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RESUMO 

 

Este trabalho investiga a utilização da radiação infravermelha como fonte de 

aquecimento no preparo de amostras orgânicas por via úmida visando à determinação de 

elementos traços por ICP OES. As estratégias foram elaboradas com o objetivo de solubilizar 

e/ou digerir maiores massas de amostras. Assim, foram estudadas três estratégias: 1) sistema 

IR-MW que combina o uso da radiação infravermelha e micro-ondas, por meio de uma 

digestão prévia com radiação infravermelha e posterior digestão no forno de micro-ondas com 

cavidade; 2) digestão parcial utilizando somente radiação infravermelha (IR); 3) digestão 

parcial utilizando radiação infravermelha e pentóxido de vanádio (IR com V2O5) como 

reagente oxidante auxiliar. Diferentes procedimentos foram estudados sendo avaliados através 

da determinação por ICP OES de macro e microelementos (Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Cd, Ni, 

Pb, Ca, K, Mg, Na e P) em diferentes tipos de leite em pó. O sistema IR-MW permitiu a 

digestão de massas de amostra de até 1 g, obtendo-se boas precisões para a maioria dos 

elementos determinados. Para o procedimento IRMW A, a exatidão foi confirmada com 

material certificado Whole Milk Powder NIST 8435. Para os procedimentos IR-MW B e C 

foram obtidas percentagens de recuperação variadas dependendo do elemento e da amostra. 

As estratégias IR e IR com V2O5 possibilitaram a digestão parcial de 2 g de amostra. A 

precisão e a exatidão desses procedimentos variaram de acordo com o elemento e a amostra. 

Todavia, a quantificação de alguns elementos só foi possível por meio destas estratégias 

como, por exemplo, a detecção de Mn (0,30 ± 0,01 µg g
-1

 por IR; 0,35 ± 0,01 µg g
-1 

por IR 

com V2O5) na amostra de leite de cabra em pó integral e de Mn (1,63 ± 0,02 µg g
-1

 por IR; 

1,78 ± 0,06 µg g
-1 

por IR com V2O5) na amostra de leite em pó desnatado não enriquecido. O 

uso do V2O5 foi essencial na quantificação de Fe (0,54 ± 0,13 µg g
-1

) no leite de cabra em pó 

integral. De uma maneira geral, dependendo do elemento e de seu teor na amostra, sua 

determinação por ICP OES só é possível quando se usa maiores quantidades de massa de 

amostra. O emprego da radiação infravermelha no auxilio de digestão de maiores massas de 

amostra é uma alternativa para laboratórios que utilizam apenas forno de micro-ondas com 

cavidade. 

 

 

Palavras-chave: radiação infravermelha, preparo de amostra, elementos traços, ICP 

OES. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work it was investigated the use of infrared radiation as heating source in the 

preparation of organic samples aiming the determination of trace elements by ICP OES. The 

strategies were developed in order to solubilize and / or digest larger masses of samples. Thus, 

three strategies were studied: 1) IR-MW system which combines the use of infrared radiation 

and microwave through a previous digestion with infrared radiation and subsequent digestion 

in the oven microwave cavity; 2) partial digestion using only infrared radiation (IR); 3) partial 

digestion using infrared radiation and vanadium pentoxide (IR with V2O5) as auxiliary 

oxidizing reagent. Various procedures were studied and the efficiencies were evaluated by the 

determination of macro-and microelements (Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Cd, Ni, Pb, Ca, K, Mg, 

Na, and P) in milk samples by ICP OES. The IR-MW system allowed the digestion of sample 

masses of up to 1 g, to obtain good precision for most of the elements determined. For the IR-

MW A procedure the accuracy was confirmed with certified material of whole milk powder 

NIST 8435. For the IR-MW B and C procedures were obtained recovery rates varied 

depending upon the element and the sample. Strategies IR and IR with V2O5 allowed the 

partial digestion of 2 g of sample. The precision and accuracy of these procedures varied 

according to the element and the sample. However, the determination of some elements was 

only possible using these strategies, for instance, the detection of Mn (0.30 ± 0.01 µg g
-1

 by 

IR; 0.35 ± 0.01 µg g
-1

 by IR with V2O5) in the goat whole milk powder sample of and Mn 

(1.63 ± 0.02 µg g
-1

 by IR; 1.78 ± 0.06 µg g
-1

 by IR with V2O5) in the non-fat milk powder not 

enriched sample. The use of V2O5 was essential in the quantification of some elements such 

as Fe (0.54 ± 0.13 µg g
-1

) in goat milk powder samples. In general, the determination of trace 

elements by ICP OES is only possible using larger amounts of sample, depending on the 

element and its content in the sample. The use of infrared radiation to accomplish the 

digestion of larger masses of samples is an alternative to using only laboratory microwave 

oven cavity. 

 

Keywords: infrared radiation, sample preparation, trace elements, ICP OES. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Química Analítica desempenha um papel fundamental em todas as áreas da 

ciência e na medicina. A natureza interdisciplinar da análise química tornou-se uma 

ferramenta essencial para a sociedade moderna (SKOOG et al., 2008). Entende-se por uma 

análise química como a aplicação de um processo ou de uma série de etapas objetivando a 

identificação e/ou quantificação de uma ou mais substâncias (analito) presentes na amostra 

(VOGEL, 2002). De um modo geral, suas principais etapas são (KRUG, 2008): 1) Definição 

do problema; 2) Escolha do método; 3) Amostragem; 4) Pré-tratamento da amostra e 

separação; 5) Medida; 6) Calibração; 7) Avaliação; 8) Ação. As operações realizadas dentro 

da etapa de amostragem até a de medida são conhecidas como preparo da amostra, tornando-

se dentro da análise química a que recebe maior interesse por representar o maior tempo da 

análise e as maiores fontes de erros. 

Ao escolher um método de análise, devem ser observados alguns aspectos, tais 

como: a natureza da amostra; a faixa de concentração do elemento a ser determinado; a 

técnica de determinação escolhida; e a precisão e exatidão desejadas (VOGEL, 2002). Além 

desses fatores, sabe-se que os laboratórios devem possuir os equipamentos necessários para 

desenvolver as metodologias existentes. Por causa disso, torna-se importante desenvolver 

novas estratégias de preparo de amostra possibilitando escolhas mais apropriadas para cada 

fim específico. 

A análise de nutrientes inorgânicos, ou minerais, recebe particular atenção por 

serem substâncias essenciais ao homem, animais domésticos e plantas, desempenhando papel 

fundamental na manutenção de certos processos físico-químicos. Por exemplo, as células do 

sangue não funcionam adequadamente sem a presença do ferro na hemoglobina. O fósforo é 

um importante constituinte da adenosina trifosfato (ATP) e ácido nucleico. O cálcio é 

necessário em grande quantidade para a construção e manutenção dos ossos. Magnésio, cobre, 

selênio, zinco, ferro e manganês são importantes co-fatores encontrados na estrutura de certas 

enzimas e são indispensáveis em diversos caminhos bioquímicos (SOETAN; OLAIYA; 

OYEWOLE, 2010). A análise de nutrientes minerais é também conhecida como análise de 

elementos traços, por estarem presente em concentração muito baixa em suas amostras de 

origem. 

A principal fonte dos minerais vem dos alimentos, ou seja, de natureza orgânica. 

A determinação de minerais em amostras orgânicas requer a digestão da amostra, 
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disponibilizando os minerais em solução antes da determinação pela maioria das técnicas 

espectroscópicas. Uma das formas mais convenientes de se realizar a digestão é por via 

úmida, que trata da oxidação da matéria orgânica com ácido mineral oxidante sob 

aquecimento. Dentre as fontes de aquecimento, a radiação micro-ondas é bastante eficiente 

por promover elevado aquecimento de forma localizado, através de rotação de dipolo e 

migração iônica (KRUG, 2008). 

Um dos sistemas empregados na oxidação de amostras orgânicas para posterior 

determinação de minerais por técnicas espectroscópicas que usa radiação micro-ondas é a 

digestão em forno de micro-ondas com cavidade (GAIA, 2006, 2008). Por ser um sistema 

fechado, possui a vantagem de realizar a digestão a elevadas temperaturas e pressões, 

reduzindo o tempo de preparo da amostra, minimizando riscos de contaminação e possíveis 

perdas por volatilização. Entretanto, apresenta limitação de não poder trabalhar com grandes 

quantidades de massa de amostra devido ao risco de explosão proporcionado pela pressão 

interna dentro dos frascos de decomposição (KRUG, 2008). Isso implica que dependendo da 

técnica analítica escolhida para a determinação elementar, dificuldades de detecção podem ser 

enfrentadas pelo uso de pequenas massas de amostra, além da baixa representatividade 

quando se trabalha com amostras heterogêneas (DONATI et al., 2008).
 

Outra radiação capaz de promover aquecimento é a radiação infravermelha que 

semelhante à radiação micro-ondas, não possui energia suficiente para romper as ligações 

químicas; todavia, promove o aquecimento por meio do aumento nos movimentos 

vibracionais e rotacionais das moléculas. Seu uso é bastante difundido na secagem de 

amostras sólidas ou reagentes e no processo de destilação de ácidos inorgânicos abaixo do seu 

ponto de ebulição (KUEHNER et al., 1972 apud HOWARD; STATHAM, 1993). Em relação 

ao seu uso como fonte de aquecimento na decomposição de amostras orgânicas ainda tem 

sido pouco explorada quando comparada com a radiação micro-ondas. Destaca-se o trabalho 

desenvolvido por Gouveia, Fatibelo-filho e Nóbrega (2000) que empregaram um conjunto de 

três lâmpadas de tungstênio como fonte de radiação infravermelha na decomposição parcial 

de amostra de fígado bovino e folhas de maça; e o trabalho de Magalhães et al. (1997) que 

utiliza três lâmpadas de infravermelho na presença de uma corrente de ar para aquecer à 1100 

°C uma câmara de pirólise contendo amostra de sedimento para determinação direta de 

mercúrio por espectrometria de absorção atômica por vapor frio. 

Em trabalho recente, Dantas et al. (2013) apresentam um sistema de digestão de 

amostras orgânicas que combina a radiação infravermelha e micro-ondas, denominado de IR-

MW (infrared-microwave). O sistema IR-MW permite a digestão de maiores massas de 
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amostras orgânicas por meio da digestão prévia de elevada massa usando a radiação 

infravermelha como fonte de aquecimento. Posteriormente, a digestão é completada no forno 

de micro-ondas com cavidade.  Elementos traços (Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P e Zn) em 

amostra de ração humana foram determinados por ICP OES obtendo-se resultados mais 

precisos quando comparado com a digestão convencional. Material de referência certificado 

(whole milk powder, NIST 8435) também foi empregado, obtendo-se concordância de 85-

100%. 

Diante desse cenário, buscou-se avaliar novas estratégias para o preparo de 

amostras orgânicas utilizando radiação infravermelha como fonte de aquecimento. Os 

sistemas investigados foram testados empregando maiores massas de amostras orgânicas a 

fim de fornecer novas alternativas para laboratórios que utilizam apenas fornos de micro-

ondas com cavidade, tendo em vista que a fonte de radiação infravermelha pode ser obtida por 

lâmpadas de tungstênio, disponíveis comercialmente. 

Amostras de diferentes tipos de leite em pó foram decompostas por diferentes 

procedimentos para determinação de elementos traços (Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Cd, Ni, Pb, Ca, K, 

Mg, Na e P) por espectroscopia de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES). 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Preparo de amostras orgânicas – aspectos gerais 

 

De uma maneira geral, a determinação elementar em amostras de natureza 

orgânica é realizada após a transformação química dos analitos, contidos na matriz orgânica, 

em uma forma inorgânica mais simples. Para tanto, realiza-se a decomposição da matéria 

orgânica disponibilizando os analitos em uma solução, que é apropriada para a maioria das 

técnicas espectroanalíticas (KRUG, 2008). 

Uma das formas mais convenientes de se realizar a digestão é por via úmida. A 

decomposição por via úmida é bastante utilizada na determinação de elementos traços porque 

os analitos são convertidos em cátions inorgânicos simples não voláteis que permanecem em 

solução. Além disso, o emprego de menores temperaturas evita perdas por volatilização, ao 

contrário da decomposição por via seca que utiliza temperaturas em torno de 500-600ºC 

(HOWARD; STATHAM, 1993). Em geral, o processo se trata do aquecimento da amostra na 

presença de um ácido mineral oxidante concentrado, ou mistura de ácidos, ou de um ácido 

com peróxido de hidrogênio, oxidando a matéria orgânica e disponibilizando, na solução 

ácida, o metal na sua forma inorgânica simples. Os ácidos oxidantes usados são o nítrico, o 

sulfúrico e o perclórico. Eles podem ser usados individualmente, com exceção do ácido 

perclórico devido ao perigo de explosão, ou combinados uns com os outros (KRUG, 2008) 

Em sistemas abertos, ou seja, sob pressão atmosférica, a temperatura reacional 

está limitada ao ponto de ebulição do ácido utilizado. Por exemplo, a temperatura máxima 

alcançada quando se usa ácido nítrico é a do seu azeótropo com a água que é cerca de 120 °C; 

em contrapartida, o ácido nítrico em sistemas fechado pode alcançar temperaturas de 300 ºC 

(KRUG, 2008). 

Em sistemas fechados, ou pressurizados, é comum empregar peróxido de 

hidrogênio como agente oxidante auxiliar para aumentar a eficiência da oxidação (KRUG, 

2008); por outro lado, em sistemas abertos o uso do peróxido pode se tornar inviável por 

causa de sua evaporação. Uma alternativa seria usar agentes oxidantes sólidos. Ruiz-López et 

al. (2011), empregaram alguns microgramas de pentóxido de vanádio (V2O5) na digestão de 

diferentes amostras de produtos fermentados de leite de cabra e vaca para a determinação de 

Zn, Mg e Ca por absorção atômica em chama e Se por geração de hidreto. Uma porção de 2 g 

de amostra mais 5 mL de HNO3 conc. foram digeridos em bloco digestor  aquecido a 60 º C 
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por 30 min e a 120 ºC por 60 min. Os resultados mostraram boa precisão e exatidão em 

material de referência certificado. 

Apesar de serem recomendadas altas temperaturas para a melhor eficiência na 

quebra das ligações carbono-carbono das moléculas orgânicas, procedimentos (GOUVEIA; 

FATIBELO-FILHO; NÓBREGA, 2000) com baixa destruição da matriz orgânica podem 

conduzir a resultados similares daqueles com elevada digestão da matéria orgânica, 

dependendo do elemento de interesse e da técnica analítica empregada. 

Segundo investigações de Würfels, Jackwerth e Stoeppler (1988), amostras 

contendo proteínas e gorduras geram resíduos orgânicos quando decompostas somente com 

ácido nítrico a 180 ºC, interferindo em medidas feitas por técnicas eletroanalíticas. Por outro 

lado, a presença de compostos orgânicos não digeridos, normalmente, não afetam as técnicas 

de espectrometria atômica, mesmo em uma faixa relativamente elevada de 10-30% de 

carbono residual. Todavia, um elevado teor de carbono residual pode contribuir para o 

aumento na absorção de fundo por espectrometria de absorção em forno de grafite pela 

incompleta decomposição na etapa de pirólise; e interferências isobáricas causadas por íons 

moleculares contendo carbono são observadas em medidas por ICP MS (KRUG, 2008). 

 

2.1.1 ICP OES na determinação elementar 

 

A espectroscopia de emissão óptica com plasma acoplado indutivamente (do 

inglês, inductively coupled plasma optical emission spectrometry) é uma técnica capaz de 

medir simultaneamente mais de 70 elementos. O plasma é duas vezes mais quente que a 

chama convencional, favorecendo uma atomização mais completa. O tempo de residência é 

duas vezes maior do que na chama, aumentando o sinal do analito. Apresenta temperatura 

uniforme e por isso a auto absorção não é tão importante, implicando em curvas de calibração 

de emissão bem lineares em praticamente cinco ordens de grandeza (HARRIS, 2008). Diante 

desses motivos, o ICP OES torna-se uma técnica bastante empregada na análise de elementos 

traços (GAIA, 2006, 2008). 

