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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as metodologias desenvolvidas para 
a determinação de taninos hidrolisáveis, teor de compostos antioxidantes e conteúdo 
de aminoácidos totais em mel, café e suplementos de academia, respectivamente, 
empregando reflectância difusa, infravermelho próximo e análise por imagens como 
técnicas analíticas. Os métodos reflectométricos foram baseados em reações 
clássicas descritas na literatura, realizadas utilizando papel de filtro com barreiras 
hidrofóbicas como suporte sólido. Os modelos para determinação de compostos 
antioxidantes em amostras de café foram construídos a partir de medidas realizadas 
em espectrofotômetro NIR, aplicando modelos quimiométricos para quantificação. 
Para a determinação de aminoácidos totais em suplementos de academia, a 
determinação foi realizada utilizando duas técnicas: reflectância difusa e análise por 
imagens, a primeira seguiu o mesmo procedimento que os demais métodos 
reflectométricos, com o adicional do uso de um dispositivo USB, utilizado como fonte 
de aquecimento para a promoção da reação entre o analito e o reagente 
cromogênico, e a segunda baseou-se na análise de fotografias tiradas a partir de um 
aparelho celular com flash automático, e no uso do software ImageJ para a obtenção 
dos valores de absorbância. Em todos os métodos desenvolvidos foram realizados 
planejamentos experimentais para a otimização das variáveis. A determinação de 
taninos hidrolisáveis em amostras de mel foi realizada através da reação entre o 
analito (tanino hidrolisável) e o reagente cromogênico KIO3 (iodato de potássio), em 
meio de tampão acetato (pH 4,75), papel de filtro com barreiras hidrofóbicas, 
formando um produto colorido mensurável por reflectância difusa em 525 nm. O 
planejamento experimental empregado forneceu como volume ótimo para cada 
reagente 10 µL e as concentrações otimizadas de 3,1 x 104 mg L-1 de KIO3 e pH 
4,75. Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) obtidos foram 
respectivamente 12,2 e 40,8 mg L-1. A determinação de compostos antioxidantes em 
café foi realizada em funçao da quantificação de compostos fenólicos e flavonóides 
totais, além da determinação direta da capacidade antioxidante total, utilizando 
espectros de infravermelho próximo (NIR) para a construção de modelos 
quimiométricos capazes de predizer o comportamento de cada variável dentro do 
sistema. Os modelos construídos foram confrontados com valores de concentrações 
reais obtidos através da aplicação de um método espectrofotométrico comparativo 
para cada propriedade.  A principal vantagem da utilização da técnica NIR aplicando 
a quimiometria é a não necessidade de etapas de tratamento das amostras e 
também por se tratar de uma técnica não invasiva, preservando a integridade final 
da amostra. Foram obtidos bons resultados na separação das amostras através de 
modelos quimiométricos utilizando PCA (Principal Component Analysis) e 
quantificação dos analitos através de modelos PLS (Partial Least Squares). O 
método na determinação do conteúdo de aminoácidos em amostras de suplementos 
de academia mostrou-se rápido para a determinação, através do uso da reação 
entre os analitos (aminoácidos) e o reagente cromogênico ninidrina. Foram 
desenvolvidas duas metodologias para a determinação: reflectância difusa 
associada com spot test com barreiras hidrofóbicas e análise por imagem, formando, 
em ambos os casos, um produto colorido (púrpura de Ruhmann) mensurado em 570 
nm. O método de análise por imagem digital apresentou maior sensibilidade, porém 
esse não é um parâmetro importante para a comparação de metodologias, nesse 
caso, pois o teor de aminoácido nas amostras analisadas era elevado. O uso das 



 
 

barreiras hidrofóbicas permitiu a obtenção de um produto final mais homogêneo e 
com baixos valores de desvios nas triplicatas, aumentando a sensibilidade quando 
comparada com determinações por reflectância difusa na ausência das barreiras. A 
utilização do dispositivo USB na técnica de reflectância difusa proporcionou uma 
maior portabilidade ao método desenvolvido e uma maior rapidez na obtenção dos 
resultados. Os resultados obtidos foram satisfatórios para os dois métodos 
desenvolvidos e com relação aos resíduos finais, todos os quatro métodos 
desenvolvidos no decorrer do trabalho apresentaram valores negligenciáveis de 
formação de resíduos, característica de métodos ambientalmente amigáveis. 
 
Palavras-chave: Taninos hidrolisáveis, Espectroscopia de reflectância difusa, 
Dispositivo USB, mel, Capacidade antioxidante, Infravermelho próximo, Café, 
Análise por imagem digital, Suplementos alimentares/academia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study aims to present methodologies developed for the determination of 
hydrolysable tannin content of antioxidant compounds and content of total amino 
acids in honey, coffee and health supplements, in that order, using diffuse 
reflectance near infrared and analysis images as analytical techniques. The 
reflectométricos methods are based on classical reactions described in the literature 
conducted using filter paper as barriers hydrophobic solid support. The method for 
the determination of antioxidant compounds in coffee samples was constructed from 
measurements NIR spectrophotometer, applying chemometric models for 
quantification. For the determination of total amino acids in health supplements, the 
determination was carried out using two techniques: diffuse reflectance and analysis 
of images, the first followed the same procedure as the other reflectometric methods 
and the second was based on analysis of photographs taken from a mobile device 
with automatic flash, by using the ImageJ software for obtaining absorbance data. 
For all the methods developed experimental design for the optimization of the 
variables were performed. Determination of hydrolyzable tannins in honey samples 
was performed by reaction between the analyte (hydrolyzable tannin) and KIO3 
chromogenic reagent (potassium iodate), among acetate buffer (pH 4.75) in barrier 
filter paper hydrophobic, forming a colorful measurable product by diffuse reflectance 
at 525 nm. The experimental design provided as great volume for each reagent 10 L 
and concentrations optimized 3.1 x 104 mg L-1 KIO3 and pH 4.75. The Limits of 
detection (LOD) and quantification (LOQ) were obtained respectively 12,2 and 40,8 
mg L-1. The determination of antioxidant compounds in coffee was performed by 
quantification of phenolic and flavonoids, as well as direct determination of total 
antioxidant capacity using infrared spectra close (NIR) to build chemometric models 
capable of predicting the behavior of each variable within of the system. The models 
developed were compared with actual concentration values obtained by applying a 
comparative spectrophotometric method for each composition. The main advantage 
of the use of techniques such as NIR applying chemometrics is the need for 
treatment steps of the samples and also because it is a non-invasive technique, 
preserving the final integrity of the sample. Good results were obtained for the 
separation of samples through chemometric models using PCA (Principal 
Component Analysis) and quantification of analytes through PLS (Partial Least 
Squares) models. The method for the determination of amino acid content in samples 
of gymnasium supplements was shown to be rapid for the determination through the 
use of the reaction between the analytes (amino acids) and the chromogenic reagent 
ninhydrin. Two methodologies were used for the determination: diffuse reflectance 
associated with spot test with hydrophobic barriers and image analysis, in both 
cases, a color product (Ruhmann purple) measured at 570 nm. The digital image 
analysis method presented higher sensitivity, but this is not an important parameter 
for the comparison of methodologies, in this case, since the amino acid content in the 
samples analyzed was high. The use of the hydrophobic barriers allowed the 
obtaining of a more homogeneous final product with low values of deviations in the 
triplicates, increasing the sensitivity when compared with determinations by diffuse 
reflectance in the absence of the barriers. The results obtained were satisfactory for 
the two methods developed and in relation to the final residues, all four methods 
developed in the course of the work presented negligible residue formation values.  
 



 
 

Keywords: Hydrolysable tannins, Diffuse reflectance spectroscopy, Honey, USB 
device, Antioxidant capacity, Near infrared, Coffee, Digital image analysis, Food 
supplements / gym. 
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1.1. Considerações Gerais 

 

      Esta tese apresenta o desenvolvimento de métodos analíticos baseados nas 

técnicas de reflectância difusa, infravermelho próximo, reflectância difusa utilizando 

plataforma de papel com barreiras hidrofóbicas e dispositivo USB e análise por 

imagens digitais para a determinação dos diferentes analitos: taninos hidrolisáveis, 

compostos fenólicos, flavonóides e aminoácidos, alé da capacidade antioxidante em 

diferentes matrizes (mel, café e suplementos de academia). Considerações gerais 

sobre os estudos realizados são dadas a seguir. 

 

1.1.1. Alimentos 

 

      A preocupação com relação ao consumo dos mais variados tipos de 

alimentos não é algo novo, pelo contrário, há informações de 2500 anos com relação 

aos estudos sobre alimentos benéficos à saúde humana.  

      O princípio de Hipócrates afirmava:” deixe o alimento ser teu remédio e o 

remédio ser teu alimento”, dito há certa de 2500 anos, já dava indícios que certos 

tipos de alimentos apresentavam efeitos benéficos sobre a saúde (Casemiro 2014). 

      A qualidade de vida e a saúde constituem hoje uma das preocupações mais 

evidenciadas de alguns segmentos de consumidores, devido a três principais 

fatores: sedentarismo, alimentação incorreta e estresse, originando problemas sérios 

de saúde, como por exemplo, a obesidade, considerada um dos principais males da 

saúde atual. O avanço de conhecimentos no campo da saúde permitem 

compreender os malefícios originados por esse estilo de vida a médio e longo prazo, 

devido à presença de meios mais rápidos para a obtenção das informações entre os 

consumidores, originando maiores preocupações com relação à saúde, qualidade de 

vida e utilização de alimentos a favor da saúde (Oliveira e Cardoso 2010). 

     No cenário, atual verificado pelo crescente interesse com relação aos 

benefícios e malefícios originados pelo consumo de alimentos, verifica-se um 

crescente aumento de interesse dos conhecidos “alimentos funcionais”, objetivando 

a contribuição para a promoção da saúde física e mental do indivíduo (Annunziata e 

Vecchio, 2011; Granato et al., 2010). A escolha dos alimentos muitas vezes está 

relacionada com a influência que eles provocam no indivíduo com relação aos 

benefícios à saúde, como relata uma pesquisa realizada pela Health Focus em 30 
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países ao redor do mundo, revelando que uma média de 44 % dos consumidores 

brasileiros são influenciados por esse “fenômeno” (Oliveira e Fernandes 2004). 

      As análises de pesquisas com relação à alimentação e nutrição tem 

mostrado resultados controversos acerca da segurança e eficácia do consumo dos 

alimentos, nutrientes e suplementos, pois com o passar do tempo e o melhoramento 

das técnicas e descobertas surgem novos estudos que normalmente questionam 

estudos anteriores. O consumo de ovos, a citar como exemplo, foi restrito para a 

prevenção de riscos com relação à doenças cardiovasculares, porém, evidências 

científicas posteriores verificaram que havia uma mínima relação entre a restrição do 

consumo do alimento ovo e a redução nos riscos de derrames e doenças 

cardiovasculares (Hu et al., 1999; Dawber et al., 1982). O consumo de café já foi 

relacionado também como potencial causador da hipertensão, porém, em estudos 

posteriores foi verificado que embora o consumo de café esteja associado à 

alterações na corrente sanguínea, ele não apresenta um papel central no 

aparecimento da hipertensão (Klag et al., 2002). 

      As frutas, grãos e vegetais não escaparam da análise crítica realizada por 

(Howard et al., 2006). A dieta realizada na base desses alimentos, segundo médicos 

e nutricionistas, favorecem o controle de doenças cardiovasculares. Segundo um 

estudo realizado com 48000 mulheres, o consumo desses alimentos não reduziu 

significativamente a ocorrência de tais doenças (Howard et al., 2006). Além disso, a 

presença das substâncias denominadas flavonóides, presentes em frutas, alguns 

vegetais, chocolate, café e mel, podem contribuir para a diminuição do colesterol (Hu 

et al., 1998).  

 

1.1.2. Segurança alimentar 

 

      Com relação ao conceito de segurança alimentar verifica-se sua origem no 

início do século XX, ou seja, trata-se de uma prática relativamente nova e recente se 

comparada ao fato de a existência do conhecimento sobre diversos alimentos datar 

de 2500 anos. O conceito surgiu logo após a II Guerra Mundial, quando cerca de 

metade da Europa foi dizimada e sem condições reais de produção alimentar (Belik, 

2003) e desse modo, políticas continentais foram estabelecidas para que fosse 

garantido o acesso aos alimentos, independente da situação (Galeazzi, 1996). 
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      Assim, a Conferência Mundial de Alimentação, organizada pela FAO (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations), definiu que a segurança 

alimentar estaria presente quando “todos os indivíduos, independente do momento, 

obtivessem acesso físico e econômico a uma alimentação que seja segura, nutritiva 

e que atenda às necessidades nutricionais, proporcionando uma vida saudável” 

(FAO 1997). 

     O conceito de segurança alimentar não diz respeito somente à demanda e 

existência de alimentos para suprir as necessidades de uma nação, mas também 

relaciona-se com o grau de periculosidade que a composição de determinados 

alimentos apresenta à saúde, por exemplo, a presença de contaminantes ou 

inadequação do conteúdo de determinado componente indicado no rótulo.  

 

1.1.3. Rotulagem 

 

      A rotulagem é uma etapa importante na produção de qualquer tipo de 

produto, principalmente os alimentares. O Decreto Federal nº 986/1969 informa que 

o rótulo é definido como “qualquer identificação impressa, dizeres pintados ou 

gravados a fogo, por pressão, aplicados sobre o recipiente, vasilhame, outro tipo de 

embalagem ou sobre o que acompanha seu conteúdo” (Brasil, 1969; Garcia e 

Carvalho, 2011). 

      O conteúdo de cada componente presente em um determinado alimento 

deve ser descrito para que o consumidor esteja informado sobre todas as 

propriedades nutricionais do alimento. A descrição do conteúdo, denominada 

rotulagem, é regulamentada pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) através 

da RDC nº 360 de 23 de Dezembro de 2003, determinando o que deve estar 

presente em um rótulo, sendo obrigatório informar os ingredientes presentes e seus 

respectivos conteúdos, validade do produto e identificação da origem (Brasil, 2003). 

      A partir do momento que determinado produto alimentício apresente uma 

rotulagem adequada, é possível realizar o desenvolvimento de metodologias 

capazes de determinar se aquele valor indicado no rótulo está de acordo ou não, 

com resultados fidedignos, uma vez que a presença dos constituintes em menor ou 

maior concentração pode acarretar danos à saúde do consumidor. Logo, a presença 

de um rótulo adequado faz com que o consumidor crie a necessidade de “estudá-lo” 

(Garcia e Carvalho, 2011), para verificar se determinado produto ou alimento está de 
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acordo com suas necessidades, principalmente quando possui um objetivo, como 

por exemplo o uso de suplementos de academia utilizados para o ganho de massa 

corporal. 

 

1.2. Analitos utilizados no desenvolvimento das metodologias de reflectância 

difusa com barreira hidrofóbica e análise por imagem digital 

 

1.2.1. Taninos 

 

      Os taninos fazem parte de um grupo complexo e heterogêneo de polifenóis 

metabólitos especiais de plantas superiores com pesos moleculates entre 500 e 

20000 Da. Eles partilham a capacidade para se ligar e precipitar proteínas, 

alcalóides, polissacarídeos e em alguns casos complexam-se com metais e 

compostos inorgânicos, onde torna-se possível sua identificação (Harbertson et al. 

2012). Por se tratar de um composto naturalmente presente em plantas e em seus 

extratos, espera-se encontrar em grandes quantidades, dependendo da classe a 

qual pertence o tanino a ser estudado. Alguns alimentos, como por exemplo o mel, 

apresenta taninos em sua composição, mas não devido ao fato de tal composto 

estar naturalmente presente na matriz, e sim pelo fato de no processo de fabricação 

do mel, durante a etapa de transporte do pólen, realizada pelas abelhas, taninos são 

introduzidos na matriz, provocando diversas alterações se presente em grandes 

concentrações. 

      Os taninos (Figura 1) são divididos em duas classes principais: hidrolisáveis e 

condensados. Taninos hidrolisáveis (Arapitsas, 2012; Melone et al., 2013; Yang e 

Pengzhan, 2014) consistem de um núcleo de poliol, sendo a d-glicose o núcleo mais 

comum, multiesterificados com ácido gálico ou algum de seus derivados. Taninos 

dessa classe podem apresentar clivagem hidrolítica e gerar os galotaninos e 

elagitaninos, respectivamente formados através das estruturas de ácido gálico e 

elágico. Taninos condensados (Lorenz et al., 2014; Roumeas et al., 2013; Naumann 

et al., 2014) são flavonóides poliméricos ou oligoméricos que consistem em 

unidades de catequina (3-flavonol) com carbonos ligados em posições 4 e 8 ou 4 e 

6. 
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Figura 1 - Estruturas do (a) ácido gálico, (b) ácido elágico, (c) galotanino e (d) elagitanino. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

      O uso dos taninos é relatado desde os tempos mais antigos (período 

neolítico), onde eram utilizados isoladamente ou em combinação com outros 

compostos para retardar a deterioração de alimentos e também no curtimento do 

couro, pois são compostos orgânicos facilmente encontrados em cascas, folhas 

(couve, espinafre, hortelã, entre outros) e galhos de diversos tipos de plantas, além 

de fazer parte da composição de diversos tipos de frutas e alimentos, como 

bananas, uvas e mel (Falcão e Liu, 2011). 

      Os taninos tem sido alvo de diversos estudos, principalmente pelo fato de 

apresentarem ação biológica contra certos microorganismos (Scalbert 1991), ação 

anti-carcinogênica e anti-agentes causadores de toxicidades hepáticas (Chung, Wei 

e Johnson, 1998). Alguns trabalhos mencionam a capacidade dos taninos em ação 

anti-inflamatória, cicatrizante e em alguns casos inibidores da transcriptase reversa 

(anti-HIV) (Kilkuskie et al., 1992; Khanbabaee e Ree, 2001) e captura de radicais 

livres associados à doenças degenerativas, como câncer, esclerose múltipla e 

arteriosclerose, onde os taninos interceptam o oxigênio radical para a formação de 

radicais estáveis. 

      Com relação à presença de taninos nas mais variedades de matrizes, é 

importante salientar a depência da presença e quantidade com a sazonalidade, 

muitas vezes verificada na sazonalidade circadiana. Salmien e colaboradores 
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(Salminen et al. 2001) investigaram a variação sazonal de taninos hidrolisáveis em 

folhas de Betula Pubescens, encontrando mudanças nos diferentes padrões de 

sazonalidade. 

 

1.2.2. Compostos antioxidantes – fenólicos e flavonóides 

 

      Compostos antioxidantes apresentam grande importância devido à sua 

atuação no organismo humano, assim evidenciando a importância de seu estudo no 

campo da química (quantificação) através das mais variadas técnicas. Dentre os 

principais compostos antioxidantes estudados nesse trabalho, destacam-se o ácido 

gálico e a (+)-catequina, representantes das classes dos fenólicos e dos flavonóides, 

respectivamente, cujas estruturas estão apresentadas na Figura 2. O trolox, cuja 

estrutura também está representada, é normalmente utilizado na determinação da 

capacidade antioxidante total das amostras através de metodologias 

espectrofotométricas. 
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Figura 2 - Estrutura dos representantes das classes de composto fenólico (ácido gálico), 

flavonóides ((+)-catequina) e padrão para a determinação da capacidade antioxidante total 

das mais diversas amostras. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
 

Antioxidantes são substâncias que em reações de degradação oxidativa 

proporcionam o retardamento da reação, reduzindo a velocidade da oxidação 

através de um ou mais mecanismos, inibindo a formação de radicais livres ou 

fenômenos de complexação, por exemplo (Condelli et al., 2015). 



36 
 

      Além dos fenômenos químicos ocasionados, as substâncias antioxidantes 

também apresentam diferentes propriedades que atuam no sentido de proteger e 

atuar nas mais diversas etapas do processo oxidativo, em diferentes mecanismos. 

Os compostos antioxidantes são classificados em duas principais classes: primários 

e secundários. 

      Os antioxidantes que inibem ou retardam a oxidação por inativação de 

radicais livres, devido à doação de elétrons, transformando os radicais em 

substâncias estáveis são denominados antioxidantes primários. Os antioxidantes 

pertencentes à classificação de secundários apresentam um gama de ações, como 

por exemplo, capacidade de ligação com metais (alterando a valência do metal), 

conversão de espécies radicais em não radicais ou absorção de radiação ultravioleta 

(UV). A Figura 3 apresenta um exemplo de mecanismo radicalar de um antioxidante 

primário. 

 

R O

O

+ AH R O

OH
+ A (radical)

R (radical) + AH RH + A (radical)
 

Figura 3 - Mecanismo radicalar de um antioxidante primário onde ROO (radicalar) e R 

(radicalar) são radicais livres, AH é um antioxidante com um átomo de hidrogênio e A 

(radicalar) é um radical. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Do ponto de vista químico e estrutural, os antioxidantes são compostos 

aromáticos que contém, no mínimo, uma hidroxila, podendo ser sintéticos, como por 

exemplo o butilhidroxianisol (BHA) e o butilhidroxitolueno (BHT), amplamente 

utilizados pela indústria alimentícia, ou naturais, como por exemplo os 

organosulfurados, fenólicos (ácido gálico citado anteriormente), flavonóides 

(catequina citada anteriormente) e os terpenos, constituintes de vários alimentos e 

plantas. A Figura 4 apresenta as estruturas químicas dos antioxidantes sintéticos 

BHA e BHT. 
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Figura 4 - Estrutura química dos antioxidantes sintéticos hidroxibutilanisol e 

hidroxibutiltolueno. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O grupo dos polifenóis, considerados antioxidantes de classe primária, 

incluem os flavonóides e os ácidos fenólicos, comumente encontrados em plantas e 

atuam como pigmentos de proteção solar, antimicrobianos, repelentes de insetos e 

antioxidantes. 

 

1.2.3. Aminoácidos 

 

      Os seres vivos são compostos por inúmeras biomoléculas, das quais as mais 

abundantes e “importantes” são as proteínas, presentes em todas as partes de uma 

célula. O conceito de importância dessas magníficas estruturas está justamente no 

fato de assumirem uma diversidade enorme de funções biológicas no organismo, 

com propriedades e atividades completamente distintas, atuando nos mais 

diferentes tecidos e estruturas corporais, como por exemplo, unhas, cabelos, penas 

de pássaros, músculos e anticorpos, entre outras diversas atuações, 

desempenhando um papel peculiar e característico. 

      Os aminoácidos são as unidades fundamentais constituintes das proteínas. 

São moléculas orgânicas nas quais estão ligados, no mesmo átomo de carbono, um 

átomo de hidrogênio, um grupamento amino, um grupamento ácido carboxílico e 

uma cadeia lateral R que caracteriza cada aminoácido. Aminoácidos que possuem o 

grupamento amino e ácido carboxílico ligados no mesmo carbono são denominados 
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de α-aminoácidos e aqueles cujos grupamentos estão ligados em carbonos 

adjacentes são denominados β-aminoácidos.  

      As estruturas de 16 dos 20 principais aminoácidos estão apresentadas na 

Figura 5. 
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Figura 5 - Estruturas químicas de 16 dos 20 principais aminoácidos constituintes das 

proteínas. No retângulo em linha cheia verifica-se um exemplo de cadeia lateral R da 

molécula de arginina e nos retângulos em linhas tracejadas estão indicadas as estruturas 

dos aminoácidos utilizados para o estudo apresentado nessa tese. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

      A cadeia lateral, em muitos trabalhos denominada como cadeia lateral R da 

estrutura do aminoácido (exemplificada pelo retângulo cheio na Figura 5 na molécula 

da arginina) é que diferencia cada molécula de aminoácido com relação à estrutura 

química, tamanho, cargas elétricas e solubilidade em meio aquoso, além de conferir 

diferentes estabilidades devido às interações de hidrogênio, hidrofóbicas e 

eletrostáticas que mantem as estruturas das proteínas. As estruturas dos 
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aminoácidos utilizados no desenvolvimento de duas metodologias capazes de 

quantificá-los em amostras de suplementos de academia desenvolvidas nessa tese 

estão representadas na Figura 5 e destacadas pelos retângulos tracejados. 

     Os aminoácidos presentes em alimentos normalmente encontram-se ligados 

covalentemente na forma de proteínas através da denominada ligação peptídica. A 

ligação peptídica é formada através de uma condensação entre o grupamento 

carboxílico de um aminoácido com o grupamento amino do outro aminoácido. A 

Figura 6 representa a formação de uma ligação peptídica através da condensação 

de duas moléculas de glicina. 
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Figura 6 - Formação de uma ligação peptídica através da condensação de duas moléculas 

do aminoácido glicina. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

1.3. Amostras utilizadas no desenvolvimento e aplicação das metodologias de 
reflectância difusa com barreira hidrofóbica, infravermelho próximo com 
quimiometria e análise por imagem digital 

 

1.3.1. Mel 

 

      As análises nutricionais apresentam-se como um dos campos mais 

explorados e com elevado desenvolvimento nos últimos anos. Isso se deve 

principalmente ao fato do significativo crescimento no consumo de alimentos e ao 

surgimento de novas metodologias capazes de garantir suas qualidades. 

      O mel é um produto de origem animal utilizado como fonte de alimentação e 

obtido a partir do néctar de plantas e o estudo da sua composição contribui para um 

aumento na qualidade do produto final e para a saúde dos consumidores (Uthurry et 

al., 2011). Um crescente número de trabalhos descritos na literatura tem sido 

relatados evidenciando a importância da matriz mel, cuja capacidade antioxidante 

possui forte potencial terapêutico (Gorjanovic et al., 2013; Ghedolf, Wang e 



40 
 

Engeseth, 2002). Além disso, o fator econômico, de grande relevância, também é 

um forte contribuinte para a impulsão dos estudos, visto que o consumo de mel é 

grande em todo o mundo, sendo que somente o Brasil, exportou cerca de 3,76 x 104 

kg e 9,20 x 105 kg de méis comuns e orgânicos, respectivamente, para os EUA em 

janeiro de 2015 (National Honey Report 2015). 

      Um levantamento bibliográfico foi realizado nas principais bases de dados 

sobre o uso da matriz mel em inúmeras determinações para a produção de trabalhos 

científicos em revistas de maior circulação. A Figura 7 apresenta o número de 

trabalhos publicados com a matriz mel em função do ano, considerando o período 

de 1950 a 2016. 

 

 

Figura 7 - Número de publicações de trabalhos relativos à matriz mel, em função do ano, no 

período de 1950 a 2016. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Através da Figura 7, que apresenta o gráfico de barras verticais para o 

número de publicações de trabalhos científicos em função do ano relativos à matriz 

mel é possível verificar um crescente aumento no interesse em se pesquisar os mais 
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diversos analitos na matriz. Poucos trabalhos foram realizados nas décadas 

localizadas entre os anos de 1950 a 1990, talvez parte relacionado com a dificuldade 

em se obter resultados com boa precisão naquela época e por outra parte pelo 

desinteresse associado à própria matriz, uma vez que se trata de uma matriz que 

demanda um conhecimento elevado, sendo considerada matriz complexa. Os 

avanços tecnológicos que foram surgindo a partir do ano de 1990, permitiram um 

aumento significativo caracterizado pelo número crescente de publicações verificado 

entre os anos de 2010 e 2016, onde as medidas mais precisas eram obtidas com 

maior facilidade. Outra justificativa plausível para o crescimento acelerado do 

número de publicações que envolvem a matriz mel, além do crescente interesse 

pela matriz que apresenta importante fator alimentício e econômico, está no fato de 

com o passar dos anos ter surgido a necessidade do desenvolvimento de 

metodologias que atingissem os mesmos objetivos que as metodologias tradicionais, 

porém mais simples, rápidas e com baixo consumo de reagentes. 

 

1.3.2. Café 

      

      O café é uma das bebidas mais consumidas em todo o mundo e detém a 

segunda posição no International Trade Marks (Mussato et al., 2011; Ramalakshmi 

et al., 2011). 

      De janeiro a dezembro de 2015, o café apresentou uma porcentagem de 7 % 

das exportações associadas ao agronegócio brasileiro, ocupando a 5ª posição, com 

valor estimado em 6,16 bilhões de dólares ou 37,1 milhões de sacas de 60 kg, com 

exportações voltadas principalmente para os mercados do Estados Unidos, 

Alemanha, Itália, Japão e Bélgica. 

      O ano de 1960 foi importante e considerado um marco relevante para a 

cafeicultura brasileira, que passou então por uma importante reforma, atravessando 

uma extensa linha, passando de uma atividade econômica pioneira, extrativista e de 

relevante sentido histórico para um modelo tecnológico com olhos voltados 

principalmente para a produtividade (Silva et al., 2014). Um novo sistema de 

produção e comercialização foi criado através da entrada de novas variedades e do 

fornecimento de nutrientes através da utilização de adubos, o que por um lado, 

beneficiou a produção e redução de custos, porém por outro, prejudicava a 

qualidade do produto brasileiro no mercado internacional. 
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      Ainda segundo Silva et al., 2014, a evolução do conhecimento científico com 

relação às mudanças da qualidade do café não acompanhou o desenvolvimento 

tecnológico desenfreado, uma vez que a matriz café apresenta uma alta 

complexidade e também pela falta de sistemas analíticos capazes de verificar quali e 

quantitativamente o que era analisado de modo sensorial. A questão científica 

também mostrava-se “fraca” e insuficiente para a determinação de todos os 

aspectos que envolviam as caracterizações das amostras de café, pois eram 

capazes de relacionar apenas alguns parâmetros e aspectos com a qualidade do 

produto. 

      A Figura 8 apresenta o número de trabalhos publicados com a matriz café em 

função do ano, considerando o período de 1950 a 2016. 

