentrações de Mn encontradas nas amostras de melaço de 

cana M08, M11 e M12 ultrapassaram o valor recomendado para adultos e crianças que é 

de 2,3 e 1,5 mg/dia, respectivamente. Além disso, as amostras M05 e M06 também 
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excederam os valores de IDR recomendados para crianças (7 a 10 anos), ou seja, se 

fossem consumidos 100 g destas amostras de melado de cana já atingiria a ingestão diária 

recomendada de Mn, sem considerar o consumo de outros alimentos que poderiam 

apresentar este metal em sua composição (BRASIL, 2005b). O Mn desempenha papel 

importante no organismo, atuando como ativador de diversas enzimas e colaborando na 

formação de cartilagens e dos ossos. Além disto, este elemento é importante na regulação 

da glicose e na proteção das células contra radicais livres. No entanto, o Mn encontra-se 

em baixas quantidades no organismo, podendo tornar-se tóxico se consumido em doses 

muito elevadas. Por outro lado, o déficit de Mn pode interferir no crescimento e 

influenciar no metabolismo dos carboidratos e das gorduras (FOOD INGREDIENTS 

BRASIL, 2008; GUPTA e GUPTA, 2014). Desta forma, avaliar a ingestão diária 

recomendada (IDR) de Mn em relação aos alimentos consumidos torna-se necessária para 

garantir uma alimentação saudável. Este mineral também é encontrado em cereais 

integrais, leguminosas e chás. Como o consumo destes tipos de alimentos por crianças 

menores de 10 anos não é muito comum, a utilização do melado de cana torna-se uma 

alternativa interessante para suprir as necessidades diárias de Mn, uma vez que este pode 

ser utilizado como um adoçante natural ou ainda como um ingrediente para o preparo de 

outros alimentos, como por exemplo, biscoitos, bolos e doces (CABALLERO et al., 2003; 

PINHEIRO et al., 2005; FOOD INGREDIENTS BRASIL, 2008). 

Em relação ao micro elemento Zn, pode-se verificar que nenhuma das amostras 

de melado ou de melaço de cana avaliadas (Tabela 16) ultrapassou a IDR estabelecida 

pela ANVISA que é de 7,0 mg/dia. Sendo assim, torna-se necessário o consumo de outros 

alimentos juntamente com o melado de cana para suprir as necessidades diárias deste 

elemento e garantir uma alimentação equilibrada (BRASIL, 2005b). O Zn tem papel 

fundamental no crescimento, na replicação celular e na formação do colágeno. Além 

disto, aproximadamente 300 enzimas necessitam deste elemento para suas reações 

químicas vitais (GUPTA e GUTA, 2014; TALIO et al., 2015). O excesso de Zn pode 

provocar distúrbios gastrointestinais e diminuição da lipoproteína de alta densidade 

(HDL) (PEREIRA, 2005). Por outro lado, sua ausência no organismo pode provocar 

retardo no crescimento, anorexia, parto prematuro entre outras implicações  (TALIO et 

al., 2015).  Alimentos como ostras cozidas e bife de carne vermelha atendem a IDR por 

apresentarem concentrações significativas de Zn em sua composição (FOOD 

INGREDIENTS BRASIL, 2008). 
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Comparando os teores de Fe das amostras avaliadas (Tabela 16) no presente 

estudo com a IDR fornecida pela ANVISA, pode-se observar que apenas a amostra M08 

de melaço de cana excedeu os limites de ingestão diária de Fe para adultos. Por outro 

lado, as amostras M08, M10, M11 e M12 ultrapassaram a IDR para crianças (9,0 mg/dia) 

