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RESUMO 

 A química analítica busca sempre aperfeiçoar as metodologias de análise visando a 

redução de tempo e do uso de reagentes e de tempo, sem perder a eficácia dos métodos. 

Devido a isso estão sendo estudadas novas metodologias de preparo de amostra que 

possibilitem a utilização de maiores massas de amostra, que sejam rápidas e de baixo custo. 

Neste trabalho foi desenvolvido um método de preparo de amostra assistido por radiação 

infravermelha, para a análise de amostra de polpa de jenipapo por espectrometria de emissão 

óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). Foi estudada a influência do volume 

de ácido nítrico, da massa de amostra e do tempo de exposição à radiação infravermelha 

através de planejamento experimental pelo modelo Box-Behnken. As condições ótimas para a 

extração foram 2 g de amostra, 8 mL de ácido nítrico e 15 min de aquecimento. Foram 

analisados os minerais Cu, Fe, Mn e Zn. Para a verificação da exatidão do método foi 

utilizado material de referência de farinha de soja. A metodologia proposta é de simples 

execução e se mostra bastante eficaz para extração de Fe e Cu em amostras orgânicas 

complexas como o genipapo, além de apresentar baixo custo e alta frequência analítica. Este 

método deve ser melhor estudado para que seja possível a quantificação de outros 

microminerais. 

Palavras-chaves: massa de amostra, baixo custo, rápido. 
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ABSTRACT 

 

 Analytical chemistry always seeks to improve the analysis in order to reduce the use of 

reagents and the time spent, without losing the effectiveness of the methods. Due to this, new 

methodologies of sample preparation are being studied that allow the use of larger sample 

masses, which are fast and inexpensive. In this work, a method of preparation of infrared - 

assisted sample was developed for the analysis of the genipap pulp sample by inductively 

coupled plasma optical emission spectrometry (ICP OES). The influence of nitric acid 

volume, sample mass and time of exposure to infrared radiation was studied through Box-

Behnken desing. The optimum conditions for extraction were 2 g of sample, 8 ml of nitric 

acid and 15 minutes of heating. The minerals Fe, Cu, Zn and Mn were analyzed. For the 

validation of the method accuracy, certified soybean meal reference material was used.  

The proposed methodology of simple execution and very effective demonstration for the 

extraction of Fe and Cu for complex organic samples like the genipapo, in addition to low 

cost and high analytical frequency. This method must be better studied so that it is possible to 

quantify other microminerals. 

Keywords: sample mass, low cost, fast. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A análise química de alimentos é de grande importância para a caracterização de seus 

componentes e a funcionalidades de cada alimento para a manutenção da saúde humana. 

Dessa maneira, se faz necessário o estudo de novas metodologias de análise mais simples, 

baratas e eficientes. 

 Em uma metodologia de análise a etapa que agrega maiores custos e consome maior 

quantidade de tempo é a de preparo de amostra. Isso ocorre, porque as técnicas de análises 

têm evoluído muito rapidamente, e acabam por conseguir analisar varias amostras em 

pouquíssimo tempo, como a espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente 

acoplado (ICP OES) e a espectrometria de absorção atômica com chama (FAAS), assim 

tornando o preparo de amostra uma etapa limitante para toda a análise. Devido a isso, novas 

metodologias de preparo de amostras têm surgido para suprir essa deficiência, visando 

diminuir a quantidade de reagentes utilizados, o tempo de preparo e os limites de detecção e 

quantificação, além de melhorar a representatividade da alíquota em relação a amostra como 

um todo. (KRUG, 2008). 

 Uma das técnicas de preparo de amostra mais utilizada na atualidade é a digestão 

assistida por radiação micro-ondas em sistema fechado, pois evita contaminações e perdas por 

volatilização, além diminuir os resíduos gerados, uma vez que utiliza pequenas quantidades 

de reagentes em relação a outras técnicas. No entanto uma  

das desvantagens dessa técnica é a utilização de pequena massa de amostra (0,1 – 0,5 g), 

principalmente em amostras com alto teor de carbono, pois os gases gerados nas reações 

podem aumentar muito a pressão dos fracos provocando explosões. Isso é um problema 

quando se trabalha com amostras heterogêneas, devido ao fato de que utilizando pequenas 

massas tem-se uma grande chance da amostragem não ser representativa, aumento o desvio-

padrão entre as replicatas. Outro problema está relacionado ao limite de detecção, pois de 

acordo com a técnica disponível, a utilização de pequenas massas pode impossibilitar a 

quantificação. Com a utilização de maiores massas isso é facilitado, pois há a concentração do 

analito em solução, sendo então possível a determinação por técnicas menos sensíveis 