 

2.2 Radiação micro-ondas 

 

A radiação micro-ondas cobre a faixa do espectro eletromagnético que varia de 

300 a 300.000 MHz. É uma radiação que promove elevado aquecimento de forma localizado 
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por meio de rotação de dipolo e migração iônica (KRUG, 2008), diferentemente dos sistemas 

que são baseados em aquecimento condutivo (p. ex. chapas aquecedoras, blocos digestores, 

etc). Devido a isso, o uso da radiação micro-ondas, tem sido largamente empregado como 

fonte de aquecimento na análise de constituintes inorgânicos (GAIA, 2006, 2008). 

Atualmente, existem diferentes sistemas que empregam radiação micro-ondas na etapa de 

decomposição de amostra, dentre eles destaca-se: forno de micro-ondas com cavidade; forno 

de micro-ondas com radiação focalizada; combustão iniciada por micro-ondas; combustão 

iniciada por micro-ondas focalizada. 

A decomposição em forno de micro-ondas com cavidade, por ser um sistema 

fechado, possui a vantagem de realizar a digestão a elevadas temperaturas e pressões, o que 

reduz o tempo de preparo da amostra, além de diminuir os riscos de contaminação, possíveis 

perdas por volatilização e menor consumo de reagentes produzindo menos resíduo. Todavia, 

apresenta limitação para digerir elevada massa de amostra devido à pressão interna 

desenvolvida dentro do frasco de decomposição que pode causar explosões. Isso representa, 

por exemplo, a decomposição de até 250 mg de fígado bovino em recipiente de 100 mL a 250 

°C com 10mL de ácido nítrico (KRUG, 2008). Desta forma, se o teor de um elemento traço 

estiver em concentração ainda menor, dependendo da técnica analítica escolhida, dificuldades 

de detecção podem ser enfrentadas pelo uso de pequenas massas de amostra, além da baixa 

representatividade quando se trabalha com amostras heterogêneas (DONATI, 2008). 

Ao contrário do forno de micro-ondas com cavidade, a decomposição em forno de 

micro-ondas com radiação focalizada possibilita a digestão de até 10 g de amostra, por ser um 

sistema que opera à pressão atmosférica. Todavia, esse sistema requer grandes volumes de 

ácido concentrado, favorecendo alta acidez no digerido e necessitando, consequentemente, de 

elevadas diluições antes de ser conduzidas a técnicas espectroanalíticas com sistemas de 

introdução de amostras convencionais (NÓBREGA et al., 2002). 

A técnica de combustão iniciada por micro-ondas (MIC, do inglês microwave 

induced combustion) proposta por Flores et al. (2004) une as vantagens da bomba de 

combustão e da digestão por radiação micro-ondas em sistemas fechados. A decomposição 

envolve frascos pressurizados com oxigênio na qual a etapa de ignição é feita através da 

radiação micro-ondas. Depois de efetuada a combustão, uma solução apropriada é utilizada 

para absorver os analitos e uma etapa de refluxo pode ser aplicada, quando necessário, para 

garantir a recuperação dos analitos. É uma técnica que tem sido adaptada do forno de micro-

ondas com cavidade, utilizando seis frascos reacionais, rotor e sistema de controle de 
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temperatura e pressão. Todavia, utiliza quantidade de massas relativamente baixa, em torno de 

500 mg (FLORES et al., 2004, 2007). 

Técnica similar, a combustão iniciada por micro-ondas focalizada, é a adaptação 

de um forno de micro-ondas focalizado com suporte de quartzo para as amostras e um frasco 

de vidro modificado. Fluxo de oxigênio é usado para iniciar a combustão realizada em menos 

de dois minutos, atingindo valores de temperatura superiores a 950 ºC. É uma técnica recente 

e bastante promissora, pois origina soluções com baixo teor de carbono residual e permite a 

digestão de consideráveis massas de amostra, em torno de 1,5 g (FLORES et al., 2010). 

 

2.3 Radiação infravermelha 

 

A radiação infravermelha ocupa a região do espectro eletromagnético entre a 

radiação visível e micro-ondas, dentro da faixa de comprimento de onda de 780 nm a 100 µm. 

É subdividida em três regiões: infravermelho próximo (780 a 2500 nm); infravermelho médio 

(2,5 a 50 µm); e infravermelho distante (50 a 100 µm) (SKOOG, 2008). Assim como a 

radiação micro-ondas, não possui energia suficiente para romper as ligações químicas, 

todavia, promove aquecimento por meio do aumento nos movimentos vibracionais e 

rotacionais das moléculas. Lâmpadas de tungstênio são fontes dessa radiação por fornecer 

uma distribuição de comprimento de onda de 320 a 2500 nm (SKOOG, 2008). 

A radiação infravermelha é aplicada como fonte de aquecimento na secagem de 

amostras e/ou reagentes sólidos e no processo de destilação de ácidos inorgânicos abaixo do 

seu ponto de ebulição; esse sistema consiste de uma evaporação lenta, abaixo do ponto de 

ebulição do ácido, por meio de um aquecimento por resistência elétrica gerado pela radiação 

infravermelha sendo resfriado por um condensador e coletado posteriormente (KUEHNER et 

al., 1972 apud HOWARD; STATHAM, 1993). Esses reagentes sub-destilados possuem 

teores de impurezas semelhantes aos obtidos para ácidos comerciais ultrapuros. 

Como fonte de aquecimento na digestão de amostras orgânicas a radiação 

infravermelha ainda tem sido pouco explorada quando comparada com a radiação micro-

ondas. Destacam-se alguns trabalhos: o sistema de combustão de amostras orgânicas proposto 

por Knapp et al., (1981), denominado de Trace-o-Mat, consistindo de uma câmara de 

combustão com duas sessões, sendo a primeira câmara contendo 1 grama de amostra 

posicionada no ponto focal de duas lâmpadas de tungstênio em atmosfera de oxigênio que 

provoca a combustão após 30 segundos de incidência da radiação e a segunda câmara 

absorvendo os vapores gerados em uma solução ácida. 
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Destaca-se também o trabalho desenvolvido por Gouveia, Fatibelo-filho e 

Nóbrega (2000) na decomposição parcial submetida a aquecimento por radiação 

infravermelha por meio de um sistema com três lâmpadas de tungstênio, arranjadas em um 

formato triangular. Os teores de Cu, Fe, Mn e Zn em material de referência certificado de 

fígado bovino e folha de maçã foram determinados obtendo-se boas concordâncias entre os 

valores medidos e certificados.  

Em trabalho paralelo na digestão de amostras orgânicas usando o sistema 

mencionado anteriormente, Gouveia (2000)
 
sugeriu o estudo de diferentes meios oxidantes 

para elevar a temperatura do sistema, como, por exemplo, o uso do ácido sulfúrico que possui 

um alto ponto de ebulição (339 ºC).  No entanto, trabalhar com ácido sulfúrico tem-se os 

seguintes inconvenientes: por ter elevada densidade, afeta o transporte da solução por 

nebulizadores pneumáticos diminuindo a eficiência na detecção; não são comercializados com 

alto grau de pureza (KRUG, 2008), proporcionando contaminação em análises de elementos 

traços; dependendo da amostra e do analito, baixas recuperações podem ser obtidas por causa 

da formação de sulfatos pouco solúveis (COSTA et al., 2006).
 

A radiação infravermelha também já foi avaliada como fonte de aquecimento para 

a dessolvatação de aerossol em câmara de nebulização por ICP AES. A eficiência do 

aquecimento foi comparada com a radiação micro-ondas e mostrou-se ser menos susceptível a 

interferência de matriz além de gerar sinais mais intensos comparativamente ao sistema com 

radiação micro-ondas. Contudo, seu uso para dessolvatação depende da natureza e da 

concentração da solução utilizada (GRAS et al., 1999). 

 

 

2.4 Leite 

 

2.4.1 Aspectos gerais 

O leite é definido como uma secreção de glândulas mamárias de mamíferos. É um 

alimento largamente consumido devido ao seu elevado valor nutritivo. De acordo com 

Walstra, Wouters e Geurts (2006), o leite bovino contém em média 87,1 % de água, 3,3% de 

proteína, 4,0% de gordura, 4,6% de lactose, 0,7% de substâncias minerais e 0,17% de ácidos 

orgânicos. 

A caseína é a principal proteína do leite representando quase 80% do teor total de 

proteínas. A caseína se encontra na forma de micelas, que são agrupamentos de várias 
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moléculas de caseína juntamente com cátions, principalmente, cálcio e magnésio. Outras 

micelas ocorrem na forma de fosfato de cálcio, variando em composição. A lactose é o 

principal carboidrato presente no leite e é a principal fonte de energia dos recém-nascidos 

(WALSTRA, WOUTERS E GEURTS, 2006). 

A gordura do leite se encontra na forma de glóbulos em suspensão na fase aquosa, 

sendo constituída majoritariamente de triglicerídeos. A fração de gordura do leite serve como 

transporte de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K), colesterol e outras substâncias solúveis em 

gordura como os carotenoides, cuja presença confere ao leite sua coloração amarelo-creme 

(WALSTRA, WOUTERS E GEURTS, 2006). 

Os elementos traços são componentes naturais no leite e suas concentrações 

podem variar amplamente dependendo de fatores como, por exemplo, a raça do animal e o 

tempo de vida. Etapas de processamento de leite como tratamento térmico também podem 

provocar alterações nos teores dos constituintes minerais (ZURERA-COSANO et al., 1994). 

 

2.4.2 Preparo de amostras de Leite 

 

Por causa de sua matriz complexa, a determinação dos nutrientes inorgânicos no 

leite não é uma tarefa trivial. Além disso, os elementos traços estão presentes de diferentes 

formas que podem afetar tanto o preparo da amostra como a medida. Por exemplo, 

aproximadamente um terço do Fe no leite humano é associado com a fração aquosa de baixo 

peso molecular, um terço com a gordura do leite e o restante em torno de 10% é encontrado 

na fração da caseína. A maior parte de Manganês e zinco no leite de vaca é encontrada na 

fração da caseína (JENSEN, 1995 apud ALEIXO e NÓBREGA, 2003; FUENTE et al., 1995). 

Diante disso, a maioria dos procedimentos de preparo de amostra de leite exige 

uma etapa de digestão para eliminar a matriz orgânica e disponibilizar os metais em solução 

para medida por técnicas espectroscópicas. Krushevska et al. (1992) apresentaram um estudo 

crítico com diferentes procedimentos de digestão de amostras de leite, tais como incineração, 

digestão usando chapa aquecedora, sistema de digestão High Pressure e digestão em forno de 

micro-ondas em sistema aberto e fechado. Os autores apontaram as vantagens e desvantagens 

de cada sistema. Por exemplo, o procedimento por incineração promoveu elevadas 

recuperações de Zn (> 95%) e baixos teores de carbono residual (< 0,05%), contudo, o 

procedimento é exaustivo com tempo de 700 min.  
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Além dessas metodologias usuais, são apresentados diversos procedimentos 

alternativos para a determinação de elementos traços em leite. Santos et al. (2005) propôs 

adição gradual de leite ao reagente pré-aquecido em forno de micro-ondas focalizado 

melhorando, desta forma, a acidez final dos digeridos e diminuindo a diluição final; Cava-

Montesinos et al. (2005) propôs o preparo de amostras de leite baseado na sonicação da 

mistura reacional à temperatura ambiente utilizando um banho ultrassônico; Aleixo e Nóbrega 

(2003) desenvolveram procedimento para determinação de Fe e Se por meio de diluição com 

mistura solúvel de água e sal de aminas terciária para análise em forno de grafite; e Husáková 

et al. (2013) empregaram precipitação de cálcio e proteína com ácido oxálico e nítrico, 

respectivamente, em amostras de leite de vaca antes da análise por ICP-oa-TOF-MS. Essas 

diferentes estratégias revelam o interesse em procedimentos alternativos que sejam simples, 

fáceis de implementar e de baixo custo.  

 

2.5 Planejamento experimental 

 

Em qualquer natureza investigativa está-se sempre interessado em saber quais os 

fatores ou variáveis que afetam o objeto de estudo. É senso comum proceder tal investigação 

fixando um ou mais fatores enquanto que somente um deles seja variado, obtendo-se, desta 

forma, a influência desse fator variado sobre a resposta. Contudo, ao contrário do que se 

poderia imaginar, é melhor variar todos os fatores ao mesmo tempo por uma razão muito 

importante: a interação entre os fatores. O uso de planejamento fatorial completo é uma 

importante ferramenta por fornecer a influência de cada variável estudada sobre uma 

determinada resposta de interesse e as possíveis interações de umas variáveis com as outras. 

Essas variáveis são avaliadas em pelo menos dois níveis, um mínimo e um máximo. Quando 

se tem k variáveis em dois níveis, tem-se um planejamento com 2
k
 ensaios. 

A associação de planejamento fatorial e procedimentos de preparo de amostra 

contribuem na redução do trabalho laboratorial, além de gerar informações relevantes sobre o 

sistema em estudo. Costa et al. (2006), utilizou-se de planejamento fatorial completo 2
3
 para 

otimização do programa de digestão de amostras de feijão em forno de micro-ondas com 

radiação focalizada. Os parâmetros avaliados foram os volumes iniciais de HNO3 (níveis: 4,0 

e 7,0 mL) e H2SO4 (níveis: 1,0 e 3,0 mL) concentrados e temperatura (níveis: 170 e 200 ºC) 

em alguns dos estágios do programa de aquecimento. A resposta de interesse foi a 

concentração de Ca, Fe, Mg, Mn e Zn, determinados por ICP OES. Empregando-se um 
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programa estatístico no processamento dos dados experimentais, descobriram que o volume 

de H2SO4 teve influencia negativa na recuperação de todos os elementos. Para o elemento Fe, 

a temperatura de forma positiva, a interação entre as variáveis volume de HNO3 e de H2SO4 

de forma positiva foram as variáveis significativas na recuperação desse elemento, dentre 

outras considerações, justificando o uso do planejamento fatorial, pois se conheceu a forma e 

a influência de cada variável sobre o sistema. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

A proposta deste trabalho é investigar novas estratégias de preparo de amostras 

orgânicas utilizando radiação infravermelha como fonte de aquecimento, visando à digestão 

de maiores massas de amostras e à análise de elementos traços por ICP OES. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Combinar o uso da radiação infravermelha e micro-ondas na digestão de maiores 

massas de amostras de leite; 

 Avaliar as variáveis que afetam a pré-digestão e a acidez residual desses 

digeridos, por meio de planejamentos experimentais; 

 Realizar a digestão assistida por radiação infravermelha em amostras de leite em 

pó, avaliando o uso de pentóxido de vanádio como agente oxidante auxiliar; 

 Quantificar Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Cd, Ni, Pb, Ca, K, Mg, Na e P por 

espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). 
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4 EXPERIMENTAL 

 

4.1 Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes utilizados foram de grau analítico. As soluções foram 

preparadas com água purificada por um sistema Milli-Q (Millipore, Inc.) apresentando 

resistividade 18,2 MΩ cm. Para estudos da pré-digestão e da acidez residual, água destilada 

(Destilador TECNAL 280) foi utilizada. Para a digestão das amostras foi utilizado HNO3 (65 

% m m
-1

, VETEC) e H2O2 (30 % v v
-1

, VETEC). 

As soluções padrão multielementar da curva de calibração para Al, Fe, Cu, Mn, Zn, 

Se, Cd, Ni, Pb, Ca, K, Mg, Na e P foram preparadas a partir de soluções estoque individuais de 

1000 mg L
-1

 (ACROS ORGANICS, BÉLGICA) de cada elemento. Para os elementos Ca, 

Mg, Na e K as concentrações dos padrões foram de 5, 10, 15, e 30 mg L
-1

. Para os elementos 

Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Cd, Ni e Pb as concentrações dos padrões foram de 1, 5, 10 e 15 mg L
-1

. 