 

 

Figura 8 - Número de publicações de trabalhos relativos à matriz café, em função do ano, 

no período de 1950 a 2016. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

O café é considerado um produto valioso tanto do ponto de vista alimentício 
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mundial dos mais diferentes tipos de café. O país, com uma diversidade enorme de 

regiões ocupadas pela produção de café, produzindo tipos variados do produto, 

possibilita o atendimento da demanda mundial em diferentes escalas, englobando o 

paladar e os preços de cada produção e tipo do produto.  

      Um conceito importante no campo da cafeicultura é o chamado blend de café, 

baseados em cafés naturais, despolpados, descascados, ácidos e aromáticos, além 

de outras características. 

      Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2015 

foram disponibilizados créditos e recursos para o setor cafeeiro que ultrapassaram o 

valor de R$ 4,136 bilhões de reais, destinados ao custeio, estocagem, aquisição do 

café, capital de giro, entre outros, fator que justifica a necessidade do 

desenvolvimento de metodologias capazes de realizar medições analíticas para 

manter a qualidade dos mais diferentes tipos de café, uma vez que trata-se de um 

produto de alto valor agregado. 

      Outros importantes fatores corroboram para a necessidade de novas 

metodologias e justificam a importância do desenvolvimento de técnicas analíticas 

voltadas para o produto café. O Brasil é considerado o maior produtor e exportador 

mundial de café, e com relação ao consumo do produto está na segunda posição, 

apresentando atualmente, 2,25 milhões de hectares em campos cafeeiros, 287 mil 

produtores (mini e pequenos), distribuídos por 15 estados brasileiros, sendo que o 

cultivo está majoritariamente nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito 

Santo, Bahia, Rondônia, Paraná e Goiás, correspondendo a aproximadamente 98,7 

% de toda a produção nacional. 

 

1.3.2.1. Café Arábica e Robusta (duas principais variedades de café) 

 

      Por apresentar condições favoráveis ao cutivo dos mais variados tipos de 

café, o Brasil apresenta 15 regiões produtoras, variando o tipo desde o norte até o 

sul do país. 

      A qualidade e aroma de cada tipo de café está intrinsicamente ligado ao 

clima, tipo de solo e altitude das regiões produtoras, das quais as que mais se 

destacam são arábica e robusta, com grande variedade de linhagens. 

      O café do tipo arábica (Coffea arabica L.), associado ao paladar mais fino do 

consumidor, permite uma degustação mais elaborada do produto, com requinte e 
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maior qualidade. Esse tipo de café é originalmente produzido na região oriente do 

globo e se adapta facilmente em altitude acima de 800 m, predominando no Brasil, 

nas lavouras de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo, Paraná e parte do 

Espírito Santo. 

      O café do tipo robusta (Coffea Canephora), também conhecido como café 

conilon, é utilizado como matéria prima na fabricação de cafés solúveis, com aroma 

e sabor únicos, teor maior de cafeína e menor acidez, quando comparado ao café 

arábica. No Brasil é predominantemente cultivado em regiões do Espírito Santo, 

Rondônia e partes de Minas Gerais e Bahia. 

 

1.3.3. Suplementos alimentares de academia 

Ultimamente o uso de suplementos dos mais diversos tipos tem crescido 

entre os jovens por todo o mundo. Uma vez embutido na cabeça dos jovens que a 

utilização desses suplementos acarreta benefícios ao organismo e em conjunto com 

academias que favorecem a disseminação de padrões estéticos, a situação torna-se 

complicada e fora de controle. É exatamente nesse contexto que se insere a 

importância dos estudos realizados com relação à essa matriz, sejam estudos de 

quantificação ou adulteração, pois o uso desenfreado e crescente de suplementos 

faz com que cada vez mais jovens estejam expostos a agentes contaminantes, no 

caso da adulteração, ou estejam consumindo um produto cujo rótulo informa 

erroneamente a composição e seus valores, no caso da quantificação. 

Hirschbruch et al. (2008) desenvolveram um trabalho onde estudaram o 

consumo de suplementos por jovens frequentadores de academia na cidade de São 

Paulo e encontraram o seguinte resultado com relação à distribuição dos 

suplementos consumidos por usuários, representado na Figura 9. 
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Figura 9 - Distribuição (em % de citações) dos suplementos consumidos por usuários. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Atualmente, o cenário mostra-se equilibrado com anos anteriores, porém o 

aumento elevado na utilização e consumo desses produtos tem aumentado o 

interesse em seus estudos. 

      A Figura 10 apresenta o número de trabalhos publicados com a matriz 

suplementos alimentares em geral em função do ano, considerando o período de 

1950 a 2016. 
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Figura 10 - Número de publicações de trabalhos relativos à matriz suplementos, em função 

do ano, em uma faixa de tempo de 1950 a 2016. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Através da Figura 10, que representa o número de publicações apresentados 

na literatura com relação à matriz suplementos para uma pesquisa realizada em um 

intervalo de tempo de 1950 a 2016, é possível verificar que o número de trabalhos 

que utilizam a matriz suplementos de alguma forma nos estudos apresenta-se 

elevado desde tempos mais antigos (ano de 1950), quando comparado com outras 

matrizes, incluindo aquelas também estudadas no decorrer dessa tese. Nos últimos 

anos, como relata Hirschbruch et al. (2008), tem sido verificado um aumento 

significativo no uso dos mais diversos tipos de suplementos, verificado também pelo 

crescente aumento no interesse dos estudos relacionados a esse tipo de matriz 

(aumento verificado a partir do ano de 2000). Considerando o número de 

publicações em 2000, verifica-se que nesse ano ainda há um aumento de 47,2 % no 

número de publicações comparando com todas as publicações desde 1950 até 
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1990, indicando que o interesse por esse tipo matriz tende a apresentar um 

crescimento elevado, verificado nos anos subsequentes. 
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CAPÍTULO II – CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

ESPECTROSCOPIA DE REFLECTÂNCIA DIFUSA EM PAPEL COM 

BARREIRA HIDROFÓBICA 

INFRAVERMELHO PRÓXIMO E QUIMIOMETRIA 

ANÁLISE POR IMAGENS DIGITAIS 
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2.1. Espectroscopia de Reflectância Difusa em papel com barreira hidrofóbica 

 

       

      No passado, a utilização da espectroscopia de reflectância difusa 

apresentava uma limitação em comparação com outras espectroscopias, como por 

exemplo de absorção, pois apresentava baixa precisão das medidas, fato que não 

haviam muitos estudos utilizando a técnica, sendo considerada inviável para 

análises quantitativas (Kealey, 1972). Posteriormente, com o desenvolvimento de 

inúmeros instrumentos analíticos, como esferas de reflectância e fibras ópticas, foi 

possível a aplicação da técnica em análises quantitativas com maior precisão de 

resultados (Narayanaswamy, 1993; Tubino, Rossi e Magalhães, 1997). 

Esse avanço na instrumentação ótica propiciou a utilização da técnica de 

espectroscopia de reflectância difusa em análises quantitativas e observa-se que 

seu uso tem aumentado com o tempo, apresentando grande importância no campo 

da química analítica quantitativa, pois permite a associação com dispositivos de spot 

test (Ghauch et al.,1999). 

      A técnica de espectroscopia de reflectância difusa tem por base a medida da 

radiação refletida (RF) quando a radiação atinge uma superfície irregular, como por 

exemplo, um papel de filtro, composta por duas componentes da radiação: a 

especular e a difusa (Ghauch et al., 2000). A interação entre o feixe de luz incidente 

e a superfície a qual incide é considerada um processo complexo, pois o tipo de 

componente que será associada é dependente e intrinsicamente ligado ao tipo de 

superfície a qual incide. A reflexão especular ocorrerá em uma superfície plana, com 

ângulos de incidência e reflexão idênticos (Wendlant e Hecht, 1966), porém como a 

maioria das superfícies apresenta certa irregularidade ou até mesmo planaridade 

orientada em diferentes ângulos, a radiação é então refletida em diversos ângulos, 

caracterizando a reflexão difusa. 

      Após penetrar o interior do sólido, a radiação incidente provoca a reflexão 

difusa, que volta à superfície após sofrer múltiplas absorções e reflexões devido às 

inúmeras partículas presentes no sólido (Wendlant e Heicht, 1966). 

      Inúmeros modelos foram desenvolvidos para correlacionar a intensidade da 

radiação difusa com uma possível determinação analítica quantitativa. O modelo de 

Kubelka-Munk é o que melhor descreve a espectroscopia de reflectância difusa 

dentre todas as teorias existentes, considerando que para soluções diluídas o 
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coeficiente de absorção molar varia linearmente com a concentração do analito 

(Tubino e Queiroz, 2007). Essa teoria correlaciona o coeficiente de absorção molar, 

coeficiente de dispersão e poder de reflectância em um meio infinitamente fino de 

acordo com a equação: 

 

𝑓 (𝑅) =  
(1−𝑅)2

2𝑅
=  

𝑘

𝑠
  (Equação 1) 

 

onde:  k = coeficiente de absorção molar; s = coeficiente de dispersão. 

 

      Para soluções diluídas, o valor de k está associado com a absortividade molar 

(ε) e à concentração (C) do analito através da relação: 

 

𝑘 = 2,303 𝑥 𝜀 𝑥 𝐶 (Equação 2) 

 

      A aplicação da segunda equação fornece uma relação linear entre a 

concentração do analito e a função f (R), considerando concentrações altas do 

analito, ao passo que para concentrações baixas, além de não propiciar boa 

sensibilidade, pode haver um desvio de linearidade (Ghauch et al., 1999).      

      Antes da determinação da reflectância da amostra, é necessário a 

determinação da reflectância absoluta do material utilizado como referência 

(Reinecke et al., 1988). 

      Diversos modelos têm sido desenvolvidos para as análises quantitativas que 

associam as transformações matemáticas da variável dependente (concentração) 

com o sinal analítico. Nas medidas de reflectância são obtidos os sinais da radiação 

refletida (RF), análoga à transmitância (T) e por consequência pode ser associada à 

absorbância (A). 

 

𝐴 = log(
1

𝑅
) (Equação 3) 

 

     Assim, o tratamento dos resultados obtidos através de medidas por reflectância 

difusa, é semelhante aos dados obtidos por absorbância (Equação 3), sendo os 

gráficos de absorbâncias construídos como função direta da concentração do analito 

ou de seu logarítimo (Tubino, Rossi e Magalhães, 1997). 
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2.1.1. Espectros de reflectância difusa 

 

      Os espectros de reflectância difusa podem ser obtidos a partir de diferentes 

softwares e maneiras. Os gráficos espectrais mais comuns são dados em R (%) ou 

AR (equação 3), distribuídos em função da faixa de comprimento de onda 

selecionada previamente. A Figura 11 apresenta os espectros obtidos para um 

mesmo produto reacional (reação entre aminoácidos e ninidrina, na presença de 

tampão pH 4,75) obtidos do mesmo equipamento para medidas de reflectância (λ= 

525 nm). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Espectros de reflectância obtidos a partir da reação entre aminoácidos e 

ninidrina em pH 4,75. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

2.1.2. Instrumentação 

 

      Em geral, os instrumentos de reflectância difusa apresentam a mesma 

constituição, sendo ela: suporte para a amostra ou padrão, a esfera de integração 
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composta por espelhos, uma fonte de luz, o detector e um computador de registro. A 

Figura 12 apresenta internamente um acessório de reflectância modelo RSA-HP-53. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Vista superior do acessório de reflectância Labsphere modelo RSA-HP-53. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

      A função da esfera de integração é a coleta e integração de toda a radiação 

refletida por uma superfície. Logo, a intensidade de radiação refletida em quaisquer 

partes da esfera trata-se de uma medida total da radiação refletida pela esfera de 

integração, independente da posição e localização da fonte de radiação (Wendlandt 

e Hecht, 1996). 

      As esferas de integração são variadas, porém uma característica em comum 

todas devem apresentar: revestimento interno por uma camada de material 

altamente refletor. Em tempos mais antigos, eram produzidas com material metálico 

revestido de tinta branca comum ou pós de MgO ou BaSO4. Atualmente os materiais 

utilizados para o revestimento são de politetrafluoroetileno (PTFE) ou termoplásticos 

(Spectralon®) (Storm e Springsteen, 2006). 

 

2.1.3. A espectroscopia de reflectância difusa 

 

      Diversos métodos por espectroscopia de reflectância difusa estão relatados 

na literatura. Um levantamento bibliográfico foi realizado nas principais bases de 

dados sobre métodos analíticos publicados em revistas científicas de vários 

impactos de circulação utilizando a espectroscopia de reflectância difusa. A Figura 
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13 apresenta o número de trabalhos publicados utilizando a técnica de reflectância 

difusa em função do ano, considerando o período de 1970 a 2016. Pesquisas 

realizadas antes desse período não apresentaram trabalhos publicados. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 - Número de publicações de trabalhos relativos à técnica de reflectância difusa, 

em função do ano, em uma faixa de tempo de 1970 a 2016. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Pode-se observar através da Figura 13 que as publicações apresentam um 

perfil crescente desde 1970 até o ano de 2016, indicando a difusão do conhecimento 

com relação à técnica de reflectância difusa. A partir do ano de 1970, quando 

ocorreu o surgimento de novos acoplamentos com a técnica e com o advento de 

esferas de integração e fibras ópticas, verifica-se o acompanhamento do interesse 

em se utilizar uma ténica de menor custo e que permite a determinação do analito 

com precisão e menor geração de resíduos. 

Dentre os trabalhos descritos na literatura verifica-se a aplicação da técnica 

nas mais diversas áreas, podendo-se citar, por exemplo, alguns trabalhos como o 

método descrito por Meenakshi e Sivasamy (2017) utilizou a técnica espectroscopia 

de reflectância difusa para a caracterização e determinação da energia de gap do 
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fotocatalisador sintetizado com nanorods de óxido de zinco utilizados em atividade 

fotocatalítica para auxiliar a degradação do composto 2,4 D (ácido 

diclorofenoxiacético). Os resultados obtidos pelos autores mostraram uma forte 

absorção em comprimento de onda abaixo de 400 nm e um valor absoluto de 3,2 eV 

para o band gap do composto sintetizado, confirmando a atividade do fotocatalisador 

nas regiões UV-VIS do espectro eletromagnético. 

      O trabalho desenvolvido por Rossini et al. (2016) apresentou o 

desenvolvimento de uma nova metodologia ambientalmente amigável para a 

determinação do corante amaranto em alimentos utilizando a espectrosocopia de 

reflectância difusa. Os resultados apresentaram uma boa linearidade (r = 0,999) e 

uma faixa linear de trabalho de 1,13 x 10-6 a 1,25 x 10-5 mol L-1, com os sinais de 

absorbância em função da raiz quadrada da concentração do analito. 

      Santos e Santos (2016) desenvolveram um método de análise direta de 

taninos totais encapsulados em matriz de sílica através da técnica de reflectância 

difusa. O trabalho evidenciou a boa aplicabilidade da técnica como uma ferramenta 

de quantificação de taninos na matriz sílica, indicando que a técnica seria de grande 

potencial alternativo para essa aplicação. 

      Além das infinitas aplicações que a técnica de reflectância difusa proporciona, 

também tem oferecido a possibilidade de construção em laboratório de dispositivos 

portáteis para análises quantitativas (Matias, Oliveira e Moschim, 1997; Matias, Vila 

e Tubino, 2003). 

      Matias, Oliveira e Moschim (1997) desenvolveram um sensor de fibra ótica 

portátil utilizado para a análise da fumaça de motores de veículo a diesel, no qual o 

sensor atua por amostragem da fumaça em uma fita branca de caráter adesivo e 

após a impregnação na fita é realizada a medida da luz refletida pela fita marcada. 

      Um outro trabalho desenvolvido por Matias, Vila e Tubino (2003) determina o 

teor de Ni (II) em catalisadores através da reação de Ni (II) com dimetilglioxima, em 

meio de NH4OH e o teor determinado através da medida de resistência por um 

multímetro, correlacionada posteriormente com o sinal de reflectância. 

      Através dos mais diversos estudos verifica-se que a espectroscopia de 

reflectância difusa apresenta resultados confiáveis no campo da química analítica 

quantitativa, com alto potencial e promissora para análises. 

A Tabela 1 apresenta outros trabalhos que aplicam a técnica de reflectância 

difusa. 
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Tabela 1 - Características de alguns trabalhos encontrados na literatura empregando a 

técnica de reflectância difusa. 

Aplicação 
Comprimento de onda 
de máxima absorção 

(λmáx) 
Referência 

Estudo de radiólise do 
polipropileno 

350 nm Zagorski e Rafalski (1996) 

Estudo da degradação 
foto-induzida do TLB 

355 nm Habibi e Askari (2013) 

Determinação de arsênio 
em nível traço na matriz 

água 
400 nm Bradley et al. (2011) 

Determinação de cobre (II) 
em whisky e cachaça 

559 nm de Sousa et al. (2016) 

Quantificação dos 
constituintes da bauxita e 

minérios de ferro 

300 – 2500 nm (trabalho 
realizado com espectros 

infravermelhos e modelos 
quimiométricos 

Carioca et al. (2011) 

Determinação de 
furosemida 

477 nm Luiz et al. (2013) 

 

 

2.1.4. Barreiras hidrofóbicas 

 

      O papel é extensivamente utilizado em química analítica e em análises 

clínicas, como por exemplo para separar e identificar misturas de pequenas 

moléculas, aminoácidos, proteínas e anticorpos (Cate et al., 2013; Bruzewicz, 

Reches e Whitesides, 2008; Martinez et al., 2008). 

      Recentemente, o papel como suporte sólido tem sido utilizado de diferentes 

formas no âmbito analítico, proporcionando aplicações com diferentes focos e 

voltadas a amplificar a sensibilidade dos sinais analíticos obtidos até então e nessas 

derivações encontram-se os denominados PAD’s (paper-based analytical device) e 

barreiras hidrofóbicas comuns. As barreiras hidrofóbicas são os padrões e chaves 

de acesso para a produção do PAD’s. 

      Atualmente, a utilização de barreiras hidrofóbicas associadas aos spot test 

tem se tornado uma importante e promissora aplicação, na qual a impressão em 

cera realizada através de uma impressora é utilizada para a produção das barreiras 

hidrofóbicas e suas principais vantagens incluem o fato do tempo necessário para o 

aquecimento e a respectiva temperatura estar condicionados ao tipo e espessura do 

papel utilizado. A formação das barreiras hidrofóbicas se dá pela impressão de uma 
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camada de cera sobre o papel e após a impressão a aplicação de um tratamento 

envolvendo calor a uma temperatura de 150 ºC durante 5 minutos, para que a cera 

possa impregnar no interior do suporte sólido e limite a região espacial através da 

barreira hidrofóbica formada (Carrilho, Martinez e Whitesides, 2009; Washburn, 

1921). O uso de impressora de cera para a produção das barreiras hidrofóbicas é 

justificado pelo fato deste tipo de impressora apresentar um processo de deposição 

muito preciso, possibilitando o controle do volume de reagentes com um nível de 

exatidão da ordem de picolitros (Brunahl e Grishin, 2002; Sekitani et al., 2008). 

      Sistemas microfabricados tem adquirido atenção especial na área de química 

analítica. As vantagens associadas à essa nova tendência instrumental variam 

desde o baixo consumo de amostras até a capacidade de integração de múltiplas 

etapas analíticas em um único sistema, incluindo portabilidade e baixo tempo para a 

finalização da análise. Os suportes sólidos distribuidos pelos estudos são os mais 

variados, incluindo componentes poli (polimetilmetacrilato, polidimetilsiloxano e 

policarbonato), vidro e papel (Coltro et al., 2007; West et al., 2008; Arora et al., 2010; 

Kovarik et al. 2013; Duan, Wang e Xie, 2013). 

      O trabalho de Tan et al. (2001) utilizou de forma praticamente pioneira o uso 

de toner na microfabricação, assim como relata Souza et al. (2014). Os autores 

fizeram uso de uma fotocopiadora para a definição de um molde sobre um filme 

transparente. Uma tecnologia alternativa e análoga àquela proposta por Tan et al. 

(2001) foi realizada utilizando filmes de poliester, utilizados para a prototipagem de 

sistemas microfluídicos, a partir da formação de canais microfluídicos impressos por 

uma impressora a laser (Do Lago et al., 2003).  

      Consistindo de uma técnica recente, trabalhos que utilizaram o sistema de 

barreiras hidrofóbicas, sejam comuns ou microfluídicas, consolidam a ideia de ser 

uma técnica com bons resultados analíticos, cuja instrumentação utilizada para a 

produção das barreiras apresenta baixo valor de investimento quando comparado 

com metodologias mais antigas e renomadas no campo da Química Analítica, onde 

a gama de aplicação vem sendo explorada de forma constante e crescente, como 

por exemplo, em misturas de soluções (García et al., 2011), separações 

eletroforéticas (Gabriel et al., 2012; Lu, Hu e Xia, 2009; Liu et al. 2006; Da Silva et 

al., 2013) e extração de DNA (Duarte et al., 2001). 

      Atualmente, a aplicação de papel como suporte sólido e dispositivo analítico 

tem obtido espaço para a produção de trabalhos científicos (Martinez et al., 2007; 
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Martinez et al., 2008), sendo considerado o mais recente suporte analítico 

descartável (Kovarik et al., 2013). 

      Com relação ao grande impacto tecnológico provocado pelos dispositivos 

resultantes em plataformas de papel é importante destacar que podem ser 

absorvidos pelo mercado com rapidez, devido à sua portabilidade, o que permite que 

inúmeras análises químicas sejam realizadas em locais afastados (análise in-situ), 

com baixíssimos custos, além de sua produção não exigir equipamentos sofisticados 

para sua confecção, como já citado anteriormente. O produto utilizado na confecção 

das barreiras hidrofóbicas é a cera, também utilizada na produção de velas e 

embalagens, por se tratar de um produto com propriedade termoplástica. 

 

2.2. Infravermelho Próximo e Quimiometria 

 

      A Química analítica tem cada vez mais inserido a técnica da espectroscopia 

de infravermelho próximo em análises qualitativas e quantitativas. Infravermelho-

próximo é a região espectral logo após à região do visível, considerando os valores 

de comprimento de onda.  

      O infravermelho é uma onda eletromagnética que já conhecemos em nosso 

cotidiano e a citar outras, como por exemplo, ondas de rádio, televisão e 

microondas. A caracterização das ondas magnéticas é realizada em função da sua 

frequência e comprimento de onda, variando para cada tipo de onda eletromagnética 

(Lima e Bakker, 2011). A região do infravermelho, em termos de frequência, 

estende-se de 3 x 1011 Hz a 4 x 1014 Hz e é dividida em três grupos: infravermelho 

próximo, infravermelho médio e infravermelho distante. A Tabela 2, descrita por Lima 

e Bakker (2011) e adaptada, juntamente com a Figura 14 apresenta os valores de 

frequência e comprimento de onda para cada uma das ondas eletromagnéticas 

conhecidas. 
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Tabela 2 - Tabela informativa sobre os tipos de ondas, comprimento de onda e sua 

frequência de alcance. 

Onda  Frequência (Hz) Comprimento de onda 

Rádio  <3 x 1011 >0,3 m 

Microondas  109 a 3x 1011 0,3 a 1 mm 

Infravermelho  3 x 1011 a 3,8 x 1014 1 mm a 789 nm 

Visível 

Vermelho 3,8 x 1014 a 4,8 x 1014 789 a 625 nm 

Laranja 4,8 x 1014 a 5 x 1014 625 a 600 nm 

Amarelo 5 x 1014 a 5,2 x 1014 600 a 577 nm 

Verde 5,2 x 1014 a 6,1 x 1014 577 a 491 nm 

Azul 6,1 x 1014 a 6,6 x 1014 491 a 455 nm 

Violeta 6,6 x 1014 a 8 x 1014 455 a 390 nm 

Ultravioleta (UV)  8 x 1014 a 2,4 x 1016 390 a 8,8 nm 

Raio X  2,4 x 1016 a 5 x 1019 8,8 nm a 6 pm 

Raio Gama  >5 x 1019 <6 pm 

Adaptada de Lima e Bakker (2011). 

 

    Raio X UV VIS IV Microondas Rádio 

 

         

 

 

Figura 14 - Representação do espectro eletromagnético. A – raio X até o visível (10-10 a 10-6 

m), B – Infravermelho próximo, C – Infravermelho médio, D – Infravermelho distante e E – 

micro-ondas a rádio (10-2 a 103 m). 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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  A espectroscopia de infravermelho é uma espectroscopia de absorção e 

utilizada para diversas finalidades. 

      Segundo Ferrari, Mottola e Quaresima (2004), os princípios físicos relativos 

ao infravermelho próximo (NIR – Near InfraRed Spectroscopy) foram reportados, 

com detalhes específicos, por Delpy e Cope (1997), Rolfe (2000) e Strangman, Boas 

e Sutton (2002) e seus estudos iniciados em 1977, há quase 40 anos atrás, como 

uma técnica não invasiva para estudos clínicos e experimentais (Ferrari, Binzoni e 

Quaresima, 1997; Owen-Reece et al., 1999). 

      A Tabela 3 apresenta alguns parâmetros bioquímicos medidos direta e 

indiretamente através da técnica NIRS (Ferrari, Mottola e Quaresima, 2004). 

 

Tabela 3 - Tabela de parâmetros bioquímicos medidos direta e indiretamente pela técnica 

NIRS. 

Parâmetro Modalidade DEFa Referência 

Fluxo de sangue muscular Indireto Não De Blasi, Almenrader e 

Ferrari (1994) 

Fluxo de sangue cerebral Indireto Não Owen-Reece et al. (1999) 

Saturação de O2 tecidual Direto Sim Franceschini et al. (2002) 

Índice de oxigenação Direto Sim Grassi et al. (1999) 

Tempo recuperação muscular Direto Não Chance et al. (1992) 

Adaptada de Ferrari, Mottola e Quaresima, 2004. a Durante exercício físico. 

 

Os princípios da técnica consiste no uso do infravermelho próximo com 

diferentes comprimentos de ondas (Ferrari, Mottola e Quaresima, 2004), baseando-

se em conceitos de absorção e dispersão da luz incidida, de forma qualitativa e 

quantitativa. A relação entre a absorção e a concentração do componente a ser 

mensurado é relacionada à Lei de Lambert-Beer, descrita pela Equação (4): 

 

𝐴 = log (
𝐼𝑜

𝐼
) =  𝜀. 𝑐. 𝑏 (Equação 4) 
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      Onde: A representa a absorbância medida; Io a intensidade de luz incidente 

em determinado comprimento de onda; I a intensidade de luz transmitida pela 

amostra, b o caminho ótico percorrido, c a concentração e ɛ a absortividade molar. 

 

2.2.1. Instrumentação 

 

      Em geral, os instrumentos de análise utilizando o infravermelho próximo 

possuem o tratamento matemático da transformada de Fourier (FT) que permite a 

obtenção do espectro bruto sem a necessidade de tratamentos posteriores. São 

compostos basicamente de uma fonte de emissão infravermelha, divisor de feixe e 

espelhos (móveis e fixos). A Figura 15 apresenta o funcionamento básico de um 

espectrômetro FT-NIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Esquema de funcionamento de um FTNIR. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

      A técnica NIR assemelha-se à mesma tecnologia de interferômetro utilizada 

para FT-Raman e apresenta como principais vantagens: calibração interna (com 

precisão de 0,01 cm-1), alta resolução (4 cm-1), todos os comprimentos de ondas são 

medidos simultaneamente e selecionados após a obtenção espectral, de acordo 

com a característica de cada software utilizado, excelente estabilidade e 

reprodutibilidade, alinhamento dinâmico e alta taxa de transferência de energia, 

porém as principais desvantagens são: dependendo do modelo utilizado apresenta 

Espelho móvel 
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Célula amostra 
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mecânica complicada, baixa resolução (16 cm-1 ou mais baixas), inexatidão no 

comprimento de onda, efeitos de difusão do feixe e dificuldade de transferência de 

métodos devido à inexatidão do comprimento de onda. 

 

2.2.2. Quimiometria  

 

      Trabalhos utilizando a técnica do infravermelho próximo associado às 

ferramentas quimiométricas tem sido relatados com maior frequência nos últimos 

tempos. 

      Algumas regiões espectrais tem apresentado grande significância, como por 

exemplo o uso do FT-MIR e FT-NIR. A região FT-NIR tem se mostrado muito 

promissora em aplicações de classificação, caracterização e quantificação de 

diversos compostos nas mais variadas matrizes quando associado com algumas 

ferramentas quimiométricas, como por exemplo a caracterização de materiais 

vegetais (plantas) com maior rapidez (Smith-Moritz et al., 2011) e quantificação de 

compostos flavonóides e fenólicos para a determinação da capacidade antioxidante 

em amostras de café (Páscoa, Magalhães e Lopes, 2013), além de ter sido aplicado 

com sucesso para a quantificação rápida e classificação de inúmeros componentes 

conhecidos em misturas complexas (Watson, 1977; Wetzel, 1983; Norris and 

Williams, 1984). 

      O desenvolvimento computacional tem acompanhado as necessidades das 

mais diversas técnicas instrumentais analíticas, permitindo o acoplamento entre os 

dados de alta complexidade e ferramentas que auxiliam sua interpretação, 

associando os dados obtidos com modelos matemáticos e estatísticos disponíveis, 

para a obtenção dos melhores resultados possíveis. 

      A interpretação de dados complexos é muitas vezes dificultada pela tentativa 

de “desvendá-los” sem o auxílio de ferramentas e modelos pré-programados que 

permitem a simplicação das inúmeras variáveis, reduzindo o espaço dimensional ao 

qual estão confinadas, favorecendo assim uma interpretação com menor 

possibilidade de erros e maior entendimento (Tauler, Barcello e Thurman, 2000; de 

Sena et al., 2000; Csomos, Heberger e Simon-Sarkadi, 2002). A quimiometria 

associada às técnicas analíticas pode ser aplicada correlacionando os métodos 

quimiométricos disponíveis com os dados obtidos, através de uma análise 

multivariada de dados, com propósitos qualitativos (análise exploratória e 
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identificação de amostras anômalas, outliers) e quantitativos (modelos de calibração 

e predição) (Parreira, 2003). 