(KRUG, 2008). 
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 Gouveia et al. (2000) propôs a utilização da radiação infravermelha como fonte de 

aquecimento para extração de Zn, Cu, Mn, Sr em amostra de fígado bovino por via úmida em 

sistema aberto para análise em espectrometria de absorção atômica por chama (FAAS) e 

espectrometria de absorção atômica em forno de grafite (GFAAS). Essa técnica se mostrou 

bastante eficiente para a extração desses elementos visto que a radiação infravermelha permite  

a utilização de maiores massas de amostras e demanda um menor tempo de digestão. Dantas 

et al. (2013) utilizou a radiação infravermelha associada ao micro-ondas para a digestão de 

amostras orgânicas complexas para a análise em ICP OES, na qual conseguiu-se aumentar a 

massa de amostra para 1 g e foi possível a determinação de analitos em baixa concentrações.  

 Tendo em vista a eficácia da radiação infravermelha na digestão de matéria orgânica e 

a importância de saber a composição nutricional dos alimentos, este trabalho propõe-se a 

estudar a aplicação da radiação infravermelha como fonte de aquecimento na extração de 

minerais em amostra de polpa de jenipapo para análise dos minerais Fe, Cu, Mn e Zn por 

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

 O sistema proposto tem como vantagem a utilização de grande quantidade de amostra, 

assim fazendo com que as alíquotas utilizadas representem bem toda a amostra, e permitindo 

a detecção de analitos em baixa concentração. Também é um método rápido permitindo a 

extração de várias amostras em poucos minutos, de baixo custo e simples operação. No 

entanto por ser de sistema aberto, acaba sendo inviável a quantificação de espécies voláteis.   
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 Desenvolver metodologia de preparo de amostra de jenipapo para análise de Cu, Fe, 

Mn e Zn por ICP OES utilizando a radiação infravermelha como fonte de aquecimento para a 

digestão da amostra. 

2.2. Objetivos específicos 

 Estudar os efeitos das variáveis massa de amostra, volume de ácido nítrico e tempo de 

exposição à radiação infravermelha na extração dos analitos realizando um 

planejamento experimental. 

 Escolher a melhor condição experimental 

 Verificar a exatidão do método proposto utilizando material de referência. 

 Quantificar os elementos Fe, Cu, Mn, e Zn por espectrometria de emissão ótica com 

plasma indutivamente acoplado (ICP OES).  
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Preparo de amostras  

 Realizar uma análise em química analítica é realizar uma investigação aplicando 

metodologia apropriada e validada que tem como objetivo a identificação ou quantificação do 

analito (CITAC/EURACHEM GUIDE, 2002). Na maioria dos casos, uma análise química 

tem as seguintes etapas: definição do problema, escolha do método, amostragem, pré-

tratamento da amostra e separação, preparo da amostra, calibração, medida, avaliação e ação 

(KRUG, 2008). 

  A etapa de preparo de amostra é de grande importância na análise quantitativa de 

elementos inorgânicos em concentrações traço pois, na maioria dos casos, não se pode 

analisar de forma direta in situ essas substâncias devido à limitação de instrumentação para 

esse tipo de análise. No entanto, a etapa de preparo de amostras é geralmente considerada a 

etapa mais lenta da metodologia analítica, de maior custo e inserir a maior quantidade erros 

em uma metodologia analítica. (KRUG, 2008). 

 Antes de iniciar a aplicação de um método de preparo de amostra devem-se levar em 

conta alguns aspectos muito importantes para a análise química. Estes são: a natureza da 

amostra; a faixa de concentração do elemento a ser determinado; a técnica de determinação 

escolhida; e a precisão e exatidão desejadas. O preparo de amostra também é necessário, pois 

em muitas análises se faz necessário à eliminação de interferentes ou a transformação da 

amostra para que esta se torne compatível com o equipamento de detecção que será utilizado. 

Em métodos que utilizam técnicas como a espectrometria de absorção atômica com chama 

(FAAS), espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS) e a 

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

da amostra é geralmente essencial, pois esta visa à transformação da amostra, frequentemente 

sólida, em solução onde a matéria orgânica e inorgânica da amostra é decomposta. (KRUG, 

2008). 