Para o P as concentrações dos padrões foram de 50, 100, 150 e 300 mg L
-1

. 

As pesagens foram realizadas utilizando uma balança analítica modelo HR-200 

(A&D Company, limited) com precisão ± 0,1 mg. 

Todas as vidrarias foram descontaminadas em banho ácido nítrico 10% por 24h. 

Pentóxido de vanádio da Aldrich 99% de pureza foi utilizado no procedimento IR 

com V2O5. 

 

4.2 Equipamentos e acessórios 

 

Como fonte de radiação infravermelha, foi utilizada uma lâmpada de tungstênio, 

do tipo incandescente refletora, de 250 W de potência (Lightexpress, Nards, China), 

comprada no comércio local. 

Para a digestão assistida por radiação micro-ondas foi empregado um forno de 

micro-ondas com cavidade (Multiwave
®
, Anton Paar, Graz, Áustria) equipado com seis 

frascos de quartzo (50 mL) e sensor de temperatura. 

Papéis de filtro (Qualy ®) foram usados na etapa de filtração. 

Os dados referentes aos planejamentos experimentais foram processados 

utilizando o software Minitab 16, versão teste. 
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As determinações de Al, Fe, Cu, Mn, Zn, Se, Cd, Ni, Pb, Ca, K, Mg, Na e P foram 

feitas por ICP OES Optima 4300 DV (Perkin Elmer). Os parâmetros instrumentais 

encontram-se descritos na Tabela 1. 

 

Tabela 1 - Parâmetros instrumentais para medidas no ICP OES. 

Parâmetros Condição 

Gerador de frequência 40 MHz 

Potência da radio frequência 1.1 KW 

Nebulizador Cross-Flow 

Câmara de nebulização Double-Pass 

Fluxo de argônio do plasma 15 L min
-1

 

Fluxo de argônio auxiliar 0,5 L min
-1

 

Fluxo de argônio do nebulizador 0,8 L min
-1

 

Fluxo da amostra 1.4 mL min
-1

 

Comprimento de Onda (nm) – Visão Axial 

Al 396,153; Cu 324,752; Fe 259,939; 

Mn 257,610; Zn 213,857; Se 196,026; 

Cd 228,802; Ni 231,604;  Pb 220,353. 

Comprimento de Onda (nm) - Visão Radial 
C 193,030; Ca 317,933; K 766,490; Mg 

285,213;  Na 589;595; P 213,617. 

 

 

4.3 Amostras 

 

As investigações foram realizadas usando diferentes tipos de leite em pó: 

desnatado, semidesnatado e integral, - todos esses leites são enriquecidos com minerais (Ca e 

Fe), conforme divulgado pelo fabricante; desnatado e integral – não enriquecido com 

minerais, conforme não mencionado pelo fabricante sobre a fortificação com minerais; leite 

de cabra em pó integral. 

Farinha de soja foi utilizada nos experimentos iniciais de determinação da matéria 

orgânica restante da etapa de pré-digestão. 

Material de referência certificado de leite em pó integral Whole Milk Powder 

NIST 8435 (National Institute of Standards and Technology, EUA) e leite em pó integral Milk 
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Powder NCS ZC73015 (China National Analysis Center for Iron & Steel 2010) foram 

utilizados. 

 

4.4 Estratégia combinando radiação infravermelha e micro-ondas (IR-MW) 

 

A primeira estratégia investigada na digestão de maiores massas de amostra foi 

por meio da combinação da radiação infravermelha com a radiação micro-ondas. Trata-se de 

uma pré-digestão de uma maior quantidade de massa de amostra com a posterior digestão 

completa no forno de micro-ondas com cavidade. 

Os próprios frascos do forno de micro-ondas com cavidade são utilizados durante 

a pré-digestão. Isso evita demais etapas de manipulação ao completar a digestão no forno de 

micro-ondas. 

Por meio dos estudos da pré-digestão, descritos posteriormente, três 

procedimentos foram adotados, denominados de IR-MW A, IR-MW B e IR-MW C.  

O procedimento IR-MW A consistiu em adicionar aproximadamente 0,7 g de 

amostra e 5 mL de HNO3 65 % (m m
-1

) em um tubo de quartzo. Posteriormente, o tubo foi 

posicionado a uma distância aproximada de 1 cm da lâmpada de infravermelho, 

permanecendo 20 min sob aquecimento, na potência total (250 W – potência da lâmpada). 

Após o resfriamento parcial da solução adicionou-se 1 mL de H2O2 30% v v
-1

, sendo, em 

seguida, levado para a digestão no forno de micro-ondas com cavidade operado pelo 

programa de aquecimento milk powder H (Tabela 2). Após a digestão, a solução final foi 

transferida para frascos de polipropileno e aferida para 20 mL com água deionizada. Amostras 

de leite em pó desnatado, semidesnatado, integral e material de referência certificado de leite 

em pó (NIST 8435) foram utilizadas. As análises foram realizadas em duplicata. 

O procedimento IR-MW B consistiu em adicionar cerca de 1 g de amostra e 5 mL 

de HNO3 65 % (m m
-1

) ao tubo de quartzo, permanecendo alguns minutos sem aquecimento e 

com algumas agitações até a homogeneização da amostra no ácido. Posteriormente, o tubo foi 

posicionado a uma distância aproximada de 1 cm da lâmpada de infravermelho, 

permanecendo 30 min sob aquecimento, na potência total. Após o resfriamento parcial, a 

solução foi levada para a digestão no forno de micro-ondas com cavidade aplicando o 

programa de aquecimento descrito na Tabela 3. Após a digestão, a solução final foi 

transferida para frascos de polipropileno e aferida para 25 mL com água deionizada. Amostra 

de leite em pó desnatado foi utilizada. As análises foram realizadas em duplicata. 
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O procedimento IR-MW C consistiu em adicionar ao tubo de quartzo cerca de 1 g 

de amostra e 5 mL de HNO3 65 % (m m
-1

), permanecendo alguns minutos sem aquecimento e 

com algumas agitações até a homogeneização da amostra no ácido. Posteriormente, o tubo foi 

posicionado a uma distância aproximada de 1 cm da lâmpada de infravermelho, 

permanecendo 30 min sob aquecimento, na potência total. Após o resfriamento parcial da 

solução adicionou-se 1 mL de H2O2 30% v v
-1

, sendo, em seguida, levado para o forno de 

micro-ondas com cavidade aplicando o programa de aquecimento descrito na Tabela 3. Após 

a digestão, a solução final foi transferida para frascos de polipropileno e aferida para 25 mL 

com água deionizada. Amostras de leite em pó desnatado e leite em pó integral não 

enriquecido foram utilizadas. As análises foram realizadas em triplicata. 

Soluções foram preparadas conforme cada procedimento como brancos analíticos. 

 

Tabela 2 - Programa de aquecimento (milk powder H) do forno de micro-

ondas com cavidade, utilizado na digestão IR-MW A. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3 - Programa de aquecimento do forno de micro-ondas com 

cavidade, utilizado na digestão IR-MW B e C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa Potência (W) Tempo (min) 

1 100-600 5 

2 600-1000 5 

3 1000 10 

4
*
 0 15 

Etapa Potência (W) Tempo (min) 

1 0-400 5 

2 0 5 

3 0-400 3 

4 400-800 2 

5 800 3 

6
*
 0 15 

*
etapa de 

resfriamento. 

Tabela 1. Programa 

de aquecimento milk 

powder H do forno 

de micro-ondas com 

cavidade, utilizado 

na digestão IR-MW 

do procedimento A. 

*
etapa de resfriamento. 

 

*
etapa de resfriamento. 

 



30 

 

 

4.4.1 Estudo do sistema de pré-digestão 

 

Para avaliar a quantidade máxima de massa de amostra que pode ser digerida no 

método combinado IR-MW, foi necessário realizar um estudo prévio da etapa de pré-digestão 

das amostras. 

O sistema de pré-digestão consiste de uma lâmpada de tungstênio (250 W) como 

fonte de radiação infravermelha sobre a qual, a uma distância aproximada de 1 cm, é 

posicionado o tubo de quartzo contendo a mistura reacional (amostra e ácido nítrico), 

conforme visualizado pela Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Sistema de pré-digestão usando lâmpada de infravermelho. a) Esquema do protótipo 

da digestão por radiação infravermelha. b) Foto do protótipo construído para a digestão por 

radiação infravermelha. 

a) 

 

b) 

 

a) 
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Dois procedimentos foram adotados e distinguidos em função da forma de 

obtenção do teor de matéria orgânica não digerida da etapa de pré-digestão: estudo da pré-

digestão 1 – determinação da massa não digerida por meio da pesagem com papel de filtro; 

estudo da pré-digestão 2 - determinação do teor de carbono orgânico por meio de titulação 

com dicromato de potássio e sulfato ferroso amoniacal. 

Para o estudo da pré-digestão 1, o procedimento consistiu em adicionar ao tubo de 

quartzo a massa da amostra e o volume de ácido nítrico, o qual foi suspenso por uma garra 

sobre a lâmpada de infravermelho a uma distância aproximada de 1 cm, permanecendo 

determinado tempo sob aquecimento. 

Em seguida, a mistura resultante foi filtrada com o auxílio de um papel de filtro, 

previamente pesado, e lavada com pequenas porções de água. Posteriormente, o filtrado foi 

levado à estufa por 24h a 60 ºC e, pesado novamente. A diferença de peso do papel de filtro 

fornece a massa de amostra não digerida e, consequentemente, a quantidade de massa 

digerida. O resultado final foi expresso em percentagem de massa digerida. Os valores de 

massa, volume de HNO3 e tempo de aquecimento foram estudados utilizando planejamento 

experimental conforme descrito posteriormente em 4.4.1.1. Amostra de farinha de soja foi 

usada nesses experimentos. 

Para o estudo da pré-digestão 2, o procedimento de digestão consistiu na adição 

da massa da amostra e do ácido nítrico ao tubo de quartzo, o qual foi suspenso por uma garra 

sobre a lâmpada de infravermelho a uma distância aproximada de 1 cm, permanecendo 

determinado tempo sob aquecimento. 

Posteriormente, retirou-se uma alíquota de 0,5 mL da mistura do pré-digerido e 

transferiu-se para um erlenmeyer de 250 mL. Adicionou-se 10 mL da solução de dicromato de 

potássio 0,4 N. Um tubo de ensaio (25 mm de diâmetro e 250 mm de altura) cheio de água, 

funcionando como condensador, foi colocado na “boca” do erlenmeyer. Este foi levado até a 

fervura branda por 5 minutos em chapa elétrica aquecedora. Após esfriar adicionou-se 80 mL 

de água destilada, 2 mL de ácido fosfórico e 3 gotas do indicador difenilamina. Por fim, 

titulou-se a solução com sulfato ferroso amoniacal 0,1 N até o desaparecimento da cor azul, 

cedendo lugar ao verde. 

Solução com 10 mL de dicromato de potássio foi incluída como branco na 

titulação. Os valores de massa, volume de HNO3 e tempo de aquecimento foram aplicados 

conforme planejamento experimental descrito posteriormente em 4.4.1.1. Amostra de leite em 

pó desnatado foi usada nesses ensaios. 
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4.4.1.1 Planejamentos experimentais: otimização das condições de determinação do teor 

de matéria orgânica não digerida da etapa de pré-digestão 

 

Para o estudo da pré-digestão 1, inicialmente, foi necessário aplicar alguns 

planejamentos fatoriais completo em dois níveis (máximo e mínimo) a fim de se conhecer a 

faixa de trabalho para cada variável estudada: massa de amostra (1 até 2,5 g), tempo de 

aquecimento (10 até 30 min) e volume de ácido nítrico (4 até 10 mL); e de se obter as 

influências dessas variáveis na pré-digestão. Posteriormente, foi realizado um planejamento 

fatorial com ponto central em dois níveis com duas variáveis: massa de amostra (1 e 2 g), 

tempo de aquecimento (10 e 20 min); sendo que o volume de ácido nítrico foi fixado em 5 

mL. O ponto central foi realizado em duplicata. A resposta foi avaliada por meio da 

percentagem de massa digerida. Amostra de farinha de soja foi usada nesses experimentos. 

Para o estudo da pré-digestão 2, planejamento fatorial completo com ponto central 

em dois níveis com duas variáveis foi aplicado nas seguintes condições: massa de amostra 1 e 

2 g; tempo de aquecimento 10 e 30 min; e volume de ácido nítrico 5 e 8 mL. O ponto central 

foi realizado em quadruplicata e os demais ensaios em duplicata. A resposta considerada foi o 

teor de carbono restante, em miligrama. Amostra de leite em pó desnatado foi usada nesses 

experimentos. 

 

4.4.1.2 Determinação da acidez residual dos digeridos da pré-digestão 

 

A determinação da acidez residual foi realizada por titulação, utilizando 

fenolftaleína como indicador para verificar o ponto final da titulação. Amostra de leite em pó 

integral foi utilizada neste estudo. 

Para avaliar as melhores condições experimentais foi utilizado um planejamento 

fatorial completo em dois níveis com três variáveis: massa de amostra (1 e 2 g), tempo de 

aquecimento (10 e 30 min) e volume de ácido nítrico (8 e 10 mL). A resposta foi avaliada 

como percentagem de acidez residual. As análises foram feitas em triplicata. 

Para determinação da acidez residual, as amostras de leite foram digeridas 

conforme procedimento de pré-digestão utilizada no sistema combinado IR-MW, sendo que 
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os valores de massa, volume e tempo de aquecimento foram variados conforme os ensaios do 

planejamento experimental. 

Após a pré-digestão, alíquota de 5 mL da solução foi transferida para um balão 

volumétrico de 100 mL aferindo, em seguida, o volume do balão. Dessa solução, retirou-se 

uma alíquota de 10 mL que foi transferida para um erlenmeyer. Em seguida, foram 

adicionadas três gotas de fenolftaleína e titulada com solução de NaOH 0,5 mol L
-1

, 

previamente padronizada com biftalato de potássio 0,1 mol L
-1

. As titulações foram feitas em 

triplicata. 

 

4.5 Estratégia da digestão assistida por radiação infravermelha 

 

Essa estratégia originou-se da pré-digestão do método combinado IR-MW 

surgindo como uma possibilidade de se determinar elementos traços por meio da digestão 

parcial do sistema de pré-digestão do método combinado IR-MW. Amostras de leite em pó 

desnatado, desnatado não enriquecido, integral não enriquecido, integral de cabra e certificado 

Milk Powder (China National Analysis Center for Iron & Steel 2010) NCS ZC73015 foram 

utilizadas. As análises foram realizadas em triplicata, com exceção do material certificado, em 

duplicata. 

Dois procedimentos foram adotados: 1) digestão parcial utilizando somente 

radiação infravermelha (IR); 2) digestão parcial utilizando radiação infravermelha e pentóxido 

de vanádio (IR com V2O5); este, por se tratar de um sistema que opera a pressão atmosférica 

e, consequentemente, limitada à temperatura de ebulição do ácido utilizado, que nesse caso é 

120°C do ácido nítrico, o pentóxido de vanádio é avaliado como agente oxidante auxiliar 

objetivando melhorar a digestão. 

Para a extração com radiação infravermelha (IR), o procedimento consistiu em 

adicionar ao tubo de quartzo, aproximadamente, 2 g de amostra e 8 mL de HNO3 65 % (m m
-

1
), permanecendo alguns minutos sem aquecimento com algumas  agitações para 

homogeneização da amostra no ácido. Posteriormente, o tubo foi posicionado a uma distância 

aproximada de 1 cm da lâmpada de infravermelho, permanecendo 30 min sob aquecimento. 

Após o resfriamento parcial da solução, transferiu-se a mistura cuidadosamente para frascos 

de polipropileno, aferindo-se para 30 mL com água deionizada. Por fim, foi feita uma 

filtração da solução final, sendo coletada em outro frasco de polipropileno. As análises foram 

feitas em triplicata. 