      Normalmente, análises qualitativas e exploratórias são ralizadas através de 

análises de componentes principais (PCA – Principal Component Analysis) (Wold, 

Esbensen e Geladi, 1987; Strang, 1976; Smeyers-Verbeke et al., 1984), 

agrupamentos de hierarquias (Geladi e Kowalski, 1986; Ribeiro, 2001) e modelo 

PARAFAC (Parallel Factor Analysis) (Nøerskov-Lauritsen e Buergi, 1985; Henrion, 

1994; Harshman, 1970). 

      As análises quantitativas tem por finalidade a construção de modelos 

matemáticos que correlacionem o sinal analíticos de determinado instrumento 

analítico com alguma(s) propriedade(s) de interesse da amostra em questão. A 

aplicação de uma metodologia oficial ou comparativa capaz de mensurar a 

propriedade que se deseja descobrir, associada com o sinal analítico instrumental, 

permite a construção de um modelo matemático teórico capaz de predizer 

(quantificar) a mesma propriedade em amostras onde são desconhecidas. A Figura 

16 apresenta um protocolo de análises utilizando a quimiometria e FT-NIR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Esquema de análise de uma amostra qualquer através da técnica FT-NIR e 

posterior aplicação de modelos quimiométricos PCA e PLS. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Os modelos baseados em calibrações (análises quantitativas) são divididos 

em dois principais grupos: calibração univariada e multivariada. A primeira 

correlaciona uma resposta (variável dependente) com a propriedade de interesse em 
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estudo, enquanto a segunda correlaciona um conjunto de respostas (mais de uma 

variável dependente). 

      Enquanto a calibração univariada tem por finalidade a associação de uma 

série de medições associadas com um conjunto de concentrações do analito de 

interesse, a calibração multivariada infere e aplica a ideia de relacionar blocos de 

informações (conjuntos de dados) denomidados X e Y, onde X (a, b) é o bloco de 

dados experimentais contendo todas as variáveis do sistema em estudo (variáveis 

independentes), onde “a” representa a linha de uma matriz que contém as amostras 

do conjuntos e “b” as colunas da mesma matriz, contendo as variáveis medidas e Y 

é o bloco associado pela variáveis dependente (resposta), que também pode ser 

composta. Logo, o que diferencia os dois tipos de calibração é o número de 

respostas utilizados para a correlação da propriedade em questão (Beebe, Pell e 

Seasholtz, 1998; Ferreira et al., 1999). 

      Entre as principais vantagens de se utilizar a calibração multivariada de dados 

pode-se destacar a possiblidade de determinação de mais de um analito 

simultaneamente, determinações na presença de interferentes, em alguns casos, e 

apresentar um erro estimado baixo para o modelo devido à utilização de mais de 

uma variável (Parreira, 2003). 

      As análises quantitativas tendem a fazer o uso de métodos de regressão 

multivariada, destacando-se principalmente o PLS (Partial Least Squares) ou 

Mínimos Quadrados Parciais. Modelos baseados em calibração PLS utilizam os 

valores das concentrações para a obtenção dos fatores (variáveis), considerando 

que as concentrações apresentem valores muito confiáveis (Ferreira et al., 1999), 

obtidos por outra metodologia experimental (comparativa ou oficial). 

      Na aplicação do PLS, com as medidas das concentrações obtém-se a 

covariância, que é utilizada junto à variância na matriz X para gerar a matriz T, 

utilizando normalmente o termo variável latente para se referir às componentes 

principais geradas no processo. Um estudo da quantidade de variáveis latentes que 

serão utilizadas na construção do modelo de predição deve ser realizado de modo a 

se obter a melhor correlação possível, considerando sua dependência com diversos 

fatores, como por exemplo o gráfico de PRESS. 

      A etapa de calibração é subdividida em duas partes, modelagem e validação. 

Na modelagem a relação entre a propriedade alvo e o sinal analítico é realizada e na 
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validação verifica-se e comprova-se que o modelo é capaz de predizer o 

comportamento da propriedade alvo.  

      Após a construção do modelo experimental (etapa de calibração), inicia-se a 

etapa de validação, pois todo modelo construído e parametrizado deve ser validado, 

de modo a garantir a capacidade de predição da propriedade em estudo. Tanto a 

etapa de calibração como a de validação são realizadas via software, como por 

exemplo o MatLab®, que fornece o maior número de informações para a construção 

do modelo experimental. 

      A etapa de validação pode ser realizada de duas formas diferentes: validação 

externa de conjuntos ou validação cruzada. 

      Na primeira forma de validação (validação externa), há a existência de dois 

conjuntos de dados (calibração e validação) que em somatório resultam no conjunto 

de dados obtidos para a construção do modelo. Estima-se que do conjunto total 

obtido, para a realização da validação externa, 70 % dos dados estejam no conjunto 

de calibração, enquanto 30 % estejam no conjunto de validação (Páscoa, Magalhães 

e Lopes, 2013). A escolha da composição para cada conjunto é realizada de modo 

aleatório, porém deve-se tomar a precaução de não separar variáveis independentes 

de seus corretos e respectivos sinais analíticos (variável de resposta) (Sarraguça e 

Lopes, 2009).  

      Na segunda forma de validação (Validação cruzada), há a existência de 

pequenos grupos originados da matriz total. Um dos conjuntos é retirado e alocado 

para a etapa de validação e os demais conjuntos originam o resultado de calibração. 

Com o conjunto retirado é realizado a etapa de validação (previsão) do modelo. 

Esse processo repete-se com todos os subgrupos formados. Esse tipo de validação 

é denominado leave one out ou deixe um (grupo) de fora por vez e é a mais aplicada 

na obtenção de modelos quimiométricos. 

 

2.2.3. O Infravermelho próximo na literatura e quimiometria 

 

      Diversos métodos por infravermelho próximo estão relatados na literatura. Um 

levantamento bibliográfico foi realizado nas principais bases de dados sobre 

metodos analíticos publicados em revistas científicas de vários impactos de 

circulação. A Figura 17 apresenta o número de trabalhos publicados utilizando a 
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técnica de infravermelho próximo em função do ano, considerando o período de 

1970 a 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Distribuição de número de publicações de trabalhos relacionados com a técnica 

NIR e NIR+Quimiometria por década no período de 1960 a 2016. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

    

O perfil crescente de publicações apresentado pelo gráfico da Figura 17, tanto 

para trabalhos que utilizam a técnica NIR e também NIR associado à quimiometria, 

corrobora para a justificativa do trabalho apresentado, indicando que a técnica NIR 

pode ser aplicada com eficácia na produção científica. A associação com os 

modelos quimiométricos ainda é algo novo, evidenciado pelo baixo número de 

publicações, porém sabe-se do potencial dessa associação, uma vez que com sua 

aplicação é possível obter resultados eficazes de quantificação e exploração com 

rapidez, baixo custo, ausência de resíduos e não invasão da amostra (Páscoa, 

Magalhães e Lopes, 2013). 

       Borille et al. (2017) aplicaram a espectroscopia do infravermelho próximo 

combinado com quimiometria para classificar as fases de crescimento da cannabis 

cuiltivada em estufas a partir de sementes apreendidas. A região espectral 

selecionada que apresentou os melhores modelos foi de 4000 – 4375 cm-1 e os 

resultados de PCA e HCA apresentaram boa separação entre os três grupos de 
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cannabis selecionados em diferentes graus de crescimento. A aplicação de PLS-DA 

(PLS com Análise de Discriminantes) apresentou bons resultados de sensibilidade e 

especificidade. 

      Zontov et al. (2016) publicaram um trabalho onde a quimiometria funciona 

como ferramenta auxiliar da técnica de NIR com instrumento portátil para uma 

avaliação rápida da qualidade da medicina.  

      Páscoa, Magalhães e Lopes (2013) desenvolveram um trabalho evidenciando 

a espectroscopia FT-NIR como uma ferramenta para a valorização de café, 

aplicando na determinação da capacidade antioxidante dos resíduos de café. As 

análises foram realizadas com 101 espectros, dos quais 70 foram atribuídos para o 

conjunto de calibração e 31 para o de validação, com validação cruzada aplicada 

(leave one out) e resultados de correlação bons e maiores que 0,900. 

 

2.3. Análises por Imagens Digitais 

 

      Atualmente, um avanço da tecnologia no campo da microeletrônica, imagens 

de alta definição e sistemas digitais de alta qualidade estão redefinindo a visão de 

desenvolvimento e aplicação de novas metodologias. O conceito de imagem digital, 

nos dias atuais, remete aos tipos de cores do sistema RGB, sendo o principal 

sistema de cores aplicado em sistemas de imagem digital e internet, cobrindo cerca 

de 35 % do total de cores correspondentes. Em ocasiões diferentes, em busca de 

aperfeiçoamento profissional e adequação para cada tipo de aplicação e trabalho, 

empresas como a ColourMatch RGB e Adobe RGB implantaram novos sistemas de 

cores, onde utilizam um esquema de cor com codificação de três bandas, 

representando o sistema visual humano. As respostas aos canais vemelho (R), 

verde (G) e azul (B) são dependentes dos sensores ou dispositivos que são 

utilizados (parâmetros), incluindo iluminação do ambiente e utilização ou não de 

filtros de correção (Khandual, Baciu e Rout, 2013).  

      A padronização do sistema de cores RGB, atualmente, independe dos fatores 

tipo de dispositivo, erro de conversão teórica, modelagem e caracterização 

colorimétrica, tipos de validações e reprodutibilidade. 

      O uso dos conceitos e aplicação de imagem digital apresenta-se como um 

importante meio em determinações analíticas, tornando-se uma ferramenta com 

bons resultados de aplicação e indispensável para a obtenção de resultados rápidos, 
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armazenamento de dados, obtenção de resultados em campo (permitindo o envio de 

imagens para tratamentos posteriores) e utilização de equipamentos de baixo custo. 

O foco desse tipo de aplicação está cada vez mais direcionado à obtenção de 

imagens ou fotografias com uma exatidão de imagem, permitindo uma diferenciação 

mais acurada das cores. 

      Atualmente o uso de sensores mais modernos ou até mesmo câmeras 

fotográficas e celulares são utilizados para a obtenção dos registros resposta das 

fotografias e algumas condições devem ser respeitadas para o desenvolvimento e 

aplicação de uma metodologia e obtenção de resultados confiáveis, entre os 

princiapais: necessidade de uma iluminação controlada e uma referência para a 

calibração das cores (branco). 

       Khandual, Baciu e Rout (2013) inferem que o primeiro tratado de medição e 

aplicações de cor tornou-se disponível em 1936. 

      Segundo descrevem Abbaspour, Khajehzadeh e Ghaffarinnejad (2009), o 

modelo de cores RGB é um modelo aditivo no qual três cores (vermelho, verde e 

azul) são as principais e reproduzem uma ampla gama de cores. 

      Números inteiros são utilizados para armazenar os mais diversos tipos de 

valores de cor e estão na gama de 0 a 255 (através da codificação dos números 

obtém-se as cores respectivas). No sistema RGB, cada cor é representada pela 

forma (R, G, B), onde (0, 0, 0) representa a cor preta, indicando ausência de pixels, 

e (255, 255, 255) representa a cor branca, indicando a presença máxima de pixels. 

Assim, no caminho da cor branca até a preta existem diversas cores e como 

consequência os valores de cor são diminuídos. As cores obtidas pelo sistema RGB 

podem ser descritas pela fórmula: 

 

V = R + 256G + 2562B  (Equação 5) 

 

       Onde: R, G e B representam respectivamente as componentes das cores 

vermelho, verde e azul (Abbaspour, Khajehzadeh e Ghaffarinnejad, 2009). 

      A Tabela 4 apresenta agumas características com relação a alguns sistemas 

de cores. 
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Tabela 4 - Características dos principais sistemas de cores utilizados em análises digitais. 

Sistema 

de cor 

Mistura 

de cor 
Parâmetros primários Usado para 

Prós e 

contras 

RGB Aditiva Vermelho, verde e azul - 
Fácil, mas 

banda larga 

CMYK Subtrativa 
Ciano, magenta, amarelo e 

preto 
Impressão 

Trabalha com 

mistura de 

pigmentos 

YCbCr 

YPbPr 

Aditiva 

(Y) Luminância, Cb (azul 

croma), Cr (vermelho 

croma) 

Vídeo e câmeras 

digitais 

Banda 

eficiente 

YUV Aditiva 

Y) Luminância, U (azul 

croma), V (vermelho 

croma) 

Vídeo (NTSC, 

PAL, SECAM) 

Banda 

eficiente 

YIQ Aditiva 

Y (luminância), I 

(rotacionado de U), Q 

(rotacionado de V) 

Vídeo (NTSC) 
Banda 

eficiente 

 

A Figura 18 apresenta um modelo do sistema de cor RGB gerado pelo 

software ImageJ, utilizado para a obtenção dos valores nesse trabalho. 
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Figura 18 - Representação gráfica de obtenção dos dados em uma análise por imagem 

digital. (A) figura obtida através de uma câmera de celular, em destaque para a região 

selecionada para a obtenção dos resultados. (B) Resultados obtidos para a região 

considerando os três canais RGB. (C) Histograma de avaliação da imagem obtida para o 

intervalo de 0-255. Para os três canais. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Na figura 18, (A) representa o produto colorido obtido em solução na placa de 

porcelana na reação entre ninidrina e aminoácidos (mistura de leucina, isoleucina e 

valina) em meio tamponado. O círculo em amarelo indica a área delimitada utilizada 

para a obtenção do histograma e análise da imagem. Essa área deve ser constante 

(tanto em posição como em dimensão) para evitar possíveis alterações nos 

resultados, porém caso ocorram, espera-se que sejam baixas, pois trata-se de uma 

solução homogênea do produto colorido final. Em (B) está representado o gráfico de 

histograma na faixa de 0 a 255 para cada um dos canais RGB estudados e em (C) 

os valores de média, moda e desvio padrão da análise para cada canal.     

A 

B 

C 
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Segundo Byrne et al. (2000), métodos analíticos de análise instrumental, em 

sua maioria, tem o embasamento de ensaios colorimétricos em reagentes, sejam 

qualitativos ou quantitativos. Metodologias que utilizam sistemas digitais de análises 

podem ser aplicados como métodos de rastreio, devido à sua fácil utilização, baixo 

custo operacional e pode ser combinado com outras metodologias, proporcionando 

aumento de rendimento.  

      As principais desvantagens desses tipos de métodos, destacadas por Byrne 

et al. (2000) são: natureza subjetiva da estimação das cores, influência de 

backgrounds, baixa sensibilidade para medidas quantitativas, ausência de 

compatibilidade para a geração de relatórios e impacto de sombras sobre as cores. 

      Nos últimos tempos, observa-se um aumento significativo na melhoria da 

tecnologia relacionada às imagens (fotografias) digitais, tanto considerando os 

softwares para processamento dos dados obtidos como os hardwares utilizados 

para a obtenção das imagens e fotografias. O fato de apresentar uma rápida 

resposta, ser de baixo custo e com alta performance na aquisição de imagens 

fortalece a disseminação da técnica (Sweedler et al., 1988). Testes colorimétricos 

em combinação com imagem digital apresentam uma importante e potencial via para 

a obtenção de resultados analíticos qualitativos e quantitativos (Byrne et al., 2000). 

      A Figura 19 apresenta um esquema prático de obtenção dos dados RGB 

desde as imagens até a formação gráfica RGB.  

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 19 - Esquema simplificado de obtenção de imagens via equipamento até a obtenção 

gráfica. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Um dos principais meios de obtenção das fotografias/imagens são as 

câmeras digitais, que em sua constituição utilizam dispositivos de carga acoplada 

(Byrne et al., 2000; Sweedler et al., 1988). 

      A utilização de dispositivos como câmeras fotográficas e celulares tem 

mostrado grande interesse, pois além de apresentarem bons resultados na 

aplicação analítica também apresentam baixos valores de aquisição, como citado 

anteriormente, podendo ter outros dispositivos de aumento de resolução acoplados 

para uma melhor visualização, ampliando a imagem à qual se deseja obter a 

imagem, aumentando assim a resolução. Cada pixel da imagem atua como um 

sensor de cor de 24 bits independentes, tranformando o celular e a câmera digital 

em um potencial detector. 

      Com relação aos softwares de tratamento de dados, muitos estão disponíveis, 

alguns pagos e outros livres, a citar o software instrumentos nacionais LabVIEW® e 

versão IMAQ Vision® (National Instruments, 2000). Nesse trabalho o software 

utilizado chama-se ImageJ e trata-se de um software livre para o processamento de 

dados e imagens, formulado para o tratamento de imagens multidimensionais dos 

campos do cotidiano e científico, altamente extensível, com inúmeros plugins e 

scripts para a execução de uma grande variedade de tarefas, sendo uma ferramenta 

de fácil manipulação e destinado ao mais variado público (Image J platform, 2016). 
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CAPÍTULO III - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – MÉTODOS PARA A 
DETERMINAÇÃO DOS ANALITOS EM ESTUDO 
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      Um levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados mais 

utilizadas sobre os mais variados métodos publicados em revistas de grande 

circulação para a determinação e estudo de taninos, compostos flavonóides e 

fenólicos (capacidade antioxidante) e aminoácidos em diferentes matrizes.  

 

3.1. Taninos 

 

3.1.1. Espectrofotometria na Região UV-VIS 

 

      A espectrofotometria na região UV-VIS como técnica analítica tem sido 

utilizada com sucesso por alguns trabalhos apresentados na literatura para a 

determinação de taninos nas mais variadas amostras.  

      A presença de taninos na matriz mel não foi explorada até a publicação do 

trabalho descrito nessa tese, sendo esse o primeiro e único trabalho publicado 

referente à determinação de taninos hidrolisáveis na matriz mel (Catelani et al., 

2016) e que possivelmente pode acarretar o interesse do estudo desse analito na 

matriz. Outros dois trabalhos foram encontrados na literatura referentes à 

determinação de taninos e suas influências em matrizes derivadas do mel (Nunes, 

Campos e Magalhães, 2009; Wakayama e Lee, 1987). 

          Nunes, Campos e Magalhães (2009) desenvolveram uma metodologia para a 

determinação do teor de taninos em “Mel Rosado”. O produto mel rosado é 

constituído de extrato de rosas (em % variando de 5 a 20) em mel e indicado como 

adstringente para o tratamento de estomatites. Trata-se de um produto derivado do 

mel e estima-se que o teor de taninos em sua composição deve variar de 1,5 a 3,0 

%. Os resultados obtidos foram satisfatórios, com coeficiente de correlação R=0,999 

e estudo de recuperação variando de 99,81 a 102,36 %, desvios padrão relativos 

(DPR) de 0,63 % para repetibilidade e 0,49 % para precisão intermediária, além de 

boa seletividade e robustez. 

      Wakayama and Lee (1987) verificaram através de estudos a influência de 

compostos fenólicos simples e condensados na clarificação de suco de maçã 

causada por mel. Os resultados apresentados verificaram que taninos condensados 

são os principais responsáveis pelo fenômeno de floculação verificado nas amostras 

e que a atividade dos taninos com as proteínas do mel era variável em função do 
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tipo de mel estudado, concluindo que em um dos grupos de mel apresentava alta 

atividade, enquanto o outro baixa atividade. Com a finalidade de se entender como 

processava-se as diferentes clarificações, um modelo foi usado para estimar o efeito 

de compostos polifenólicos simples na formação de taninos insolúveis/complexos 

proteicos. Além disso, verificou-se que a adição de ácido gálico (precursor) ou ácido 

clorogênico em um sistema contendo proteínas do mel e ácido tânico ocorria uma 

diminuição significativa da floculação. 

      Saxena et al. (2013) propuseram um estudo de comparação na estimativa 

quantitativa de taninos em diferentes tipos de plantas/drogas utilizando 

espectrofotometria em λ = 760 nm através da reação de Folin-Denis. Os resultados 

obtidos foram considerados bons, com coeficiente de correlação (R=0,998) e curva 

de calibração y = 0,027x + 0,036, indicando boa linearidade entre a concentração do 

analito e os sinais de absorbâncias. Os estudos apontaram que as moléculas de 

taninos formam complexos estáveis com proteínas, amido e quelatos de metais.  

      Polshettiwar et al. (2007) desenvolveram uma metodologia 

espectrofotométrica para estimar o conteúdo de taninos totais em amostras de 

colírio Ayurvedic. O método foi desenvolvido em λ = 775 nm e apresentou uma 

linearidade de 5 a 45 mg L-1 do analito, com coeficiente de correlação R = 0,9915, 

precisão (n = 3) de 0,31 % e exatidão máxima de 99,3 %. A defesa do estudo está 

relacionada ao fato de problemas oftálmicos afetarem um grande segmento 

populacional, causando potenciais efeitos em quem os utiliza. Os colírios Ayurvedic 

são relatados na literatura como sendo antiinflamatórios, antioxidantes e 

antimicrobianos, devido ao conteúdo de taninos presentes no extrato aquoso. A 

reação utilizada para a determinação espectrofotométrica foi a de Folin-Denis. 

É importante ressaltar que o reagente Folin-Denis não é específico para 

determinação de taninos, uma vez que reage amplamente com qualquer composto 

fenólico presente no meio reacional. 

      Antoine, Simon e Pizzi (2004) publicaram um trabalho para a análise de 

compostos polifenólicos (taninos) através de um método UV espectrofotométrico. A 

análise foi realizada com base na determinação do conteúdo de compostos fenólicos 

totais e de taninos hidrolisáveis. As análises realizadas através de medidas de 

densidade ótica foram obtidas em um comprimento de onda de λ= 280 nm em um 

espectrofotômetro UV convencional. Os resultados apresentados foram satisfatórios, 

a faixa linear apresentou um coeficiente de correlação R = 0,986. O método 
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desenvolvido pode ser aplicado para determinar a concentração do conteúdo 

fenólico em diversos tipos de extratos. 

      Tinkiliç e Uyanik (2001) desenvolveram um método espectrofotométrico para 

a determinação do conteúdo de taninos em vários tipos de chás, cervejas e vinhos. 

O estudo envolveu 19 tipos de chás, 6 tipos de cervejas e 6 tipos de vinhos, 

realizada através de um espectrofotômetro UV-VIS em um comprimento de onda de 

λ= 540 nm, obtendo uma curva de calibração na faixa de 0 – 6,0 mg L-1, com R = 

0,9989. A base de estudo dos autores centrou-se no fato de compostos polifenólicos 

como os taninos apresentarem uma boa solubilidade em água e em chás, cervejas e 

vinhos, desempenhando importante papel no sabor e cor, em praticamente todos os 

tipos de amostras estudadas. Algumas matrizes, como por exemplo cervejas, não 

apresentam um teor estimado ou tabelado do conteúdo de taninos, o que dificulta a 

comparação. Outros estudos relatados pelos autores encontraram um teor de 

taninos na faixa de 76-101 mg L-1. 

       Lawrence et al. (1982) desenvolveram um método modificado para a 

determinação de taninos, lignina e substâncias húmicas. Através dos estudos 

encontraram que tanino e ligninas tem a capacidade de reduzir os ácidos 

tungstofosfórico e molibdofosfórico, produzindo um produto colorido azul estável em 

concentrações a partir de 9 mg L-1 em comprimentos de ondas na faixa de λ= 600 – 

700 nm. 

       

3.1.2. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência(CLAE) 

 

      A cromatografia líquida é uma técnica amplamente aplicada para a 

determinação de taninos em diversas matrizes, devido à sua capacidade de detectar 

concentrações baixas do analito, tornando-se uma técnica com alta sensibilidade. 

      Kavitha e Lakishimi (2015) realizaram a determinação das atividades 

antioxidantes de plantas e análises CLAE (Cromatografia Líquida de Alta Eficiência). 

O estudo foi baseado na determinação da atividade em extratos da planta 

Holoptelea Integrifolia, em diferentes meios orgâncos, como metanol, acetona e 

acetato de etila, através dos métodos 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (2,2-DPPH) e FRAP 

(reduação do Fe3+ a Fe2+). O conteúdo de compostos fenólicos totais foi determinado 

através da reação de Folin-Ciocalteu. Análises por cromatografia líquida dos extratos 
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mostraram grandes quantidades de ácido gálico e rutina e indicaram que extratos 

em acetona e metanol apresentaram os maiores valores de atividade antioxidante 

provocada por taninos, compostos fenólicos e flavonóides quando comparados com 

outros extratos. 

      Barak, Jennifer e Kennedy (2013) estudaram os efeitos dos taninos presentes 

em uvas e vinhos na termodinâmica de retenção em cromatografia líquida de fase 

reversa em uma coluna de poliestireno divinilbenzeno. Através de um fator de 

retenção alternativo, a retenção termodinâmica foi calculada. Verificou-se que todas 

as frações de taninos apresentaram exotermia, interação espontânea com 

compensação de entalpia-entropia. Os resultados do estudo indicaram que a 

cromatografia líquida pode ser considerada uma “ferramenta” importante para 

medidas termodinâmicas da interação de taninos com uma superfície hidrofóbica e 

uma potencial técnica alternativa para a calorimetria, atuando também no 

entendimento sobre a adstringência na qualidade de diversas amostras de vinhos. 

      Yin et al. (2016) propuseram um trabalho para a determinação da capacidade 

antioxidante de taninos em extratos de carvalho bruto e suas frações purificadas 

utilizando resina macroporosa em cromatografia. No trabalho os autores 

determinaram a composição de taninos em extratos de carvalho, incluindo taninos 

condensados através do perfil dos cromatogramas obtidos. O estudo envolveu 

também a extração dos compostos a partir do carvalho utilizando diversos solventes 

orgânicos e um estudo para a verificação do efeito da concentração de etanol na 

eficiência da extração foi realizado. O conteúdo de taninos totais e de sua fração 

(taninos condensados) quantificados foi otimizado e obtido em maiores 

concentrações em uma proporção de 50 % de etanol, corroborando com os 

resultados obtidos no trabalho experimental apresentado nessa tese. 

      Barros et al. (2013) realizaram a caracterização de compostos fenólicos em 

flores medicinais em Portugal por HPLC-DAD-ESI/MS e avaliaram as propriedades 

antifúngicas relacionadas com os taninos presentes nas amostras. O conteúdo de 

taninos hidrolisáveis encontrados nas espécies foi de 14873 ±110 µg g-1. O estudo 

apresentou também as principais composições de cada tipo de planta, onde foi 

encontrado que taninos hidrolisáveis eram a principal composição de C. Sativa e F. 

Ulmaria e que a atividade antifúngica estudada estava relacionada em partes com os 

compostos taninos presentes em algumas amostras, dependendo muito de sua 

estrutura. O ácido gálico, precursor dos taninos hidrolisáveis, foi caracterizado e 
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quantificado por cromatografia líquida, apresentando um tempo de retenção (tR) 

médio de 4,95 minutos, mensurado em um comprimento de onda de λ= 270 nm para 

C. Sativa e λ= 274 nm para F. Ulmaria. O estudo dos taninos hidrolisáveis nos 

extratos apresentaram compostos coerentes com derivados galoil e 

hexahidroxidifenil em termos de espectros UV e em concordância com os espectros 

de massa obtidos, associado a diversos isômeros de trigaloil glicopiranose e di-

trigaloil-hexaidroxidifenil piranose. Em linhas gerais, concluíram que os extratos de 

todas as plantas estudadas revelaram grande potencial antifúngico. 

      Romani, Campo e Pinelli (2012) desenvolveram um trabalho utilizando 

HPLC/DAD/ESI-MS para a caracterização e determinação da atividade de taninos 

hidrolisáveis em diferentes espécies vegetais. Todos os extratos de folhas utilizados 

apresentaram uma grande concentração de galoil-glucosídeos, ácidos galoil-

quínicos e derivados elágicos (taninos hidrolisáveis). O conteúdo de taninos totais foi 

verificado e cocluiu-se que 87,14 % das amostras eram compostas por derivados 

gálicos, enquanto 12,86 % por derivados elágicos. Os estudos revelaram uma 

potencial capacidade dos extratos com relação às propriedades antioxidantes 

relativas aos taninos presentes nas amostras estudadas. 

      A Tabela 5 apresenta outros trabalhos da literatura que envolvem a 

caracterização e/ou quantificação de taninos através da cromatografia líquida de alta 

eficiência. 
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Tabela 5 - Características de alguns trabalhos encontrados na literatura empregando 

cromatografia líquida de alta eficiência para a determinação de taninos. 

Coluna Detecção Fase Móvel Referência 

C18 Phenomenex 

– diâmetro de 

partícula de 4 µm 

(250 x 2 mm) 

λ= 210 nm 

Eluição em modo 

gradiente (água, 

metanol e TFA) 

Smara et al. (2014) 

C18 Machery-

Nagel – diâmetro 

de partícula de 5 

µm (250 x 4,6 mm) 

λ= 254 nm (ácido 

elágico) e λ= 271 

nm (ácido gálico) 

Eluição em modo 

gradiente (solução 

de H3PO4 e 

metanol) 

Owczarek, 

Olszewska e Gudej  

(2014) 

C18 Machery-

Nagel – diâmetro 

de partícula de 5 

µm (250 x 4,6 mm) 

λ= 280 nm 

Eluição em modo 

gradiente (solução 

de H3PO4 e 

metanol) 

FAO/IAEA (2000) 

C16 Diasorb – 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(80 x 2 mm) 

λ= 280 nm 

Eluição em modo 

isocrático 

(acetonitrila, água 

e ácido acético 

glacial 

Popov, Andreeva e 

Gavrillin (2003) 

LH20 Sephadex 

(300 x 7,8 mm), 

diâmetro de 

partícula de 5 µm, 

equilibrada com 95 

% de etanol 

λ= 280 nm 

Eluição em modo 

gradiente 

(acetonitrila e TFA) 

Pegg, Rybarczyk e 

Amarowicz (2008) 

C18  λ= 275 nm - 
Lorrain et al. 