 

 No preparo da amostra por via úmida, utiliza-se de ácidos minerais e aquecimento para 

realizar essa transformação na amostra. Os ácidos minerais atuam principalmente na 

decomposição da matéria orgânica, pois esta geralmente prejudica a utilização de métodos 

espectrométricos como o ICP OES. (KRUG, 2008). 
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 Os ácidos utilizados podem ter poder oxidantes de moderado a forte, e podem ser 

utilizados isoladamente ou em uma mistura de ácidos. O ácido nítrico é bastante utilizado, 

pois é um ácido forte, possui um alto poder oxidante e possui uma baixa viscosidade, o que 

diminui a possibilidade de problemas de transporte nas análises, e é de fácil purificação. No 

entanto, esse ácido possui um baixo ponto de ebulição (~120 °C), o que é um problema para 

sistemas de decomposição abertos (à pressão atmosférica), pois a temperatura máxima 

alcançada se limita ao ponto de ebulição do ácido. A reação genérica e não balanceada de 

total oxidação dos compostos orgânicos por ácido nítrico é: 

 

                                 (CH2)n(s) + HNO3(aq)  → CO2(g) + H2O(g) + NO(g)                               (1) 

 

 A digestão pode ser realizada em sistema aberto ou fechado, em sistemas abertos as 

fontes de aquecimento mais comuns são chapa aquecedora e bloco digestor. A decomposição 

em sistema aberto tem a vantagem de permitir a utilização de maiores massas de amostra que 

os sistemas fechados, podendo aumentar a representatividade da amostragem, além de ser 

mais seguro para o analista. No entanto a decomposição de amostra em sistema aberto 

necessita uma maior atenção do analista, pois em muitos casos há a necessidade de reposição 

de reagente, gerando a utilização de grande quantidade destes, normalmente requer um maior 

tempo e pode levar a perda de elementos voláteis e maiores contaminações. (KRUG, 2008). 

3.2. Radiação infravermelha 

 A radiação infravermelha é parte da radiação eletromagnética contida no intervalo de 

1000 a 700 nm (Figura 1). Esta é uma radiação não ionizante, logo não provoca quebra de 

ligação, e é responsável, principalmente, por gerar o movimento de vibração nas moléculas. 

Esta radiação não é visível, mas é percebida pelos termorreceptores como “calor” 

(SKOOG,1998). 
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Fonte: Alkailampadas, 2016. 

 

 Lâmpadas halógenas podem ser utilizadas como fontes de radiação infravermelha. 

Nessas lâmpadas, um filamento de tungstênio é aquecido dentro de um bulbo de quartzo com 

gás (Br2 ou I2). Quando aquecido, o filamento libera alguma quantidade de tungstênio em 

forma de vapor, esse vapor se dirige para a região mais próxima da parede do bulbo onde se 

tem menores temperaturas, antes de chegar na parede do bulbo o vapor de tungstênio reage 

com o gás de halogênio formando haleto de tungstênio. Este segue em direção ao filamento e 

por conta da temperatura, o haleto se dissocia e o tungstênio se deposita de volta no filamento 

(Figura 2).  Este ciclo dura por toda a vida útil da lâmpada. A emissão dessas lâmpadas chega 

a ser de 90% na região do infravermelho. (Philips, 2016) 

Fonte: Autor, 2016. 

 

 

  

Figura 2 - Interior da lâmpada de infravermelho.  

Figura 1 - Espectro eletromagnético. 
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A radiação infravermelha é empregada na química analítica na secagem de amostras 

sólidas com temperaturas mais amenas para evitar degradação e volatilização de compostos 

(SKOOG, 1998). Também é utilizada na purificação de ácidos para análise de traços pelo 

método de destilação antes do ponto de ebulição (sub-boiling distillation) que utiliza a 

radiação para evaporar o ácido a ser purificado (Kuehner et al.,1972). E na dessolvatação de 

aerossóis durante o processo de nebulização da amostra em ICP OES e ICP MS, o qual 

diminui a quantidade de solvente contida nos aerossóis antes de chegar ao plasma (SCHRÖN 

& MÜLLER, 1997). 

 No entanto, nos últimos anos, a radiação infravermelha sendo usada como fonte de 

aquecimento no preparo de amostras. Em um dos primeiros trabalhos que utilizam a radiação 

infravermelha como fonte de aquecimento em extrações, Gouveia et al. (2001) utilizaram três 

lâmpadas halógenas para realizar a decomposição parcial de amostras fígado bovino in natura 

para extração de micronutrientes e subsequente análise em espectrometria de absorção 

atômica por chama (FAAS) e espectrometria de absorção atômica em forno de grafite 

(GFAAS). A exatidão do método foi verificada utilizando material certificado de fígado 

bovino e folhas de maçã, e a recuperação foi satisfatória para Zn, Cu, Mn, Sr. Os teores de 

cobre e manganês obtidos foram comparados aos obtidos utilizando decomposição assistida 

por micro-ondas com cavidade, onde foi possível perceber a eficiência do novo método em 

extrair metais em baixa concentração de amostras orgânicas complexas.  No sistema proposto 

obteve-se menores valores de desvio padrão em comparação ao micro-ondas devido ao fato de 

usar maiores massas de amostra. 