34 

 

 

Para a extração com radiação infravermelha e pentóxido de vanádio (IR com 

V2O5), o procedimento foi similar ao anterior sendo diferenciado pela adição de 

aproximadamente 5,0 mg de V2O5 à mistura reacional (massa de amostra e ácido nítrico), 

antes da etapa de aquecimento e sem alterar as demais etapas do procedimento. 

Soluções de brancos analíticos foram preparadas conforme cada procedimento. 

 

4.6 Digestão em forno de micro-ondas com cavidade 

 

Para comparação das estratégias de digestão estudadas, amostras de leite em pó 

desnatado, desnatado não enriquecido, integral não enriquecido, integral de cabra e certificado 

foram digeridas em forno de micro-ondas com cavidade. 

O procedimento consistiu em adicionar aproximadamente 200 mg de amostra ao 

tubo de quartzo, seguido da adição de 3 mL de HNO3 65 % (m m
-1

) e 2 mL de H2O2 30 % (v 

v
-1

). As amostras foram digeridas utilizando o mesmo programa de aquecimento descrito na 

Tabela 2. Ao final da digestão, a solução resultante foi transferida quantitativamente para 

frasco de polipropileno e aferida para 25 mL com água deionizada. As análises foram 

realizadas em quintuplicata. 

Soluções de brancos analíticos foram preparadas da mesma forma para com as 

amostras. 

 

4.7 Fluxograma 

 

Com o intuito de reunir as informações experimentais e facilitar a observação dos 

diferentes procedimentos investigados foi construído o fluxograma abaixo (FIGURA 2). 
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Figura 2 – FLUXOGRAMA: Resumo das condições experimentais dos procedimentos investigados 

 

Condição: 0,7 g amostra, 5 mL HNO3 e 20 min sob IR. 

Após resfriamento, + 1 mL H2O2. 

Programa de aquecimento do MW: Tabela 2. 

Amostras: Leite em pó desnatado, semidesnatado e integral. 

Leite em pó integral certificado Whole Milk Powder NIST 

8435. 

Réplicas: N=2. Condição: 1,0 g amostra, 5 mL HNO3 e 30 min sob IR. 

Programa de aquecimento do MW: Tabela 3. 

Amostras: Leite em pó desnatado. 

Réplicas: N=2. 

Condição: 1,0 g amostra, 5 mL HNO3 e 30 min sob IR. 

Após resfriamento, + 1 mL H2O2. 

Programa de aquecimento do MW: Tabela 3. 

Amostras: Leite em pó desnatado. Leite em pó integral não enriquecido. 

Réplicas: N=3. 

IR 

IR 

Condição: 2,0 g amostra, 8 mL HNO3 e 30 min sob IR. 

Amostras: Leite em pó desnatado. Leite em pó desnatado não 

enriquecido. Leite em pó integral não enriquecido. Leite em pó 

de cabra. Leite em pó integral certificado Milk Powder NCS 

ZC73015 (N=2, 1 g). 

Réplicas: N=3. 

IR com V2O5 

Condição: 2,0 g amostra, 8 mL HNO3, + 5 mg V2O5 e 30 min sob IR; 

Amostras: Leite em pó desnatado. Leite em pó desnatado não enriquecido. 

Leite em pó integral não enriquecido. Leite em pó de cabra. Leite 

em pó integral certificado Milk Powder NCS ZC73015 (N=2, com 

1 g e 2 g cada). 

Réplicas: N=3. 

Novas estratégias 

de digestão 

IR-MW 

IR-MWA 

IR-MWB 

IR-MWC 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Estudo do sistema de pré-digestão da estratégia IR-MW 

 

A avaliação da maior quantidade de massa de amostra que pode ser digerida no 

sistema IR-MW foi realizada pelo estudo da etapa de pré-digestão, que utiliza somente o 

aquecimento com a lâmpada de infravermelho. 

No trabalho desenvolvido por Dantas et al. (2013) em relação ao sistema IR-MW, 

o estudo da pré-digestão foi conduzido por meio da pesagem da massa não digerida. É uma 

forma prática e acessível, pois não exige instrumentação sofisticada e nem o uso de reagentes 

para a quantificação do teor de matéria orgânica. 

Entretanto, durante a realização dos experimentos com leite em pó, amostra de 

estudo deste trabalho, observou-se que o leite se solubiliza no ácido inviabilizando o 

procedimento de pesagem. Logo, para os experimentos iniciais, optou-se por trabalhar com 

amostra de farinha de soja, que não sofre com a solubilização no ácido. Além disso, é uma 

amostra que contém elevado teor de proteínas e gorduras, semelhantemente ao leite. Todavia, 

posteriormente, se realizou a determinação do teor de carbono orgânico utilizando amostra de 

leite em pó por meio de outra metodologia.  

Portanto, o estudo da pré-digestão foi dividido em dois momentos, sendo 

distinguido pela forma de determinação do teor de matéria orgânica não digerida da etapa de 

pré-digestão: (1) determinação da massa não digerida por meio da pesagem com papel de 

filtro; (2) determinação do Teor de Carbono Orgânico pelo método titulométrico com 

dicromato de potássio. Ambos os estudos da pré-digestão foram conduzidos por meio de 

planejamento experimental a fim de avaliar as condições do sistema. 

Outro fator avaliado no estudo dos digeridos da pré-digestão foi o da acidez 

residual dessas soluções. 

 

 

5.1.1. Estudo da pré-digestão 1 – Determinação da massa não digerida por meio da 

pesagem com papel de filtro 

 

Experimentos iniciais com amostra de farinha de soja mostraram dificuldade de 

encontrar faixas adequadas de cada variável estudada (massa de amostra, volume de ácido 
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Quadro 1 - Faixas de trabalho das variáveis selecionadas 

para os diferentes planejamentos empregados. 

nítrico, tempo de aquecimento) do planejamento por dois motivos: risco de transbordamento 

da mistura e carbonização da amostra. Por causa disso, alguns planejamentos tiveram que ser 

aplicados na investigação das melhores condições. 

O Quadro 1 apresenta as faixas de trabalho de cada variável para os diferentes 

planejamentos empregados, sendo dispostos (de cima para baixo) de forma cronológica de 

execução. O intervalo para cada variável foi escolhido tendo em vista os seguintes aspectos: 

maior quantidade de massa possível a ser digerida, volume de ácido capaz de promover o 

contato com a amostra e tempo de aquecimento viável para a pré-digestão, respeitando a 

capacidade interna dos frascos de quartzo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

O intuito inicial era de digerir uma massa de pelo menos 1 g e de até 2,5 g 

(planejamento A). Contudo, ao realizar o ensaio com 2,5 g, 4 mL e 30 min, a amostra sofreu 

carbonização em aproximadamente 17 minutos de aquecimento da mistura. Este fato pode ser 

justificado pelo uso do menor volume de ácido nítrico aliado a uma elevada massa de amostra 

proporcionando o contato incompleto do ácido na amostra. Isso se evidencia no ensaio de 2,5 

g, 4 mL e 10 min que apesar do menor tempo de aquecimento ocorre novamente a 

carbonização da amostra. 

A partir das observações do planejamento A, diminuiu-se o nível máximo de 

massa para 2 g gerando o planejamento B, como tentativa de não aumentar o volume do 

ácido, pois elevados volumes requerem maiores diluições. No entanto, durante a realização do 

ensaio nas condições de 2 g, 4 mL e 25 min do planejamento B, novamente aconteceu a 

carbonização da amostra na mistura, inutilizando o planejamento. 

Por meio das observações originadas dos planejamentos iniciais (A e B), inferiu-

se que o uso de massa a partir de 2 g requer no mínimo um volume de 5 mL de HNO3(conc.) 

quando se quer construir um planejamento que possua um dos níveis de tempo de 

aquecimento igual ou maior do que 20 min, caso contrário, ocorre a carbonização da amostra. 

Planejamento 

fatorial completo 

Tempo 

(min) 

HNO3 conc. 

(mL) 

Massa 

(g) 

A 10 - 30 4 - 8 1 - 2,5 

B 15 - 25 4 - 8 1 – 2 
*
C 10 - 20 5 1 – 2 

D 10 - 20 8 - 12 1 – 2 
*com ponto central e duas variáveis; Resposta: percentagem de massa digerida. 
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Por esse motivo, as faixas de trabalho para o planejamento C foram de 1 e 2 g (massa), 10 e 

20 min (tempo) e volume fixo de 5 mL de HNO3(conc.) (Quadro 1). 

A Tabela 4 mostra os resultados para o planejamento C do tipo fatorial completo 

com ponto central. Não houve carbonização da amostra em nenhum dos ensaios, todavia, 

quando se trabalha com maiores massas de amostra (2 g) é necessário um maior cuidado 

durante a liberação dos gases da decomposição (borbulhamento) para que não haja 

derramamento da solução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliando-se os resultados da percentagem de massa digerida da Tabela 4, 

observam-se reduções de massa muito significativas. Contudo, apenas o ensaio 2 com uma 

massa aproximada de 236,8 mg poderia ser levado para a digestão completa no sistema 

combinado IR-MW. 

Esses resultados mostram a necessidade de se avaliar outras faixas de trabalho, 

como, por exemplo, aumentando-se o tempo de aquecimento para 30 min ou mais. No 

entanto, por causa do risco de transbordamento da mistura reacional quando se trabalha com 

amostra de farinha de soja, necessita-se de outra forma de determinar o teor de carbono 

restante na mistura como, por exemplo, o da determinação de Carbono Orgânico Total (TOC). 

Isso foi realizado e é discutido no estudo da pré-digestão 2. 

Como tentativa final de digerir 2 g com 20 min de aquecimento utilizando um 

maior volume de ácido elaborou-se o planejamento D (Quadro 1). Todavia ocorreu o 

transbordamento da mistura no ensaio com 2 g, 8 mL e 20 min inutilizando o restante do 

planejamento. Isso indica que mesmo aumentando o volume de ácido para evitar a 

Ensai

o 

Tempo 

(min) 

HNO3 

(conc.) (mL) 

Massa 

(g) 

% 

Massa 

digerida 

Massa 

restante 

(mg) 

1 10 5 1,0009 70,40 296,3 

2 20 5 1,0008 76,34 236,8 

3 10 5 2,0010 66,06 679,1 

4 20 5 2,0003 75,39 492,2 

*
5a 15 5 1,5012 75,51 367,6 

*
5b 15 5 1,5013 68,45 473,7 

Tabela 4 - Porcentagem de massa digerida de farinha de soja 

após pré-digestão para o planejamento C. 

* Pontos centrais, em duplicata. 
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carbonização da amostra, tem-se o risco de derramamento da mistura quando se trabalha com 

amostra de farinha de soja. 

Esse transbordamento pode ser explicado pela característica da amostra de, ao se 

misturar com o ácido, formar um aglomerado de massa que ocupa o diâmetro interno do tubo 

impedindo a passagem dos gases provenientes da oxidação e, consequentemente, arrastando a 

amostra, ainda não digerida, para fora do frasco reacional. 

Uma das dificuldades em digerir maiores quantidades de massa no sistema de pré-

digestão proposto está associado com o tubo de quartzo utilizado. O pequeno diâmetro do 

tubo e seu volume (50 mL) limitam a digestão de maiores quantidades de massa. Contudo, 

como o intuito é usar o mesmo frasco reacional para evitar demais etapas de manipulação, 

essa dificuldade deve ser conhecida e superada dentro dos limites impostos pelo próprio 

sistema. Entretanto, vale ressaltar que modelos de micro-ondas atuais como Multiwave 3000 

(Anton Paar, Austria) possuem frascos com maior capacidade interna (volume de 80 mL), o 

que poderia facilitar o estudo utilizando maiores volumes de ácido e massas de amostras. 

Outro fator que pode limitar o desempenho do sistema é a temperatura de ebulição 

do ácido nítrico que é de apenas 120 º C. Isso limita a digestão total da matéria orgânica, 

sendo superado no sistema IR-MW pela etapa de digestão no forno de micro-ondas. Apesar 

dessa desvantagem, o ácido nítrico é preferível pelo seu alto grau de pureza encontrado 

comercialmente, diferentemente do ácido sulfúrico que possui elevada temperatura de 

ebulição (300ºC) mas é vendido comercialmente com baixo grau de pureza (KRUG, 2008). 

Além disso, o uso de ácido sulfúrico na digestão de amostras orgânicas pode 

influenciar na recuperação de elementos devido à formação de sulfatos pouco solúveis. Em 

trabalho desenvolvido por Costa et al. (2006) na digestão de amostra de feijão em forno de 

micro-ondas focalizado apontou baixa recuperação de Zn e Ca possivelmente devido ao uso 

de ácido sulfúrico e consequente formação de sulfatos pouco solúveis. 

Outro ácido que poderia ser empregado para auxiliar a oxidação da matéria 

orgânica seria o ácido perclórico devido ao seu elevado potencial oxidante. Todavia, 

explosões violentas podem ocorrer quando o ácido perclórico a quente entra em contato com a 

matéria orgânica (KRUG, 2008). Em decorrência disso, é preferível evitar trabalhar com esse 

ácido. 

Apesar das limitações, o uso de uma massa de amostra de 1 g e 2 g, 

respectivamente, quatro vezes e oito vezes mais do que os 250 mg comumente trabalhados em 

forno de micro-ondas com cavidade que usam frascos de 50 mL, são quantidades impensáveis 
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para laboratórios que utilizam apenas forno de micro-ondas com cavidade (sistemas 

pressurizados) na digestão de amostras orgânicas, por causa do risco de explosão. 

 

5.1.1.1. Estudo da pré-digestão 1 – Avaliação dos efeitos das variáveis 

 

Para avaliar os efeitos das variáveis sobre a resposta, foram construídos gráficos 

de efeitos principais e de interações entre as variáveis (Figuras 3 e 4, respectivamente). Esses 

gráficos são construídos por meio dos dados da Tabela 4, trabalhando-se com a percentagem 

de massa digerida como resposta. 

A Figura 3 mostra que o tempo influencia positivamente na digestão das amostras, 

ou seja, quando se passa do nível mínimo para o máximo ocorre um aumento na percentagem 

de massa digerida. É um resultado esperado devido ao maior aquecimento causado pela maior 

exposição à radiação infravermelha que, consequentemente, favorece uma maior digestão. 

Observa-se o oposto para a massa de amostra, ou seja, com o aumento da massa há uma 

diminuição da quantidade de massa digerida, resultado também esperado pelo fato da elevada 

quantidade de matéria orgânica a ser digerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Efeitos principais na percentagem de massa digerida após a pré-digestão para 

amostra de farinha de soja, por meio do planejamento C. 



41 

 

 

2,01,51,0

77,5

75,0

72,5

70,0

67,5

65,0

Massa (g)

%
 M

a
ss

a
 d

ig
e

ri
d

a

10 Nível mínimo

15 Central

20 Nível máximo

(min)

Tempo

Tipo de ponto

Gráfico de Efeitos de Interação

A Figura 4 mostra que as variáveis interagem entre si pela diferença de inclinação 

entre as retas (verde e preta), ou seja, o efeito (inclinação) da massa na resposta no tempo de 

10 min é diferente no tempo de 20 min. A interação entre as vaiáveis justifica o uso de 

planejamento multivariado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As significâncias de cada variável sobre a resposta por meio do gráfico de pareto 

não foi calculada por causa da ausência de replicatas durante os ensaios nesta etapa do 

trabalho. Contudo, os gráficos de efeitos foram suficientes para extrair as informações 

relevantes para a continuação do trabalho. 