(2013) 

Hypersil ODS – 

diâmetro de 

partícula de 2,5 µm 

(250 x 4,6 mm) 

λ= 280 nm 

Eluição em modos 

isocrático e 

gradiente 

(acetonitrila e TFA) 

Zhang e Lin (2008) 

C18 Microsorb – 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(250 x 4,6 mm) 

λ= 300 nm (UV) 

λ= 230 nm e λ= 

350 nm 

(Fluorescência) 

Eluição em modo 

isocrático (metanol, 

água e ácido 

acético) 

Czerniewicz, 

Leszczynski e 

Chrzanowski 

(2008) 
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3.1.3. Outras técnicas e prodecimentos 

 

3.1.3.1. Análise por Injeção em Fluxo (FIA – Flow Injection Analysis) 

 

      A análise por injeção em fluxo trata-se de um procedimento analítico utilizado 

em conjunto com diversos modos de detecção, como por exemplo, a detecção 

espectrofotométrica e quimioluminescente. 

      Li et al. (2015) desenvolveram uma metodologia para a determinação de 

ácido tânico através da quimioluminescência do luminol catalisada por 

nanopartículas de óxido de cobre. O ácido tânico é um composto fenólico natural, 

constituído principalmente de taninos hidrolisáveis e condensados, presentes no 

metabolismo secundários de inúmeras plantas. O trabalho desenvolvido aplicou o 

procedimento de análise por injeção em fluxo com detecção de 

quimioluminescência, onde os sinais foram detectados através de uma cela de fluxo 

(cubeta de fluxo) e o software utilizado para a aquisição dos dados foi REMAX®. O 

estudo foi realizado no embasamento de que a presença de ácido tânico na tríade 

Luminol-H2O2-CuO provoca uma subtração do sinal analítico que é proporcional à 

concentração de ácido tânico presente na amostra. O estudo concluiu que a 

supressão do sinal de quimioluminescência provocada pela presença do ácido 

tânico se deve ao fato de o ácido tânico interagir com o oxigênio de radicais 

intermediários ou com as nanopartílas de CuO, desestabilizando a tríade Luminol-

H2O2-CuO. 

      Libecki e Kalinowski (2013) propuseram um trabalho de aplicação de 

detectores PEDD (paires emitter-detector diode) para a análise de substâncias 

orgânicas dissolvidas em água. O padrão utilizado para a determinação de taninos 

foi o ácido tânico e suas soluções mantidas no escuro por no máximo uma semana, 

para evitar auto-oxidação. O estudo apresentou como resultados que as substâncias 

orgânicas presentes em águas, na maioria das vezes, apresentam-se na forma 

complexada, dependendo da estrutura orgânica e que o sistema em fluxo 

automatizado utilizado permitiu um aumento da sensibilidade e medições mais 

rápidas. A concentração de ácido tânico nas amostras variou de 1,07 a 31,16 mg L-1, 

e os parâmetros analíticos obtidos foram considerados bons, com coeficiente de 

correlação R = 0,9963. 
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3.1.3.2. Cromatografia em camada delgada (TLC – Thin Layer Chromatography) 

 

      A cromatrografia em camada delgada não é muito difundida em aplicações 

analíticas para a determinação de taninos, apresentando pouquíssimos trabalhos 

relatados na literatura. 

      Paulsamy e Jeeshma (2011) desenvolveram uma metodologia em fitoquímica 

e estudos de antimicrobianos. Os extratos obtidos apresentaram teores de inúmeros 

compostos, incluindo taninos. Os estudos utilizando a cromatografia em camada 

delgada foram realizados utilizando sílica gel-G como fase estacionária para a 

identificação dos metabólitos especiais presentes nas amostras. Como resultados, 

verificaram que os solventes metanol e clorofórmio foram os que mais tinham ação 

de extração dos metabólitos e a existência de diferentes graus dos mesmos 

metabólitos nas matrizes analisadas. 

      Lamaeswari e Ananthi (2012) publicaram um trabalho para a análise TLC e 

atividade antibacteriana de flores da família Canna Indica. A partir dos extratos 

obtidos foram realizadas inúmeras determinações, incluindo a de taninos, presentes 

nas amostras. Os resultados de análise dos extratos indicaram que em sua 

composição estavam presentes principalmente taninos e saponinas. Os valores de 

Rf obtidos para cada solvente testado também foram anotados e levados em 

consideração para a análise, onde para taninos verificou-se um Rf de 0,88 utilizando-

se como reagentes 10% FeCl2 em etanol. 

      Singh et al. (2014) desenvolveram um trabalho para identificar o perfil (profile) 

fitoquímico e TLC de Lawsonia Intermis (Heena).  A planta descrita é utilizada como 

erva medicinal e agente corante desde tempos remotos. Os extratos da planta foram 

preparados em etanol para a investigação de diversos fitoconstituintes, por TLC. As 

análises fitoquímicas indicaram a presença de diversos componentes, incluindo 

taninos hidrolisáveis e análises TLC indicaram os diferentes valores de RF. 
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3.2. Capacidade antioxidante – teor de compostos fenólicos e flavonóides 

 

3.2.1. Espectrofotometria na região UV-VIS 

 

      A espectrofotometria na região UV-VIS é a técnica mais amplamente 

difundida para a determinação de compostos com capacidade antioxidante que em 

sua maioria são representados pelos compostos fenólicos e flavonóides. 

      Koliakos e Daryoush (2007) obtiveram uma patente com um trabalho de 

medida da capacidade antioxidante total em líquidos e soluções utilizando o 

composto 3,3,5,5 – tetrametrilbenzidina (TMB). O método proposto pode ser 

aplicado para a obtenção dos valores de capacidade antioxidante total de líquidos 

orgânicos e inorgânicos, determinada pela descoloração do composto TMB através 

da composição antioxidante presente nas amostras, com a ocorrência de uma 

reação de oxirredução. As determinações são realizadas em um comprimento de 

onda de λ = 450 nm pelo método de leitor ELISA, através de padrões antioxidantes 

conhecidos. 

      Prieto, Pineda e Aguilar (1999) desenvolveram um método 

espectrofotométrico para a quantificação da capacidade antioxidante através da 

formação de um complexo de fosfomolibdênio para posterior aplicação na 

determinação de vitamina E. O método baseia-se na reação de redução do Mo(VI) 

para Mo(V), causada pelo analito presente na amostra e posterior formação de um 

complexo verde de fosfato/Mo(V) em solução ácida. No desenvolvimento do método 

foram aplicados modelos de otimização e determinados os parâmetros analíticos de 

linearidade, repetibilidade, reprodutibilidade e coeficiente de absorção molar para a 

quantificação de diversos antioxidantes, incluindo a vitamina E. 

      Condelli et al. (2015) realizaram um trabalho para a predição da capacidade 

(atividade) antioxidante de azeites extra virgens produzidos na área do 

Mediterrâneo. A capacidade antioxidante total foi determinada através do ensaio 

DPPH e os valores de absorbâncias foram monitorados em um comprimento de 

onda de λ = 515 nm e a captura de radicais foi expressa em termos de IC50 (metade 

da concentração inibitória). Verificou-se que o potencial antioxidante é inversamente 

proporcional aos valores de IC50. O trabalho também realizou análises 

quimiométricas com as amostras, aplicando uma análise de clusters para a 
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separação das amostras e a predição de um modelo teórico de determinação da 

capacidade antioxidante. 

      Joubert, Manley e Botha (2008) publicaram um trabalho para a avaliação 

espectrofotométrica para screening de Green Roibos (Aspalathus linearis) e Green 

Honeybush (Cyclopia genistoides) para a determinação de compostos bioativos. O 

conteúdo de fenólicos totais nos extratos foi determinado utilizando a 

espectrofotometria UV e aspalatina como padrão, através do método de Folin-

Ciocalteu, obtendo um coeficiente de correlação R = 0,99. A capacidade antioxidante 

também foi determinada com o mesmo valor de coeficiente de correlação através do 

método ABTS de captura de radicais. A construção da curva analítica foi realizada 

em um comprimento de onda entre λ = 200 e 400 nm com uma cubeta de 1 cm de 

caminho óptico, sendo que o máximo de absorbância foi observado em 

comprimentos de onda entre λ = 175 e 295 nm, que são típicas absorções de 

compostos flavonóides com pouca ou nenhuma conjugação entre os anéis da 

molécula. 

      Kurkina (2014) desenvolveu um trabalho para a determinação de flavonóides 

totais em frutas. O desenvolvimento do método foi realizado através de 

espectrofotometria diferencial em comprimento de onda de λ = 412 nm e verificou-se 

que o teor de flavonóides nas amostras variou entre 0,112 e 0,183 %, determinado 

em função do padrão hiperosídeo, considerando que o teor de flavonóides totais 

recomendado é de aproximadamente 0,1 %. 

      Packiam, Margret e Meenakshi (2015) desenvolveram um método 

espectrofotométrico para estudar a composição da simple ascidian (Ascidia 

sydneiensis). O estudo envolveu análises bioquímicas no organismo marinho que 

por estudos anteriores verificou-se ser rico em compostos bioativos. Entre outros 

compostos, o estudo analisou compostos fenólicos e flavonóides nos organismos. 

Os resultados indicaram que a composição da espécie ultrapassa os 50 % só de 

compostos fenólicos e flavonóides, 8,59% e 49,81%, respectivamente. 

      A Tabela 6 fornece outros trabalhos da literatura que utilizam a técnica 

espectrofotométrica em trabalhos relacionados à capacidade antioxidante e 

conteúdo de compostos fenólicos e flavonóides. 
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Tabela 6 - Características de alguns trabalhos encontrados na literatura empregando a 

técnica espectrofotometria na região UV-VIS para a determinação da capacidade 

antioxidante, teor de flavonóides ou fenólicos totais. 

Reagente/analito Detecção Observação Referência 

Reação com 
AlCl3/flavonóides 

Reação de Folin 
Ciocalteu/fenólicos 

λ= 510 nm 
(flavonóides) 

λ= 765 nm 
(fenólicos) 

Determinação de taninos 
com reagente de Folin 

em λ= 725 nm 

 

Sirisha e Rao 
(2014) 

Reação azul da 
prússia  

orto-
fenantrolina/fenólicos 

λ= 700 nm (azul 
da prússia) 

λ= 500 nm         
(o-fenantrolina) 

Utilização de volumes 
baixos para as 
determinações 

González, Guzmán 
e Rudyl (2003) 

Reação de Foli-
Ciocalteu/fenólicos 

λ= 725 nm 
O artigo faz uma 

comparação com uma 
metodologia enzimática 

Ma e Cheung 
(2007) 

Reação com ABTS 
radical (capacidade 

antioxidante) 

Reação com FeCl3 
(método FRAP) 

Reação pelo método 
DPPH 

λ= 700 nm 
(ABTS) 

λ= 593 nm 
(FRAP) 

λ= 515 nm 
(DPPH) 

 

A reação com radical 
ABTS é mensurada pelo 

decréscimo de 
absorbância em 734 nm. 

Stratil, Klejdus e 
Kubán (2006) 

Reação com 
AlCl3/flavonóides 

Reação de Folin 
Ciocalteu/fenólicos 

λ= 510 nm 
(flavonóides) 

λ= 765 nm 

(fenólicos) 

O artigo compara o 
conteúdo de flavonóides 

com o de flavonas e 
flavonóis 

Csepregi et al. 
(2013) 

Reação com o 
reagente Folin-

Ciocalteu/fenólicos 

λ= 765 nm 
(fenólicos) 

Aplicação de 
quimiometria (mínimos 

quadrados parciais) com 
resultados satisfatórios 

(R2 = 0,82) 

Skogerson et al. 
(2007) 

Reação de Foli-
Ciocalteu/fenólicos 

Reação com 
AlCl3/flavonóides 

Método 
DPPH/capacidade 

antioxidante 

λ= 765 nm 
(fenólicos) 

λ= 415 nm 
(flavonóides) 

λ= 517 nm 
(Capacidade 
antioxidante) 

Apresenta um estudo de 
cinco solventes 
diferentes nas 

determinações (metanol 
como melhor solvente) 

Stankovic (2011) 
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3.2.2. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

 

      A cromatografia líquida de alta eficiência acompanha lado a lado a técnica de 

espectrofotometria em aplicações para a determinação de compostos antioxidantes, 

fenólicos e flavonóides, sendo responsável por uma grande parcela de trabalhos 

realizados nessa área. 

      Zhang et al. (2016) desenvolveram e aplicaram uma metodologia HPLC-UV 

para a determinação de compostos fenólicos e flavonóides em extratos de folhas de 

Acanthopanax, utilizada na medicina para o tratamento de inúmeras doenças. O 

método é simultâneo para a determinação dos dois compostos nos extratos e utiliza 

uma coluna C18 (250 x 4,6 mm) e tamanho de partícula de 5 µm para as 

determinações em modo de eluição gradiente e sistema de eluição composto por 

acetonitrila-água e 0,2 % de ácido fórmico e uma taxa de fluxo de 1,0 mL min-1. O 

método desenvolvido apresentou boa linearidade em uma faixa de 1 a 500 mg L-1 

com coeficiente de correlação R = 0,999. As análises foram realizadas em um 

comprimento de onda de λ = 320 nm e os valores de recuperação variaram na faixa 

de 90,11 a 104,83 %, com desvios menores que 2,91 %. 

      Sumczynski et al. (2017) desenvolveram um método para verificar a 

contribuição individual de compostos fenólicos na atividade antioxidante e análise in 

vitro na digestibilidade de arroz selvagem (Zizania aquatica L.). O trabalho analisou 

o conteúdo de fenólicos e flavonóides totais e obteve os perfis cromatográficos de 

suas frações. O conteúdo de fenólicos obtido variou na faixa de 1061-2988 mg kg-1 e 

de flavonóides na faixa de 378-455 mg kg-1. O comprimento de onda utilizado na 

identificação e quantificação por CLAE foi de λ = 275 nm. O tipo de coluna utilizada 

para as determinações foi uma C18 Kinetex (150 x 4,6 mm; 2,6 µm) e a fase móvel 

consistiu no uso dos solventes ácido acético e água (fase A) e ácido acético, 

acetonitila, água (fase B). 

       Kotásková et al. (2016) publicaram um método para a determinação de 

compostos fenólicos livres ou ligados usando HPLC-DAD, atividade antioxidante e 

digestibilidade in vitro de Eragrostis tef. Além da determinação por HPLC, métodos 

espectrofotométricos, como por exemplo, DPPH e ABTS, foram utilizados para a 

determinação da capacidade antioxidante total das amostras. A coluna 

cromatográfica utilizada nas determinações CLAE foi C18 Kinetex (150 x 4,6 mm; 

2,6 µm), utilizando os solventes água e ácido acético para fase A e água, acetonitrila 
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e ácido acético para fase B, em modo gradiente de eluição. A detecção foi realizada 

em um comprimento de onda de λ = 275 nm. 

      Nambiar, Paramesha e Shetty (2015) propuseram e publicaram uma análise 

comparativa do perfil fitoquímico, atividade antioxidante e habilidades de prevenção 

de fruta inteira, polpa e sementes de Emblica officinalis. Além da análise 

comparativa do perfil cromatográfico, foram realizadas análises espectrofotométricas 

para a determinação da capacidade antioxidante. Para a análise comparativa por 

CLAE foi utilizada uma coluna C18 (150 x 4,6 mm, 3 µm) com duas fases móveis: 

fase A consistindo de ácido fosfórico em água e fase B metanol em um programa de 

gradiente de eluição. Os comprimentos de onda utilizados foram de λ = 280 e 370 

nm. 

      Zulkifli et al. (2012) desenvolveram um trabalho para a determinação de 

compostos fenólicos bioativos e determinação da capacidade antioxidante em 

cascas de frutas selecionadas. Após a etapa de extração dos compostos presentes 

nas cascas, foram determinados o conteúdo de fenólicos totais e capacidade 

antioxidante das amostras. A análise CLAE dos compostos fenólicos foi realizada 

com uma coluna C18 pré condicionada com metanol, acetonitrila e água destilada. 

As detecções foram realizadas em três comprimentos de ondas diferentes: λ = 280, 

320 e 370 nm, com a utilização de água acidificada (fase A) e acetonitrila (fase B). 

      Bansal et al. (2015) desenvolveram um método rápido CLAE para a 

determinação de vitamina C, ácidos fenólicos, ácido hidroxicinâmico e flavonóides 

em amostras de suco de Emblica officinalis. O trabalho utilizou uma coluna C18 (250 

x 4,6 mm, 5 µm) e a análise foi realizada em modo gradiente de eluição com a fase 

A sendo composta de ácido ortofosfórico 0,1 % e a fase B composta de acetonitrila. 

O comprimento de onda utilizado para as determinações foi de λ = 254 nm com um 

detector PDA. A determinação dos compostos fenólicos foi realizada através do 

estudo dos ácidos gálico e elágico, com curvas construídas e coeficientes de 

correlação respectivos de R = 0,994 e 0,995. Além dos compostos fenólicos, outros 

compostos foram determinados, como ácidos clorogênicos e quercetina. 

      A Tabela 7 apresenta outros trabalhos da literatura que envolvem a 

caracterização e/ou quantificação da capacidade antioxidante, teor de flavonóides ou 

fenólicos através da cromatografia líquida de alta eficiência. 

 



86 
 

Tabela 7 - Características de alguns trabalhos encontrados na literatura empregando a 

técnica de cromatografia líquida para a determinação da capacidade antioxidante, teor de 

flavonóides ou fenólicos. 

Coluna Detecção Fase Móvel Referência 

C18 Grace Smart – 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(150 x 4,6 mm) 

λ= 360 nm 

Eluição em modo 

isocrático (ácido 

fosfórico, metanol) 

Krnanová et al. 

(2014) 

C18 ODS - 

Eluição em modo 

isocrático (metanol, 

água) 

Emelda e 

Wahyudin (2014) 

RP-Amida – 

Ascentis – 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(150 x 4,6 mm) 

λ= 280 nm 

Eluição em modo 

gradiente (ácido o-

fosfórico e 

acetonitrila) 

El-Achi et al. 

(2014) 

C18-EPS diâmetro 

de partícula de 5 

µm (250 x 4,6 mm)  

λ= 350 nm 

Eluição em modo 

gradiente (água e 

acetonitrila) 

Nam et al. (2015) 

C18-Zorbax-SB 

(diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(250 x 4,6 mm) 

λ= 339 nm 

Eluição em modo 

gradiente (metanol 

e ácido fosfórico) 

Lu et al. (2014) 

C8-Nucleosil 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(125 x 4,6 mm) 

λ= 280 e 310 nm 

Modo de eluição 

gradiente (água e 

acetonitrila em 

ácido fosfórico) 

Belguidoum et al. 

(2014) 

C18- XDB 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(150 x 4,6 mm) 

λ= 370 e 268 nm 

Modo de eluição 

em gradiente 

(acetonitrila e 

água, ácido 

fosfórico) 

He et al. (2012) 

C18- Diasfer 110 

diâmetro de 

partícula de 6 µm 

(250 x 2,0 mm) 

λ= 230 nm 

Modo de eluição 

isocrático (água e 

acetonitrila em 

ácido fosfórico) 

Ul’yanova et al. 

(2014) 

C18- Ultrabase 

diâmetro de 

partícula de 5 µm 

(250 x 4,6 mm) 

λ= 234 nm 

Modo de eluição 

em gradiente 

(acetonitrila, TFA e 

acetonitrila, água) 

Rababah et al. 

(2011) 
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3.2.3. Outras técnicas e procedimentos 

 

3.2.3.1. Análise por Injeção em Fluxo (FIA) 

 

      Liu et al. (2013a) realizaram um trabalho para avaliar o efeito antioxidante 

provocado por polifenóis em maçãs através da análise por injeção em fluxo com 

detecção quimioluminescente. O trabalho utilizou o luminol e reagente de Folin-

Ciocalteu como reagentes e a ocorrência da reação foi monitorada em um 

comprimento de onda de λ = 700 nm, além de apresentar um consumo reduzido de 

reagentes e formação de resíduos após as análises, característica importante do 

prodecimento de análise em fluxo.  

      Liu et al. (2013b) desenvolveram um método para a determinação da 

atividade antioxidante de flavonóides totais presentes em Tussilago farfara através 

do procedimento de análise por injeção em fluxo com detecção quimioluminescente 

em um comprimento de onda não declarado. Análises estatíticas foram aplicadas 

através dos valores de variância dos resultados obtidos. O sinal quimioluminescente 

na presença de compostos antioxidantes provocam uma supressão do sinal, que é 

utilizada para a quantificação do analito de interesse. 

      Mrazek et al. (2012) desenvolveram um método para realizar um screening 

rápido da capacidade antioxidate de extratos de ervas usando um procedimento em 

fluxo simples. O procedimento de screening foi baseado no desaparecimento da 

coloração devido à captura do radical DPPH por compostos antioxidantes, 

monitorado em um comprimento de onda de λ = 517 nm. Uma faixa linear foi obtida 

em 0,010-0,300 mmol L-1 com baixos valores de desvio padrão relativo das medidas 

e limites de detcção e quantificação de 0,004 e 0,013 mmol L-1, respectivamente. 

      Magalhães et al.(2005) desenvolveram um trabalho sobre um método 

automático para a determinação da capacidade antioxidante total utilizando o radical 

DPPH. Os compostos antioxidantes presentes possuem a capacidade de capturar o 

radical DPPH, cuja reação é monitorada em um comprimento de onda de λ = 517 

nm. Os resultados obtidos foram satisfatórios, apresentando uma faixa linear de 1,1 

a 318 mg/100 mL de solução de ácido ascórbico e uma frequência analítica de 13 h-1 

e boa repetibilidade (RSD < 1%, n=10). 
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3.2.3.2. Eletroquímica e (bio)sensores 

 

      Alguns trabalhos da literatura foram desenvolvidos para a determinação da 

capacidade antioxidante em diferentes matrizes. 

      Rodríguez-Sevilla et al. (2014) desenvolveram um trabalho para a 

determinação da capacidade antioxidante em plantas medicinais como biosensor. A 

determinação da capacidade antioxidante foi realizada espectrofotometricamente em 

um comprimento de onda de λ = 514 nm e através da imobilização por cross-linking 

com glutaraldeído, utilizando trolox como padrão de determinação. 

     Juárez-Gómez et al. (2014) realizaram um trabalho para a determinação da 

capacidade antioxidante de Pistache amargo usando um biosensor. O método 

eletroquímico é baseado no uso de Laccase, proveniente de Trametes Versicolor. 

Para a determinação do conteúdo de compostos fenólicos com amperometria 

utilizando bisensor Lacasse foi obtido um resultado de sensibilidade de 26,9 nA L 

µmol-1 de ácido cafeico e observado um coeficiente de correlação linear de R = 

0,999.  

      De Macêdo et al. (2017) desenvolveram um trabalho sobre ferramentas 

eletroanalíticas para a avaliação da capacidade antioxidante de extratos secos de 

frutas vermelhas. Extratos secos permitem um aumento da validade dos produtos 

que, em particular, frutas vermelhas apresentam alto teor de compostos 

antioxidantes. O perfil vontamétrico (cíclico, diferencial e onda quadrada) obtidos 

para cada tipo de extrato apresentaram características capazes de disntinguí-los 

com relação aos seus principais marcadores, sendo um método barato e prático 

para a avaliação da capacidade antioxidante em diferentes frutas vermelhas. 

      Issaad et al. (2016) publicaram um trabalho para a extração, detecção 

eletroquímica de fllavonóides em frutas do Mediterrâneo e avaliação da capacidade 

antioxidante. 

 

3.3. Aminoácidos 

 

3.3.1. Espectrofotometria na Região UV-VIS e colorimetria 

 

      A espectrofotometria é uma técnica aplicada para a determinação dos mais 

diversos tipos de aminoácidos. 
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      Algumas metodologias estão presentes na literatura utilizadas para a 

determinação de proteínas e aminoácidos nas mais diversas matrizes. As medidas 

dos sinais de absorbância de aminoácidos aromáticos em proteínas em diferentes 

comprimentos de onda fornecem uma importante ferramenta na determinação de 

proteínas. Alguns trabalhos envolvendo medidas espectroscópicas ganharam 

importante papel na determinação de aminoácidos e proteínas, por se tratar de 

técnicas não destrutivas e que requerem pouco tratamento de amostra e tempo. A 

Tabela 8 apresenta os comprimentos de onda e o coeficiente de absorção para 

alguns aminoácidos. 

 

Tabela 8 - Alguns dos principais aminoácidos e seus respectivos valores de comprimentos 

de onda de máxima absorção e coeficiente de absorção. 

Aminoácido 
Comprimento máximo 

de absorção (nm) 
Ɛ x 10-3 (M-1 cm-1) 

Cisteínas λ= 250 0,3 

Histidina λ= 211 5,9 

Fenilalanina 

λ= 188 

λ= 206 

λ= 257 

60,0 

9,3 

0,2 

Triptofano 

λ= 219 

λ= 279 

47,0 

5,6 

Tirosina 

λ= 193 

λ= 222 

λ= 275 

48,0 

8,0 

1,4 

 

      Szkop, Sikora e Orzechowski (2012) desenvolveram um método colorimétrico 

simples e sensível para a determinação de aminoácidos aromáticos utilizando o 

reagente se Salkowski. O método baseia-se na transaminação do triptofano na 

presença de 2-oxoglutarato, originando o indol-3-piruvato. O produto indol-3-piruvato 
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formado é então quantificado pela reação de Salkowski em condições otimizadas. O 

comprimento de onda para a determinação através da reação foi de λ = 530 nm, 

com uma faixa linear de 3,8 a 92,0 µmol L-1. 

      Ellis, Holland e Holland (1977) desenvolveram um método de determinação 

colorimétrica para aminas e aminoácidos. O conteúdo de aminoácidos foi 

determinado através do método de Van Slyke, onde o ácido nitroso reage 

rapidamente com o grupo amino dos aminoácidos transformando-os em grupo 

hidroxila e o volume de nitrogênio liberado é utilizado para estimar o número de 

grupos amino primários presentes.  Segundo os autores, exisem duas potenciais 

fontes de erros para essa determinação, a primeira refere-se ao fato de ocorrer 

perda de nitrogênio para a atmosfera e a segunda está relacionada ao 

desproporcionamento do ácido nitroso para óxido nítrico e ácido nítrico. O produto é 

mensurado em um comprimento de onda de λ = 543 nm, utilizando nitrito de sódio 

como referência, através da reação com reagente sulfanilamida-N-(1-naftil)-

etilenodiamina.  

      Lee e Takaiiasiii (1966) realizaram experimentos que levaram à publicação de 

um trabalho para a determinação colorimétrica de aminoácidos melhorada através 

da reação com o reagente cromogênico ninidrina. O trabalho aplicou a determinação 

de aminoácidos em matrizes e sistemas biológicos, utilizando sistema tamponado 

em tampão citrato. O comprimento de onda selecionado para a determinação foi λ = 

570 nm, após uma hora de reação. Juntamente à determinação, foram estudadas as 

influências dos solventes etanol, dioxano, metil celosolve, piridina e fenol, e 

verificaram um aumento na velocidade de obtenção do produto colorido, porém 

ressaltam o lado negativo em se utilizar solventes orgânicos, pois aumentam a 

volatilidade, instabilidade e apresentam odores desagradáveis. 

      Snyder e Sobocinski (1975) descreveram um trabalho para a determinação de 

aminas através da reação melhorada do reagente cromogênico ácido 2,4,6-

Trinitrobenzenosulfônico. A reação entre grupamentos amino e o reagente 

cromogênico citado tem sido aceito desde 1960. Os comprimentos de onda 

utilizados para a determinação foram λ = 340 e 420 nm em pH 9,3. O método 

desenvolvido quando comparado com outros da literatura pode ser considerado 

duas vezes mais sensível que o método de Lowry, para a determinação de 

proteínas. A Tabela 9 apresenta outros trabalhos da literatura que utilizam a técnica 

espectrofotométrica na determinação de aminoácidos. 
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Tabela 9 - Características de alguns métodos encontrados na literatura empregando a 

técnica de espectrofotometria na região UV-VIS para a determinação de aminoácidos. 

Reagente/analito Detecção Observação Referência 

Reação de 

complexação entre 

aminoácido e cobre 

λ= 620 nm 

Coloração azul obtida e 

efeito do pH foi estudado 

 

Spies e 

Chambers 

(1951) 

Reação com 

7,7’,8,8’-

Tetracianoquinodim

etano 

λ= 841 nm 

O 

Tetracianoquinodimetano 

atua como π-receptor em 

acetonitrila 

Al-Sabha e 

Al-Karemy 

(2007) 

Reação com 

ninidrina 
λ= 560 nm 

Formação de um produto 

púrpura 

Gaitonde 

(1967) 

Quantificação UV 

através de redes 

neurais lineares 

17 comprimentos 

de onda em rede 

foram selecionados 

Utilização da 

quimiometria com 

aplicação de redes 

neurais 

Yin et al 

(2001) 

Reação com 

ninidrina 
λ= 560 a 600 nm 

Utilização da 

quimiometria (modelação 

PLS) 

Fang e Liu 

(2001) 

Estudo de eficiência 

da reação com 

ninidrina 

- 

Estudos do efeito do 

aquecimento, pH e 

sistemas tampão 

Sun et al. 

(2006) 

Reação com sal 

sódico de ácido 

sulfônico 

difenilamina 

λ= 450 a 600 nm 

As condições 

experimentais foram 

otimizadas por 

planejamento de variáveis 

Ren et al 

(2007) 

Reação como-

fitalaldeído e N-

acetil-L-Cisteína 

λ= 335 nm 
O conteúdo proteico total 

também foi determinado 

Hernández 

et al. 