 Dantas et al. (2013) utilizaram a radiação infravermelha combinada à radiação micro-

ondas. A metodologia consistia em uma digestão prévia utilizando a radiação infravermelha, o 

que permitiu a utilização de 1,0 g de amostra. A amostra pré-digerida era conduzida no 

mesmo frasco para o forno de micro-ondas onde se completava a digestão. Neste trabalho, os 

elementos Al, Ca, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Na, P e Zn  foram determinados por ICP OES. A 

exatidão do método foi confirmada utilizando material de referência certificado de leite em pó 

integral, os dados da digestão das amostras pelo método proposto (IR-MW) foram 

comparados com os obtidos a partir de digestão realizada somente em forno micro-ondas. 
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3.3. Jenipapo 

 Jenipapeiro (Genipa americana l.) é encontrado em toda a América tropical, tanto 

cultivado como em estado espontâneo. Está presente no Norte e Nordeste brasileiros, 

geralmente em regiões de alta umidade e com solo encharcado (Cavalcante, 1974). 

 O fruto do jenipapeiro (Figura 3) é uma baga subglobosa de 8 a 10 cm de 

comprimento e 6 a 7 cm de diâmetro, apresenta casca mole, parda ou pardacento-amarelada, 

membranosa, fina e enrugada quando maduro. A polpa apresenta coloração parda, sucosa, 

doce e mole envolvendo numerosas sementes, que se encontram juntas na parte mais interna 

do fruto. Essas sementes são fibrosas, albuminadas, castanho-escuras, de 6 mm a 12 mm, 

comprimidas e achatadas (Santos, 1978; Blossfeld, 1967). 

 

Fonte: Palmeiras e Plantas, 2016. 

 

 Figueiredo et al. (1969) caracterizaram a polpa do fruto e o descreveram como um 

fruto de baixa acidez, elevada umidade, baixo teor de proteína e lipídio, alto teor de açúcares, 

regular teor de ferro, boa taxa de cálcio e fósforo, alto conteúdo de taninos, e apenas traços de 

vitamina C e pectina. Ainda sobre a composição do fruto, Souza et al. (2007) relata que este é 

uma fonte expressiva de minerais, principalmente potássio e ferro. 

 O jenipapo é utilizado principalmente na alimentação de forma in natura, em 

compotas e licores, podendo também ser utilizado para produção de vinhos e uso medicinal, 

além de possuir um importante corante natural de cor azul-escuro, que tem como princípio 

ativo a genipina, substância que se liga a proteínas e gera a cor típica desse corante.A 

composição deste fruto (Tabela 1) é descrita no Estatuto Nacional da Despesa Familiar 

(ENDEF, 1999). 

 

Figura 3 - Jenipapo. 
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Tabela 1 - Composição do jenipapo. 
 

Composição do jenipapo (em 100g de fruto) 

Conteúdo energético (kcal) 113 

Proteínas (g) 5,20 

Lipídios (g) 0,30 

Carboidratos (g) 25,70 

Fibras (g) 9,40 

Umidade (g) 67,6 

Cinzas (g) 1,20 

Cálcio (mg) 40,00 

Fósforo (mg) 58,00 

Ferro (mg) 3,60 

Retinol (µg) 30,00 

Vitamina B1 (mg) 0,04 

Vitamina B2 (mg) 0,04 

Niacina (mg) 0,50 

Vitamina C (mg) 33,00 

Fonte: ENDEF, 1999. 

3.4. Minerais 

 Os minerais são nutrientes essenciais para a garantia do equilíbrio metabólico e saúde 

do ser humano. Presentes em abundância ou em pequenas quantidades no organismo, são em 

sua grande maioria metais que estão ligados a algum composto orgânico, formando um 

quelato, geralmente enzimas, hormônios e proteínas.  

 Cerca de 5% do corpo humano é mineral, do qual a grande maioria desse valor é 

representado por cálcio e ferro. Para que haja consciente ingestão de minerais através da 

alimentação se faz necessário a análise de composição alimentar, além definição dos valores 

da Ingestão Diária Recomendada (IDR). (Aditivos & Ingredientes, 2015; ANVISA, 2005).  

3.4.1. Ferro (Fe): 

 O ferro é um dos principais nutrientes presente no corpo humano, pois este é essencial 

no transporte de oxigênio bem como na produção de hemoglobina e outras proteínas e 

enzimas como a mioglobina e a catalase, respectivamente. O ferro no organismo é estocado 



21 

 

pela ferritina, cuja concentração pode ser um indicador do nível de ferro no organismo. A 

concentração normal de ferritina no corpo é de 50 a 250 µg L-1. A falta de ferro no organismo 

pode gerar anemia e deficiência no sistema imunológico. O consumo diário de ferro deve ser 

de 14 mg para um adulto. (Aditivos & Ingredientes, 2015; ANVISA, 2005) 

 

3.4.2. Cobre (Cu): 

 A concentração de cobre no organismo de um homem adulto é de 1,14 mg kg-1 e 

recomenda-se a ingestão de no mínimo 900 µg dia-1. O cobre é necessário, pois facilita a 

absorção do ferro, é ótimo antioxidante e componente de diversas enzimas envolvidas na 

produção de energia celular, na formação de tecidos conectivos e na produção de melanina. A 

falta de cobre no organismo costuma provocar uma anemia não curada com o consumo de 

ferro, deficiência no crescimento e no sistema imunológico (Aditivos & Ingredientes, 2015; 

ANVISA, 2005). 