(BRASIL, 2005b). No entanto, apesar das amostras de melado de cana M02, M03 e M6 

apresentarem teores de Fe inferiores a IDR, estas ainda podem ser inseridas na 

alimentação de adultos e crianças, juntamente com o consumo de outros alimentos ricos 

em Fe, como por exemplo, cereais, carnes e vegetais verdes (OHIO STATE 

UNIVERSITY EXTENSION, 2015). O Fe é um dos nutrientes mais importantes para o 

organismo, sendo constituinte de duas proteínas essenciais, a hemoglobina (nos glóbulos 

vermelhos) e a mioglobina (nas células musculares) (FOOD INGREDIENTS BRASIL, 

2008; OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION, 2015). A baixa ingestão deste 

elemento é um problema mundial, especialmente em mulheres gravidas, onde o baixo 

nível de Fe no organismo pode estar relacionado a partos prematuros, baixo peso dos 

bebes e ainda provocar déficit de aprendizagem durante a infância, entre outros problemas 

(PARK e EICHER-MILLER, 2014). Por outro lado, se a absorção de Fe pelo organismo 

for muito elevada podem ocorrer efeitos tóxicos através da geração de radicais livres 

(KOZLOWSKI et al., 2009; OHIO STATE UNIVERSITY EXTENSION, 2015). Desta 

forma, para manter uma alimentação saudável e equilibrada é de suma importância 

verificar a ingestão diária recomendada (IDR) de Fe, tanto para adultos quanto para 

crianças.  

Em relação ao Mg, pode-se verificar que as amostras M11 e M12 excederam os 

valores da IDR, tanto para adultos quanto para crianças (Tabela 16). Por outro lado, as 

amostras de melado de cana M01, M02, M03, M04, M05 e M06, apresentam teores 

inferiores de Mg quando comparadas com a IDR. No entanto, o consumo destes produtos 

como complemento na alimentação torna-se interessante, especialmente para crianças de 

até 10 anos, onde a IDR de Mg é de aproximadamente 100 mg/dia (BRASIL, 2005b). O 

Mg desempenha diversas funções no organismo, atuando na produção de energia, na 

síntese de moléculas e participando da estrutura dos ossos e dentes, entre outras 

(HIGDON, 2015). A deficiência deste elemento pode promover hiperexcitação 

neuromuscular, mais conhecida como câimbra, e também causar maior sensibilidade ao 

estresse, favorecendo ainda mais a perda de Mg pelo corpo (FOOD INGREDIENTS 

BRASIL, 2008). Por esses estes motivos, a indicação da IDR de Mg para adultos é 

elevada, ficando em torno de 260,0 mg/dia (BRASIL, 2005b). 
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Segundo a RDC n° 54, para um alimento receber a denominação de fonte de 

minerais é necessário que este contenha um mínimo de 15% da ingestão diária 

recomendada do respectivo nutriente em 100 g de alimentos sólidos. Por outro lado, se o 

alimento apresentar teor mínimo de 30 % da IDR, este pode ser considerado como 

conteúdo tóxico (BRASIL, 2012). A quantidade recomendada de melado de cana, pela 

Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) para o consumo humano é de uma porção de 

aproximadamente 20 g (BRASIL, 2003b). Com base nisso, é possível constatar quais 

amostras de melado e melaço de cana são consideradas fonte de minerais e quais extrapolam 

os limites estabelecidos pela legislação. Na Tabela 18, é apresentada a contribuição 

nutricional percentual dos minerais encontrados nas amostras avaliadas de melado e 

melaço de cana. 

 

Tabela 18. Avaliação nutricional referente as amostras de melado e melaço de cana analisadas 

AMOSTRA 
Mn Zn Fe Mg 

(%) da IDR 

M 01 4,2 0,3 1,4 5,5 

M 02 6,7 1,5 8,1 3,4 

M 03 3,2 0,5 12,6 4,5 

M 04 8,5 0,7 4,6 3,4 

M 05 15,6 2,2 3,6 5,2 

M 06 17,2 1,6 9,4 6,7 

M 07 4,2 0,5 6,5 1,8 

M 08 27,7 1,8 23,7 5,3 

M 09 0,0 0,4 3,9 3,8 

M 10 5,8 0,8 14,0 14,0 

M 11 24,8 1,5 15,7 28,7 

M 12 29,0 0,9 15,5 29,3 

 