(1990) 

Determinação 

espectrofotométrica 

diferencial 

λ= 294 nm 

Determinação de tirosina 

e triptofano em 

formulações 

Demeester 

et al. 

(1977) 
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3.3.2. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) e CLAE/Espectrometria 

de Massas 

 

      A análise de aminoácidos através da técnica CLAE é algo muito difundido, 

porém sua aplicação é dependente de derivatizações com relação às moléculas de 

aminoácidos e também ao tipo de coluna a ser utilizada. 

      Godziek et al. (2014) desenvolveram uma metodologia de monitoramento 

espontâneo não-linear por CLAE para estudar a dinâmica de pepitização de 

aminoácidos em solução. Trata-se de um trabalho que apresentou inovação com 

relação ao estudo de mecanismos de reações não-lineares. Para as análises CLAE 

foi utilizada uma coluna C18 Hipersil (tamanho de partícula de 5 µm) e fase móvel 

consistindo em metanol (20 %) e água deionizada. 

      Du e Fan (2014) determinaram o conteúdo de 20 aminoácidos por 

CLAE/TOF-MS. Para tal, utilizaram acetonitrila como solvente de precipitação de 

proteínas provenientes de soro e uma coluna C18 Diamond (100 x 2,1 mm, 1,8 mm) 

foi utilizada para a separação. A fase móvel utilizada consistiu em ácido 

fórmico/água e acentonitrila. Vários aminoácidos foram detectados na metodologia 

entre os quais, leucina, metionina, prolina, histidina, glicina, lisina e alanina. Os 

resultados obtidos foram considerados bons, com valores de desvio padrão relativo 

variando de 2,4 a 5,3 %. 

      Barcelon (1982) descreveu um método cromatográfico para a análise de 

aminoácidos livres em plantas e insetos. A metodologia envolveu os derivados do 

composto 5-dimetilaminonaftaleno-1-sulfonil. O trabalho também aplicou conceitos 

de cromatografia em camada delgada, apresentando valores de RF para 45 

derivados. 

      Silva et al. (2014) desenvolveram um método para a identificação de açúcar, 

aminoácidos e minerais em pólen de Jandaíra (Melipona subnitida). O estudo 

envolveu o uso de uma coluna cromatográfica Waters AccQTag (150 x 3,9 mm, 4,0 

µm de diâmetro de partícula interna) e fase móvel em modo gradiente de acetonitrila 

e água. O comprimento de onda selecionado para a detecção foi de λ = 254 nm. 

      Ziegler e Abel (2014) desenvolveram uma metodologia CLAE/espectrometria 

de massas para a determinação de aminoácidos usando a derivatização com cloreto 

de 9-fluorenilmetoxicarbonil (Fmoc-CI). O processo de derivatização ocorre em 5 
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minutos e os aminoácidos derivados podem ser rapidamente purificados por 

extração em fase sólida e separados cromatograficamente. O método foi aplicado 

para a quantificação de 20 aminoácidos e realizada utilizando L-norvalina como 

padrão, obtendo limites de detecção menor que 1 fmol µL-1 e faixa linear até 125 

pmol µL-1. A coluna utilizada para a separação foi C18 Nucleoshell (50 x 3 mm, 2,7 

µm de tamanho de partícula interna) e eluentes A e B, respectivamente, tampão 

formato de amônio (pH 4,5) e acetonitrila. 

      Le et al. (2014) publicaram um trabalho com o desenvolvimento de um 

método rápido e sensível para a análise quantitativa de aminoácidos derivatizados 

por cromatografia-tandem espectrometria de massas. A separação cromatográfica 

foi realizada utilizando uma série de duas colunas, sendo a primeira de carbono 

grafite poroso (50 x 4,6 mm, 3 µm de tamanho de partícula) e a segunda uma coluna 

C18 (100 x 2,1 mm, 2,7 µm de tamanho de partícula). Os solventes na coluna 1 

eluíram em modo isocrático e na coluna 2 em modo gradiente. 

       Kucerová et al. (2013) desenvolveram um método de separação 

enantioseletiva de aminoácidos através da cromatografia líquida. A detecção foi 

realizada em um comprimento de onda de λ = 254 nm com coluna cromatográfica 

(250 x 4,6 mm, 5 µm de tamanho de partícula). A composição da fase móvel foi 

acetonitrila/tampão acetato de amônio (pH 4,00), na proporção 70:30, 

respectivamente. 

      Jajic et al. (2013) desenvolveram um método CLAE para a determinação de 

aminoácidos em alimentos. O conteúdo de aminoácidos foi determinado em milho, 

soja, farelo de soja e misturas enriquecidas com metionina, treonina e lisina. O 

método envolveu a aplicação de hidrólise ácida das amostras e a derivatização dos 

aminoácidos com o-fitaldialdeído e 9-fluoroenilmetil cloroformato. Os resultados 

apresentados concluíram uma faixa linear de 10-1000 nmol cm-3 com um coeficiente 

de correlação de 0,999 e valores de recuperação de 93,3 – 109,4 %. A coluna 

utilizada foi do tipo Eclipse-AAA (150 x 4,6 mm; 5 µm de tamanho de partícula). 

      A Tabela 10 fornece mais trabalhos encontrados na literatura que aplicam 

CLAE como metodologia de determinação de aminoácidos. 
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Tabela 10 - Características de alguns trabalhos encontrados na literatura empregando a 

técnica cromatografia líquida na determinação de aminoácidos. 

Coluna Detecção Fase Móvel Referência 

C18 

Phenomenex – 

diâmetro (5 µm 

(250 x 4,0 mm) 

Eletroquímica 

(eletrodo de 

carbono-vítreo) 

Fosfato disódico e EDTA 

em 24 % de metanol 

Grabon et al. 

(2016) 

Chiralpak ZWIX 

– (3 µm x 150 x 

3 mm, 250 x 3 

mm e 250 x 4 

mm) 

- 

Várias combinações de 

fase móvel foram 

estudadas 

Zhang et al 

(2014) 

Sumichiral OA-

2500S - (5 µm x 

250 x 4,6 mm) 

λ= 470 nm 

Eluição em modo 

isocrático com acetonitrila 

e metanol (com preseça 

de ácido cítrico) 

Cui et al. (2014) 

Waters Simmetry 

C18 – (7 µm x  

150 x 19 mm)  

λ= 205 nm 

Eluição em modo 

isocrático com metanol e 

água 

Tripp e 

McCullagh 

(2012) 

Review: HPLC Analysis of naturally occurring free D-amino acids 

in mammals 

Miyoshi et al. 

(2012) 

C18 Chrom SEP 

SS – (5 µm x 

150 x 4,6 mm) 

λ= 335 nm 

Fase A: 

Tetraidrofurano:metanol: 

tampão fosfato e fase B: 

metanol:tampão fosfato 

Bueno-Solano 

et al. (2012) 

C18 Atlantis – 5 

µm x 150 x 4,6 

mm) 

Detecção por 

fluorescência 

325nm e 434 nm 

Fase móvel consistindo 

em tampão acetato de 

amônio e metanol 

Iuliani et al. 

(2010) 

Zorbax Eclipse-

AAA – 3,5 µm x  

150 x 4,6 mm) 

λ= 338 nm 

(Cistina ) 

 

Detecção por 

fluorescência 

(340 e 450 nm) 

Eluição em modo 

gradiente (diidrogeno 

fosfato de sódio/ água e 

água, metanol, acetonitrila 

Marino et al. 

(2010) 

 

 



95 
 

3.3.3. Outras técnicas e procedimentos 

 

3.3.3.1. Análise por Injeção em Fluxo (FIA) 

 

      A Análise por Injeção em Fluxo tem sido pouco aplicada em determinações de 

aminoácidos nas mais diversas matrizes, porém alguns trabalhos podem ser 

encontrados na literatura. 

      Costin, Francis e Lewis (2003) desenvolveram um método para a 

determinação seletiva de aminoácidos utilizando a análise por injeção em fluxo com 

detecção por quimioluminescência. Os aminoácidos selecionados para o estudo 

foram, prolina, histidina, tirosina, arginina, fenilalanina e triptofano. Os estudos 

revelaram que a prolina é o único aminoácido que apresenta quimioluminescência 

com tris(2,2-bipiridil) rutênio (III) em pH 10, enquanto a histidina apresentou um 

aumento de seletividade na reação do luminol com Mn(II) em meio básico. Tirosina 

apresentou seletividade com permanganato de potássio acidificado em pH 6,75 por 

quimioluminescência. Bons resultados foram apresentados, com desvios menores 

que 3,9 % para cinco replicatas e limites de detecção encontrados na faixa de 4 x 

10-9 a 7 x 10-6 mol L-1. 

      Costin, Barnett e Lewis (2004) desenvolveram um método para a 

determinação de prolina em vinhos utilizando a análise por injeção em fluxo com tris 

(2,2’ -bipiridil) rutênio (II) com detecção por quimioluminescência. Condições 

seletivas para a determinação, como pH 10, foram estudadas, enquanto outros 

aminoácidos e componentes do vinho não apresentaram interferência. O método 

apresentou bom desvio relativo (menor que 1,0 %) para cinco replicatas e um limite 

de detecção de 1 x 10-8 mol L-1. 

      Kiba, Kato e Furusawa (1995) determinaram aminoácidos de cadeia 

ramificada através da análise por injeção em fluxo com co-imobilização de leucina e 

deidrogenase/NADH oxidase e detecção por quimioluminescência. O peróxido de 

hidrogênio produzido foi detectado quimioluminometricamente via reação luminol-

haxacianoferrato (III), apresentando uma faixa linear de 5 x 10-7 a 6 x 10-4 mol L-1, 

limite de detecção de 3 x 10-7 mol L-1 e frequência analítica de 15 amostragens h-1. 
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3.3.3.2. Cromatografia Gasosa (CG) e CG-tandem-espectrometria de massa 

 

      A cromatografia gasosa é uma técnica que normalmente encontra-se 

acoplada à espectrometria de massas quando utilizada para a determinação de 

aminoácidos. 

      Patzold e Bruckner (2005) desenvolveram um método para a separação quiral 

de aminoácidos através da cromatografia gasosa. A técnica mostra-se promissora e 

atrativa nesse campo de aplicação, uma vez que é capaz de “resolver” misturas 

complexas de enantiômeros de aminoácidos após derivatização e determiná-los com 

alta sensibilidade quando acoplada à espectrometria de massas. Um dos principais 

problemas relatados pelos autores na determinação de aminoácidos refere-se à 

etapa de derivatização, pois o grupo guanidino da arginina e imidazol da histidina 

não sofrem derivatização em condições normais padrão e quando obtidos em 

condições de rotina não são eluídos em colnas capilares de sílica. 

      Gehrke (2005) desenvolveu um método para a quantificação de aminoácidos 

por cromatografia líquida-gasosa. O agente derivatizante utilizado foi o N-

trifluoroacetil (N-TFA) n-butil éster. 

      Kataoka et al. (1994) determinaram aminoácidos sulfurados através da 

cromatografia gasosa com detecção fotométrica em chama, com características de 

sensibilidade e seletividade. Os aminoácidos sulfurados são convertidos a derivados 

de N(S)-isopropoxicarbonil metil ester e mensurado por CG com detecção 

fotométrica em chama utilizando uma coluna capilar DB-17. Os derivados foram 

suficientemente voláteis e estáveis para originar picos simétricos. Os limites de 

detecção encontrados variaram na faixa de 0,5 a 1,0 pmol por injeção e a curva de 

calibração apresentou linearidade na faixa de 0,5 a 10,0 nmol para cada um dos 

aminoácidos. A faixa de recuperação das amostras foi de 85,0 a 113,0 %. 

      Moodie, Burger e Labadarios (1987) desenvolveram um método para a 

determinação de aminoácidos por cromatografia gasosa usando uma coluna capilar 

de boro (3.0 m x 2,7 mm i.d.). 
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CAPÍTULO IV - DESENVOLVIMENTO DE UMA METODOLOGIA 

RÁPIDA E AMBIENTALMENTE AMIGÁVEL PARA A 
DETERMINAÇÃO DE TANINOS HIDROLISÁVEIS E APLICAÇÃO EM 

AMOSTRAS DE MEL 
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4.1. Materiais e equipamentos 

 

Para a obtenção dos resultados experimentais foram utilizados: 

 Esfera de integração (ISP-REF, Ocean Optics, Dunedin, USA) conectada 

através de fibra óptica a um mini espectrômetro (USB2000, Ocean Optics). 

 Papel de filtro qualitativo Whatman nº1, utilizado como suporte sólido para as 

reações. 

 Suporte de apoio para a adição das soluções no suporte sólido. 

 Micropipetas da marca Eppendorf (10-100 μL e 100-1000 μL) para coletar os 

volumes no preparo das soluções. 

 Balança analítica da marca Metler Toledo AG204, para a pesagem das 

amostras, reagentes e padrões. 

 Vidrarias comuns como pipetas volumétricas, béqueres, erlenmeyers, de 

diferentes volumes e baguetas. 

 Agitador e barra magnéticos, para a homogeneização das amostras. 

 

4.2. Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes utilizados no trabalho foram de grau analítico. 

 

Água deionizada utilizada no preparo das soluções de reagentes, padrões e 

amostras – Millipore, 18,2 MΩ.cm a 25ºC. 

Iodato de potássio (KIO3) obtido de Mallinckrodt, utilizado como reagente 

cromogênico. 

Ácido acético (CH3COOH) e acetato de sódio (NaOOCCH3), utilizados no preparo da 

solução tampão. 

Ácido tânico (tanino hidrolisável gálico e elágico) obtido de Sigma Aldrich utilizado 

como reagente padrão. 
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4.3. Preparo de reagentes e soluções 

 

4.3.1. Solução padrão de ácido tânico 

 

A solução padrão de trabalho de ácido tânico, utilizada no desenvolvimento 

do planejamento da superfície de resposta foi preparada na concentração de 700,0 

mg L-1, em meio de pequeno volume de etanol e água deionizada a partir de uma 

estoque de 1000 mg L-1. As concentrações utilizadas na construção das curvas 

analíticas (40, 140, 240, 340, 440, 540, 640 e 740 mg L-1) foram obtidas através de 

sucessivas diluições da solução estoque. 

 

4.3.2. Solução de KIO3 (reagente cromogênico) 

 

Uma solução estoque do reagente cromogênico KIO3 foi preparada em meio 

aquoso na concentração de 3,00 x 104 mg L-1 e as soluções de trabalho obtidas 

através de sucessivas diluições da solução estoque. 

 

4.3.3. Solução tamponante (CH3COOH/NaOOCCH3 – pH 4,75) 

 

As soluções do reagente tamponante foram preparadas através da mistura de 

volumes iguais das soluções de ácido acético 0,1 mol L-1 e acetato de sódio 0,1 mol 

L-1. 

4.3.4. Amostras e preparo das amostras 

 

O método por reflectância difusa proposto foi aplicado em 8 amostras de mel 

de duas diferentes variedades (eucalipto e laranja) e três diferentes origens 

(Araraquara/SP, Matão/SP e Cambé/PR).  

Cinco gramas da amostra foram pesadas e solubilizadas em água deionizada 

com auxílio de um agitador magnético e então transferidas para um balão 

volumétrico de 25 mL, completado com água deionizada e então a solução foi 

filtrada através de filtro 0,45 μm (Millex-HV, Millipore). Após a filtração da solução, 

para a retenção do analito, foram realizadas duas lavagens do filtro com uma 

solução 50% etanol:água, com a finalidade de eluir o analito retido no filtro, e as 
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soluções de lavagem foram coletadas em um balão de 25 mL, posteriormente 

completados até a marca de 25 mL com solução etanol:água. A solução final foi 

utilizada para a quantificação de taninos nas amostras de mel. 

 

4.2. Experimental 

 

4.2.1. Metodologia proposta 

 

A metodologia utilizada baseia-se na reação entre o reagente cromogênico 

KIO3 e ácido tânico, em meio tamponado, produzindo um produto transiente colorido 

cujo sinal de absorbância é mensurável em 525 nm. 

A Figura 20 apresenta a melhor ordem de adição das soluções no papel de 

filtro de acordo com o estudo realizado e discutido na seção de resultados e 

discussão.  

 

Figura 20 - Esquema simplificado da adição dos reagentes no papel de filtro e a formação 

do produto transiente colorido mensurável em 525 nm. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

4.3. Resultados e discussão 

 

A reação entre KIO3 e taninos hidrolisáveis produz um produto transiente 

colorido (violeta) mensurável em 525 nm (Bossu et al., 2006). Um estudo para 

verificar a estabilidade do produto formado foi realizado e o resultado obtido foi que 

após 20 minutos de reação atingi-se o máximo de absorbância e que o valor máximo 

de absorbância permanece estável por 15 minutos, e após esse tempo o produto 

colorido final amarelo começa a surgir e por esse motivo todas as leituras foram 
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realizadas após 20 minutos de reação. Estudos preliminares com relação à presença 

de meio tamponado e à ordem de adição dos reagentes foram realizados. A Tabela 

11 apresenta os resultados para o estudo do meio tamponante. Os sistemas tampão 

foram selecionados de modo a atingir uma maior faixa para o meio ácido, 

aproximando-se do neutro (2,00 – 7,01), uma vez que o meio básico impossibilita a 

formação do produto colorido. 

 

Tabela 11 - Estudo da influência dos sistemas tampão na reação. 

Sistema tampão pH Coloração obtida 

H3PO4/H2PO4
- 2,14 Amarela 

H2PO4
-/HPO4

2- 7,01 Marrom 

Ácido Acético/Acetato de sódio 4,75 Violeta/Rosa 

 

Através da Tabela 11 é possível verificar que o meio tamponado que favorece 

a formação do produto transiente colorido esperado é o sistema ácido acético/ 

acetato de sódio, pH 4,75, em detrimento dos outros dois sistemas estudados. 

           Com relação à ordem de adição dos reagentes e do analito, verificou-se que 

a melhor ordem de adição, a qual fornece o maior sinal analítico é a adição do 

analito seguido da adição do meio tamponado e por final a adição do reagente 

cromogênico KIO3 (Experimento 2 – Ver Tabela 12). A Tabela 12 fornece os 

resultados de AR obtidos para as duas formas de adição, evidenciando o melhor 

resultado. 

 

Tabela 12 - Estudo da influência da ordem de adição analito/reagente. 

Ordem de adição AR (525nm) 

Experimento 1 a 
AR1 AR2 AR3 AR média ± desvio padrão 

0,050 0,052 0,052 0,051 ± 0,001 

Experimento 2 b 
AR1 AR2 AR3 AR média ± desvio padrão 

0,103 0,099 0,100 0,101 ± 0,002 

a Reagente cromogênico (KIO3) + tampão pH 4,75 + padrão ácido tânico. 
b Padrão ácido tânico + tampão pH 4,75 + reagente cromogênico (KIO3). 

 



102 
 

As demais variações de experimentos, onde se muda a ordem de adição com 

relação ao tampão pH 4,75 não apresentaram alterações significativas nos sinais de 

absorbâncias obtidos. 

Assim, para a obtenção de resultados estatísticos que comprovem a 

necessidade do uso do sistema tampão ácido acético/acetato de sódio como 

variável importante do sistema reacional, foi realizado um planejamento 

experimental com ponto central (superfície de resposta) com as variáveis 

concentração de KIO3 e pH do sistema tampão utilizado. 

 

4.3.1. Estudo da reação entre taninos hidrolisáveis e Iodato  

 

      A reação entre taninos hidrolisáveis e iodato não é evidenciada e tão pouco 

discutida na literatura, existindo trabalhos que normalmente citam a ocorrência da 

formação do produto colorido de Ruhmann, porém sem apresentar ou sugerir 

quaisquer tipo de mecanismo. Nessa etapa do trabalho, alguns experimentos foram 

realizados para o estudo da reação e posteriormente sugerir sua ocorrência.  

      A Tabela 13 apresenta os resultados experimentais obtidos para o estudo da 

reação entre taninos hidrolisáveis e iodato de potássio. 
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Tabela 13 - Estudo da reação entre taninos hidrolisáveis e iodato de potássio. 

Número do teste Teste Resultado 

Branco 
IO3

- + água 

deionizada 
Ausência de coloração. 

Branco 
I2 + água 

deionizada 
Coloração amarela observada. 

1 IO3
- + Ácido tânico 

Formação lenta do produto colorido. Após a 

formação do produto, o processo de degradação 

ocorre lentamente. 

2 I2 + Ácido tânico 
Ausência de formação do produto. Coloração 

amarela observada. 

3 I2 + IO3
- 

Ausência de formação do produto. Coloração 

amarela observada. 

4 
(I2 + IO3

-) + Ácido 

tânico 

Coloração amarela observada (I2 + IO3
-). Com a 

adição do ácido tânico houve a formação 

instantânea do produto, porém o processo de 

degradação ocorre rapidamente. 

5 
(I2 + Ácido tânico) + 

IO3
- 

Coloração amarela observada (I2 + ácido tânico). 

Com a adição do iodato houve a formação 

instantânea do produto, porém o processo de 

degradação ocorre rapidamente. 

6 
IO3

- + Ácido tânico 

+ I2 

Formação lenta do produto colorido. Após certa 

coloração a adição de I2 promove a formação do 

produto instantaneamente com rápida 

degradação. 

A 
Mesmo reação do 

teste 1 

O estudo da velocidade de formação do produto 

mostrou que a reação entre IO3
- e ácido tânico 

ocorre de forma lenta, atingindo a coloração 

desejada e com velocidade de degradação lenta. 

B 
Mesma reação do 

teste 4 

O estudo da velocidade de formação do produto 

mostrou que a reação entre os I2 + IO3
- + ácido 

tânico ocorre de forma rápida, atingindo a 

coloração desejada e com velocidade de 

degradação rápida. 

 

      Através do estudo realizado verifica-se que a formação do produto colorido de 

Ruhmann está intrinsicamente relacionado à presença tanto do iodato (de potássio) 
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como ácido tânico, uma vez que a presença de iodo no meio reacional com a 

ausência de um dos outros dois citados, não há formação do produto esperado. 

      Os taninos são compostos antioxidantes, que por natureza tendem a se 

oxidar e reduzir outras espécies. A transferência de carga no processo de oxidação 

e redução fornece o produto colorido mensurável em λ = 525 nm. 

 

4.3.2. Estudo dos interferentes 

 

Para o estudo dos interferentes foram considerados os componentes 

majoritários presentes na matriz mel, sendo eles: glicose, frutose e 

hidroximetilfurfural. O estudo foi realizado nas mesmas condições de análise das 

amostras e não foram encontrados valores significativos de interferência quando a 

proporção interferente:analito testada foi de 1:1 e 10:1. 

 

4.3.3. Planejamento Experimental 

 

4.3.3.1. Planejamento fatorial com ponto central (superfície de resposta) 

 

O planejamento de superfície de resposta foi realizado utilizando a ferramenta 

estatística de planejamento com ponto central. As variáveis estudadas no 

planejamento e suas respectivas faixas estão apresentadas na Tabela 14. 
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Tabela 14 - Planejamento com ponto central das variáveis estudadas (superfície de 

resposta). 

Experimentos 

Fatores  

Concentração 

de KIO3 (mg 

L-1) 

pH AR (525 nm) 

            1 1,50 x 104(-1) 2,14 (-1) 0,030 ± 0,005 

2 3,00 x 104(+1) 2,14 (-1) 0,067 ± 0,007 

3 1,50 x 104(-1) 6,50 (+1) 0,075 ± 0,003 

4 3,00 x 104(+1) 6,50 (+1) 0,062 ± 0,003 

5 1,20 x 104(-√2) 2,14 (-1) 0,025 ± 0,004 

6 3,30 x 104(√2) 2,14 (-1) 0,148 ± 0,002 

7 1,50 x 104(-1) 1,00 (-√2) 0,001 ± 0,005 

8 1,50 x 104(-1) 7,00 (√2) 0,018 ± 0,004 

9 2,25 x 104(0) 4,75 (0) 0,011 ± 0,003 

10 2,25 x 104 (0) 4,75 (0) 0,118 ± 0,003 

11 2,25 x 104 (0) 4,75 (0) 0,115 ± 0,003 

12 2,25 x 104 (0) 4,75 (0) 0,119 ± 0,006 

13 2,25 x 104 (0) 4,75 (0) 0,118 ± 0,005 

 

O planejamento com ponto central, por ser um modelo matemático quadrático 

conforme descrito na Eq. 6 permite avaliar criticamente as condições ótimas para a 

realização dos experimentos por meio do gráfico de superfície de resposta 

apresentado na Figura 21. 

 

Z=-0,088+0,00000542*x-0,0000000000870*x2+0,130*y-0,0171*y2+0,000000865*x*y (Eq. 6) 

 

            Onde Z é o valor de AR em 525 nm, x é a concentração de KIO3  (mg L-1) e y 

é o pH do sistema tampão selecionado.      

 O gráfico de superfície de resposta e da curva de nível (Figura 21), ambos 

gerados pelos dados da Tabela 14, fornecem em suas regiões centrais (vermelho 

escuro) o ponto ótimo para as variáveis estudadas. 
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Figura 21 - Gráfico de superfície de resposta (A) e sua respectiva curva de nível (B) para as 

variáveis Conc. de Iodato de potássio e pH do sistema tampão estudado. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da Figura 21 é possível verificar que a faixa de melhor sinal analítico 

para a concentração do reagente cromogênico KIO3 é de 2,4x104 a 3,6x104 mg L-1 e 

para o pH de 4 a 5, verificado na superfície de resposta e em sua respectiva curva 

de nível. Assim, os valores críticos das variáveis estudadas foram 3,1x104 mg L-1 

para a concentração de KIO3 e 4,75 para o pH tamponado. 
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4.3.4. Curva analítica e figuras de mérito para o método proposto 

 

Como padrão de solução do analito foi selecionado o ácido tânico por conter 

em sua composição um conjunto de taninos hidrolisáveis (composição de ácido 

gálico e elágico). A Tabela 15 apresenta as figuras de mérito do método proposto. 

 

Tabela 15 - Figuras de mérito da metodologia desenvolvida para a determinação de taninos 

hidrolisáveis em mel. 

 

      A Tabela 16 apresenta os valores de AR médios obtidos para a construção da 

curva analítica do método de reflectância difusa proposto e a respectiva curva 

analítica (Figura 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parâmetros experimentais Respectivos valores 

Linearidade da curva analítica 40,0 – 740,0 mgL-1 

Coeficiente de correlação (R2) 0,998 

Coeficiente angular 1,70 x 10-4 

Limite de detecção 12,4 mg L-1 

Limite de quantificação 40,8 mg L-1 

Comprimento de onda 525 nm 
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Tabela 16 - Curva analítica para o método de reflectância difusa desenvolvido. 

Concentração 

Curva 1a 

mg L-1 

AR 

(525 nm) 

± desvio padrão 

Concentração 

Curva 2b 

mg L-1 

AR 

 (525 nm) 

± desvio padrão 

Concentraçã

o Curva 3c 

mg L-1 

AR 

 (525 nm) 

± desvio padrão 

40 0,014 ± 0,001 40 0,013 ± 0,003 40 0,012 ± 0,001 

140 0,035 ± 0,003 140 0,037 ± 0,002 140 0,036 ± 0,002 

240 0,056 ± 0,003 240 0,060 ± 0,002 240 0,057 ± 0,003 

340 0,067 ± 0,001 340 0,070 ± 0,003 340 0,074 ± 0,001 

440 0,089 ± 0,001 440 0,096 ± 0,001 440 0,092 ± 0,002 

540 0,107 ± 0,002 540 0,115 ± 0,001 540 0,104 ± 0,001 

640 0,121 ± 0,001 640 0,123 ± 0,002 640 0,119 ± 0,001 

740 0,132 ± 0,002 740 0,139 ± 0,001 740 0,143 ± 0,001 

a e b precisão intradia  c precisão interdia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Curva analítica obtida para o método proposto com linearidade de 40,0 a 740 

mg L-1, equação AR  (525 nm) = 0,011 + 1,703 x 10-4 Cácido tânico e R2 = 0,998. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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4.3.5. Estudo do isolamento do analito de interesse 

 

Em pH otimizado no valor de 4,75 taninos hidrolisáveis reagem com o 

reagente KIO3 fornecendo um produto colorido mensurável em 525 nm após 20 

minutos de reação, segundo estudos de estabilidade realizados anteriormente. A 

Figura 23 apresenta os espectros obtidos para o produto colorido na reação entre 

KIO3 com as soluções de remoção do analito dos filtros para (A) padrão de ácido 

tânico (700,0 mg L-1) e (B) amostra de mel selecionada para o estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Espectros entre a reação das soluções de lavagem dos filtros 0,45 µm para (A) 

solução padrão de ácido tânico e (B) amostra de mel selecionada para o estudo. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Na etapa de filtração da amostra, o analito é completamente retido na 

membrana 0,45 µm. Primeiramente, foi verificado a obtenção do analito através da 

filtração de uma solução padrão de ácido tânico, demonstrando a necessidade de 

duas etapas sucessivas de lavagem da membrana com duas porções de 7 mL cada 

de solução etanólica 50 % (v/v) para a remoção completa do analito, verificado na 

Figura 23A. 

A etapa de filtração permitiu a retenção do analito em estudo (taninos 

hidrolisáveis), uma vez que três fatores tornam-se importantes para a justificativa. O 

primeiro ponto a considerar-se trata-se da massa molar do analito em estudo, que 

sendo suficientemente maior que os poros do filtro de PVDF faz com que o analito 

fique retido da membrana. O Segundo ponto refere-se à interação entre a 

composição da membrana de PVDF e o analito, verificado experimentalmente que 

existe uma interação significativa. O terceiro ponto relevante diz respeito ao tamanho 

nominal do poro da membrana que associado aos dois fatores citados completa a 

tríade de justificativas com relação à retenção do analito pela membrana de PVDF. 