 

3.4.3. Zinco (Zn): 

 O zinco é de grande importância para o organismo humano, pois esse mineral é 

atuante no metabolismo celular. Cerca de 100 enzimas dependem do metal para realizarem 

reações químicas vitais, além disso o zinco tem papel no crescimento, na resposta imune do 

organismo, na função neurológica e na reprodução. A deficiência de zinco pode gerar atraso 

da maturidade sexual, deficiência no crescimento, diarreia crônica, pouco apetite e deficiência 

do sistema autoimune ou em caso extremo pode levar a arteriosclerose. A ingestão diária de 

um adulto de zinco deve ser de 7 mg (Aditivos & Ingredientes, 2015; ANVISA, 2005). 

3.4.4. Manganês (Mn): 

 O manganês está distribuído principalmente nos tecidos e líquidos do organismo 

humano. É um importante constituinte e ativador de enzimas, e tem ação hipoglicemizante, 

ação sobre o metabolismo das gorduras e de neurotransmissores, ação protetora das células 

hepáticas, papel na biossíntese das proteínas e dos mucopolissacarídeos das cartilagens. A 

deficiência de manganês pode levar a anormalidades do esqueleto, disfunções reprodutivas, 

menor tolerância à glicose e alteração no metabolismo dos carboidratos e das gorduras. O 

consumo diário de manganês para um homem adulto deve ser de 2,3 mg. (Aditivos & 

Ingredientes, 2015; ANVISA, 2005). 
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3.5. Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP 

OES) 

 A ICP OES é uma técnica multielementar, capaz de determinar mais de 70 elementos 

em menos de 2 min dependendo do equipamento utilizado. O princípio da técnica se baseia na 

excitação de elementos em um plasma de argônio. O plasma é um gás parcialmente ionizado 

constituído por elétrons, íons e partículas neutras, atingindo temperaturas que variam entre 

5000 e 8000 K e é mantido pela energia fornecida por uma fonte de radio-frequência de 27 ou 

40MHz. A energia dos elétrons e átomos de argônio excitados é usada para converter os 

átomos e as moléculas em um estado excitado. As espécies excitadas retornam ao estado 

fundamental, emitindo fótons que são medidos por um sistema de detecção. A técnica de ICP 

OES pode ser empregada com configuração radial ou configuração axial, com implicações 

sobre a sensibilidade e seletividade. Dependendo do arranjo instrumental limites de detecção 

podem ser da ordem de μg L-1, porém determinações na faixa de mg L-1 são mais frequentes 

(SKOOG, 2006). 

 Em geral, as amostras a serem analisadas por ICP OES devem estar na forma aquosa e 

livres de matéria orgânica, pois a presença de carbono na amostra pode interferir na análise 

por essa técnica. Por isso, é importante uma etapa prévia à detecção de preparo de amostras. 

3.6. Planejamento Experimental 

 Normalmente utiliza-se para a otimização de procedimentos experimentais uma série 

de testes univariados os quais são de fácil interpretação. No entanto, esses requerem muito 

tempo e reagentes e por variar uma fator de cada vez, negligenciam a possibilidade de 

interação entre as variáveis estudadas. Por esses motivos, para o processo de otimização de 

procedimentos experimentais, é mais apropriado a utilização de um planejamento 

experimental multivariado onde todos os fatores são variados simultaneamente, assim levando 

em consideração as interações entre as variáveis. Os resultados obtidos muitas vezes são de 

grande complexidade, por esse motivo são analisados por softwares que utilizam modelos 

matemáticos e estatísticos (Ferreira, 2007). 
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Um dos modelos de planejamento mais utilizado é o planejamento fatorial completo 

em dois níveis. Este faz com que os experimentos descrevam o planejamento como um cubo a 

partir de seus vértices (Figura 4). Devido a isso, os experimentos são os pontos extremos do 

planejamento e quando uma situação extrema pode causar algum risco ao analista ou 

prejudicar os experimentos, pode-se modificar as variáveis estudadas ou o planejamento 

utilizado (Ferreira, 2007). 

Fonte: UFSC, 2016. 