 

5.1.2. Estudo da pré-digestão 2 – Determinação do Teor de Carbono Orgânico pelo 

método titulométrico com dicromato de potássio 

 

Como já discutido anteriormente, fez-se necessário determinar o teor de carbono 

orgânico remanescente da pré-digestão de amostra de leite em pó através de outra 

metodologia diferente da gravimétrica. Para isso, o método com dicromato de potássio e 

sulfato ferroso amoniacal é oportuno e suficiente. (EMBRAPA, 1997) 

O procedimento (EMBRAPA, 1997) descreve a seguinte equação para obtenção 

do teor de carbono: 

Figura 4 - Efeitos de interação entre as variáveis na percentagem de massa digerida 

após a pré-digestão para amostra de farinha de soja, por meio do planejamento C. 
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C (g/Kg) = [40 - (volume gasto) x f) ] x 0,6  (Equação 1) 

Onde: f = 40 / volume sulfato ferroso gasto na prova em branco 

Todavia, trabalhou-se com uma alíquota de 0,5 mL ao invés de 0,5 g indicados 

pelo procedimento. Além disso, a alíquota é oriunda de diferentes volumes de ácido nítrico 

aplicados na digestão dos diferentes ensaios do planejamento; isso implicaria em realizar 

diferentes correções devido ao fator de diluição. 

Diante dessas alterações, pareceu conveniente trabalhar com as reações que 

representam o processo de oxidação e titulação e a partir delas calcular o teor de carbono 

orgânico. 

O princípio do método baseia-se na oxidação da matéria orgânica pelo agente 

oxidante dicromato de potássio, conforme ilustra a Reação 1. Para fins de cálculo 

estequiométrico, a matéria orgânica é representada pela glicose. 

 

 

            C6H12O6  +  6H2O  6CO2  +  24H
+
  +  24e

-
 

  4Cr2O7
2-

  +  56H
+
  +  24e

-
    8Cr

3+
  +  28H2O 

C6H12O6  +  4Cr2O7
2-

  +  32H
+
    6 CO2  +   8 Cr

3+
  + 22H2O  (Reação 1) 

Para oxidar a maior quantidade possível de matéria orgânica, emprega-se 

dicromato de potássio em excesso. A Reação 2 ilustra a titulação do excesso de dicromato 

com sulfato ferroso amoniacal. 

     6Fe
2+

   6Fe
3+

  +  6e
-
 

  Cr2O7
2-

  +  14H
+
  +  6e

-
    2Cr

3+
  +  7H2O 

6Fe
2+

  +  Cr2O7
2-

  +  14H
+
    6Fe

3+
  +  2Cr

3+
  +  7H2O    (Reação 2) 

Portanto, a diferença do número de mols iniciais de dicromato de potássio com o 

número de mols titulados de Fe
2+

, que é igual ao excesso de dicromato, representa o teor de 

carbono orgânico em função da glicose. A partir desse valor, fazem-se as devidas 

transformações de normalidade para massa de carbono em grama e corrigi-se o fator de 

diluição do volume inicial do ácido utilizado na digestão. 
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A matriz de planejamento e os resultados da determinação do teor de carbono, 

expresso em miligrama, encontram-se na Tabela 5. A faixa de trabalho das variáveis foi 

escolhida em função das condições estudadas na pré-digestão 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da Tabela 5 construiu-se o gráfico de contorno (Figura 5) que melhor 

representa a distribuição do teor de carbono orgânico (resposta) em função da massa da 

amostra e do volume do ácido nítrico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ensaio 
Tempo 

(min) 

HNO3 

(conc.) (mL) 

Massa 

(g) 

Teor de carbono 

restante (mg)  Média ± 

D.P 
a
1 10 5 1 197,3 ± 1,7 

2 30 5 1 193,7 ± 4,2 

3 10 8 1 283,9 ± 0,1 

4 30 8 1 260,3 ± 3,5 

5 10 5 2 437,2 ± 1,9 

6 30 5 2 431,5 ± 4,0 

7 10 8 2 490,6 ± 1,7 

8 30 8 2 479,3 ± 5,4 

b
9 20 6,5 1,5 272,9 ± 3,1 

a Pontos em duplicata; b Pontos centrais, em quadruplicata. 

Massa (g)

H
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O
3

 (
m
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)
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Tabela 5 - Resultados de Teor de Carbono Orgânico após determinação 

pelo método titulométrico usando amostra de leite em pó desnatado. 

Figura 5 - Gráfico de contorno do teor de carbono orgânico em função do ácido 

e da massa. 
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Por meio dos resultados da Tabela 5 e do gráfico de contorno (Figura 5), observa-

se que os menores teores de carbono orgânico são nas condições de menor massa e menor 

volume de ácido. Em oposição, os maiores teores de carbono orgânico se encontram com o 

uso de maior massa de amostra e maior volume de ácido. Esses resultados são justificados 

porque o aumento da massa de amostra representa maior teor de matéria orgânica a ser 

digerida e o aumento de volume do ácido retarda o aquecimento da mistura reacional. 

Esses resultados são semelhantes aos encontrados pelo estudo da pré-digestão 1. 

A melhor condição obtida pelo método titulométrico é de 1 g, 5 mL e 30 min de aquecimento 

enquanto que na pré-digestão 1 foi de 1 g, 5 mL e 20 min sob aquecimento. Isso demonstra 

que apesar da metodologia gravimétrica ter sido usada com outra amostra diferente do leite 

em pó, os resultados obtidos podem ser considerados coerentes. 

 

 

5.1.2.1. Estudo da pré-digestão 2 – Avaliação dos efeitos das variáveis 

 

Para avaliar o efeito que cada variável produz sobre a resposta, construiu-se o 

Gráfico de efeitos principais (Figura 6). 
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Figura 6 - Efeitos principais no teor de carbono orgânico por meio do estudo da pré-

digestão 2, utilizando amostra de leite em pó desnatado. 
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Avaliando a Figura 5, observa-se um efeito bastante pronunciado do aumento do 

teor de carbono orgânico com o aumento da massa da amostra. Quando se passa de 1 g para 2 

g, o teor de carbono passa de próximo de 250 mg para um pouco mais de 450 mg. Isso 

demonstra, dentro das condições estudadas, a impossibilidade de levar para a etapa de 

digestão no forno de micro-ondas massa de amostra inicial de 2 g. Conforme comentado 

anteriormente no estudo da pré-digestão 1, o aumento da massa significa no aumento da 

matéria orgânica a ser digerida, exigindo um maior efeito de oxidação. 

Outra avaliação importante são os efeitos observados no teor de carbono restante 

por meio das interações entre as variáveis, mostrados na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando a Figura 7 não se observa efeitos de interação significativos, pois as 

inclinações das retas não se diferenciam muito, indicando a falta de interação entre as 

variáveis. Apesar dessa observação, trabalhar com planejamentos multivariados são sempre 

úteis, pois não se pode prever a ausência de interação entre as variáveis. 

A significância de cada variável sobre a resposta pode ser avaliada pelo diagrama 

de pareto (Figura 8). A linha vertical delimita as variáveis significativas ao nível de confiança 

de 95%. 

Os fatores significativos foram a massa da amostra e o volume de ácido nítrico 

utilizado. O diagrama mostra que a massa da amostra tem uma maior significância e de forma 
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Gráfico de Efeitos de Interação - Teor médio de Carbono Restante (mg)

Figura 7 - Efeitos de interação entre as variáveis na determinação do teor de 

carbono restante do estudo da pré-digestão 2 utilizando amostra de leite em pó 

desnatado. 
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positiva, ou seja, com o aumento da massa ocorre um aumento no teor de carbono restante. O 

volume de ácido nítrico também possui o mesmo perfil, ou seja, com o aumento de ácido 

ocorre um aumento no teor de carbono restante, contudo, a intensidade desse efeito na 

resposta é menos pronunciada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Avaliação da acidez residual dos digeridos da pré-digestão 

 

Nesta etapa do trabalho, avaliou-se como cada variável estudada (tempo, volume 

de HNO3 e massa) afeta a percentagem de acidez residual dos digeridos da pré-digestão. A 

acidez residual foi calculada considerando-se (Equação 2) a concentração hidrogeniônica, no 

início e no final da digestão, como função somente do ácido nítrico, uma vez que este é um 

ácido forte e se encontra majoritariamente no sistema. 

 

    (Equação 2) 

Onde: 

% A.R = Porcentagem de acidez residual 

[H
+
]final = Concentração hidrogeniônica determinada por titulação no digerido da 

pré-digestão 

[H
+
]inicial = Concentração hidrogeniônica antes da digestão que é a do ácido nítrico 

concentrado, 14,44 mol L
-1
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Figura 8 - Diagrama de pareto da determinação do teor de carbono restante do estudo 

da pré-digestão 2 utilizando amostra de leite em pó desnatado. 
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A Tabela 6 mostra os valores obtidos para a pré-digestão do leite em pó integral. 

Apesar de valores relativamente elevados, são resultados aceitáveis já que a pré-digestão é um 

sistema aberto e necessita de uma quantidade maior de ácido quando comparado com sistemas 

fechados. Além disso, quando se trabalha com quantidades elevadas de massa o volume de 

ácido requerido para promover o contato com a amostra é bem maior. Todavia, ressalta-se que 

a análise não fica comprometida devido à etapa de diluição antes da medida no ICP OES. 

 

 

 

Ensaio 
Tempo 

(min) 

HNO3 

(conc.) (mL) 

Massa 

(g) 

[H
+
] média 

final (mol L
-

1
) 

% Acidez 

residual, Média ± 

D.P. 

1 10 8 1 12,01 83,18 ± 1,25 

2 30 8 1 12,36 85,62 ± 0,82 

3 10 10 1 12,61 87,35 ± 0,99 

4 30 10 1 12,01 83,18 ± 3,82 

5 10 8 2 10,42 72,19 ± 1,79 

6 30 8 2 9,25 64,08 ± 2,18 

7 10 10 2 11,17 77,35 ± 1,48 

8 30 10 2 9,85 68,24 ± 2,00 

 

Para avaliar o uso de menor volume de ácido e, consequentemente, possibilitar 

menor diluição, investigaram-se os fatores que contribuem para a acidez residual. Para isso, 

partindo-se dos valores da Tabela 6 construiu-se um Gráfico (Figura 9) que mostra os efeitos 

principais das variáveis na percentagem de acidez residual. 

Cada quadrante dentro da Figura 9 mostra a influência de cada variável na 

percentagem de acidez residual quando se desloca do nível mínimo para o nível máximo. A 

linha horizontal em cada quadrante é a percentagem de acidez média dentre todos os ensaios 

do planejamento, que foi de 78,14%. A inclinação da reta evidencia o quão esse efeito é 

pronunciado. 

Dentre as três variáveis, observa-se que a massa possui o maior efeito sobre a 

resposta, seguida do tempo e do ácido. Contudo, a massa e o tempo afetam negativamente a 

resposta, ou seja, com o aumento desses fatores ocorre uma diminuição na resposta, enquanto 

que com o aumento do ácido ocorre um aumento na acidez final, que já era de se esperar. 

Tabela 6 - Percentagem de acidez residual nos digeridos da pré-digestão 

para amostra de leite em pó integral, por meio de planejamento 2
3
. 
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O elevado efeito que a massa da amostra exerce na acidez residual pode ser 

explicado pelo aumento da matéria orgânica facilmente oxidável que reage em maior 

proporção com o ácido, contribuindo para a diminuição na percentagem de acidez residual. O 

efeito do tempo é similar, pois quanto maior o tempo de reação maior é a oxidação da matéria 

orgânica e, consequentemente, mais ácido é consumido. 

Em relação ao efeito do ácido nítrico, a pequena diferença observada entre os 

níveis mínimo e máximo contribuiu para que o efeito observado na resposta fosse baixo, pois 

caso essa diferença fosse maior, provavelmente, observar-se-ia uma maior diferença na 

percentagem de acidez residual. 

Outra avaliação importante são os efeitos observados na percentagem de acidez 

residual por meio das interações entre as variáveis, mostrados na Figura 10. 
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Figura 9 - Efeitos principais na percentagem de acidez residual nos digeridos da pré-

digestão para amostra de leite em pó integral, por meio de planejamento 2
3
. 
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A interação entre duas variáveis pode ser percebida pela diferença de inclinação 

das retas (preta e vermelha). Retas paralelas indicam que as variáveis não interagem entre si. 

As retas podem não se superpor porque a variável que a identifica influencia na resposta de 

forma diferente. Por exemplo, observa-se uma interação entre tempo e massa pela diferença 

de inclinação entre as retas (preta e vermelha), pois ao mudar os níveis da massa de 1 g para 2 

g, a influência (perfil da reta) na resposta no tempo de 10 min (reta preta) é diferente no 

tempo de 30 min (reta vermelha). Caso não houvesse efeitos de interação entre as variáveis, a 

mudança dos níveis de massa geraria o mesmo comportamento para as duas retas (mesma 

inclinação ou paralelas), diferenciando-se em função da resposta apenas pelos níveis (10 e 30 

min) que a própria reta (tempo) representa. Analisando-se desta forma, observa-se que efeitos 

de interação são observados para todas as variáveis, justificando o uso de planejamento 

multivariado, pois quando se trabalha com planejamento univariado considera-se que uma 

variável não afeta a outra. 

Para avaliar a significância de cada efeito das variáveis e suas interações na 

resposta, construiu-se um diagrama de pareto (Figura 11). 

Figura 10 - Efeitos de interação entre as variáveis na percentagem de acidez residual 

nos digeridos da pré-digestão para amostra de leite em pó integral, por meio de 

planejamento 2
3
. 
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O gráfico apresentado na Figura 11 mostra que a massa, o tempo, a interação 

tempo e massa, e o ácido nítrico são os fatores significativos na percentagem de acidez 

residual. Além disso, informa o quanto esses fatores afetam a resposta e se é de maneira 

positiva ou negativa. Por exemplo, a massa de amostra afeta em torno de três vezes (-15,52) 

mais a resposta do que o tempo (-5,12) e dentre os termos significativos, com exceção do 

ácido, todos afetam de forma negativa, ou seja, com o aumento desses fatores ocorrerá uma 

diminuição da acidez residual, conforme já comentado anteriormente. 

A acidez residual também pode ser percebida em termos de sua relação com a 

digestão da matéria orgânica, pois quanto menor a acidez residual maior é a oxidação da 

matéria orgânica. Essa avaliação pode ser feita pela Tabela 6 que mostra os resultados de 

acidez para cada ensaio. Por exemplo, ao variar o tempo de 10 para 30 min, fixando a massa 

(2 g) e ácido (8 mL), observa-se uma diminuição na acidez de 72,19 para 64,08 %, 

implicando que o procedimento com 30 min promoveu uma maior digestão. Todavia, a 

visualização é facilitada quando se observa essa resposta dos ensaios em um cubo, que é o 

modelo para um planejamento 2
3
 (Figura 12). 

Tempo-HNO3-Massa

HNO3-Massa

Tempo-HNO3

HNO3

Tempo-Massa

Tempo

Massa

1614121086420

T
e
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o

Efeito padronizado

2,14
Tempo (min)

HNO 3 (mL)

Massa (g)

Diagrama de pareto do efeito padronizado
(resposta - % Acidez Residual, Alfa = 0,05)

-15,52

-5,12

-4,18

+2,98

-2,06

+2,05

+1,51

Figura 11 - Diagrama de pareto do planejamento fatorial completo 2
3
 obtido da 

percentagem de acidez residual nos digeridos da pré-digestão para amostra de leite em 

pó integral. 
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Diante do que já foi discutido, infere-se que os ensaios com menor acidez residual 

representam as maiores proporções de digestão. Observando pela Figura 12, isso ocorre nos 

pontos com 2 g de amostra (os vértices mais atrás do cubo, que representa o plano de 2 g de 

massa). 
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Gráfico de cubo para % Acidez Residual (média)

Figura 12 - Gráfico de cubo para % de acidez residual média dos digeridos da pré-

digestão para amostra de leite em pó integral, por meio de planejamento fatorial 2
3
. 
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5.2 Estratégia combinando radiação infravermelha e micro-ondas (IR-MW) 

 

A melhor condição estudada da pré-digestão 1 com amostra de farinha de soja foi 

de 1 g de amostra, 5 mL de HNO3 conc. e 20 min sob aquecimento sob radiação 

infravermelha. Contudo, experimentos preliminares do sistema IR-MW mostraram que o 

emprego de 1 g de amostra submetido ao programa de aquecimento Milk Powder H (Tabela 2, 

item 4.4) gerou no tubo pressões internas próximas de 70 bar (pressão máxima recomendada 

pelo fabricante). 