Bertotto 2011 realizou um estudo em sua dissertação para a avaliação das 

interações de um derivado de tanino em processos com membranas poliméricas de 

micro e ultrafiltração, evidenciando a importância dos três fatores citados (Bertotto, 

2015). 

 

4.3.6. Análises das amostras de mel 

 

4.3.6.1. Quantificação das amostras pelos métodos proposto e comparativo 

 

A quantificação de taninos nas amostras selecionadas para o estudo foi 

realizada através do método e a Tabela 17 fornece os resultados das médias das 

concentrações para n=3, dos métodos proposto e comparativo e os respectivos 

resultados do teste t estatístico para cada amostra. 
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Tabela 17 - Quantificação das amostras de mel pelas metodologias proposta e comparativa. 

Amostras 
Método proposto 

(mg kg-1) 

Método Comparativo 

(mg kg-1) 
Teste t c 

1 b 519,3 ± 31,7 516,8 ± 10,7 0,349 

2 a 290,5 ± 11,7 294,5 ± 10,7 1,481 

3 a 327,6 ± 10,7 327,7 ± 10,9 0,018 

4 a 321,4 ± 10,7 322,1 ± 10,7 0,118 

5 b 383,3 ± 11,5 380,9 ± 10,7 0,759 

6 b        445,1 ± 0,0                 448,4 ± 0,0 0,232 

7 a 340,4 ± 21,5 337,3 ± 21,5 0,436 

8 b 383,8 ± 10,7 381,1 ± 11,4 0,312 

a Mel de laranja       b Mel de eucalipto. 

c teste t  (t student): Valor de referência 2,774, onde tobtido<treferência, indicando que não há diferençca 

significativa entre os métodos ao nível de 95,0 % de confiança. 

 

4.3.7. Metodologia comparativa  

 

A metodologia comparativa utilizada para a análise das amostras foi a 

espectrofotométrica, que se baseia na reação colorimétrica entre taninos 

hidrolisáveis e cloreto de ferro III (FeCl3), conforme descrito por Nunes et al. 2009. 

 

4.3.8. Curva analítica para o método comparativo 

 

A Tabela 18 apresenta os valores de concentração e absorbância e a Figura 

24 a respectiva curva analítica do método comparativo. 
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Tabela 18 - Curva analítica obtida para o método comparativo. 

Concentração (mg L-1) Absorbância média (715 nm) 

50 0,140 ± 0,002 

100 0,270 ± 0,001 

200 0,600 ± 0,001 

300 0,920 ± 0,002 

400 1,250 ± 0,001 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Curva analítica obtida para o método comparativo com linearidade de 50,0 a 400 

mg L-1, equação A (715 nm) = -0,005 + 3,000 x 10-3 Cácido tânico e R2 = 0,999. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

4.3.9. Estudo da interferência de matriz (Adição de padrão e recuperação) 

 

O estudo de adição de padrão e recuperação consistiu em adicionar 

determinada porcentagem (50, 100, 150, 200 e 250 %) do padrão na matriz 

estudada e assim obter sua recuperação, considerando a quantidade inicialmente 

presente na amostra. Para a matriz mel a variação na recuperação é considerada 

adequada no intervalo de 80,0 a 110,0 % por ser uma matriz complexa. Para o 

estudo, foram selecionadas duas amostras (uma da flora laranja e outra eucalipto). A 

Tabela 19 apresenta os resultados obtidos para a adição de padrão e recuperação. 
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Tabela 19 - Valores de recuperação da metodologia proposta. 

Amostras 

Valor 

adicionado 

(mg kg-1) 

Valor 

encontrado 

(mg kg-1) 

Recuperação (%) 

 - 383,8a - 

Mel de 

eucalipto nº 8 

383.8 ± 10.7 

(mg kg-1) 

191,9 519,9 90,3 

383,8 674,0 87,8 

575,7 922,1 96,1 

767,6 1039,7 90,3 

959,5 1268,1 94,4 

   (n=5) µ = 91,8 ± 3,4 

 - 290,5a - 

Mel de 

laranja nº 2 

290.5 ± 11.7 

(mg kg-1) 

145,3 341,2 78,3 

290,5 468,3 80,6 

435,8 617,3 85,0 

581,0 744,3 85,4 

726,3 889,7 87,5 

   (n=5) µ = 83,4 ± 3,8 

a Quantificação de taninos hidrolisáveis nas amostras de mel 
 

Considerando os resultados obtidos, é possível verificar que os valores de 

recuperação estão de acordo com a faixa estabelecida, variando de 78,3 a 96,1 %, 

indicando a ausência de interferência de matriz. 

 

4.4. Conclusões 

 

Uma nova metodologia para a determinação de taninos hidrolisáveis em 

amostras de mel foi desenvolvida. O método pode ser aplicado com sucesso para a 

determinação do analito na matriz selecionada, evitando possíveis contaminações 

do ambiente causadas por descartes inadequados de solventes, devido ao baixo 
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volume utilizado para as análises, comparados com outras metodologias descritas 

na literatura.  

Vantagens da técnica de espectroscopia de reflectância difusa incluem a 

simplicidade operacional, rapidez e baixo custo analítico. A metodologia 

desenvolvida é ambientalmente amigável e está de acordo com os princípios da 

Química Verde, apresentando baixo consumo de reagentes e amostras, gerando 

assim, baixa formação de resíduos durante as análises. Outra importante 

característica a se destacar refere-se ao fato de o método proposto não requerer 

nenhum tipo de clean up elaborado da amostra ou algum outro tipo de pré-

tratamento demorado, sendo confinado apenas na filtração das soluções das 

amostras. 
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CAPÍTULO V - Desenvolvimento de um método não-invasivo em 
tempo real baseado em uma metodologia de espectroscopia do 

infravermelho próximo para a quantificação da capacidade 
antioxidante em café durante o processo de torra 
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5.1.  Materiais e equipamentos 

 

Para a obtenção dos resultados experimentais foram utilizados: 

 Equipamento FTNIR (FTLA 2000 ABB) acoplado a uma sonda de 

infravermelho (FabIR Fiber Optic Probe) capaz de coletar os dados espectrais 

de forma in-situ. 

 Micropipetas da marca labmate (10-100 µL e 100-1000 μL) para a coleta dos 

volumes no preparo das soluções. 

 Micropipeta multicanal da marca multimate 20-200 μL para a inserção das 

soluções nas placas de leitura. 

 Espectrofotômetro de placas marca BioTec e modelo Sinergy HT com 

software Gen5 e placas de leitura UV/VIS com 96 poços para determinação 

espectrofotométrica da capacidade antioxidante das amostras de café.  

 Torrador de bancada modelo HotTop Coffee Roaster com dez níveis de 

potência e arrefecimento em quatro níveis (temperatura máxima de 220 ºC). 

 Moedor de grãos de café modelo Krups com oito níveis de granulometria. 

 Balança analítica da marca (ABT 120-5DM Kern) para a pesagem das 

amostras, reagentes e padrões. 

 Vidrarias e materiais comuns, como pipetas, béqueres, erlenmeyers, de 

diferentes capacidades volumétricas. 

 

5.2. Preparo de reagentes e soluções 

 

5.2.1. Flavonóides totais 

 

Reação: 

OOH

OH

OH

OH

OH
OOH

OH

OH

O

O

Al
-

Cl

Cl
+ AlCl3

catequina Complexo catequina
-
cloreto de alumínio 

Figura 25 - Formação do complexo catequina-cloreto de alumínio. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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A reação entre catequina e cloreto de alumínio fornece um produto colorido 

caracterizado como o complexo catequina-Al3+, na presença de NaNO2, mensurado 

espectrofotometricamente em um comprimento de onda de 510 nm. 

5.2.1.1. Soluções de cloreto de alumínio hexaidratado (AlCl3 6H2O), hidróxido de 

sódio (NaOH) e nitrito de sódio (NaNO2) – determinação do conteúdo de flavonóides 

totais 

 

Soluções de AlCl3 6H2O, NaOH e NaNO2 foram preparadas nas 

concentrações de 22 g L-1, 0,8 mol L-1 e 6 g L-1, respectivamente, para a 

determinação de flavonóides totais nas amostras de café. 

 

5.2.1.2. Solução padrão de (+) -catequina – determinação de flavonóides totais 

 

As concentrações das soluções do padrão de (+) -catequina utilizadas para a 

construção da curva analítica foram: 10, 20, 50, 75, 100 e 200 mg L-1. Essas 

soluções foram obtidas através de diluições da solução estoque preparada na 

concentração de 1200 mg L-1. 

 

5.2.2. Fenólicos totais 

 

Reação: 
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O OH
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+

 

Figura 26 - Reação entre compostos fenólicos e o componente molibdênio do reagente de 

Folin. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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Compostos fenólicos na presença de Na2CO3 (meio básico) reagem com 

reagente de Folin (fosfotungstato e fosfomolibdato (Mo6+)) de coloração amarela 

devido à presença do composto Na2Mo4. H2O, que na presença de agentes 

redutores forma-se o complexo Mo5+-tungstênio de coloração azul ([PMoW11O4]4-), 

mensurado espectrofotometricamente em 760 nm. 

5.2.2.1. Soluções do reagente Folin (fosfotungstato e fosfomolibdato de sódio) e 

carbonato de sódio (Na2CO3) - determinação do conteúdo de fenólicos totais 

 

Uma solução do reagente Folin, na proporção 3:10 (v/v) foi preparada através 

da diluição de 3 mL do reagente comercial em um volume final de 10 mL de água 

deionizada. A solução de carbonato de sódio foi preparada na concentração de 9 % 

(m/v) de carbonato a partir do sal decaidratado Na2CO3 10H2O. 

 

5.2.2.2. Solução padrão de ácido gálico – determinação de fenólicos totais 

 

As concentrações das soluções do padrão de ácido gálico utilizadas para a 

construção da curva analítica foram: 1, 2, 5, 10, 15 e 20 mg L-1. Essas soluções 

foram obtidas através de diluições da solução estoque preparada na concentração 

de 206 mg L-1. 

 

5.2.3. Capacidade antioxidante total 

 

Reação: 

N
H

+

S

N

N

S

N
H

S

O

O

OH

S

O

O

OH

CH3

N
H

+

S

N

N

S

N
H

S

O

O

OH

S

O

O

OH

CH3

0

+ AOH

ABTS (radical) - cor azul

N
H

+

S

NH

N

S

N
H

S

O

O

OH

S

O

O

OH

CH3

+ AO (radical)

ABTS não radical - incolor

 

Figura 27 - Reação de descoloração do radical ABTS por um composto antioxidante. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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O radical ABTS é formado a partir da reação entre o reagente ABTS e a 

solução de persulfato de potássio, apresentando coloração verde intensa, que na 

presença de antioxidantes ocorre a captura do radical ABTS, reduzindo a coloração 

do radical formado. A diminuição da coloração é mensurada 

espectrofotometricamente em um comprimento de onda de 734 nm. 

5.2.3.1. Soluções do reagente ABTS (2, 2'-azino-di(3-etillbenzotiazolina-6-sulfonato) 

e do persulfato de potássio (K2S2O8) – Capacidade antioxidante total 

 

Uma solução 14 mmol L-1 do reagente ABTS foi preparada e estocada na 

ausência da luz para posterior formação do radical ABTS.+ em reação com uma 

solução de persulfato de potássio preparada na concentração de 4,9 mmol L-1, 

ambas em meio aquoso. Para a formação do radical ABTS.+ foi realizada uma 

mistura de volumes iguais dos dois reagentes, estocada na ausência da luz e 

mantida em reação por 16 h antes das análises. 

 

5.2.3.2. Solução do padrão de Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcroman-2-

carboxilico) – determinação da capacidade antioxidante total 

 

As concentrações das soluções do padrão de trolox utilizadas para a 

construção da curva analítica foram: 5, 10, 20, 40 e 50 µmol L-1. Essas soluções 

foram obtidas através de diluições da solução estoque preparada na concentração 

de 780 μmol L-1. 

5.3. Experimental 

 

5.3.1. Metodologia proposta aplicada 

 

A metodologia aplicada baseia-se na obtenção dos espectros de 

infravermelho próximo das amostras de café de diferentes origens e variedades em 

dois tipos de torras (lenta e rápida) com coleta em diferentes pontos de torrefação 

para a determinação da capacidade antioxidante e conteúdo de fenólicos e 

flavonóides totais das amostras através da construção de modelos quimiométricos 

(PCA e PLS) a partir dos resultados químicos obtidos por metodologia oficial. 
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5.3.2. Preparo das torras  

 

Cerca de 300 g das amostras de café em grãos de 4 origens diferentes 

(Arabica Brasil, Arabica Timor, Robusta India e Robusta Uganda) foram pesadas e 

uma análise visual foi realizada a fim de se retirar grãos defeituosos das amostras. 

Para a obtenção dos espectros no modo de sonda de reflectância (análise on-line) a 

amostra foi torrada em dois procedimentos de torras (torra lenta e rápida) e para 

análise off-line as amostras foram trituradas e analisadas dentro de frascos de 

borosilicato. A Figura 28 descreve através de um fluxograma o preparo das 

amostras de café verde até a obtenção das amostras torradas e moídas. Foram 

realizadas 8 torras no total, sendo uma torra lenta e outra rápida para cada amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 - Representação do processo de torra para a obtenção dos espectros utilizando a 

sonda, onde *P5 representa uma torra lenta de potência 50% e *P7 uma torra rápida de 

potência 70%. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

Amostra de café 

verde 

TORREFAÇÃO EM P5 E P7* 

>> Tempo de torra de 25 minutos 

>> Obtenção espectral a cada 30 segundos (modo on-

line com uma sonda de reflectância difusa) 

>> Coleta da amostra a cada 3 minutos 

>> Total de espectros por coleta: 6 espectros 

>> Total de espectros por torra lenta: 48 espectros e 

por torra rápida: 36 espectros 

 Café torrado 

MOAGEM 

>> Obtenção de 64 amostras moídas, relativas aos 8 

pontos de coleta das torras lentas e 7 pontos de 

coleta das torras rápidas. 

 
Café torrado e moído 

armazenado para análises 

químicas 
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5.3.3. Metodologia comparativa aplicada para a obtenção das concentrações dos 
compostos nas amostras de café para posterior formação de modelos 
quimiométricos baseados na metodologia NIR 

 

Para a obtenção dos modelos baseados na espectroscopia de infravermelho 

próximo utilizados na determinação de compostos fenólicos totais, flavonóides totais 

e da capacidade antioxidante total das amostras de café torrado e moído, foi 

aplicada uma metodologia de análise química capaz de quantificar tais compostos 

(Páscoa, Magalhães e Lopes, 2011), para uma posterior associação com os 

espectros obtidos durante as torras das diferentes amostras. 

O procedimento de extração dos componentes das amostras e obtenção dos 

extratos diluídos está representado pela Figura 29. 

 

 

Figura 29 - Fluxograma indicando o preparo das amostras de café para a metodologia 

comparativa juntamente com a obtenção das soluções diluídas dos extratos. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

(A) Ensaio para fenólicos totais (B) Ensaio para flavonóides totais 

1) Adição de 20 mL de solução etanol:água 50 % (v/v) 

2) Agitação de 300 rpm por 5 horas 

Pesagem das amostras (massa aproximada de 50 mg) em 

tubos de centrífuga adequados 

Obtenção da solução etanólica clara contendo os 

compostos extraídos 

Diluição de 100 µL do extrato 

em 1900 μL de água 

(A) 100 µL do extrato em 1900 μL de 

água e após B) 500 µL de A em 

500 μL de água 

Diluição de 500 µL do extrato 

em 500 μL de água 

(C) Ensaio para capacidade antioxidante total 
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A pesagem das amostras e as extrações foram realizadas em duplicata e 

para a quantificação dos compostos utilizando a técnica espectrofotométrica (ver 

tabela 21), as leituras foram realizadas em quadruplicata, inclusive o branco, em 

placas de 96 poços. 

 

5.4. Resultados e discussão 

5.4.1. Metodologia proposta 

 

5.4.1.1. Aquisição dos espectros FTNIR (on-line) – durante o processo de torra 

 

Os espectros foram obtidos através de dois tipos de torras diferentes: torra 

lenta (potência de 50 % do torrador e ventilação interna de 25 %) e torra rápida 

(potência de 70 % do torrador e ventilação interna de 25 %) e coletados de modo 

contínuo através da sonda de NIR. Durante o processo de torrefação, as 

temperaturas das torras lenta e rápida foram controladas e variaram linearmente na 

faixa de 75 – 184 ºC e 75 – 220 ºC, respectivamente. A tabela 20 apresenta os 

valores de temperaturas obtidos e a Figura 30 os respectivos gráficos lineares para 

cada torra.  

Todos os espectros foram obtidos com uma resolução de 8 cm-1 e 64 

varreduras para cada espectro, sendo o equipamento acoplado a uma sonda de 

reflectância difusa e varredura na região de 10000 – 4000 cm-1 e 31 % de sinal 

capturado. A sonda de reflectância foi posicionada em frente à janela do torrador 

(feita de vidro e sem interferência na obtenção dos espectros), de modo que os 

feixes de luz incidissem diretamente sobre a amostra em processo de torra, 

registrando os espectros apresentados pela Figura 31.  

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
 

Tabela 20 - Estudo da temperatura das amostras de café em função do tempo. 

Amostra 1 Amostra 2 

Tempo 

(min) 

Torra Lenta 

(ºC) 

Torra rápida 

(ºC) 

Tempo 

(min) 

Torra Lenta 

(ºC) 

Torra rápida 

(ºC) 

3 68 71 3 80 84 

6 89 111 6 101 112 

9 111 140 9 120 132 

12 129 161 12 133 156 

15 143 180 15 147 174 

18 156 200 18 156 197 

21 167 220 21 170 220 

24a - - 24a - - 

Amostra 3 Amostra 4 

Tempo 

(min) 

Torra Lenta 

(ºC) 

Torra rápida 

(ºC) 

Tempo 

(min) 

Torra Lenta 

(ºC) 

Torra rápida 

(ºC) 

3 68 74 3 70 72 

6 99 115 6 93 104 

9 120 141 9 111 132 

12 133 162 12 125 152 

15 147 180 15 139 174 

18 159 206 18 151 192 

21 170 220 21 163 220 

24a - - 24a - - 

a Não foi possível realizar o registro da temperatura, pois a temperatura máxima foi atingida 

antes dos 24 minutos. 
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Figura 30 - Gráficos de temperaturas para as torras lenta e rápida no intervalo de 0 a 25 

minutos de torrefação. Onde ● indica torra rápida e ■ indica torra lenta. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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A Figura 31 representa as cinco regiões espectrais selecionadas para o 

estudo das amostras. 

 

 

Figura 31 - Espectros brutos (sem pré-processamento) com a representação das cinco 

regiões selecionadas para o estudo (R1: 10000 – 7300 cm-1, R2: 7300 – 6700 cm-1, R3: 

6700 – 5350 cm-1, R4: 5350 – 5000 cm-1 e R5: 5000 – 4000 cm-1). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Para cada amostra foram realizadas 2 torras (lenta e rápida) e o total de 

amostras coletadas foram 7 e 8 para torra rápida e lenta respectivamente, 

totalizando 60 amostras, além das 4 amostras de café cru não torrado. 

Todos os conjuntos de espectros obtidos para as diferentes torrefações foram 

divididos em cinco regiões principais: (R1: 10000 – 7300 cm-1, R2: 7300 – 6700 cm-1, 

R3: 6700 – 5350 cm-1, R4: 5350 – 5000 cm-1 e R5: 5000 – 4000 cm-1). As divisões 

foram realizadas para o estudo da contribuição de cada região na propriedade de 

capacidade antioxidante das etapas de torrefação das amostras de café. As regiões 

2 e 4 apresentam bandas de água devido à sobreposição de estiramentos O-H e 

combinação O-H do espectro NIR, respectivamente. As regiões 3 e 5 capturam 

essencialmente a informação química (combinação e primeiro overtone), enquanto a 
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região 1 fornece informações físicas com relação à amostra, como por exemplo o 

estudo da granulometria (segundo e terceiro overtone) (Páscoa, Magalhães e Lopes, 

2013). 

 

5.4.2. Processamento de análise multivariado 

 

Uma análise multivariada por componentes principais (PCA) dos processos de 

torra das amostras de café foi realizada com propósito de screening de possíveis 

outliers durante as torras e para um possível agrupamento e verificação do 

comportamento das mesmas. A análise de componentes principais foi utilizada para 

verificar a possibilidade da aplicação de NIR em distinguir entre os dois tipos de 

torras aplicados, entre as origens e variedades das amostras e agrupar tempos de 

torra comuns para as quatro amostras selecionadas. Os espectros pré-processados 

e os gráficos PCA obtidos são apresentados nas figuras seguintes. 

A figura 32 apresenta os espectros brutos após serem pré-processados com 

os seguintes pré-processamentos: SNV, SAVGOL (15,2,1) e Mean Center, utilizando 

o MATLAB software.  
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Figura 32 - Espectros infravermelho obtidos através do tratamento de dados das amostras 

de café durante o processo de torrefação. Em (A) encontra-se o espectro bruto dos dados 

coletados; (B) Espectro dos dados coletados após aplicação do pré-processamento descrito 

anteriormente; (C) espectro bruto confinado na região de determinação química e (D) 

espectro pré-processado na região de determinação química (350 a 700 pontos ou 6700 a 

5350 cm-1). 

 

A 

B 

C 

D 
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Os gráficos A e C apresentados na Figura 32 são os espectros brutos de 

infravermelho das amostras, abrangendo a região espectral de 10000 a 4000 cm-1 e 

a região 3 (6700 a 5350 cm-1), respectivamente, enquanto que os gráfico B e D 

representam as regiões de 10000 a 4000 cm-1 e 6700 a 5350 cm-1, respectivamente, 

com a aplicação do pré-processamento savgol (15,2,1). 

O processamento dos dados é responsável por efetuar uma mudança nos 

dados que permita atingir determinado objetivo, e na maioria das vezes, tende 

“melhorá-los” para que o software possa perceber sutis diferenças entre os mais 

variados pontos, retirando ruídos, salientando bordas, suavizar a imagem, entre 

outros.  

Outra prática comum é a chamada segmentação dos dados, responsável por 

particionar a imagem em regiões de interesse, que no caso dos espectros anteriores 

trata-se da região onde se possa extrair informações químicas a respeito da 

amostra. 

Por fim, traça-se a chamada impressão digital através da extração de 

características e análise dos dados. A Figura 33 apresenta um esquema simplificado 

para o processo de obtenção dos dados espectrais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33 - Esquema simplificado de demonstração do processo de obtenção da imagem 

até a etapa final de caracterização de impressão digital. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

As Figuras 34 e 35 apresentam os resultados obtidos após a aplicação da 

análise PCA nas torras lenta e rápida, respectivamente. 

 

 

Imagem Aquisição Processamento 

Segmentação 
Quimiometria Resultado 
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Figura 34 - Gráfico de análise multivariada PCA indicando a separação em 8 diferentes 

grupos que indicam o tempo de torra lenta das quatro diferentes amostras analisadas. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

Através do gráfico fornecido pela Figura 34 é possível verificar a aplicação da 

PCA nos espectros de infravermelho obtidos para o processo de torra lenta (online) 

e a separação em grupos distintos com relação ao tempo de torra, sendo eles: (A) 3, 

(B) 6, (C) 9, (D) 12, (E) 15, (F) 18, (G) 21 e (H) 24 minutos.  
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Figura 35 - Gráfico de análise multivariada PCA indicando a separação em 6 diferentes 

grupos que indicam o tempo de torra rápida das quatro diferentes amostras analisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

A partir da Figura 35 é possível verificar um agrupamento entre as amostras 

durante uma torra rápida com relação ao tempo de torra. O primeiro grupo, 

representado por A é o grupo referente às amostras com tempo de torra igual a 3 

minutos e os demais (B, C, D, E e F) representam os tempos de (6, 9, 12, 15 e 18 

minutos), respectivamente. A região selecionada para o estudo PCA foi aquela que 

forneceu informações sobre as variações da composição química durante o 

processo de torrefação (região 3). 

A análise PCA também foi aplicada para a separação das amostras com 

relação à origem e variedade, fornecendo bons resultados em termos de separação 

dos grupos. A separação em grupo com relação à origem e variedade está 

representada pelos gráficos PCA nas Figuras 36 e 37, respectivamente. 
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Figura 36 - Gráfico de análise multivariada PCA para a separação em classes, considerando 

as quatro origens diferentes das amostras de café. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 37 - Gráfico de análise multivariada PCA para a separação em classes, 

considerando os dois tipos de variedades das amostras selecionadas, onde ▼ indica a 

variedade Arabica e ӿ a variedade Robusta. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir dos gráficos PCA apresentados nas Figuras 36 e 37 é possível 

verificar a separação em 2 classes para a análise da variedade (Arábica e Robusta) 

e em 4 classes para a análise da origem (Arábica Brasil, Arábica Timor, Robusta 

Uganda e Robusta Índia). A separação das origens das amostras foi realizada 

adequadamente, porém os grupos da variedade Robusta quando tratados não 

apresentaram uma boa separação. Uma possível explicação para a não separação 

está relacionada ao fato de ambas as amostras, mesmo sendo de origens 

diferentes, estarem expostas a um tipo de clima não muito diferenciado, quando 

comparado com a variedade Arábica. Assim, após o processo multivariado com os 

quatro tipos de amostras, as amostras separadas pela primeira aplicação PCA foram 

retiradas da análise e um novo processo foi aplicado somente às duas amostras não 

separadas e o resultado foi a completa separação entre as duas origens 

(escalonamento). Isso se deve ao fato de as primeiras componentes principais 
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selecionadas para o estudo (PC1 e PC3) não explicarem a separação entre origens 

para as amostras da variedade Robusta, explicadas posteriormente pelas 

componentes secundárias PC2 e PC3, com menor grau de variância explicada. Com 

relação às variedades das amostras, a separação em dois grupos já era esperada, 

uma vez que variedades diferentes apresentam grande diferença em composição 

química, devido às diferenças de cultivo, como por exemplo o tipo de solo e clima. 

Para todas as análises PCA aplicadas a região selecionada foi a de número R3 e 

com pré- processamento matemático savgol (15,2,1) + meancenter. 

5.4.3. Curvas analíticas para a determinação de fenólicos e flavonóides totais e 
capacidade antioxidante total 

 

A Tabela 21 apresenta os parâmetros das curvas analíticas obtidas para as 

metodologias comparativas espectrofotométricas. 

 

Tabela 21 - Parâmetros das metodologias aplicadas. 

Método Faixa linear R2 Equação 
Comprimento 

de onda (nm) 

Fenólicos totais 1 – 20 mg L-1 0,999 A = 0,072 + 0,065 C 760 

Flavonóides totais 10 – 200 mg L-1 0,999 A = 0,059 + 0,006 C 510 

ABTS 5 – 50 µmol L-1 0,998 A = -0,015 + 0,960 C 734 

 

5.4.4. Modelos de regressão multivariada baseados em NIR para a determinação do 
conteúdo de fenólicos totais (TPC), flavonóides totais (TFC) e capacidade 
antioxidante total (ABTS) 

 

Os modelos de regressão construídos foram baseados nos valores médios 

dos teores de compostos fenólicos totais, flavonóides totais e capacidade 

antioxidante total, obtidos pelas metodologias espectrofotométricas comparativas, 

juntamente com 56 espectros das amostras de café torrados e moídos, dos quais 39 

foram utilizados para calibração e 17 para a validação dos modelos. Foram 

construídos diversos modelos para a obtenção dos resultados, porém foi escolhido 

aquele que apresentou melhor capacidade de previsão e menores erros associados 
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para os teores dos compostos e da capacidade antioxidante total das diversas 

torras. 

Para diminuir a dificuldade da obtenção dos espectros, algumas técnicas de 

pré-processamento matemático foram utilizadas antes da modelação quimiométrica 

ser aplicada aos espectros obtidos. Assim, os dados foram centrados na média 

através da aplicação do pré-processamento meancenter e os ruídos espectrais 

obtidos foram minimizados pela aplicação do pré-processamento savgol de primeira 

derivada, proporcionando a diminuição dos efeitos de linha de base espectral, 

relacionados à morfologia das partículas. 

Modelos PLS (Partial Least Square) foram utilizados com a finalidade de 

estudar a capacidade da técnica NIR em predizer resultados experimentais com 

relação à capacidade antioxidante das amostras de café, teores de compostos 

fenólicos e flavonóides. 

Com relação aos espectros NIR obtidos, algumas regiões apresentaram uma 

degradação ao aplicar os modelos PLS e por esse motivo foram removidas, sendo 

elas as bandas de água (regiões R2 e R4) e a região que representa o estudo físico 

das amostras (região R1). Um estudo foi realizado com as regiões R3 e R5, juntas e 

separadas, afim de verificar o melhor modelo obtido na determinação da capacidade 

antioxidante das amostras durante o processo de torra. A região que forneceu 

melhores resultados para os modelos PLS foi a R3 (6700-5350 cm-1), pois 

apresentou menor valor de PRESS quando comparadas com as outras regiões. Os 

resultados para os modelos PLS obtidos são apresentados pelas Figuras 38, 39 e 40 

e Tabela 22. 
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Figura 38 - Valores experimentais VS predição PLS cross-validada para o modelo de 

fenólicos totais (▼ representa o conjunto de validação e ● representa o conjunto de 

calibração). Fonte: Elaborado pelo autor 

Figura 39 - Valores experimentais VS predição PLS cross-validada para o modelo de 

flavonóides totais (▼ representa o conjunto de validação e ● representa o conjunto de 

calibração). 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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Figura 40 - Valores experimentais VS predição PLS cross-validada para o modelo de 

capacidade antioxidante total (▼ representa o conjunto de validação e ● representa o 

conjunto de calibração). 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A Tabela 22 apresenta os modelos de calibração de mínimos quadrados 

parciais para os três métodos de predição desenvolvidos em regiões espectrais pré-

selecionadas. 
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Tabela 22 - Modelos de calibração PLS para os três diferentes métodos químicos usando a 

região espectral 6700-5350 cm-1. 