 Pode-se utilizar como alternativa, o modelo Box-Behnken, que é um planejamento 

fatorial incompleto em três níveis e por esse motivo necessita de um maior número de 

experimentos para otimizar uma mesma metodologia (Figura 5). No entanto, se utiliza do 

ponto médio, representado pelas arestas, para descrever o mesmo cubo que o planejamento 

fatorial descreve, assim retirando os riscos de utilizar o planejamento fatorial completo 

(Ferreira, 2007).  

Fonte: Researchgate, 2016. 

 

Figura 5 - Visão gráfica do planejamento experimental Box-Behnken. 

Figura 4 - Visão gráfica do planejamento experimental fatorial completo. 
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3.7. Função Desejabilidade 

 Em análises onde se tem várias respostas, como em métodos espectrométricos em que 

é possível analisar mais de um analito simultaneamente, se faz necessário utilizar uma 

ferramenta que auxilie a interpretação dos dados para obter um resultado que leve em 

consideração todas as respostas (Ferreira, 2007). 

 A função desejabilidade é um método estatístico e matemático que relacionam todas as 

respostas obtidas em experimento, convertendo-as em valores entre 0 e 1, onde zero é a 

resposta totalmente indesejável e um é a resposta desejável. Isso é realizado a partir da 

equação a seguir, que calcula a desejabilidade individual (di): 

� =
{  
   �   � < �                                                       
(� − �� − �)�  �  � ≤ � ≤ �                                                   

 �  � > �                                                         
 

 Onde y é a resposta real, L é a menor resposta aceitável e T é a melhor resposta que se 

deseja. Pode ser dado um peso para a resposta através do expoente s. 

 Após o cálculo da desabilidade individual é calculada a desejabilidade geral 

agrupando todas os valores de di em uma média geométrica: 

� = √ × × …× ��                                                    

(Ferreira, 2007). 
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23 cm 

30 cm 

36 cm 

  26,2 cm 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1.  Amostras 

 As amostras do fruto jenipapo (Genipa americana) foram coletadas no dia 15 de 

fevereiro de 2016 na cidade de Caucaia - Ce. Os frutos foram secos em liofilisador e moídos 

usando gral e pistilo. 

4.2. Reagentes 

 Para o preparo das soluções foi utilizada água ultrapura (resistividade 18, 2 MΩ cm) 

obtida de um sistema de purificação Milli-Q (Millipore, USA). Para a digestão das amostras, 

utilizou-se HNO3 65 % m m-1 (Vetec, Rio de Janeiro, Brasil). As vidrarias foram 

descontaminadas por imersão em banho de ácido nítrico 10% v v-1, por 24 horas, em seguida 

enxaguadas com água ultrapura e postas para secar a temperatura ambiente. 

4.3. Instrumentação 

 O sistema de preparo das amostras (IR) foi montado no Laboratório de Estudos em 

Química Aplicada (LEQA) e consiste em uma estante de alumínio de 23 cm de comprimento, 

36 cm de largura e 26,2 cm de comprimento com capacidade para 28 tubos de ensaio de vidro 

com diâmetro de 2,7 cm. Para este trabalho, somente os 14 espaços centrais foram utilizados 

nas digestões. O comprimento dos tubos utilizados é de 24,5 cm.  Uma lâmpada halógena de 

tungstênio (750W, FLC, China) com 30 cm, utilizada como fonte de radiação infravermelha, 

foi colocada sob o centro da estante (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor, 2016. 

 

Figura 6 - Sistema utilizado para preparo de amostra. 
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As determinações de Cu, Fe, Mn e Zn foram realizadas em um espectrômetro de 

emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, ICP-OES (ICAP 6000 THERMO 

SCIENTIFIC) que opera em visão axial e radial com sistema sequencial de detecção. Os 

parâmetros operacionais do equipamento empregados para as medidas dos analitos nas 

amostras de jenipapo estão descritos na Tabela 2. 

Tabela 2 - Condições operacionais do ICP OES para determinação de Cu, Fe, Mn e Zn. 

Parâmetros operacionais do ICP OES 

Visão Axial 

Nebulizador  Concêntrico  

Câmara de nebulização Ciclônica 

Potência RF (W) 1200 

Taxa da bomba de limpeza (rpm) 50 

Taxa da bomba de análise (rpm) 30 

Fluxo de gás auxiliar (L min-1) 0,5 

Tempo de estabilização da bomba (s) 5 

Comprimento de onda de leitura do Cu (nm) 324,7 

Comprimento de onda de leitura do Fe (nm) 238,2 

Comprimento de onda de leitura do Mn (nm) 257,6 

Comprimento de onda de leitura do Zn (nm) 202,5 

Fonte: Autor, 2016. 