Com base no teor mínimo de minerais proposto pela RDC n° 54 e os resultados 

apresentados na Tabela 18, pode-se verificar que as amostras M05, M06, M08 e M11 são 

consideradas como fonte de Mn, enquanto que a amostra M12 está no limite de ser 

considerada como conteúdo elevado deste elemento. Em relação ao Zn, nenhuma das 

amostras avaliadas pode ser considerada como fonte deste elemento, pois todas situaram-

se abaixo de 15%. Já para o Fe, as amostras M08, M11 e M12 apresentaram percentuais 

acima de 15%, podendo ser consideradas fontes de Fe e serem utilizadas como 

complemento na alimentação. Em relação ao Mg, apenas as amostras M11 e M12 são 
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fontes deste elemento, porém estão no limite mínimo recomendado para serem 

consideradas como teor elevado de Mg segundo a ANVISA (BRASIL, 2003b).  

De forma geral, avaliando as concentrações dos minerais determinadas neste 

estudo, nota-se que as amostras brasileiras de melaço de cana possuem maior valor 

nutricional quando comparadas com as amostras de melado de cana, especialmente para 

Mn, Fe e Mg, sendo que, algumas quase excederam os limites estabelecidos pela 

legislação. Porém, é valido ressaltar que nem toda a fração de nutriente presente nos 

alimentos é liberada no trato gastrointestinal durante a digestão e, apenas uma parte desta 

fração bioacessível será de fato absorvida pelo organismo e disponibilizada para atuar nas 

funções fisiológicas (TOGNON, 2012). Neste sentido, seria interessante futuramente 

realizar um estudo sobre a bioacessibilidade dos minerais presentes no melado e melaço 

de cana, e verificar qual a fração de nutrientes que é efetivamente utilizada pelo 

organismo.  

Deste modo, não se pode descartar a importância do consumo de melado e melaço 

de cana como complemento nutricional, especialmente para crianças de 7 a 10 anos, as 

quais não possuem o hábito de consumir alimentos saudáveis e livres de aditivos 

químicos. Estes resultados evidenciam que o conhecimento da composição nutricional 

dos alimentos é de grande importância para garantir uma dieta saudável e equilibrada em 

relação aos minerais consumidos diariamente. 

 

5.4 Análise de Componentes Principais nas amostras de melado e melaço de cana 

avaliadas no estudo 

 

Neste trabalho a PCA foi aplicada aos dados experimentais dos teores de Mn, Zn, 

Fe e Mg (Tabela 15) nas amostras de melado e melaço de cana buscando-se verificar uma 

possível relação entre as mesmas e avaliar quais metais se destacavam em cada amostra.  

Os parâmetros utilizados para a análise foram os teores médios de Mn, Zn, Fe e Mg.  

Os resultados da PCA são apresentados como escores. A obtenção de escores 

positivos e negativos elevados (>0,6) permitem verificar quais variáveis são importantes 

para a componente principal (CP) que está sendo avaliada (ANDRADE, 2014). Na Tabela 

19 são apresentados os escores das quatro variáveis estudadas para os dois fatores 

principais (CP1 e CP2) e as suas respectivas correlações. 
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Tabela 19. Escores das variáveis Mn, Zn, Fe e Mg para as componentes principais CP1 e CP2 das amostras 

de melado e melaço de cana 

Variáveis CP1 CP2 

Mn -0,955663 -0,071061 

Zn -0,644174 -0,736328 

Fe -0,806420 0,166577 

Mg -0,728711 0,559760 

 

Com base nos dados da Tabela 19, é possível observar na primeira componente 

principal (CP1) que existe uma relação proporcional entre todas as variáveis avaliadas 

(Mn, Zn, Fe e Mg).  Por outro lado, na segunda componente (CP2) a única variável 

importante foi o Zn, uma vez que os escores das variáveis Mn, Fe e Mg estavam 

localizados próximo ao eixo zero nesta componente principal.   