Métodos químicos 
Calibração Predição 

LV RMSEC RMSECV RMSEP R2
c / R2

p RER 

Capacidade 

antioxidante total 

(mmol Trolox kg-1) 

3 48,9648 78,9395 58,1127 
0,975 

0,949 
14,1 

Fenólicos totais 

(g de ácido gálico kg-1) 
4 1,3841 2,5865 2,4454 

0,931 

0,885 
8,59 

Flavonóides totais 

(g de catequina kg-1) 
6 0,1263 0,3557 0,2775 

0,923 

0,841 
10,58 

LV: variáveis latentes, RMSEC: erro quadrático médio de calibração, RMSECV: erro quadrático médio 

de cross-validação, RMSEP: erro quadrático médio de predição, R2
P: coeficiente de predição e RER: 

erro médio. O erro médio é calculado pela equação (ymáximo / ymínimo)/RMSEP. 

Os erros relativos médios entre a modelação quimiométrica e o métodos de 

referência (espectrofotometria de placas) foram de 14,10 % para a capacidade 

antioxidante total, 8,59 % para fenólicos totais e 10,58 % para flavonóides totais. 

Através dos resultados obtidos para os modelos PLS verifica-se uma boa 

associação entre os espectros NIR e todos os procedimentos químicos adotados. Os 

valores de RMSEP, R2
P e RER indicam que os modelos apresentam boas 

estimações para os conjuntos independentes, o que significa que foram bem 

desenvolvidos. 

A Figura 41 apresenta o gráfico de vetor de regressão indicando os 

comprimentos de onda mais significativos para os modelos PLS construídos. 
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Figura 41 - Gráfico de vetor de regressão e verificação da significância dos comprimentos 

de onda nos modelos PLS para capacidade antioxidante das amostras de café. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

A partir da Figura 41 é possível verificar quatro comprimentos de ondas 

característicos das amostras analisadas na região química do NIR, onde: a absorção 

em 5708 cm-1 é relativa aos compostos que contém um grupo tiol, como 2-furfuriltiol, 

amplamente presente no aroma de cafés torrados, as absorções em 5924 e 5990 

cm-1 são relativas à molécula de cafeína (estiramento C-H da molécula) e absorção 

em 6036 cm-1 relativa aos carboidratos (estiramento C-H) e ácido clorogênico com 

seus derivados (Pizarro et al., 2007). 

 

5.5. Conclusões 

 

Os modelos desenvolvidos no trabalho apresentado demonstram a 

capacidade da técnica NIR para a avaliação em tempo real da capacidade 

antioxidante de diferentes tipos de cafés em diferentes condições de torras. 

Diferentes espécies e origens de cafés foram utilizadas, considerando a influência 

do processo de torra nos conteúdos de fenólicos e flavonoides totais e da 

capacidade antioxidante total das amostras. 
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Modelos PLS de regressão para as três propriedades estudadas alcançaram 

resultados de RER (erros) abaixo de 10, indicando uma habilidade de predição de 

valores aceitável para aplicações práticas. Os erros de predição obtidos foram da 

mesma ordem de magnitude que para metodologias utilizadas em via úmida, em 

algumas vezes como referência. Uma parte significante dos espectros foi 

empregada para a construção dos modelos (6699 – 5400 e 4999 – 4000 cm-1), 

resultando em valores de seletividade entre 12 e 20 %. 

Os valores encontrados para cafés verdes na determinação das propriedades 

estudadas estão de acordo com estudos previamente realizados e relatados na 

literatura, contribuindo para importantes discussões, porém longe de se chegar em 

um consenso. A metodologia desenvolvida apresenta como importantes 

características a rapidez e simples performance, comparada com metodologias já 

apresentadas na literatura, sendo considerada uma importante ferramenta analítica 

para a predição da capacidade antioxidante das amostras de café durante o 

processo de torrefação. 

A presente metodologia apresenta-se também como uma importante 

estratégia atrativa para uso das indústrias de café devido à sua implementação 

simples (processo de torrefação monitorado através de uma janela de vidro do 

torrador) e vantagens intrínsecas da técnica NIRs, apresentando-se como uma 

técnica não destrutiva e não invasiva e com simplicidade de operação. 
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CAPÍTULO VI - Desenvolvimento de duas novas metodologias 
aplicando reflectância difusa com barreiras hidrofóbicas e análise 

por imagens digitais para a determinação de aminoácidos em 
suplementos de academia 
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6.1. Materiais e Equipamentos 

 

Para o desenvolvimento das duas metodologias nessa etapa do trabalho foram 

utilizados: 

 

A. Metodologia de reflectância difusa com dispositivo USB e barreira hidrofóbica 

 

 Esfera de integração (ISP-REF, Ocean Optics, Dunedin, USA) conectada 

através de fibra óptica a um mini espectrômetro (USB2000, Ocean Optics). 

 Papel de filtro qualitativo Whatman nº1, utilizado como suporte sólido para as 

reações, com barreiras hidrofóbicas impressas no papel. 

 Suporte de apoio para a adição das soluções no suporte sólido. 

 Micropipetas da marca Eppendorf (10-100 μL e 100-1000 μL) para coletar os 

volumes no preparo das soluções. 

 Balança analítica da marca Metler Toledo AG204, para a pesagem das 

amostras, reagentes e padrões. 

 Dispositivo USB (temperatura máxima 85 ºC). 

 Vidrarias comuns como pipetas volumétricas, béqueres, erlenmeyers, de 

diferentes volumes e baguetas. 

 Agitador e barra magnéticos, para a homogeneização das amostras. 

 

 

B. Metodologia de análise por imagens (software ImageJ) 

 

 Celular equipado com câmera fotográfica e flash automático (smart phone). 

 Caixa construída em madeira nas dimensões 38 x 15 x 20 cm, onde as placas 

de porcelana foram inseridas para a obtenção das fotografias. 

 Placas de porcelana constituídas de seis poços para a adição das soluções e 

obtenção dos produtos reacionais. 

 Micropipetas da marca Eppendorf (10-100 μL e 100-1000 μL) para coletar os 

volumes no preparo das soluções. 

 Balança analítica da marca Metler Toledo AG204, para a pesagem das 

amostras, reagentes e padrões. 
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 Vidrarias comuns como pipetas volumétricas, béqueres, erlenmeyers, de 

diferentes volumes e baguetas. 

 Agitador e barra magnéticos, para a homogeneização das amostras. 

 

6.2. Reagentes e soluções 

 

Àgua ultrapura (18 MΩ cm, Sistema Milli-Q, Millipore) foi utilizada para o preparo de 

todas as soluções durante os trabalhos. 

 

     Solução de ninidrina (Sigma Aldrich) utilizada como reagente cromogênico 

preparada na concentração de 10 % (m/v). As soluções de trabalho foram 

preparadas de acordo com etapas experimentais através da diluição adequada da 

solução estoque. 

     Solução tampão de acetato de sódio e ácido acético (pH 4,75 – Sigma Aldrich) 

preparada através da mistura equimolar das soluções na concentração de 0,1      

mol L-1. 

     Solução padrão de aminoácidos (valina, leucina e isoleucina) obtidas da Sigma 

Aldrich e solução estoque preparada na concentração de 500 mg L-1. As soluções de 

trabalho foram obtidas através da diluição da solução estoque. 

 

6.3. Amostras 

 

    As amostras comerciais de suplementos de academia contendo os aminoácidos 

em análise são classificadas como BCAA (Batch Chain Amino Acids – Aminoácidos 

de Cadeia Ramificada) e foram obtidas em lojas locais da cidade de Araraquara e 

analisadas em comparação com os rótulos dispostos nos frascos. 

    A Tabela 23 apresenta as amostras compradas e analisadas pelas metodologias 

propostas, considerando que no total de sete amostras, foram compradas 5 

amostras de diferentes marcas e 2 de diferentes lotes, para a obtenção de 

resultados fidedignos com relação aos rótulos. 
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Tabela 23 - Amostras de suplementos analisadas nos dois métodos desenvolvidos e seus 

respectivos conteúdos declarados no rótulo. 

Amostra 1 2 3 4 5 6a 7b 

Conteúdo 

declaradoc 2,38 1,20 2,40 3,86 2,36 1,20 3,86 

a lote diferente da amostra 2  b lote diferente da amostra 4   c por porção de amostra. 

 

6.4. Experimental 

 

6.4.1. Espectroscopia de reflectância difusa 

 

    As análises pela metodologia de reflectância difusa foram realizadas 

utilizando como suporte sólido papel de filtro qualitativo (Whatman nº 1) com 

barreiras hidrofóbicas impressas no papel com diâmetro interno de 12 mm e 

espessura de cera de 3 mm. Para a adição das soluções, o papel de filtro foi 

colocado em um suporte (igual ao primeiro trabalho), de acordo com procedimento 

descrito por Tubino, Rossi e Magalhães (1997). As soluções foram adicionadas no 

centro do círculo de cera com o auxílio de uma micropipeta adaptada ao suporte. 

    Para a análise por espectroscopia de reflectância difusa, o volume de 

adição de cada solução no papel de filtro foi previamente estudado e chegou-se em 

um volume otimizado de 10 µL de cada solução. A adição das soluções seguiu a 

ordem: adição de 10 µL da solução de padrão/amostra, seguida da adição de 10 µL 

da solução tampão de acetato, seguida da adição de 10 µL da solução de reagente 

cromogênico (ninidrina). Após a adição das soluções, o suporte sólido foi colocado 

em um dispositivo USB, que quando conectado a uma porta USB do notebook 

atingiu uma temperatura de 85 ºC, permanecendo ali durante 3 minutos. Após esse 

tempo, o suporte sólido foi retirado do dispositivo e o produto colorido foi mensurado 

em 570 nm (Figura 42). Testes utilizando o fluxo de ar quente proveniente de um 

secador comum (Tany modelo PRO3000) a uma temperatura média de 65 ºC 

também foram realizados.  
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Figura 42 - Representação esquemática da obtenção do produto da reação entre 

aminoácidos e ninidrina utilizando um dispositivo USB como fonte de aquecimento para 

promover a reação. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.4.2. Análise por Imagem Digital 

 

          As análises pela metodologia de análise por imagem digital foram realizadas 

através das análises de fotografias obtidas com auxílio de um celular comum 

equipado com flash automático e o tratamento dos dados realizados utilizando o 

software ImageJ. As soluções foram adicionadas em uma placa de porcelana e o 

volume de adição foi previamente estudado, obtendo-se um volume otimizado de 20 

µL. As soluções foram adicionadas na seguinte ordem: adição de 20 µL da solução 

de padrão/amostra, seguido da adição de 20 µL da solução tamponante acetato, 

seguido da adição de 20 µL da solução do reagente cromogênico ninidrina. Após a 



145 
 

adição das soluções esperou-se 27 minutos e a placa de porcelana foi inserida 

dentro de uma caixa de madeira (homemade de dimensões 38 x 15 x 20 cm) que 

impossibilitava a entrada de luz e logo após as fotografias foram obtidas utilizando 

somente o flash como fonte de luz. As fotografias foram então analisadas utilizando 

o software ImageJ e obtidos os respectivos valores de absorbância em cada canal 

RGB (Red – Green – Blue). 

 

6.4.3. Preparo das amostras 

 

    As amostras utilizadas para o desenvolvimento das duas metodologias 

foram preparadas de modo a obter concentrações de acordo com os rótulos.  

Sete amostras de suplementos de academia do tipo BCAA foram utilizadas 

para avaliar a performance dos métodos desenvolvidos (cinco diferentes amostras e 

duas amostras iguais com lotes diferentes). As amostras foram adquiridas no 

mercado local da cidade de Araraquara/SP, Brasil. 

    A massa de cada amostra que apresenta o conteúdo de aminoácidos 

apresentado no rótulo foi previamente pesada em um béquer e solubilizada com 

água deionizada, utilizando um agitador magnético durante 15 minutos para garantir 

a homogeneização completa da amostra. Após, o volume obtido foi filtrado em uma 

membrana microporosa de 0,45 µm (Millex – HV, Millipore, PVDF membrane). A 

membrana foi lavada por duas vezes e o volume final obtido foi tranferido para um 

balão volumétrico de 100 mL e completado com água deionizada. 

 

6.5. Resultados e discussão 

 

A reação entre ninidrina e aminoácidos, em meio de pH controlado e 

condições otimizadas de análise, fornece um produto colorido mensurado 

espectrofotometricamente em 570 nm e está representada na Figura 43 (Lamothe e 

McCormick 1973). 
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Figura 43 - Reação entre ninidrina e aminoácido sugerida na literatura para a formação do 

produto colorido de Ruhmann. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

     A literatura fornece alguns dados a respeito da formação do produto colorido 

formado na reação entre ninidrina e aminoácidos, conhecido também como produto 

de Ruhermann. Trabalhos do campo da bioquímica discutem a hipótese de que no 

primeiro estágio da reação ocorre uma desaminação oxidativa e uma 

descarboxilação do aminoácido, seguido de um segundo estágio, uma condensação 

entre a amônia livre formada e uma molécula de ninidrina.  

     Estudos recentes apresentam um mecanismo geral e aceitável para a reação, 

onde a ninidrina é tautomerizada a 1,2,3-indatriona, formando uma base de Schiff 

com o aminoácido em questão, e a amina intermediária pode então condensar-se 

com outra molécula de ninidrina para formar o cromofóro esperado (produto de 

Ruhmann). 

     Alguns trabalhos da literatura inferem que a reação entre ninidrina e 

aminoácido ocorre sob aquecimento. Lamothe e McCormick (1973) descrevem o 

papel da hidridantina na determinação de aminoácidos utilizando a ninidrina como 

reagente cromogênico, estudando a dependência da reação entre o produto colorido 

obtido e a concentração de hidridantina e aplicando uma temperatura reacional de 

40 ºC. De acordo com Sun e colaboradores (2006) o tempo de aquecimento 

necessário para a formação do produto de Ruhmann é uma variável dependente da 

molécula de aminoácido, variando de acordo com a estrutura, e seu estudo 

evidenciou que para a alanina o tempo de aquecimento não é uma variável de 

grande importância, cenário que para outros aminoácidos, como triptofano, não 
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ocorre. Por essa razão, a variável tempo de aquecimento torna-se de grande 

importância em qualquer estudo que envolva a reação da ninidrina e aminoácido, de 

modo a verificar o grau de influência que apresenta sob o sistema. Assim, a variável 

tempo de aquecimento foi inserida no planejamento de experimentos para ambas as 

metodologias desenvolvidas e verificado que para a metodologia por reflectância 

difusa com barreiras hidrofóbicas e dispositivo USB trata-se de uma variável de 

grande importância, ao passo que para a metodologia por análise de imagens 

digitais a variável não mostrou-se promissora no aumento do sinal de absorbância. 

Uma explicação plausível para esse fenômeno é que a reação em papel processa-

se mais lentamente e assim a aplicação de aquecimento acelera a formação do 

produto colorido de Ruhmann, ao passo que em solução, apesar de ser necessário 

um tempo para a formação do produto (27 minutos, tempo estudado pelo 

planejamento experimental), esse tempo se torna promissor do ponto de vista 

analítico, uma vez que é possível a eliminação de uma variável no estudo e 

aplicação do planejamento, tornando a metodologia mais rápida e amigável 

ambientalmente.  

Para o estudo da influência da variável temperatura na metodologia de 

reflectância difusa, foi utilizado um dispositivo USB para o aquecimento do suporte 

sólido (papel), onde após a adição das soluções o papel foi inserido no dispositivo 

posteriormente plugado em uma entrada USB de um computador notebook. Com 

esse protocolo, verificou-se que o tempo necessário para a obtenção do máximo de 

absorbância (AR) foi de 3 minutos a uma temperatura média de 85 ºC.  Os estudos 

realizados utilizando um secador com fluxo de ar quente como fonte de aquecimento 

concluíram que quando o suporte sólido estava a 30 mm do fluxo de ar do secador o 

tempo necessário para a obtenção dos mesmos valores obtidos com o dispositivo 

USB foi de 7 minutos. Assim a utilização do dispositivo USB tornou-se um ponto 

importante do trabalho, proporcionando uma maior portabilidade à metodologia 

desenvolvida e a diminuição pela metade do tempo para a obtenção do produto 

colorido final. 

     O desenvolvimento da metodologia por espectroscopia de reflectância difusa 

apresenta importantes vantagens, como o emprego de pequenos volumes das 

soluções (10 µL) com baixo consumo de reagentes e uma formação de resíduos 

minimizada, apresentando uma metodologia rápida, simples e ambientalmente 

amigável para a determinação de aminoácidos em amostras de suplementos. 
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     O desenvolvimento da metodologia por análise de imagens digitais emprega a 

determinação de aminoácidos através da análise indireta por fotografias, obtidas 

utilizando um celular comum disponível no mercado, equipado com flash automático, 

tratando-se de uma metodologia barata que pode ser aplicada na ausência de 

equipamentos sofisticados para a análise e aumentando assim sua portabilidade, 

permitindo a realização de análises em campo. A metodologia utiliza 300 µL da 

solução de reagente cromogênico, 150 µL da solução tamponante e 300 µL da 

solução de padrão/amostra, o que também é considerado baixo consumo de 

reagentes e formação minimizada de resíduos.  

6.5.1. Estudo do meio tamponado e a ordem de adição das soluções 

 

Estudos preliminares com relação à presença do meio tamponado e da ordem 

de adição das soluções de reagentes foram realizados com a finalidade de otimizar 

tais parâmetros que não foram incluídos nos planejamentos experimentais. A Tabela 

24 apresenta os resultados para o estudo do meio tamponante. 

 

Tabela 24 - Estudo preliminar do sistema tampão utilizado para o desenvolvimento do 

método de determinação de aminoácidos em amostras de suplementos. 

Sistema tampão pH Resultado 

H3PO4/H2PO4
- 2,14 

Ausência do produto de 

Ruhmann 

H2PO4
-/H2PO4

2- 7,00 
Ausência do produto de 

Ruhmann 

Ácido Acético/Acetato de 

sódio 
4,75 

Formação do produto de 

Ruhmann 

 

Através da Tabela 24 é possível verificar a forte influência que o sistema 

tamponado provoca no meio reacional, fortalecendo os resultados obtidos por outros 

trabalhos da literatura, que corroboram ao sugerir o uso do meio tamponado em pH 

5, porém sem informar estudos prévios de planejamentos, o que torna esse trabalho 

mais completo, uma vez que além de realizar uma triagem inicial do tipo de sistema 

tampão a ser aplicado, utiliza a variável sistema tampão escolhida na triagem no 
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planejamento de experimentos, verificando de fato a necessidade da variável 

durante o processo reacional. 

    De acordo com os resultados obtidos e como afirmam alguns trabalhos da 

literatura que sugerem o uso de um sistema tamponado em pH 5,00 é possível 

verificar que a reação não se processa em meio fortemente ácido ou próximos da 

neutralidade, evidenciado pela não formação do produto de Ruhmann. Lamothe e 

McCormick (1973) realizaram um estudo de verificação da influência da acidez na 

reação entre ninidrina e aminoácidos e concluiram que o pH otimizado para a 

Leucina e isoleucina era 5. Os valores de pH variaram em valores absolutos baixos 

quando comparados com os outros aminoácidos, tomando como base o valor do 

aminoácido Leucina. A variação entre os pH do estudo realizado por Lemothe e 

McCormick e o valor obtido através do planejamento experimental aplicado nesse 

trabalho pode ser explicada com base nos solventes utilizados no meio reacional, 

onde no primeiro foi utilizado o solvente orgânico 2-metoxietanol e no segundo o 

solvente etanol, que além de obter o mesmo resultado de pH, apresentou um meio 

otimizado e mais limpo com o uso de um solvente orgânico de menor grau de 

poluição. 

     Para a ordem de adição das soluções também foi realizado um estudo de 

otimização.  Com essa finalidade, seis ordens de adição foram previamente 

estudadas e os resultados estão apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Estudo da ordem de adição entre solução do analito, do reagente cromogênico 

e tampão para a obtenção do máximo valor de absorbância na determinação na técnica de 

reflectância difusa. 

Ordem de Adição Abs 570 nm Absmédia ± desvio padrão 

Exp. 1 0,400 0,409 0,387 0,399 ± 0,011 

Exp. 2 0,502 0,499 0,515 0,505 ± 0,008 

Exp. 3 0,410 0,408 0,403 0,407 ± 0,004 

Exp. 4 0,388 0,395 0,407 0,397 ± 0,010 

Exp. 5 0,296 0,288 0,287 0,290 ± 0,005 

Exp. 6 0,250 0,255 0,231 0,245 ± 0,012 

Exp 1 – solução de ninidrina + tampão + solução padrão de aminoácido; Exp 2 – solução padrão de 

aminoácido + tampão + solução de ninidrina; Exp 3 – solução de ninidrina + solução padrão de 

aminoácido + tampão; Exp 4 – solução de padrão de aminoácido + solução padrão de ninidrina + 

tampão; Exp 5 – tampão + solução de ninidrina + solução padrão de aminoácido; Exp 6 – tampão + 

solução padrão de aminoácido + solução de ninidrina. 

 

 Para as duas metodologias desenvolvidas (reflectância difusa com barreira 

hidrofóbica e análise por imagens digitais), além do estudo da presença do meio 

tamponante, foi verificada a ordem de adição das soluções que apresentava os 

melhores valores de absorbância do produto de Ruhmann formado. Conforme 

apresentado na Tabela 25, a melhor condição de adição das soluções foi encontrada 

adicionando-se a solução do padrão/amostra, seguida pela adição da solução 

tampão, seguido pela adição do reagente cromogênico ninidrina. 

 

6.5.2. Planejamento Fatorial de Experimentos 

 

6.5.2.1. Planejamento Fatorial Completo (23): Espectroscopia de Reflectância Difusa 

com barreira hidrofóbica 

 

     Os parâmetros envolvidos na metodologia de reflectância difusa foram 

avaliados através da aplicação da ferramenta de planejamento fatorial completo (23), 
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considerando que para a metodologia foram utilizadas três variáveis de sistema. A 

análise multivariada dos dados foi utilizada para a etapa de otimização das variáveis, 

sendo elas: concentração do reagente cromogênico ninidrina (0,8 – 6,0 % m/v), pH 

do sistema tampão (2,0 – 7,0) e tempo de aquecimento da barreira hidrofóbica em 

secador de cabelos simples (1,0 - 6,0 min). 

     A análise multivariada dos dados foi realizada aplicando-se um planejamento 

fatorial completo em dois níveis, considerando as várias combinações entre os 

fatores. O planejamento aplicado apresenta um nível baixo (-1) e um alto (+1) para 

cada variável selecionada durante o estudo, baseado preliminarmente em outros 

experimentos. O planejamento fatorial completo (23) aplicado resultou no 

desenvolvimento de 8 experimentos diferentes, realizados em triplicata, para a 

avaliação do nível de importância que cada variável ou combinação de variáveis 

apresentava no sistema. Em todos os experimentos a concentração da mistura de 

aminoácidos permaneceu constante (250 mg L-1). A Tabela 26 fornece a matriz de 

planejamento com os respectivos valores de absorbância obtidos para cada 

experimento no desenvolvimento da metodologia de reflectância difusa. 
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Tabela 26 - Planejamento fatorial completo (23) com 3 variáveis e 8 experimentos realizado 

para a otimização do método de reflectância difusa desenvolvido para a determinação de 

aminoácidos. 

Exp. 

Fatores 

Conc. de ninidrina 

(% m/v) 
pH 

Tempo de 

aquecimento (min) 
Abs (570 nm) 

1 0,8 (-1) 2 (-1) 1 (-1) 0,005 ± 0,003 

2 6,0 (+1) 2 (-1) 1 (-1) 0,195 ± 0,002 

3 0,8 (-1) 7 (+1) 1 (-1) 0,160 ± 0,001 

4 6,0 (+1) 7 (+1) 1 (-1) 0,350 ± 0,008 

5 0,8 (-1) 2 (-1) 5 (+1) 0,343 ± 0,009 

6 6,0 (+1) 2 (-1) 5 (+1) 0,493 ± 0,016 

7 0,8 (-1) 7 (+1) 5 (+1) 0,590 ± 0,011 

8 6,0 (+1) 7 (+1) 5 (+1) 0,630 ± 0,017 

 

     Os efeitos estimados da influência de cada variável sob o sistema foram 

avaliados através da construção do gráfico de pareto apresentado pela Figura 44. 

Um gráfico de pareto é uma figura estatítica na qual, através de barras horizontais, é 

possível analisar a magnitude e a importância de cada variável sob o sistema em 

questão. No gráfico, quando uma barra relativa a determinado fator ultrapassa a 

linha de significância (p = 0,05), indica que a variável possui alta influência no 

sistema e dependendo dos resultados das demais variáveis, deve ser considerado 

realizar um novo planejamento.  

     A partir do gráfico de pareto obtido (Figura 44), verifica-se que a variável de 

maior importância foi tempo de aquecimento, seguido do pH da solução tampão e da 

concentração de ninidrina, respectivamente.  

     Para um estudo mais detalhado do comportamento das variáveis, foi 

realizado um planejamento com ponto central (superfície de resposta), utilizando as 

duas variáveis de maior influência no sistema para a construção do gráfico e de sua 



153 
 

respectiva curva de nível (tempo de aquecimento e pH), enquanto que a variável de 

menor influência (concentração do reagente cromogênico ninidrina) foi mantida 

constante e considerada otimizada no nível mais baixo de concentração (0,8 % m/v). 

A concentração mais baixa foi escolhida considerando-se dois aspectos principais 

no desenvolvimento de uma metodologia analítica: a influência dos níveis de 

concentração sob o sistema, que nesse caso não apresentou diferença significativa 

e efeitos como, menor gasto de reagente e produção de resíduos e 

consequentemente o desenvolvimento de uma metodologia mais limpa. 

 

Figura 44 - Gráfico de Pareto obtido do planejamento fatorial completo apresentado na 

Tabela 26, indicando a ordem de influência que cada variável apresente no sistema. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

 A Figura 45 apresenta os gráficos de interação entre as variáveis estudadas, 

indicando seus respectivos graus de importância no sistema. 
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Figura 45 - Gráfico de interações indicando a relação entre as três variáveis do sistema, 

concentração de ninidrina, pH do meio tamponado e tempo de aquecimento do spot test. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.5.2.2. Planejamento com ponto central (superfície de resposta): Espectroscopia de 

Reflectância Difusa com barreira hidrofóbica 

 

     Após a aplicação do planejamento fatorial completo (23), considerando as 

duas variáveis de maior influência no sistema, o planejamento com ponto central, 

também conhecido como planejamento superfície de resposta, foi construído para a 

otimização das variáveis e identificar as condições ótimas que fornecem o melhor 

resultado analítico para o desenvolvimento da metodologia de reflectância difusa. A 

Tabela 27 fornece a matriz de planejamento com ponto central com os respectivos 

valores de AR obtidos para cada experimento no desenvolvimento da metodologia de 

reflectância difusa. 
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Tabela 27 - Matriz de planejamento experimental com ponto central (superfície de resposta) 

com duas variáveis e 13 experimetos para o método de reflectância difusa. 

Experimentos pH 
Tempo de 

Aquecimento (min) 
AR (570 nm) 

1 2,14 (-1) 2,0 (-1) 0,065 ± 0,008 

2 6,5 (+1) 2,0 (-1) 0,415 ± 0,009 

3 2,14 (-1) 10,0 (+1) 0,470 ± 0,003 

4 6,5 (+1) 10,0 (+1) 0,603 ± 0,004 

5 1,0 (-√2) 6,0 (0) 0,052 ± 0,008 

6 7,0 (+√2) 6,0 (0) 0,020 ± 0,010 

7 4,75 (0) 0,3 (-√2) 0,012 ± 0,011 

8 4,75 (0) 11,7 (+√2) 0,590 ± 0,003 

9 4,75 (0) 6,0 (0) 0,625 ± 0,004 

10 4,75 (0) 6,0 (0) 0,618 ± 0,005 

11 4,75 (0) 6,0 (0) 0,623 ± 0,005 

12 4,75 (0) 6,0 (0) 0,624 ± 0,004 

13 4,75 (0) 6,0 (0) 0,609 ± 0,004 

 

     O planejamento com ponto central aplicado resultou em 13 experimentos, 

realizados em triplicata, para otimizar a influência de cada uma das duas variáveis 

de maior importância no sistema. Com o mesmo tratamento estatístico aplicado ao 

planejamento fatorial completo, o planejamento com ponto central é composto por 5 

níveis: (-1) e (+1), que representam os níveis das faixas de análise; (-√2 e +√2), que 

representam os níveis extrapolados da superfície; (0) que representa o ponto 

central, realizados em quintuplicata para estudar a robustez da metodologia 

desenvolvida. Em todos os experimentos a concentração de aminoácidos foi 

mantida constante em 350 mg L-1. 
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 A partir dos dados obtidos na Tabela 27, foi possível a construção do gráfico 

de superfície de resposta e sua respectiva curva de nível, representados na Figura 

46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Figura 46 - Gráfico de superfície de resposta e respectiva curva de nível obtidos através do 

planejamento com ponto central apresentado na Tabela 27 (Secador como fonte de 

aquecimento). 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 O Gráfico de superfície de resposta obtido no segundo planejamento, 

conforme apresentado na Figura 46, indica que a região vermelha (mais intensa) do 

gráfico apresenta o sinal analítico de melhor resposta, devido ao maior valor do sinal 

de AR, obtendo assim a região de otimização das variáveis estudadas. 