4.4. Procedimento experimental 

Na otimização do processo de digestão parcial das amostras, utilizou-se como variáveis a 

massa de amostra, o tempo de exposição à radiação infravermelha e o volume de ácido 

nítrico. Montou-se um planejamento fatorial completo com ponto central em dois níveis, mas 

ao realizar os primeiros experimentos, observou-se a carbonização da amostra nos pontos 

extremos do planejamento. Por esse motivo, modificou-se para o planejamento experimental 

Box-Behnken. Os pontos do planejamento experimental Box-Behnken estão descritos na 

Tabela 3. 
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Tabela 3 - Planejamento experimental Box-Behnken. 

Experimento Volume de HNO3 (mL) Tempo (min) Massa (g) 

1 6 15 2 

2 6 5 2 

3 6 15 1 

4 6 5 1 

5 8 10 2 

6 4 10 2 

7 8 10 1 

8 4 10 1 

9 8 15 1,5 

10 4 15 1,5 

11 8 5 1,5 

12 4 5 1,5 

13 6 10 1,5 

Fonte: Autor, 2016. 

As amostras foram pesadas, posicionadas no interior dos tubos de digestão e em seguida 

HNO3 65% m m-1 foi adicionado. O tubo contendo a mistura foi agitado com auxílio de 

agitador tipo Vórtex para uma melhor homogeneização. A mistura foi submetida à radiação 

infravermelha para que fosse realizada a extração. Após esta etapa, as amostras foram 

filtradas em papel de filtro quantitativo e os filtrados foram transferidos para tubos de falcon 

de 50 mL e aferidos para 25 mL com água ultrapura. Os extratos obtidos foram diluídos de 

1:10 e foi adicionado padrão Fe, Cu, Mn e Zn de maneira que a concentração final de padrão 

foi de 2 mg L-1, assim buscando manter os valoras de concentração encontrados dentro da 

curva analítica utilizada.  A curva utilizada é apresentada na Figura 7.  
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Figura 7 - Curvas analíticas dos minerais analisados. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

A mesma metodologia foi utilizada para realizar o preparo da melhor condição 

experimental para amostra de polpa de jenipapo liofilizada e para o material de referência 

certificado Embrapa Pecuária Sudeste MRC 15: Farelo de soja. As condições utilizadas na 

extração foram, 2g de amostra, 8 ml de HNO3 65% m m-1 e 15 minutos de aquecimento.
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. Avaliação do planejamento experimental 

Para otimização do processo de preparo de amostra, foram estudadas as variáveis volume 

de ácido nítrico, massa de amostra e tempo de exposição à radiação infravermelha utilizando 

planejamento fatorial Box-Behnken e tendo como resposta a concentração dos elementos. 

O planejamento experimental Box-Behnken foi escolhido porque quando aplicou-se 

planejamento fatorial completo, a amostra carbonizou ao realizar a digestão em pontos com o 

mínimo de ácido e o máximo de massa de amostra.  O planejamento Box-Behnken não utiliza 

pontos extremos, evitando assim fenômenos como esse.  

Foi utilizada a função desejabilidade para correlacionar as concentrações obtidas nas 

medidas de todos os minerais analisados e, assim, expressar um resultado de fácil 

interpretação que demonstre a melhor condição de análise para todos analitos.  Nas Figura 8, 

9 e 10 estão as superfícies de resposta obtidas com o planejamento experimental. 

 

Fonte: Autor, 2016. 

Figura 8 - Superfície de resposta Tempo vs Volume de ácido nítrico. 
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Fonte: Autor, 2016. 

Fonte: Autor, 2016.  

Figura 9 - Superfície de resposta Tempo vs Massa de amostra. 

Figura 10 - Superfície de resposta Massa de amostra vs Volume de ácido nítrico. 
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A partir das superfícies das Figuras 9 e 10 é possível observar que a massa de amostra é 

uma variável importante, pois pequena massa de amostra pode dificultar a análise de 

micronutrientes por técnicas pouco sensíveis. Na superfície da Figura 8 é possível perceber 

que maiores tempos são necessários para se obter uma melhor extração dos minerais. Na 

Figura 9 vê-se que os resultados quando se utiliza menores massas, o resultado independe se o 

tempo de exposição é máximo ou mínimo. Porém, ao se utilizar maiores massa, um maior 

tempo de exposição à radiação gera melhor resultado. Na Figura 10 observa-se que para 

massas em torno de dois gramas a quantidade de ácido utilizado não é tão relevante, no 

entanto quando se usa menores massas, quantidades intermediárias de ácido são mais 

eficazes.  

De acordo com a análise das superfícies de resposta e com a evidência experimental de 

que com a utilização de menores volumes de ácido sobra maior quantidade de resíduo sólido 

da amostra, optou-se pelos seguintes valores otimizados: 2 g de amostra, 8 ml de ácido nítrico 

e 15 min de exposição à radiação infravermelha. 