As Figuras 12 e 13 apresentam o gráfico de pesos e o gráfico de escores, 

respetivamente, para as duas primeiras componentes principais (CP1 e CP2) das amostras 

de melado e melaço de cana utilizadas e os 4 parâmetros avaliados (Mn, Zn, Fe e Mg).  

 
Figura 12. Gráfico de pesos entre as variáveis estudadas nas amostras de melado e 

melaço de cana 

 



72 

 

 
Figura 13. Gráfico de escores para as componentes principais CP1 e CP2 obtidas com a análise 

multivariada dos dados. As codificações de M01 a M12 referem-se à identificação das amostras 

de melados de cana () e melaços de cana (●) 

 

Os resultados da PCA sugeriram que a primeira e a segunda componentes 

principais foram responsáveis por explicar aproximadamente 91,7% da variância dos 

dados, considerando-se que a primeira componente explicou 72,2% das relações 

existentes entre as variáveis e a segunda explicou 19,5%.  

Através da avaliação conjunta das Figuras 12 e 13 nota-se que as amostras 

brasileiras de melaço de cana (M08, M11 e M12) localizadas no quadrante negativo de X 

e positivo de Y apresentam teores mais elevados de Mg, Fe e Mn devido à proximidade 

na distribuição espacial das amostras na PCA. De modo oposto, as amostras de melado 

de cana (M01, M02, M03, M04 e M07) localizadas à direita do gráfico, em relação a PC1, 

apresentaram teores inferiores destes elementos. Tal distinção pode estar relacionada com 

o processo de produção de cada produto, bem como, com a matéria prima utilizada na 

produção destes. O fato do melaço de cana ser um subproduto do processo de produção 

do açúcar cristal, faz com que o perfil mineral das amostras de melaço de cana se 

diferencie do perfil mineral das amostras de melados de cana, uma vez que o caldo 

utilizado na produção passa por vários estágios de concentração até chegar ao produto 

final, podendo haver uma maior concentração dos metais presentes quando comparado 

ao processo de produção do melado de cana (CABALLERO et al., 2003).  Além disto, 

para garantir um bom rendimento na produção de açúcar, seja ele açúcar cristal, demerara 
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ou mascavo, é imprescindível que a cana-de-açúcar utilizada apresente elevado teor de 

sacarose. O alto teor de sacarose está diretamente relacionado ao estágio de maturação da 

cana, ou seja, quanto maior o período de maturação, maior será o teor de sacarose, e por 

consequência melhor o rendimento e qualidade do açúcar (MINGUETI, 2012). Desta 

forma, quanto maior o período de maturação da cana, maior será o teor de metais 

absorvidos pelo solo, os quais serão transferidos para o produto final. 

 A amostra M10 separou-se das demais amostras de melaço de cana (M08, M11 e 

M12) por apresentar teores variados dos metais investigados, sendo observado teores 

mais baixos de Zn e Mn e teores similares de Fe e Mg. Tal comportamento pode estar 

relacionado com a composição química do solo onde foi realizado o plantio da cana-de-

açúcar. De acordo com Nogueira et al. (2009), solos básicos com pH acima de 6,5 

diminuem a disponibilidade dos elementos Mn e Zn para a planta. Deste modo, sugere-

se que a amostra M10 de melaço de cana foi produzida com cana-de-açúcar cultivada em 

solo com pH superior 5,0.  

De acordo com a Figura 13, pode-se observar que a amostra M09 proveniente do 

Canadá também ficou localizada no lado direto da PC1, apresentando concentrações dos 

metais investigados semelhantes aos das amostras de melados de cana.  Sugere-se que a 

separação na PC1 das amostras brasileiras de melaço e da amostra canadense, esteja 

relacionado ao tipo do processamento envolvido. No Brasil não há um controle no 

processo de produção do melaço de cana, já que este é apenas um resíduo obtido da 

fabricação do açúcar cristal, não sendo utilizado para a alimentação humana, até o 

momento (JÚNIOR, 2012). Já no Canadá e em outros países, o processo de produção de 

alguns melaços de cana é diferenciado, pois o produto final deve apresentar uma 

qualidade superior para ser utilizado como intensificador de molhos e em produtos de 

panificação. Desta forma, torna-se necessário um controle mais rigoroso do 

processamento (CABALLERO et al., 2003).   