Esse fato pode ser atribuído à aplicação de elevada potência de 1000 W durante 

10 min em uma das etapas do programa de aquecimento. Portanto, por questões de segurança 

optou-se por trabalhar com 700 mg de amostra, conforme descrito no procedimento IR-MWA 

(item 4.4). 

Ressalta-se que o emprego de 1g de amostra não pode ser digerido somente no 

forno de micro-ondas com cavidade, pois o risco de explosão seria muito grande. O uso dessa 

massa deve ser usado com o método combinado, ou seja, o teor de matéria orgânica ao ser 

levada para o forno de micro-ondas se encontra em condições teoricamente possíveis de 

trabalho. 

Para melhor interpretação e visualização dos resultados, as recuperações dos 

elementos em maior concentração, denominados de macroelementos, e a dos elementos em 

menor concentração, denominados de microelementos, serão mostradas separadamente. 

A determinação feita por ICP OES dos macroelementos de três tipos de leite em 

pó (desnatado, semidesnatado e integral) após digestão pelo método combinado IR-MW A, 

encontram-se apresentados na Tabela 7. 
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Macroelementos 

(mg g
-1

) 

Amostra - Leite em pó 

Desnatado Semidesnatado Integral 

Média ± D.P. 
D.P.R. 

(%) 
Média ± D.P 

D.P.R. 

(%) 
Média ± D.P 

D.P.R. 

(%) 

Ca 15,19 ± 0,16 1,07 13,91 ± 0,59 4,28 9,11 ± 0,21 2,28 

K 14,94 ± 0,25 1,67 12,94 ± 0,69 5,31 11,16 ± 0,09 0,82 

Mg 1,23 ± 0,01 1,09 1,08 ± 0,06 5,60 0,84 ± 0,02 2,00 

Na 4,44 ± 0,02 0,44 3,96 ± 0,16 4,14 3,49 ± 0,03 0,77 

P 10,99 ± 0,20 1,85 10,80 ± 0,56 5,15 8,01 ± 0,17 2,15 

 

 

Analisando a Tabela 7, observa-se boa precisão para o procedimento IR-MW A na 

recuperação dos macroelementos com desvio padrão relativo de 0,77 a 5,60%, mesmo com a 

realização de apenas duas replicatas. Os elementos maiores expressos em mg g
-1 

são da ordem 

de grandeza de 1000 vezes maior do que a concentração dos elementos menores (µg g
-1

). Isso 

implica que o erro entre as medidas dos microelementos pode ser mais pronunciado, por isso 

da opção por mostrar separadamente os resultados. 

A recuperação dos microelementos para esses três tipos de leite em pó são 

mostrados na Tabela 8. 

 

 

 

Microelementos  

(µg g
-1

) 

Amostra - Leite em pó 

Desnatado Semidesnatado Integral 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 
Média ± D.P 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R

. (%) 

Al  6,21 ± 1,63 26,32 5,68 ± 0,48 8,54 
15,17 ± 

10,31 
67,97 

Fe 228,10 ± 4,54 1,99 228,06 ± 8,36 3,66 89,68 ± 0,89 0,99 

Cu 1,64 ± 0,02 1,24 1,26 ± 0,08 6,44 1,16 ± 0,38 33,15 

Mn 3,92 ± 0,06 1,53 3,50 ± 0,10 2,90 0,39 ± 0,06 15,69 

Zn 43,33 ± 5,72 13,21 42,57 ± 1,96 4,61 32,79 ± 0,28 0,84 

D.P. = Desvio Padrão; D.P.R. = Desvio Padrão Relativo; N = 2 (número de replicatas). 

Tabela 7 - Determinação por ICP OES dos macroelementos em três tipos de leite em pó, 

após digestão pelo procedimento IR-MW A. 

Tabela 8 - Determinação por ICP OES dos microelementos em três tipos de leite em pó, 

após digestão pelo procedimento IR-MW A. 
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Avaliando os resultados da Tabela 8, de uma maneira geral, boas precisões foram 

obtidas, com desvios padrão relativo variando de 0,84 a 15,69%, com exceção do alumínio no 

leite desnatado e integral, e do cobre no leite integral. 

Os demais elementos menores avaliados estiveram-se abaixo do limite de 

quantificação: Se (LQ = 0,120 mg L
-1

), Cd (LQ = 0,004 mg L
-1

) e Ni (LQ = 0,004 mg L
-1

). 

Ressalta-se que as medidas para esses três elementos ficaram abaixo do limite de 

quantificação para todos os procedimentos estudados no presente trabalho. Por causa disso, 

esses elementos não aparecerão nas próximas tabelas de resultados. 

Para avaliar a exatidão do procedimento IR-MW A, determinaram-se os teores de 

Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Na, P e Zn em material de referência certificado de leite em pó 

integral (Whole Milk Powder NIST 8435). Os resultados são apresentados na Tabela 9. 

 

 

Elementos IR-MW A Valores Certificados 

Al (µg g
-1

)  1,19 ± 0,23 (0,9) 

Ca (%, m m
-1

) 0,87 ± 0,66 0,92 ± 0,49 

Cu (µg g
-1
)  0,52 ± 0,18 0,46 ± 0,08 

Fe (µg g
-1

) 2,34 ± 0,41 1,80 ± 1,1 

K (%, m m
-1

) 1,289 ± 0,680 1,363 ± 0,470 

Mg (µg g
-1

) 849 ± 55 814 ± 76 

Na (%, m m
-1

)  0,351 ± 0,096 0,356 ± 0,400 

P (%, m m
-1

) 0,788 ± 0,08  0,780 ± 0,049 

Zn (µg g
-1

)  25,85 ± 0,54 28,0 ± 3,1 

 

 

Os teores obtidos são concordantes com os valores certificados para um nível de 

confiança de 95%. Os desvios entre as medidas do procedimento IR-MW A foram menores 

para quase os elementos Fe, Mg, Na, P e Zn. Vale ressaltar que o valor entre parêntese de 0,9 

µg g-1 para o alumínio é um valor tido como estimado para fins de comparação, pois o 

material certificado não informa como valor certificado.  

Após verificação pelos estudos da pré-digestão e da acidez residual que o tempo 

influencia de forma positiva a percentagem de digestão e de forma negativa a percentagem de 

Tabela 9 - Resultados obtidos após digestão pelo procedimento combinado IR-MW A 

na digestão de material de referência certificado Whole Milk Powder NIST 8435, N=2. 

D.P. = Desvio Padrão; D.P.R. = Desvio Padrão Relativo; N = 2 (número de replicatas). 
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acidez residual, adotou-se trabalhar com 30 min de aquecimento sob radiação infravermelha, 

1 g de amostra e 5 mL de HNO3 65 % (m m
-1

), denominado de IR-MW B. 

Outra modificação foi a elaboração de programa de aquecimento do forno de 

micro-ondas (Tabela 3, item 4.4) sem a etapa de elevada potência de 1000W a fim de evitar 

excessivo aumento da pressão interna dos frascos. Na elaboração desse programa de 

aquecimento criou-se uma etapa de potência zero, pois se espera que a reação já se inicie com 

o fornecimento de energia da radiação micro-ondas da etapa anterior, permanecendo sem 

aplicação de nenhuma potência para evitar aumento de pressão para as etapas posteriores. 

Amostra de leite em pó desnatado foi empregada nesse procedimento B, e os 

resultados da determinação elementar por ICP OES encontram-se nas Tabelas 10 e 11, 

juntamente com os resultados da digestão no forno de micro-ondas e a percentagem de 

recuperação considerando o procedimento no forno de micro-ondas como valor verdadeiro. 

 

 

 

 

 

As soluções finais do procedimento IR-MW B apresentaram coloração levemente 

amarelada. Esse fato pode estar relacionado à ausência de peróxido de hidrogênio no 

procedimento. Por causa da aplicação de menores potências nas etapas do programa de 

aquecimento, a pressão interna nos frascos de decomposição foi menor. Contudo, não 

significa que a digestão foi mais eficiente, pelo contrário, o aumento da pressão interna 

aumenta a temperatura do sistema reacional e, consequentemente, melhora a oxidação das 

amostras. 

Macroelementos 

(mg g
-1

) 

Amostra – Leite em pó desnatado 

IR-MW B MW Recuperação em 

função do valor 

do MW (%) 
Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Ca 20,05 ± 1,26 6,29 18,21 ± 0,62 3,38 110,10 

K 20,29 ± 0,79 3,89 18,62 ± 0,29 1,54 108,97 

Mg 1,49 ± 0,07 4,90 1,49 ± 0,03 2,12 100,00 

Na 5,78 ± 0,22 3,86 5,42 ± 0,10 1,79 106,64 

P 18,06 ± 0,89 4,94 16,39 ± 0,29 1,77 110,19 

Tabela 10 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite em pó 

desnatado após digestão por IR-MW B e forno de micro-ondas (MW), bem como a 

percentagem de recuperação considerando os valores do MW como referência. 

IR-MW B: N=2;  MW: N=5 (número de replicatas). 
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Avaliando os teores dos macroelementos em comparação com o forno de micro-

ondas convencional (Tabela 10) observam-se boas recuperações, entre 100 e 110%. O 

procedimento alcançou boas precisões com desvio padrão relativo variando de 3,86 a 6,89%, 

contudo, o procedimento convencional apresentou desvio padrão relativo menores do que o 

procedimento IR-MW B. 

Com relação à recuperação dos elementos menores (Tabela 11), as concentrações 

de Al e Zn foram bem maiores que os valores obtidos com a digestão convencional indicando 

uma possível contaminação. Para o Pb foi observado o contrário, a concentração foi bem 

menor.  

Para o elemento Fe a recuperação foi praticamente 100%, enquanto que a análise 

de Cu só foi possível pelo método IR-MW B. Pode-se atribuir essa determinação de Cu pelo 

uso de maior massa de amostra (1 g), pois a massa de 250 mg comumente empregada no 

forno de micro-ondas convencional não fornece sinal suficiente para ser detectado por ICP 

OES.  

 

 

 

 

 

O estudo da pré-digestão 2 forneceu como melhor condição os seguintes valores: 

1 g, 5 mL de HNO3(conc.) e 30 min sob aquecimento por IR. Essas condições são as mesmas 

adotadas pelo procedimento IR-MW B. Todavia, a fim de avaliar o efeito do peróxido de 

Microelementos 

(µg g
-1

) 

Amostra – Leite em pó desnatado 

IR-MW B MW Recuperação 

em função do 

valor do MW 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Al 12,41 ± 0,00 0 2,61 ± 0,25 9,58 475,48 

Fe 282,27 ± 6,97 2,47 282,52 ± 4,36 1,54 99,91 

Cu 0,63 ± 0,08 13,48 < 0,010
 a
 - - 

Mn < 0,002
 a
 - < 0,002 

a
 - - 

Zn 38,76 ± 1,70 4,38 19,19 ± 2,25 11,72 201,98 

Pb 1,47 ± 0,34 23,10 4,93 ± 1,16 23,59 29,82 

Tabela 11 - Determinação dos microelementos em amostra de leite em pó 

desnatado após digestão por IR-MW B e forno de micro-ondas (MW), bem como a 

percentagem de recuperação considerando os valores do MW como referência. 

IR-MW B: N=2;  MW: N=5;    N=número de replicatas;    a: LQ = (mg L-1). 
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hidrogênio, elaborou-se o procedimento IR-MW C pela adição de 1 mL de H2O2 antes da 

etapa da digestão no micro-ondas, diferenciando-se do procedimento IR-MW B. 

As Tabelas 12 e 13 mostram, respectivamente, a determinação dos 

macroelementos e microelementos pelo procedimento IR-MW C em leite em pó desnatado. 

 

 

  

 

 

Para a determinação dos elementos maiores, o procedimento IR-MW C 

demonstrou boa precisão, com desvio padrão relativo entre 2,11 e 4,53%. Boas recuperações 

foram obtidas, variando de 75,51 a 82,10 %, com exceção do Mg com recuperação 

relativamente baixa, 69,80%. 

Observa-se também que as percentagens de recuperações foram mais baixas que a 

do procedimento IR-MW B. Um fator que pode ter contribuído para esse resultado é o 

aumento de umidade na amostra por causa do prolongado tempo em que foi aberto o pacote 

de leite em pó fazendo com que a pesagem não represente adequadamente a massa 

determinada para digestão.  

 

 

 

 

 

 

 

Macroelementos 

(mg g
-1

) 

Amostra – Leite em pó desnatado 

IR-MW C MW Recuperação em 

função do valor 

do MW (%) 
Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Ca 13,75 ± 0,29 2,11 18,21 ± 0,62 3,38 75,51 

K 14,49 ± 0,35 2,41 18,62 ± 0,29 1,54 77,82 

Mg 1,04 ± 0,02 1,92 1,49 ± 0,03 2,12 69,80 

Na 4,45 ± 0,11 2,47 5,42 ± 0,10 1,79 82,10 

P 12,80 ± 0,58 4,53 16,39 ± 0,29 1,77 78,10 

Tabela 12 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite em pó desnatado 

após digestão por IR-MW C e forno de micro-ondas (MW), bem como a percentagem 

de recuperação considerando os valores do MW como referência. 
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Para a determinação dos elementos menores (Tabela 13), novamente, as 

recuperações para Al e Zn foram elevadas, contudo, em menor intensidade quando comparado 

com o procedimento IR-MW B (Tabela 11). Para o Fe, a recuperação foi relativamente baixa 

quando comparado com o procedimento IR-MW B. O Cu também foi determinado, todavia, o 

valor diferiu do procedimento IR-MW B. 

O leite em pó desnatado utilizado nos experimentos anteriores é do tipo 

enriquecido com Fe e Ca, conforme mencionado pelo fabricante. O enriquecimento de 

minerais no leite se deve ao fato do teor de ferro no leite se encontrar em baixo valor 

(WALSTRA, WOUTERS E GEURTS, 2006). Por causa disso, avaliou-se o emprego de 

amostra de leite não enriquecido com minerais, mostrado nas Tabelas 14 e 15. 

A determinação dos macroelementos (Tabela 14) no leite em pó integral não 

enriquecido pelo procedimento IR-MW C alcançou excelente precisão, com desvio padrão 

relativo entre 0,80 e 1,66%. Além disso, o desvio padrão foi menor do que o procedimento 

convencional, reforçando que o aumento da massa de amostra possibilita resultados mais 

precisos. Também foram obtidas excelentes recuperações próximas de 100 % considerando os 

valores da digestão por micro-ondas como valor de referência. 

Ressalta-se que o pacote dessa amostra de leite em pó integral não enriquecido 

assim que foi aberto já foi utilizada para o procedimento de digestão IR-MW C. Isso pode ter 

Microelementos  

(µg g
-1

) 

Amostra – Leite em pó desnatado 

IR-MW C MW Recuperação 

em função do 

valor do MW 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Al 3,36 ± 0,49 1,46 2,61 ± 0,25 9,58 128,73 

Fe 202,64 ± 2,56 1,26 282,52 ± 4,36 1,54 71,73 

Cu 1,49 ± 0,04 2,68 < 0,010 
a
 - - 

Mn < 0,002 
a
 - < 0,002 

a
 - - 

Zn 29,19 ± 0,78 2,67 19,19 ± 2,25 11,72 152,11 

Pb 0,49 ± 0,19 38,77 4,93 ± 1,16 23,59 9,94 

Tabela 13 - Determinação dos microelementos em amostra de leite em pó desnatado 

após digestão por IR-MW C e forno de micro-ondas (MW), bem como a percentagem 

de recuperação considerando os valores do MW como referência. 

a: LQ = (mg L-1). 
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contribuído para as excelentes recuperações dos macroelementos diferentemente do leite em 

pó desnatado conforme comentado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tratando-se dos elementos menores, observa-se pela Tabela 15, que o único 

elemento determinado pelo procedimento IR-MW C foi o teor de zinco. Isso reforça a 

necessidade de se buscar métodos mais sensíveis de análise sem perder a praticidade e a 

facilidade de implementação. 