5.2. Aplicação do método proposto em amostra de polpa de jenipapo  

A amostra de polpa de jenipapo seca e moída foi submetida ao método de preparo de 

amostra proposto, e os elementos Cu, Fe, Mn e Zn foram quantificados em ICP OES. Os 

resultados estão descritos na Tabela 3. 

Tabela 3 - Concentração dos minerais na amostra de jenipapo. 

Elementos 
Polpa de jenipapoa  

(mg kg-1) 

Polpa de jenipapob  

(mg 100g-1) 

Cu 103,51 ± 5,19 2,41 ± 0,12 

Fe 224,10 ± 10,45 5,22 ± 0,24 

Mn 294,68 ± 8,93 6,87 ± 0,21 

Zn 209,72 ± 1,73 5,04 ± 0,31 

a Matéria seca 
b Matéria úmida 
 
Fonte: Autor, 2016. 

 

A composição de micronutrientes do jenipapo foi pouco estudada assim limitando a 

comparação do presente trabalho com trabalhos já realizados. Santana et al. (2012) estudou a 
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folha, o caule e a raiz do jenipapeiro e viu que a absorção dos minerais é bastante influenciada 

pela concentração de cromo no solo, o que torna mais evidente que a composição mineral 

desse fruto deve ser bastante influenciada pelo local de cultivo. Souza et al. (2007) em sua 

pesquisa de mestrado estudou a composição química do jenipapo do recôncavo baiano (0,06 

mg 100g-1 de Cu; 0,32 mg 100g-1 de Fe; 0,04 mg 100g-1 de Mn e 0,05 mg 100g-1 de Zn) o que 

difere em muito do obtido neste trabalho, no entanto a Tabela 1 contem dados de referência 

do ENDEF e este apresenta a concentração de ferro de 3,6 mg 100g-1. A diferença entre o 

valor encontrado neste trabalho e o da Tabela 1 é de certa forma esperado, pois o teor de 

minerais em frutas depende do tipo de solo utilizado para o cultivo da planta, período de 

colheita, etc. 

5.3. Validação da exatidão do método proposto 

Para verificar a exatidão do método de preparo de amostra proposto, utilizou-se material 

de referência de farinha de soja, por não possuir material de referência de jenipapo ou de 

algum outro fruto semelhante. O material de referência foi submetido ao mesmo processo de 

preparo de amostra do jenipapo, e a determinação de Cu, Fe, Mn e Zn foi realizada por ICP 

OES. 

Tabela 4 - Determinação de Cu, Fe, Mn e Zn por ICP OES em material de referência de farelo 

de soja após preparo de amostras assistido por radiação infravermelha. 

Elementos 

 (mg kg-1) 

Embrapa Pecuária Sudeste MR 15: Farelo de soja 

Valor experimental Valor referência 

Cu 21,90 ± 7,25 21,00 ± 1,22 

Fe 247,04 ± 4,52 274,06± 22,30 

Mn 291,46 ± 5,49 31,37± 2,38 

Zn 89,89 ± 10,34 58,81± 2,88 

Fonte: Autor, 2016. 

Os teores de ferro e cobre experimental é estatisticamente semelhante aos de ferro e cobre 

na certificação do MR de acordo com o teste t de Student com confiança de 95%. Para o 

manganês e o zinco há diferença relevante nos resultados, o que indica que o método só é 

exato para a análise de ferro e cobre em ICP OES.  



33 

 

O método proposto também se mostrou bastante eficiente quanto a sua velocidade e 

praticidade. Nele pode ser digerido cerca de 14 amostras em 15 min utilizando apenas uma 

lâmpada infravermelha, sendo esse processo limitado apenas pelo processo de filtração que 

requer uma grande quantidade de filtros para o preparo seja efetuado rapidamente. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização da radiação como fonte de aquecimento em preparo de amostras orgânicas se 

mostra promissora, pois permite a extração de elementos não voláteis utilizando grande 

quantidade de massa de amostra, além de ser um método simples, rápido e de baixo custo.  

Através das ferramentas quimiométricas, foi possível perceber que a massa de amostra é 

uma variável muito importante para se otimizar o método de preparo de amostra assistida por 

radiação infravermelha. No entanto, no presente trabalho, esse método só foi eficaz para 

quantificação de Fe e Cu. Essa metodologia deve ser melhor estudada para que se desenvolva 

um método para análise de mais minerais em amostras orgânicas. 

Deve ser realizado, para a completa investigação da eficiência dessa metodologia, a 

análise de carbono residual, acidez titulável, de macrominerais e outros microminerais não 

estudados nesse trabalho. Também pode se realizar modificações na faixa de variação das 

variáveis estudadas visando melhorar a quantificação de Mn e Zn. E o estudo de outras 

variáveis como a potência da lâmpada utilizada. 
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