As amostras M05 e M06, localizadas no quadrante negativo de X e Y, foram 

influenciadas pelos teores de Mn e Zn. Consequentemente, as amostras localizadas no 

quadrante oposto (positivo de X e negativo de Y), apresentaram baixos teores destes 

metais. Pode-se observar que as amostras de melado de cana M05 e M06 mostraram um 

perfil mineral similar entre si, pois estão localizadas próximas na distribuição da PCA. 

Tal comportamento pode estar relacionado com a composição química do solo, uma vez 

que ambas as amostras são provenientes do Estado de Santa Catarina e a concentração de 
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metais absorvidos pela cana-de-açúcar pode estar relacionada com as características 

químicas do solo (YADAV et al., 2010).   

Em relação a CP2, pode-se constatar que o Zn foi a única variável importante na 

explicação dos dados. Desta forma, analisando o gráfico de escores (Figura 13) 

juntamente com o gráfico de pesos (Figura 12), pode-se verificar que as amostras M02, 

M05 e M06 caracterizaram-se pelos elevados teores de Zn quando comparadas com as 

demais amostras de melado de cana. Com isso, sugere-se que tal comportamento também 

esteja relacionado com as caraterísticas químicas do solo onde foi realizado o plantio da 

cana-de-açúcar (YADAV et al., 2010).   

De modo geral, fatores como: variedade da matéria-prima, processamento, 

condições climáticas, tipos de solo e estágio de maturação são determinantes para garantir 

a qualidade dos produtos derivados da cana-de-açúcar, especialmente em relação ao teor 

de metais presentes nos produtos finais (MACHADO, 2012). 
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 6.0 CONCLUSÃO 

  

 

De modo geral, a amostragem em suspensão de melaço e melado de cana mostrou-

se adequado para a determinação direta de Mn, Zn, Fe e Mg por espectrometria de 

absorção atômica em chama (FAAS), uma vez que os parâmetros avaliados no estudo de 

validação (linearidade, limites de detecção e de quantificação, precisão e exatidão) 

encontram-se dentro dos critérios recomendados pela literatura.  

É valido ressaltar que o método de preparo de amostra na análise direta representa 

uma valiosa contribuição para a química analítica e para a química verde, pois não faz 

uso de reagentes tóxicos, além de apresentar diversas vantagens como simplicidade, 

rapidez e baixo custo. Desta forma, a metodologia desenvolvida poderia ser aplicada no 

controle de qualidade de amostras de melado e melaço de cana em laboratórios de 

indústrias, de pesquisa, de controle de qualidade ou de fiscalização. 

Em relação aos teores de minerais encontrados nas amostras avaliadas no estudo, 

pode-se concluir que as amostras brasileiras de melaço de cana possuem maior valor 

nutricional em termos de concentração de metais quando comparadas com as amostras de 

melado de cana, especialmente para Mn, Fe e Mg, sendo consideradas como fonte destes 

minerais. Deste modo, pode-se concluir que o conhecimento sobre a composição 

nutricional dos alimentos é de grande importância para garantir uma dieta saudável e 

equilibrada em relação aos minerais consumidos diariamente. 

Com o auxílio da Análise de Componentes Principais (PCA) foi possível observar 

as diferenças e similaridades entre as amostras de melado e de melaço de cana utilizadas 

no presente estudo. De tal modo, sugere-se que estas diferenças no comportamento do 

perfil mineral das amostras pode estar relacionado a diversos fatores, desde a matéria-

prima empregada na fabricação de cada produto até o processo de produção dos mesmos. 
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