      Um modelo quadrático estatístico, contendo 89,0 % da variância total, foi 

construído com os dados obtidos, capaz de descrever a relação entre o valor 

máximo do sinal de absorbância e as condições ótimas dos modelos experimentais. 

A equação 6 fornece o modelo quadrático de regressão construído para a 

metodologia de reflectância difusa. 

 

𝑍 =  −0.898 + 0.399𝑥 − 0.0383𝑥2 + 0.0463𝑦 − 0.000949𝑦2 + 0.00285𝑥𝑦 (Eq. 6) 

 

 Onde Z representa o fator resposta, correspondente ao valor do sinal de 

absorbância e x e y representam os valores das variáveis tempo de aquecimento e 

pH do sistema tampão, respectivamente. A Tabela 28 fornece os valores das 

variáveis em estudo otimizadas. 

Tabela 28 - Variáveis otimizadas para o método de reflectância difusa desenvolvido. 

Variável Valor Otimizado 

Concentração de ninidrina 0,8 % m/v 

Tampão otimizado (pH) Tampão acetato (4,75) 

Tempo de aquecimento 6 minutos 

 

          O tempo de aquecimento otimizado com o uso do secador como fonte de 

aquecimento foi de 6 minutos, porém a aplicação do dispositivo USB como fonte de 

aquecimento permitiu reduzir esse tempo pela metade, atingindo o máximo de AR 

após 3 minutos de aquecimento. Uma nova curva de calibração foi determinada com 

o novo tempo de aquecimento, atingindo exatamente os mesmos valores 

previamente obtidos. Optou-se pelo uso do dispositivo USB como fonte de 

aquecimento devido à obtenção mais rápida dos resultados. 
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 Através do uso do dispositivo USB utilizado como fonte de aquecimento foi 

possível a construção do gráfico de superfície de resposta e sua respectiva curva de 

nível, representados na Figura 47, permitindo a redução do tempo de reação para 3 

minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Gráfico de superfície de resposta e respectiva curva de nível obtidos através do 

planejamento com ponto central apresentado na Tabela 27 (Dispositivo USB). 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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6.5.2.3. Planejamento Fatorial Completo (23): Análise por imagens digitais 

 

      O planejamento Fatorial Completo (23) aplicado à metodologia de análise por 

imagens digitais seguiu os mesmos procedimentos que aquele aplicado no 

desenvolvimento da metodologia de espectroscopia de reflectância difusa usando 

barrerias hidrofóbicas. 

      A análise multivariada dos dados foi utilizada para a etapa de otimização das 

variáveis, sendo elas: concentração do reagente cromogênico ninidrina (0,8 – 6,0 % 

m/v), pH do sistema tampão (2,0 – 7,0) e tempo de reação na placa de porcelana 

(8,0 – 30,0 min). 

     A análise multivariada dos dados foi realizada aplicando-se um planejamento 

fatorial completo em dois níveis, considerando as várias combinações entre os 

fatores. O planejamento aplicado apresenta um nível baixo (-1) e um alto (+1) para 

cada variável selecionada durante o estudo, baseado preliminarmente em outros 

experimentos. O planejamento fatorial completo (23) aplicado resultou no 

desenvolvimento de 8 experimentos diferentes, realizados em triplicata, para a 

avaliação do nível de importância que cada variável ou combinação de variáveis 

apresentava sob o sistema. Em todos os experimentos a concentração da mistura 

de aminoácidos permaneceu constante (250 mg L-1). A Tabela 29 fornece a matriz 

de planejamento com os respectivos valores de intensidade efetiva obtidos para 

cada experimento no desenvolvimento da metodologia de análise por imagens 

digitais. 

Tabela 29 - Planejamento fatorial completo (23) com 3 variáveis e 8 experimentos realizado 

para a otimização do método de análise por imagens digitais desenvolvido para a 

determinação de aminoácidos. 

Fatores Exp 1 Exp 2 Exp 3 Exp 4 Exp 5 Exp 6 Exp 7 Exp 8 

Conc. De 
ninidrina (% m/v) 

0,8 (-1) 6,0 (1) 0,8 (-1) 6,0 (1) 0,8 (-1) 6,0 (1) 0,8 (-1) 6,0 (1) 

pH 2 (-1) 2 (-1) 7 (1) 7 (1) 2 (-1) 2 (-1) 7 (1) 7 (1) 
Tempo de 

aquecimento 
(min) 

8 (-1) 8 (-1) 8 (-1) 8 (-1) 30 (1) 30 (1) 30 (1) 30 

Intensidade 
Efetiva 

0,043 
± 

0,001 

0,270  
± 

0,002 

0,005 
± 

0,003 

0,211 
± 

0,001 

0,138 
± 

0,004 

0,678  
±  

0,017 

0,051  
±  

0,002 

0,752 
± 

0,009 
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     Os efeitos estimados da influência de cada variável sob o sistema foram 

avaliados através da construção do gráfico de pareto apresentado pela Figura 48. 

      A partir do gráfico de pareto obtido (Figura 48), verifica-se que a variável de 

maior importância foi concentração do reagente cromogênico (ninidrina), seguido do 

tempo de reação na placa de porcelana e pH da solução tampão, respectivamente.  

     Para um estudo mais detalhado do comportamento das variáveis, foi 

realizado um planejamento com ponto central (superfície de resposta), utilizando as 

duas variáveis de maior influência no sistema para a construção do gráfico e de sua 

respectiva curva de nível (concentração de ninidrina e tempo de reação em placa), 

enquanto que a variável de menor influência (pH do sistema tampão) foi escolhido 

de acordo com planejamento da metodologia de reflectância difusa e embasado em 

dados das literatura, que descrevem o pH de 5,00 como melhor pH de reação, 

escolhendo para esse trabalho o sistema tampão de acetato (pH = 4,75).  

 

Figura 48 - Gráfico de Pareto obtido do planejamento fatorial completo apresentado na 

Tabela 29, indicando a ordem de influência que cada variável apresente no sistema. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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 A Figura 49 apresenta os gráficos de interação entre as variáveis estudadas, 

indicando seus respectivos graus de importância no sistema. 

Figura 49 - Gráfico de interações indicando a relação entre as três variáveis do sistema, 

concentração de ninidrina, pH do meio tamponado e tempo de reação. 

Fonte: Elaborada pelo autor 

 

6.5.2.4. Planejamento com ponto central (superfície de resposta): Análise por 

imagem digital 

 

 Após a aplicação do planejamento fatorial completo (23), considerando as 

duas variáveis de maior influência no sistema, foi construído para a otimização das 

variáveis e identificar as condições ótimas que fornecem o melhor resultado analítico 

para o desenvolvimento da metodologia de análise por imagens digitais. A Tabela 30 

fornece a matriz de planejamento com ponto central com os respectivos valores de 

absorbância obtidos para cada experimento no desenvolvimento da metodologia de 

análise por imagens digitais. 
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Tabela 30 - Matriz de planejamento experimental com ponto central (superfície de resposta) 

com duas variáveis e 13 experimetos para o método de análise por imagem digital. 

Experimentos 

Conc. de 

ninidrina (% 

m/v) 

Tempo de reação 

(min) 

Intensidade 

Efetiva (canal 

verde) 

1 1,2 (-1) 8 (-1) 0,052 ± 0,009 

2 6,0 (+1) 8 (-1) 0,217 ± 0,005 

3 1,2 (-1) 38 (+1) 0,266 ± 0,004 

4 6,0 (+1) 38 (+1) 0,847 ± 0,003 

5 0,2 (-√2) 23 (0) 0,042 ± 0,012 

6 7,0 (+√2) 23 (0) 0,568 ± 0,002 

7 3,6 (0) 2 (-√2) 0,050 ± 0,009 

8 3,6 (0) 45 (+√2) 0,536 ± 0,003 

9 3,6 (0) 23 (0) 0,726 ± 0,004 

10 3,6 (0) 23 (0) 0,729 ± 0,005 

11 3,6 (0) 23 (0) 0,758 ± 0,005 

12 3,6 (0) 23 (0) 0,769 ± 0,004 

13 3,6 (0) 23 (0) 0,783 ± 0,003 

 

      O planejamento com ponto central aplicado resultou em 13 experimentos, 

realizados em triplicata, para otimizar a influência de cada umas das duas variáveis 

de maior importância no sistema. Com o mesmo tratamento estatístico aplicado ao 

planejamento fatorial completo, o planejamento com ponto central é composto por 5 

níveis: (-1) e (+1), que representam os níveis das faixas de análise; (-√2 e +√2), que 

representam os níveis extrapolados da superfície; (0) que representa o ponto 

central, realizados em quintuplicata para estudar a robustez da metodologia 
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desenvolvida. Em todos os experimentos a concentração de aminoácidos foi 

mantida constante em 350 mg L-1. 

      A partir dos dados obtidos na Tabela 30, foi possível a construção do gráfico 

de superfície de resposta e sua respectiva curva de nível, representados na Figura 

50. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50 - Gráfico de superfície de resposta e respectiva curva de nível obtidos através do 

planejamento com ponto central apresentado na tabela 30. 

Fonte: Elaborada pelo autor 
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     O Gráfico de superfície de resposta obtido no segundo planejamento, 

conforme apresentado na Figura 50, indica que a região vermelha (mais intensa) do 

gráfico apresenta o sinal analítico de melhor resposta, devido ao maior valor do sinal 

de intensidade efetiva, obtendo assim a região de otimização das variáveis 

estudadas. 

      Um modelo quadrático estatístico, contendo 89,0 % da variância total, foi 

construído com os dados obtidos, capaz de descrever a relação entre o valor 

máximo do sinal de intensidade efetiva e as condições ótimas do modelo 

experimental. A equação 7 fornece o modelo quadrático de regressão construído 

para a metodologia de análise por imagem digital. 

 

𝑍 =  −0.567 + 0.276𝑥 − 0.0368𝑥2 + 0.0463𝑦 − 0.000949𝑦2 + 0.00285𝑥𝑦 (eq. 7) 

 

      Onde Z representa o fator resposta, correspondente ao valor do sinal de 

intensidade efetiva e x e y representam os valores das variáveis concentração de 

ninidrina e tempo de reação em placa, respectivamente. A Tabela 31 fornece os 

valores das variáveis em estudo otimizadas. 

Tabela 31 - Variáveis otimizadas para o método de reflectância difusa desenvolvido. 

Variável Valor Otimizado 

Concentração de ninidrina 4,0 % m/v 

Tampão otimizado (pH) Tampão acetato (4,75) 

Tempo de reação em placa 27 minutos 

 

6.5.3. Condições analíticas das metodologias desenvolvidas 

 

6.5.3.1. Espectrosocopia de reflectância difusa 

 

      Para a obtenção da curva analítica utilizou-se soluções padrão da mistura de 

aminoácidos na faixa de concentração de 20,0 – 350,0 mg L-1. Os sinais de AR foram 
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registrados utilizando-se as variáveis nas condições otimizadas pelos planejamentos 

descritos. Uma relação linear (r = 0,998) foi obtida e representada graficamente por 

AR (570 nm) vs concentração de aminoácido (mg L-1), mostrado pela Figura 49.  

      A avaliação da repetibilidade foi realizada utilizando análises intra e inter dia 

para uma concentração de aminoácidos de 250 mg L-1 e os resultados obtidos para 

o desvio padrão relativo (% RSD) foram 1,2 e 1,8 %, respectivamente. Os resultados 

de repetibilidade são considerados aceitáveis e indicam que o método desenvolvido 

pode ser aplicado satisfatoriamente para a análise do conteúdo de aminoácidos em 

amostras de suplementos de academia. 

 Os principais parâmetros avaliados (figuras de mérito) estão apresentados na 

Tabela 32. 

 

Tabela 32 - Figuras de mérito obtidas para o método de reflectância difusa. 

Parâmetros Valores 

Faixa linear 20,0 – 350,0 mg L-1 

Coeficiente de correlação (r) 0,998 

Sensibilidade (inclinação) 0,0013 

LOD (Limite de Detecção) 8,0 mg L-1 

LOQ (Limite de Quantificação) 25,0 mg L-1 

Equação da curva analítica AR = 0,069 + 0,0013Caminoácidos 

 

      Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) foram calculados de 

acordo como descrito pela IUPAC (Long e Winefordner, 1983), através das 

equações 𝐿𝑂𝐷 = (
3 𝑥 𝐷𝑃

𝑏
) e 𝐿𝑂𝑄 = (

10 𝑥 𝐷𝑃

𝑏
), respectivamente, onde DP representa o 

desvio padrão obtido através da medidas de 10 brancos e b representa o coeficiente 

angular da curva de calibração (inclicação). 

 A Tabela 33 apresenta os valores de AR vs concentração obtidos para a 

construção da curva analítica para o método de reflectância difusa proposto. A 

respectiva curva analítica está representada na Figura 51. 
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Tabela 33 - Curva analítica obtida para o método proposto com linearidade de 20,0 a 350 

mg L-1, equação AR (570 nm) = 0,069 + 0,013 Caminoácido e R2 = 0,998. 

Concentração (mg L-1) AR (715 nm) 

20 0,082 ± 0,012 

60 0,145 ± 0,007 

100 0,207 ± 0,005 

150 0,267 ± 0,004 

200 0,330 ± 0,004 

250 0,395 ± 0,009 

300 0,460 ± 0,011 

350 0,505 ± 0,007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 - Curva analítica obtida para o método proposto com linearidade de 20,0 a 350   

mg L-1, equação AR (570 nm) = 0,069 + 0,013 Caminoácido e R2 = 0,998. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.5.3.2. Análise por imagens digitais 

 

      Para a obtenção da curva analítica utilizou-se soluções padrão da mistura de 

aminoácidos na faixa de concentração de 20,0 – 350,0 mg L-1. Os sinais de 

intensidade efetiva foram registrados utilizando-se as variáveis nas condições 

otimizadas pelos planejamentos descritos. Uma relação linear (r = 0,997) foi obtida e 

representada graficamente por Irelativo (570 nm) vs concentração de aminoácido (mg 

L-1), mostrado pela Figura 51.  

      A avaliação da repetibilidade foi realizada utilizando análises intra e inter dia 

para uma concentração de aminoácidos de 250 mg L-1 e os resultados obtidos para 

o desvio padrão relativo (% RSD) foram 0,9 e 1,7 %, respectivamente. Os resultados 

de repetibilidade são considerados aceitáveis e indicam que o método desenvolvido 

pode ser aplicado satisfatoriamente para a análise do conteúdo de aminoácidos em 

amostras de suplementos de academia. 

 Os principais parâmetros avaliados (figuras de mérito) estão apresentados na 

Tabela 34. 

 

Tabela 34 - Figuras de mérito obtidas para o método de análise por imagens digitais. 

Parâmetros Valores 

Faixa linear 20,0 – 350,0 mg L-1 

Coeficiente de correlação (r) 0,997 

Sensibilidade (inclinação) 0,0026 

LOD (Limite de Detecção) 6,7 mg L-1 

LOQ (Limite de Quantificação) 22,0 mg L-1 

Equação da curva analítica AID = 0,007 + 0,0026Caminoácidos 

 

      Os limites de detecção (LOD) e quantificação (LOQ) foram calculados de 

acordo como descrito pela IUPAC, através das equações 𝐿𝑂𝐷 = (
3 𝑥 𝐷𝑃

𝑏
) e 𝐿𝑂𝑄 =

(
10 𝑥 𝐷𝑃

𝑏
), respectivamente, onde DP representa o desvio padrão obtido através da 
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medidas de 10 brancos e b representa o coeficiente angular da curva de calibração 

(inclicação). A Tabela 35 apresenta os valores de IR vs concentração obtidos para a 

construção da curva analítica para o método de análise por imagem digital. A 

respectiva curva analítica está representada na Figura 52. 

Tabela 35 - Curva analítica obtida para o método proposto com linearidade de 20,0 a 350 

mg L-1, equação IR = 0,007 + 0,026 Caminoácido e R2 = 0,997 

Concentração (mg L-1) IR 

20 0,047 ± 0,007 

60 0,133 ± 0,010 

100 0,282 ± 0,009 

150 0,426 ± 0,003 

200 0,525 ± 0,002 

250 0,668 ± 0,005 

300 0,790 ± 0,010 

350 0,886 ± 0,008 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 52 - Curva analítica obtida para o método proposto com linearidade de 20,0 a 350 

mg L-1, equação IR (canal verde) = 0,007 + 0,026 Caminoácido e R2 = 0,997. 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.5.4. Estudo dos interferentes 

 

      Os possíveis interferentes utilizados no estudo foram os mesmos para as 

duas metodologias, pois ambas aplicam a mesma reação de análise. 

      O principal interferente descrito na literatura com grau de potencialidade 

elevado são os carboidratos, que segundo alguns trabalhos da literatura, 

dependendo da concentração podem causar efeitos positivos ou negativos na 

reação da ninidrina com aminoácidos. Com esse propósito foram utilizados a frutose, 

glicose e lactose como possíveis interferentes reacionais.  Sun et al. 2006 realizaram 

um estudo com relação a potenciais interferentes da reação entre ninidrina e 

aminoácidos (glicose e frutose) e o estudo relatou que uma intereferência 

significativa ocorria quando a concentração de glicose e frutose eram de 103 mg L-1 

e 102 mg L-1, respectivamente, ou um total de açúcares presentes na concentração 

de 8 x 103 mg L-1. Para esse estudo foram selecionadas diferentes proporções de 

analito:interferente, de modo a atingir proporções de interferências relatadas na 

literatura.  

      Soluções contendo 350 mg L-1 de uma mistura de aminoácidos e cada 

potencial interferente em concentrações 1, 5, 10, 20 e 30 vezes maior foram 

preparadas e utilizadas nas mesmas condições experimentais da reação entre 

aminoácido e ninidrina (curva analítica). Em condições otimizadas, para a 

metodologia de reflectância difusa com barreiras hidrofóbicas, somente a glicose e 

lactose apresentaram baixa interferência na proporção 1:10 e a frutose apresentou 

interferência significativa em proporção 1:30 (ver Figura 53). Para a metodologia de 

análises por imagens digitais nenhuma interferência foi observada nas proporções 

estudadas. A explicação para esses resultados está no fato que a variável 

aquecimento foi aplicada somente para a metodologia de reflectância difusa, o que 

pode causar a formação de produtos indesejáveis (reações de Maillard) durante o 

processo reacional, como descrito por Szcop, Sikora e Orzechowski (2012). 

 

 



170 
 

Figura 53 - Gráfico de estudo de interferentes obtidos através da determinação de 

aminoácidos pelos dois métodos propostos. Figura A representa o gráfico de interferentes 

para a metodologia de reflectância difusa (com aquecimento) e Figura B para a metodologia 

de análise por imagens digitais (sem aquecimento). 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

6.5.5. Aplicação das metodologias propostas e adição de padrão e recuperação 

 

6.5.5.1. Reflectância Difusa com barreiras hidrofóbicas 

 

      O método de reflectância difusa com barreiras hidrofóbicas foi aplicado na 

determinação de uma mistura de aminoácidos de cadeia ramificada, do tipo BCAA, 

em amostras de suplementos de academia, disponíveis comercialmente e os 

resultados foram comparados com metodologia comparativa baseada na reação 

espectrofotométrica entre aminoácidos e ninidrina. Os resultados da etapa de 

quantificação das amostras está apresentado na Tabela 36. 
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Tabela 36 - Quantificação de aminoácidos nas amostras de suplementos através das 

técnicas reflectância difusa (desenvolvida) e espectrofotometria (comparativa). 

Amostras 

Reflectância Difusaa Método comparativoa 

Valor encontrado 

1b 2,100 ± 0,103 2,140 ± 0,093 

2c 1,380 ± 0,098 1,250 ± 0,074 

3d 2,410 ± 0,142 2,390 ± 0,112 

4e 4,440 ± 0,167 3,720 ± 0,209 

5f 2,820 ± 0,112 2,580 ± 0,137 

6g 1,230 ± 0,149 1,290 ± 0,153 

7h 4,250 ± 0,088 4, 010 ± 0,141 

Massa de aminoácido rotulada (g): b 2,38 c 1,20 d 2,40 e 3,86 f 2,36 g 1,20 (lote diferente da amostra 2) 

h 3,86 (lote diferente da amostra 4). 

Teste de t-student calculado: 1,760 (t-student tabelado: 2,447 a 95 % de nível de confiança). 

 

      Os dados fornecidos pela Tabela 36 mostram que existe consistência entre as 

concentrações encontradas pela metodologia de reflectância difusa com barreiras 

hidrofóbicas desenvolvida e a metodologia espectrofotométrica comparativa da 

literatura, evidenciado pelo teste t pareado aplicado no conjunto de amostras, 

resultando em valor do teste t (t = 1,760) abaixo do valor tabelado (t = 2,447), 

indicando que não há diferença significativa entre as duas metodologias 

(desenvolvida e comparativa) a nível de 95 % de confiança. 

      A exatidão da metodologia desenvolvida e a possível interferência de matriz 

foram avaliadas através da adição de padrão e recuperação. As amostras de 

suplementos foram fortificadas com concentrações de 50, 100, 150, 200 e 250 % 

maiores que aquelas encontradas na etapa de quantificação. As amostras foram 

fortificadas de duas formas diferentes: individualmente (aminoácido único) e através 

das misturas binárias e ternárias dos aminoácidos (leucina, isoleucina e valina), com 

cada análise realizada em triplicata. A Tabela 37 apresenta os valores de 

recuperação para as amostras analisadas pela metodologia de reflectância difusa 
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com barreira hidrofóbica, indicando uma boa exatidão e ausência de efeitos de 

matriz. 

 

Tabela 37 - Adição de padrão e recuperação em duas amostras de suplementos (tablete e 

em pó) para o estudo de interferência de matriz do método de reflectância difusa 

desenvolvido. 

Amostras 

Valor adicionado 

(mg L-1) 

Valor encontrada 

(mg L-1) 

Recuperação (%) 

Suplemento forma em 

tablete (amostra nº 1) 

 

-  50,0 a - 

25,0 71,9 95,9 

50,0 105,0 105,0 

75,0 129,6 103,7 

100,0 158,8 105,9 

125,0 189,7 108,4 

   µb = 103,8 ± 4,7 

Suplemento forma em pó 

(amostra nº 3) 

 

- 50,0a - 

25,0 76,9 102,5 

50,0 98,3 98,3 

75,0 120,4 96,3 

100,0 155,9 103,9 

125,0 185,7 106,1 

   µb = 101,4 ± 4,0 

a Quantificação dos aminoácidos nas amostras de suplementos. 

b Média ± desvio padrão relativo (DPR) de cinco determinações. 
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      A metodologia de reflectância difusa aplicada para a determinação de 

aminoácidos em amostras de suplementos de academia apresentou boa 

recuperação do analito, variando em uma faixa de 95,9 % a 108,4 %. 

 

6.5.5.2. Análise por imagens digitais 

 

      O método de análise por imagens digitais foi aplicado na determinação de 

uma mistura de aminoácidos de cadeia ramificada, do tipo BCAA, em amostras de 

suplementos de academia, disponíveis comercialmente e os resultados foram 

comparados com metodologia comparativa, baseada na reação espectrofotométrica 

entre aminoácidos e FeCl3. Os resultados da etapa de quantificação das amostras 

estão apresentados na Tabela 38. 

Tabela 38 - Quantificação de aminoácidos nas amostras de suplementos através da 

técnicas análise por imagem digital (desenvolvida) e espectrofotometria (comparativa). 

Amostras 

Imagens digitaisa Método comparativoa 

Valor encontrado 

1b 2,100 ± 0,125 2,140 ± 0,093 

2c 1,340 ± 0,084 1,250 ± 0,074 

3d 2,490 ± 0,238 2,390 ± 0,112 

4e 3,610 ± 0,207 3,720 ± 0,209 

5f 2,200 ± 0,106 2,580 ± 0,137 

6g 1,270 ± 0,092 1,290 ± 0,153 

7h 3,920 ± 0,137 4, 010 ± 0,141 

Massa de aminoácido rotulada (g): b 2,38 c 1,20 d 2,40 e 3,86 f 2,36 g 1,20 (lote diferente da amostra 2) 

h 3,86 (lote diferente da amostra 4). 

Teste de t-student calculado: 1,060 (t-student tabelado: 2,447 a 95 % de nível de confiança). 

 

      Os dados fornecidos pela Tabela 38 mostram que existe consistência entre as 

concentrações encontradas pela metodologia de análise por imagens digitais 
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desenvolvida e a metodologia espectrofotométrica comparativa da literatura, 

evidenciado pelo teste t pareado aplicado no conjunto de amostras, resultando em 

valor do teste t (t = 1,060) abaixo do valor tabelado (t = 2,447), indicando que não há 

diferença significativa entre as duas metodologias (desenvolvida e comparativa) a 

nível de 95 % de confiança. 

      A exatidão da metodologia desenvolvida e a possível interferência de matriz 

foram avaliadas através da adição de padrão e recuperação. As amostras de 

suplementos foram fortificadas com concentrações de 50, 100, 150, 200 e 250 % 

maiores que aquelas encontradas na etapa de quantificação. As amostras foram 

fortificadas de duas formas diferentes: individualmente (aminoácido único) e através 

das misturas binárias e ternárias dos aminoácidos (leucina, isoleucina e valina), com 

cada análise realizada em triplicata. A Tabela 39 apresenta os valores de 

recuperação para as amostras analisadas pela metodologia de análise por imagem 

digital, indicando uma boa exatidão e ausência de efeitos de matriz. 
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Tabela 39 - Adição de padrão e recuperação em duas amostras de suplementos (tablete e 

em pó) para o estudo de interferência de matriz do método de análise por imagem digital 

desenvolvido. 

Amostras 
Valor adicionado 

(mg L-1) 

Valor encontrada 

(mg L-1) 
Recuperação (%) 

Suplemento forma em 

tablete (amostra nº 1) 

 

-  50,0 a - 

25,0 75,3 100,4 

50,0 110,1 110,1 

75,0 130,5 104,4 

100,0 148,7 99,1 

125,0 190,4 108,8 

   µb = 104,6 ± 4,9 

Suplemento forma em 

pó (amostra nº 3) 

 

- 50,0a - 

25,0 72,4 96,5 

50,0 88,7 88,7 

75,0 121,9 97,5 

100,0 139,7 93,1 

125,0 178,2 101,8 

   µb = 95,5 ± 4,9 

a Quantificação dos aminoácidos nas amostras de suplementos. 
b Média ± desvio padrão relativo (DPR) de cinco determinações. 

 

6.6. Conclusões 

  

 Duas metodologias foram desenvolvidas para a determinação de 

aminoácidos em suplementos, utilizando técnicas simples e rápidas, reflectância 

difusa acoplada a um dispositivo USB e análise por imagens digitais. Ambos os 

métodos apresentaram boa sensibilidade para a determinação do analito na matriz 
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selecionada, sendo metodologias alternativas vantajosas por serem ambientalmente 

amigáveis e não envolverem procedimentos de clean up e tratamentos elaborados. 

 Ambas as metodologias apresentaram resultados de recuperação aceitáveis 

e bons (93,1 – 110,1 %), indicando a ausência de efeitos de matriz, tornando assim, 

as metodologias, importantes ferramentas para a determinação de aminoácidos em 

suplementos, com baixos valores de desvio e bons limites de detecção e 

quantificação. São metodologias simples e baratas, reduzindo não somente os 

custos de análises, mas também o impacto causado sobre o ambiente, pois tratam-

se de técnicas ambientalmente amigáveis.  
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No estudo, os resultados obtidos na determinação de taninos hidrolisáveis 

em mel, determinação da capacidade antioxidante total em amostras de café e 

determinação de aminoácidos em suplementos de academia indicaram um bom 

desempenho na aplicação das técnicas utilizadas, tornando-as técnicas alternativas 

vantajosas em comparação com outras metodologias descritas na literatura. 

Além dos métodos desenvolvidos apresentarem grandes vantagens com 

relação aos demais, a citar, rapidez nas análises e uso reduzido de soluções de 

reagentes e amostras, um importante ponto a se destacar diz respeito a não 

necessidade de etapas de pré-tratamento das amostras, ou quando existem, 

limitam-se apenas a simples passos, como por exemplo uma etapa de filtração da 

amostra. 

Para a metodologia de reflectância difusa, seja com ou sem barreira 

hidrofóbica, e análise por imagem digital, empregadas nas determinações de taninos 

em amostras de mel e aminoácidos totais em suplementos de academia, pode-se 

concluir que ambas as metodologias podem ser empregadas com bons resultados 

nas determinações, uma vez que o teor dos analitos nas matrizes estudadas (tanino 

em mel e aminoácidos em suplementos) geralmente são elevados. 

O uso de barreiras hidrofóbicas na terceira metodologia (determinação de 

aminoácidos em suplementos) permitiu a obtenção de produtos coloridos com uma 

maior homogeneidade, garantindo resultados de absorbâncias (AR) em triplicata com 

valores de desvios mais baixos quando comparados com a utilização sem a barreira 

hidrofóbica, aumentando a sensibilidade do método, que apesar de ter apresentado 

sensibilidade menor quando comparado ao método de análise por imagem digital, 

também apresentou bons resultados, despertando o interesse em sua utilização em 

relação aos demais métodos. A utilização do dispositivo USB como forma de 

aquecimento do suporte sólido (papel de filtro) permitiu a obtenção dos resultados 

com uma maior rapidez, além de proporcionar ao método desenvolvido uma maior 

portabilidade quando comparado à outras metodologias descritas na literatura. 

Com relação aos resíduos finais, todas as quatro técnicas abordadas e 

utilizadas no decorrer do trabalho apresentaram valores negligenciáveis de formação 

de resíduos, pois utilizaram volumes baixos de solução de reagentes e amostras, 

tornando-se métodos ambientalmente amigáveis, atendendo plenamente os 

princípios da Química Verde e os propósitos do trabalho.  
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