Macroelementos 

(µg g
-1

) 

Amostra – Leite em pó integral não enriquecido 

IR-MW C MW Recuperação 

em função do 

valor do MW 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Ca 8,09 ± 0,06 0,74 7,91 ± 0,32 4,09 102,27 

K 11,03 ± 0,13 1,18 10,46 ± 0,39 3,69 105,45 

Mg 0,73 ± 0,01 1,37 0,73 ± 0,03 3,67 100,00 

Na 3,73 ± 0,03 0,80 3,74 ± 0,12 3,33 99,73 

P 8,42 ± 0,14 1,66 7,87 ± 0,21 2,66 106,99 

Microelementos 

(µg g
-1

) 

Amostra – Leite em pó integral não enriquecido 

IR-MW C MW Recuperação 

em função do 

valor do MW 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Al < 0,010 
a
 - < 0,010 

a
 - - 

Fe < 0,010 
a
 - < 0,010 

a
 

- 

 
- 

Cu < 0,010 
c
 - < 0,010 

a
 - - 

Mn < 0,002 
a
 - < 0,002 

a
 - - 

Zn 17,21 ± 0,39 2,27 11,87 ± 0,77 6,52 144,99 

Pb < 0,010 
a
 - 1,99 ± 0,45 22,61 - 

Tabela 14 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite em pó integral não 

enriquecido após digestão por IR-MW C e forno de micro-ondas (MW), bem como a 

percentagem de recuperação considerando os valores do MW como referência. 

Tabela 15 - Determinação dos microelementos em amostra de leite em pó integral não 

enriquecido após digestão por IR-MW C e forno de micro-ondas (MW), bem como a 

percentagem de recuperação considerando os valores do MW como referência. 

a: LQ = (mg L-1). 
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Além da baixa concentração dos elementos traços, a baixa eficiência do transporte 

de introdução de amostra por nebulizadores pneumáticos favorece a não detecção desses 

elementos. 

Nascentes et al. (2004) discutiram a dificuldade de se determinar Cu e Zn por 

técnicas espectroscópicas como a Espectroscopia de Absorção Atômica com Chama (FAAS). 

Eles investigaram a aplicação de uma técnica adaptada para FAAS denominada de TS-FF-

AAS (Espectroscopia de Absorção Atômica com chama em forno por termospray) na 

determinação de Cu e Zn em amostras de leite bovino integral e suco de frutas. 

A técnica consiste na introdução da amostra a ser nebulizada para um tubo de 

níquel via um capilar de cerâmica que é aquecido somente pela chama do espectrômetro. Isso 

implica na completa introdução da amostra e aumenta o tempo de residência do aerossol na 

chama. Os autores determinaram concentrações de Cu e Zn da ordem de 0,46µg g
-1

 e 3,92µg 

g
-1

, respectivamente. 
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5.3 Estratégia por meio da digestão assistida por radiação infravermelha (IR) 

 

Essa estratégia surgiu para avaliar somente o uso do sistema de pré-digestão do 

método combinado (IR-MW) como procedimento alternativo de digestão de amostras 

orgânicas. Trata-se do mesmo sistema utilizado na pré-digestão do método combinado IR-

MW. 

Por ser um sistema que opera a pressão atmosférica e, consequentemente, limitar-

se a temperatura de ebulição do ácido nítrico (120 ºC), a digestão é, provavelmente, apenas de 

forma parcial, sendo que no método IR-MW a digestão é completada com a etapa no forno de 

micro-ondas. 

Diante disso, buscou-se avaliar o emprego de um reagente auxiliador na oxidação 

da matéria orgânica, o pentóxido de vanádio (V2O5). Este reagente foi usado por que Ruiz-

López et al. (2011) que empregaram alguns microgramas de pentóxido de vanádio (V2O5) na 

digestão de diferentes amostras de produtos fermentados de leite de cabra e vaca para a 

determinação de Zn, Mg e Ca por absorção atômica em chama e Se por geração de hidreto. Os 

autores obtiveram resultados concordantes com material certificado. 

Ressalta-se que não é de interesse do presente trabalho estudar as características 

catalíticas do pentóxido de vanádio. O que se deseja avaliar é se o pentóxido de vanádio 

melhora o processo de oxidação da matéria orgânica. As recuperações dos elementos é o fator 

para essa avaliação. 

A fim de comparação, os procedimentos IR e IR com V2O5 serão mostrados em 

uma mesma tabela para cada tipo de leite em pó estudado. Além disso, os valores da digestão 

no forno de micro-ondas convencional também serão incluídos nessa tabela. Da mesma forma 

que a apresentação dos resultados do procedimento combinado, para melhor interpretação e 

visualização dos resultados, as recuperações dos macro e microelementos são mostrados 

separadamente. Os resultados de percentagem de recuperação considerando o valor da 

digestão por micro-ondas serão mostradas em outra tabela. 

A primeira amostra empregada foi a de leite em pó desnatado. Os resultados dos 

teores dos macro e microelementos são apresentados, respectivamente, nas Tabelas 16 e 17. 
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Amostra - Leite em pó desnatado 

Macroelementos 

(mg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R. 

(%) 

Ca  15,11 ± 0,21 1,41 15,77 ± 2,66 16,84 
18,21 ± 

0,62 
3,38 

K 14,75 ± 0,28 1,88 18,31 ± 0,77 4,23 
18,62 ± 

0,29 
1,54 

Mg 1,07 ± 0,01 1,38 1,37 ± 0,06 4,14 1,49 ± 0,03 2,12 

Na 4,41 ± 0,08 1,92 5,30 ± 0,22 4,19 5,42 ± 0,10 1,79 

P 16,22 ± 0,06 0,39 17,69 ± 1,47 8,30 
16,39 ± 

0,29 
1,77 

 

Com exceção da medida de Ca e P no procedimento IR com V2O5, a precisão 

avaliada como desvio padrão relativo para ambos os procedimentos foram menores que 5%. 

Os resultados mais precisos foram observados para o procedimento IR com desvio padrão 

relativo de 0,39 a 1,41%. 

 

 

 

 

Com relação aos elementos menores (Tabela 17), de uma maneira geral, boas 

precisões foram alcançadas para ambos os procedimentos, com exceção de Pb por causa do 

baixo sinal obtido oriundo da baixa concentração desse elemento. Nota-se que devido a baixa 

Amostra - Leite em pó desnatado 

Microelementos 

(µg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 
Média ± D.P 

D.P.R. 

(%) 

Al  8,05 ± 0,16 1,96 3,79 ± 0,18 4,63 2,61 ± 0,25 9,58 

Fe 216,81 ± 1,11 0,51 252,07 ± 3,34 1,33 282,52 ± 4,36 1,54 

Cu 0,76 ±0,03 3,38 0,82 ± 0,04 5,45 < 0,010 
a
 - 

Mn < 0,002 
a
 - 0,64 ± 0,06 8,87 < 0,002 

a
 - 

Zn 30,51 ± 0,61 2,01 42,45 ± 0,88 2,07 19,19 ± 2,25 11,72 

Pb 0,33 ± 0,18 55,84 0,51 ± 0,16 31,12 4,93 ± 1,16 23,59 

Tabela 17 - Determinação dos microelementos em amostra de leite em pó desnatado após 

digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 

Tabela 16 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite em pó desnatado após 

digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 

a: LQ = (mg L-1) 
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concentração desses elementos, os desvios padrão relativo são relativamente elevados para o 

procedimento no MW, com exceção do Fe.  

Destaca-se que a determinação de Cu só foi possível nos procedimentos IR e IR 

com V2O5, indicando mais uma vez que o aumento da massa de amostra pré-concentra o 

analito, melhorando a detecção de elementos que estão em concentrações ainda menores, 

como o caso do cobre. 

Outro importante resultado, é que a determinação de Mn só foi possível pelo 

procedimento com pentóxido de vanádio e por causa da baixa concentração desse elemento o 

desvio padrão relativo de 8,87% é aceitável. 

O efeito do aumento da massa na determinação de elementos traços em 

baixíssimas concentrações por ICP OES em amostras de leite em pó também foi discutido por 

Pereira et al. (2013). Esses autores investigaram a aplicação da combustão induzida por 

micro-ondas focalizada (FMIC) que pode empregar até 3 g de massa de amostra. Em 

comparação com a digestão em forno de micro-ondas convencional, diversos elementos só 

foram determinados por FMIC como, por exemplo, Cu e Mn em leite em pó desnatado. 

A percentagem de recuperação considerando a digestão no forno de micro-ondas 

como valor de referência é mostrado na Tabela 18. Apesar da digestão por ambos os 

procedimentos com radiação infravermelha ser de forma parcial, de uma maneira geral, boas 

recuperações foram obtidas para ambos os procedimentos. Para os macroelementos (Ca, K, 

Mg, Na e P), o procedimento IR com V2O5 apresentou maiores recuperações, reforçando o 

papel auxiliador desse reagente para a digestão. 

As recuperações elevadas para Al e Zn pode indicar a presença de possível 

contaminação. A baixa recuperação de Pb pode ser atribuído a digestão incompleta pelos 

procedimentos com radiação infravermelha ou devido ao valor da digestão por micro-ondas 

não ser verdadeiro uma vez que o desvio padrão relativo dessa medida foi elevado (23,59%). 

Para o Fe, boas recuperações foram alcançadas, sendo mais eficiente para o procedimento 

com pentóxido. 
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Os digeridos finais do procedimento de extração por IR apresentaram coloração 

amarelada enquanto que o do IR com V2O5 soluções levemente esverdeadas. Além disso, 

ambos os procedimentos apresentam particulado, em maior ou menor proporção dependendo 

da amostra. A etapa de filtração elimina o material sólido permitindo, desta forma, a leitura no 

ICP OES. 

Da mesma forma como realizado no método combinado, trabalhou-se com outros 

tipos de amostras de leite que não fosse enriquecido com minerais a fim de avaliar a 

recuperação de elementos em concentrações ainda menores. Para tanto, dois tipos de leite não 

enriquecido forma avaliados: desnatado e integral não enriquecido. 

A Tabela 19 apresenta os teores dos macroelementos no leite em pó desnatado 

não enriquecido. Observa-se que o procedimento IR apresenta os menores desvios padrão 

relativo com exceção da medida para o potássio. Valores de desvio discrepante e inesperados 

são observados para Ca e Mg no IR com V2O5, apesar de que, para o Mg, a concentração 

baixa pode intensificar o erro entre as medidas. 

 

 

Elemento 

% de Recuperação em função do 

MW  

Amostra - Leite em pó desnatado 

IR IR com V2O5 

Al 308,43 145,21 

Fe 76,74 89,22 

Cu - - 

Mn - - 

Zn 158,99 221,21 

Pb 6,69 10,34 

Ca 82,98 86,60 

K 79,22 98,33 

Mg 71,81 91,95 

Na 81,36 97,78 

P 98,96 107,93 

Tabela 18 - Percentagem de recuperação para os procedimentos por IR e IR 

com V2O5 considerando a digestão no forno de micro-ondas como referência. 
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Amostra - Leite em pó desnatado não enriquecido 

Macroelementos 

(mg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R

. (%) 

Ca  8,95 ± 0,25 2,79 5,62 ± 1,97 35,05 
10,02 ± 

0,64 
6,39 

K 29,99 ± 2,06 6,87 34,15 ± 1,85 5,42 37,42± 1,89 5,05 

Mg 1,36 ± 0,02 1,47 1,50 ± 0,24 16,00 1,27 ± 0,07 5,51 

Na 6,20 ± 0,28 4,52 8,78 ± 0,12 1,37 9,93 ± 0,41 4,13 

P 9,06 ± 0,30 3,31 10,50 ± 1,17 11,14 9,87 ± 0,29 2,94 

 

 

A concentração dos microelementos é mostrada na Tabela 20. Por causa do leite 

não ser enriquecido com minerais, a determinação de Fe e Cu ficam comprometidas até 

mesmo empregando maiores quantidades de massa de amostra, indicando que nesse caso 

somente técnicas mais sensíveis como o ICP MS são capazes de detectar esses elementos 

traços. 

 

 

 

 

Amostra - Leite em pó desnatado não enriquecido 

Microelement

os 

(µg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R

. (%) 

Al  < 0,010 
a
 - 0,96 ± 0,11 11,46 1,99 ± 0,54 27,14 

Fe < 0,010 
a
 - < 0,010 

a
 - < 0,010 

a
 - 

Cu < 0,010 
a
 - < 0,010 

a
 - < 0,010 

a
 - 

Mn 1,63 ± 0,02 1,23 1,78 ± 0,06 3,37 < 0,002 
a
 - 

Zn 31,52 ± 1,03 3,27 36,38 ± 5,14 14,13 
42,00 ± 

0,51 
1,21 

Pb < 0,010 
a
 - < 0,010 

a
 - < 0,010 

a
 - 

Tabela 19 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite em pó desnatado não 

enriquecido após digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 

Tabela 20 - Determinação dos microelementos em amostra de leite em pó desnatado não 

enriquecido após digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 

a: LQ = (mg L-1) 
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Destaca-se novamente que a determinação de Mn (Tabela 20) só foi possível nas 

extrações por radiação infravermelha por empregar maior massa de amostra melhorando a 

detecção por ICP OES. Os teores obtidos para ambos os procedimentos são bem próximo e 

com baixo desvio padrão relativo. 

De acordo com Fuente et al. (1995), a maior parte do Mn no leite bovino se 

encontra na fração da caseína, a principal proteína do leite. Isso indica que os procedimentos 

por radiação infravermelha apesar de não alcançar elevadas temperaturas como os sistemas 

fechados consegue disponibilizar os elementos que estão ligados a caseína. 

O leite em pó empregado anteriormente é do tipo desnatado. Buscou-se avaliar 

também a digestão de leite em pó integral não enriquecido com minerais, ou seja, leite com 

certo teor de gordura em sua composição. 

As concentrações dos macro e microelementos no leite em pó integral não 

enriquecido são mostradas, respectivamente, nas Tabelas 21 e 22. 

 

 

 

Amostra - Leite em pó integral não enriquecido 

Macroelementos 

(mg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R

. (%) 

Ca  7,99 ± 0,48 6,00 11,15 ± 0,17 1,52 7,91 ± 0,32 4,09 

K 12,08 ± 0,38 3,15 14,05 ± 0,17 1,21 
10,46 ± 

0,39 
3,69 

Mg 0,82 ± 0,04 4,88 0,83 ± 0,02 2,22 0,73 ± 0,03 3,67 

Na 3,92 ± 0,13 3,32 3,79 ± 0,06 1,50 3,74 ± 0,12 3,33 

P 9,72 ± 0,49 5,02 11,00 ± 0,21 1,93 7,87 ± 0,21 2,66 

 

 

Analisando a Tabela 21, todos os procedimentos são precisos com desvio padrão 

relativo igual ou menor que 6%, sendo os menores desvios no procedimento IR com V2O5. 

 

 

 

 

Tabela 21 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite em pó integral não 

enriquecido após digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 
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Amostra - Leite em pó integral não enriquecido 

Microelementos 

(µg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R. 

(%) 

Al  < 0,010
 a
 - < 0,010

 a
 - < 0,010

 a
 - 

Fe < 0,010
 a
 

- 

 
0,67 ± 0,22 32,83 < 0,010

 a
 

- 

 

Cu < 0,010
 a
 - < 0,010

 a
 - < 0,010

 a
 - 

Mn < 0,002
 a
 - < 0,002

 a
 - < 0,002

 a
 - 

Zn 22,36 ± 0,96 4,29 24,01 ± 0,45 1,88 
11,87 ± 

0,77 
6,52 

Pb 0,17 ± 0,03 17,65 0,26 ± 0,14 53,85 1,83 ± 0,48 26,23 

 

 

Em relação à determinação dos microelementos (Tabela 22), destaca-se que a 

determinação de Fe só foi possível pelo procedimento IR com V2O5, apesar do desvio padrão 

relativo ter sido elevado. Todavia, esse resultado reforça o interesse do presente trabalho em 

investigar o emprego de maiores massas de amostras a fim de melhorar a detecção de 

elementos traços por ICP OES, além de buscar procedimentos de fácil implementação. 

A percentagem de recuperação dos elementos macro e microelementos para os 

dois tipos de leite não enriquecido são apresentados na Tabela 23, considerando a digestão no 

forno de micro-ondas como valor de referência. 

A faixa de recuperação aceitável é comumente considerada em função da 

concentração do analito. Quando a fração do analito na amostra é da ordem de 10
-6

 como é a 

relação de µg g
-1

, consideram-se recuperações aceitáveis entre 80 e 110%. Fração da ordem 

de 10
-3

 e 10
-4

 consideram-se recuperações aceitáveis, respectivamente, na faixa de 95-105% e 

90-107% (GONZÁLEZ e HERRADOR, 2007). 

 

 

 

 

 

 

Tabela 22 - Determinação dos microelementos em amostra de leite em pó integral não 

enriquecido após digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 

a: LQ = (mg L-1) 
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Elemento 

% de Recuperação em função do MW 

Leite em pó desnatado não 

enriquecido 

Leite em pó integral não 

enriquecido 

IR IR com V2O5 IR IR com V2O5 

Al - 48,24 - - 

Fe - - - - 

Cu - - - - 

Mn - - - - 

Zn 75,05 86,62 188,37 202,27 

Pb - - 9,29 14,21 

Ca 89,32 56,08 101,01 140,96 

K 80,14 91,26 115,49 134,32 

Mg 107,09 118,11 112,33 113,70 

Na 62,44 88,42 104,81 101,34 

P 91,79 106,38 123,51 139,77 

 

 

Pela Tabela 23, observam-se boas recuperações para os macroelementos (Ca, K, 

Mg e Na) na faixa de 80 a 115 % para ambos os procedimentos nas duas amostras, com 

algumas exceções. Com relação aos microelementos, devido às baixas concentrações e não 

detecção por ICP OES após digestão em forno de micro-ondas não foi possível calcular a 

percentagem de recuperação para a maioria dos elementos. Dentre os possíveis, a recuperação 

de Zn no leite em pó desnatado não enriquecido foi relativamente baixa pelo procedimento IR 

e aceitável no IR com V2O5. 

As duas amostras de leite se diferenciam pelo teor de gordura em sua constituição. 

As gorduras são macromoléculas difíceis de serem digeridas somente com ácido nítrico 

(WURFLES et al., 1988). Portanto, esperavam-se maiores recuperações na amostra de leite 

em pó desnatado. Contudo, comparando os resultados dos dois tipos de leite (Tabela 23) 

percebe-se uma tendência de maiores recuperações na amostra de leite em pó integral. Isso 

pode indicar que a maior parte dos minerais não se encontra ligados à gordura do leite, pois, 

caso fosse, as recuperações deveriam ser maiores no leite em pó desnatado. 

Tabela 23 - Percentagem de Recuperação dos procedimentos IR e IR com V2O5 para dois 

tipos de leite em pó, considerando a digestão MW como referência. 
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Além disso, observa-se uma tendência das recuperações serem mais elevadas no 

procedimento com pentóxido de vanádio, indicando novamente o papel auxiliador desse 

reagente na oxidação da matéria orgânica. 

Experimentalmente, a mistura reacional com V2O5 possui maior efervescência, 

indicando possivelmente uma maior oxidação. A solução final possui aspecto amarelado e 

presença de particulado, contudo, em menor proporção que a mistura reacional somente no 

infravermelho. 

Com o intuito de avaliar outro tipo de leite com características de macronutrientes 

diferentes trabalhou-se com leite de cabra em pó integral. A gordura do leite de cabra é 

relativamente diferente do leite de vaca. Jenness (1980) aponta que o leite de cabra contém 

maior proporção de ácidos graxos de cadeia pequena e média (6 a 14 carbonos) e menor 

proporção de caseína. 

 As concentrações dos macroelementos para amostra de leite de cabra em pó 

integral após digestão por IR e IR com V2O5 são apresentadas na Tabela 24. As soluções dos 

digeridos finais são amareladas. 

 

 

 

Amostra - Leite de Cabra em pó Integral 

Macroelementos 

(mg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 

Média ± 

D.P 

D.P.R. 

(%) 

Ca  5,72 ± 0,66 11,54 7,55 ± 0,22 2,91 6,64 ± 0,34 5,12 

K 24,43 ± 2,37 9,70 30,12 ± 0,63 2,09 
32,09 ± 

1,55 
4,83 

Mg 1,08 ± 0,11 10,18 1,33 ± 0,02 1,50 1,07 ± 0,03 2,80 

Na 5,95 ± 0,60 10,08 7,32 ± 0,21 2,87 7,89 ± 0,36 4,56 

P 6,94 ± 0,43 6,19 8,49 ± 0,19 2,24 7,30 ± 0,18 2,46 

 

Percebe-se que os menores desvios padrão relativo foram obtidos para o 

procedimento IR com V2O5. 

As concentrações dos elementos menores para amostra de leite de cabra em pó 

integral após digestão por IR e IR com V2O5 são apresentadas na Tabela 25. 

 

Tabela 24 - Determinação dos macroelementos em amostra de leite de cabra em pó 

integral após digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 
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Amostra - Leite de Cabra em pó Integral 

Microelementos 

(µg g
-1

) 

IR IR com V2O5 MW 

Média ± 

D.P. 

D.P.R. 

(%) 

Média ± 

D.P. 

D.P.R

. (%) 
Média ± D.P 

D.P.R. 

(%) 

Al  < 0,010
 a
 - < 0,010

 a
 - 0,95 ± 0,14 14,74 

Fe < 0,010
 a
 - 0,54 ± 0,13 24,07 < 0,010

 a
 - 

Cu < 0,010
 a
 - < 0,010

 a
 - < 0,010

 a
 - 

Mn 0,30 ± 0,01 3,33 0,35 ± 0,01 2,86 < 0,002
 a
 - 

Zn 19,87 ± 0,99 4,98 23,32 ± 0,49 2,10 27,73 ± 0,84 3,03 

Pb < 0,010
 a
 - < 0,010

 a
 - < 0,010

 a
 - 

 

 

Analisando a Tabela 25, destaca-se que a determinação de Fe só foi possível com 

o procedimento com V2O5, apesar do desvio padrão relativo elevado. Contudo, a pequena 

concentração de 0,54 µg g
-1 

intensifica esse D.P.R., pois o desvio padrão foi de apenas 0,13. 

Esse resultado reforça novamente a aplicação de maiores massas de amostras e o uso de 

pentóxido de vanádio como agente oxidante auxiliar em sistemas abertos. 

Da mesma forma para com a amostra de leite em pó desnatado não enriquecido, a 

determinação de Mn só foi possível pelos procedimentos de extração por infravermelho. Os 

valores determinados são próximos para ambos os procedimentos e com baixos desvios 

padrão relativo.  

A Tabela 26 mostra a percentagem de recuperação dos elementos maiores e 

menores para os procedimentos de digestão com radiação infravermelha em amostra de leite 

de cabra em pó integral, considerando a digestão no forno de micro-ondas como valor de 

referência. 

De uma maneira geral, boas recuperações foram obtidas para os elementos 

maiores variando de 75 a 116 %, com exceção do Mg que foi de 124%. Para os 

microelementos, somente foi possível calcular a percentagem de recuperação para o elemento 

Zn por causa da não detecção dos demais elementos em um dos procedimentos aplicados. 

Elevada recuperação (86,62%) foi obtida para Zn pelo procedimento IR com V2O5 enquanto 

que a extração somente com radiação infravermelha foi baixa (55,52%). 

 

Tabela 25 - Determinação dos microelementos em amostra de leite de cabra em pó 

integral após digestão por IR, IR com V2O5 e forno de micro-ondas (MW). 

a: LQ = (mg L-1) 
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Elemento 

% de Recuperação em função do MW  

Amostra - Leite de Cabra em pó 

Integral 

IR IR com V2O5 

Al - - 

Fe - - 

Cu - - 

Mn - - 

Zn 55,52 86,62 

Pb - - 

Ca 86,14 113,7 

K 76,13 93,86 

Mg 100,93 124,30 

Na 75,41 92,77 

P 95,07 116,30 

 

 

Por causa das recuperações, de uma maneira geral, terem sido elevadas, não se 

pode inferir que o tipo de gordura diferente do leite de cabra influenciou na extração dos 

elementos. 

Além da comparação com o os teores obtidos após digestão em forno de micro-

ondas com cavidade, avaliou-se a exatidão dos procedimentos IR e IR com V2O5 por meio de 

material certificado de leite em pó integral Milk Powder NCS ZC73015 (China National 

Analysis Center for Iron & Steel 2010). 

Os resultados são mostrados nas Tabelas de 27 a 30 comparando os valores 

absolutos e na forma de percentagem de recuperação em função dos valores de referência. Os 

procedimentos de extração por infravermelho também foram avaliados empregando-se 1 g de 

amostra.  

 

 

 

Tabela 26 - Percentagem de Recuperação dos procedimentos IR e IR com V2O5 

para amostra de leite de cabra em pó integral, considerando a digestão MW como 

referência. 
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Macroelementos 

(% m m
-1

) 

% Recuperação em função do material 

certificado 

IR 
IR com V2O5 

(1g) 

IR com V2O5 

(2g) 

Ca  67,02 106,34 109,57 

K 73,60 112,00 113,12 

Mg 66,67 109,37 110,42 

Na 76,60 112,34 111,28 

P 94,74 130,79 146,05 

 

 

Avaliando as Tabelas 27 e 28, percebe-se que os valores são concordantes com o 

material certificado para quase todos os macroelementos, com exceção de Ca e Mg no 

procedimento IR e fósforo no IR com V2O5. Destaca-se também que os menores desvios entre 

as medidas foram para os procedimentos IR com V2O5. 

 

 

 

 

 

 

 

Macroelementos 

(% m m
-1

) 

Procedimentos Adotados  

IR 
IR com V2O5 

(1g) 

IR com V2O5 

(2g) 
Certificado 

Ca  0,63 ± 0,04 1,00 ± 0,01 1,03 ± 0,01 0,94 ± 0,03 

K 0,92 ± 0,07 1,40 ± 0,02 1,414 ± 0,001 1,25 ± 0,05 

Mg 
0,064 ± 

0,003 
0,105 ± 0,001 0,106 ± 0,001 

0,096 ± 

0,007 

Na 0,36 ± 0,02 0,528 ± 0,001 0,523 ± 0,003 0,47 ± 0,03 

P 0,72 ± 0,06 0,994 ± 0,003 1,11 ± 0,01 0,76 ± 0,03 

Tabela 27 - Resultados obtidos para os macroelementos após digestão pelos 

procedimentos IR e IR com V2O5 na digestão de material certificado Milk Powder 

NCS ZC73015, N=2. 

Tabela 28 - Percentagem de recuperação dos macroelementos dos procedimentos IR e 

IR com V2O5 em função dos valores de referência do material certificado Milk Powder 

NCS ZC73015. 
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Microelementos 

(µg g
-1

) 

Procedimentos Adotados  

IR 
IR com V2O5 

(1g) 

IR com V2O5 

(2g) 
Certificado 

Al  1,59 ± 0,89 1,18 ± 0,36 0,99 ± 0,04 - 

Fe 0,40 ± 0,11 0,69 ± 0,04 1,93 ± 0,08 7,8 ± 1,3 

Cu < 0,010 
a
 < 0,010 

a
 < 0,010 

a
 0,51 ± 0,13 

Mn < 0,002
 a
 < 0,002

 a
 < 0,002

 a
 0,51 ± 0,17 

Zn 15,06 ± 0,72 29,84 ± 0,74 29,02 ± 0,02 34 ± 2 

Pb < 0,010 
a
 0,72 ± 0,13 0,30 ± 0,02 0,07 ± 0,02 

 

 

 

 

Microelementos 

(% m m
-1

) 

% Recuperação em função do material 

certificado 

IR 
IR com V2O5 

(1g) 

IR com V2O5 

(2g) 

Al  - - - 

Fe 5,13 8,85 24,74 

Cu - - - 

Mn - - - 

Zn 44,29 87,76 85,85 

Pb - 1028,57 428,57 

 

 

Em relação aos microelementos (Tabelas 29 e 30), somente a determinação de Zn 

do procedimento IR com V2O5 teve recuperação aceitável, em torno de 85%. As elevadas 

recuperações de Pb é por causa da baixíssima concentração no material certificado (0,07 µg g
-

1
).  

Os procedimentos de extração por infravermelho apesar de variar em exatidão 

dependendo do elemento estudado é uma alternativa promissora para laboratórios que 

utilizam somente forno de micro-ondas com cavidade, pois é de fácil implementação e a 

lâmpada de tungstênio vendida comercialmente é de baixo custo. 

Tabela 29 - Resultados obtidos para os microelementos após digestão pelos 

procedimentos IR e IR com V2O5 na digestão de material certificado Milk Powder 

NCS ZC73015, N=2. 

Tabela 30 - Percentagem de recuperação dos microelementos dos procedimentos IR e 

IR com V2O5 em função dos valores de referência do material certificado Milk Powder 

NCS ZC73015. 

a: LQ = (mg L-1) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio dos estudos da pré-digestão e da acidez residual, se conheceu melhor as 

condições que norteiam as novas estratégias investigadas. O uso de planejamentos fatoriais foi 

útil na identificação da faixa de trabalho das variáveis estudadas e da forma como esses 

fatores afetam o sistema. 

O sistema combinado IR-MW permitiu a digestão de massas de amostra de até 1 

g, obtendo-se boas precisões nas medidas dos diferentes procedimentos utilizados para a 

maioria dos elementos determinados. Para o procedimento IR-MW A, a exatidão foi 

confirmada com material de referência certificado de leite em pó. Em relação aos 

procedimentos IR-MW B e C, as percentagens de recuperação foram variadas dependendo do 

elemento e da amostra. 

A extração assistida por radiação infravermelha, IR, e IR com V2O5, possibilitou a 

digestão de 2 g de amostra. A precisão e exatidão desses procedimentos variaram de acordo 

com o elemento e a amostra. Todavia, a determinação de alguns elementos só foi possível por 

meio desses procedimentos como, por exemplo, a detecção de Mn na amostra de leite de 

cabra em pó integral. 

A detecção de Mn na amostra de leite em pó desnatado e Fe no leite em pó 

integral não enriquecido só foram possíveis com o procedimento IR com V2O5, reforçando, o 

papel auxiliador desse reagente na oxidação da matéria orgânica. 

 A determinação de Cu na amostra de leite em pó desnatado só foi possível por 

meio do uso de uma maior quantidade de massa de amostra, demonstrado pelo método 

combinado IR-MW e extração assistida por radiação infravermelha (IR) e IR com V2O5. 

De um modo geral, dependendo do analito e de seu teor na amostra, sua 

determinação ou melhora na detecção por ICP OES só é possível quando se usa maiores 

quantidades de massa de amostra. E quando se trabalha em sistema aberto e somente com 

ácido nítrico, o uso de V2O5 é fundamental na mineralização da amostra e na recuperação de 

alguns elementos. 

O uso da radiação infravermelha no auxilio de digestão de maiores massas de 

amostra é uma alternativa promissora para laboratórios que utilizam somente forno de micro-

ondas com cavidade. 
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