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RESUMO 

Este trabalho apresenta o desenvolvimento e a otimização de metodologias analíticas para 

avaliação da temperatura de transição vítrea (T g) por DSC e determinação do teor de umidade e 

cinzas por TG/DTG de amostras de mel. Além disso, foi realizado também um estudo da 

variabilidade nestes parâmetros físico-químicos e na temperatura de transição vítrea de amostras 

de méis monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do Estado de São Paulo. 

Para a avaliação termogravimétrica das amostras de mel, inicialmente foi realizado um 

estudo do comportamento térmico de padrões de carboidratos por TG/DTG, DSC e DT A. Os 

resultados obtidos permitiram diferenciar as etapas de decomposição térmica correspondentes aos 

açúcares dos demais componentes presentes no mel. 

A variabilidade nos conteúdos de umidade e cinzas de méis de eucalipto e laranja foram 

investigadas por planejamento hierárquico e pela análise de variância (ANOV A) e verificou-se 

que estes parâmetros fisico-químicos são significativamente diferentes no nível de 95% de 

confiança. 

Para o desenvolvimento e otimização de metodologias analíticas para a determinação do 

teor de umidade e de cinzas em mel por TG/DTG foram utilizados os métodos oficiais e 

aplicados planejamentos experimentais e um teste-F para a comparação entre variâncias. Os 

resultados sugeriram que para a obtenção de conteúdos médios de umidade e cinzas em mel por 

TG/DTG, similares aos encontrados pelos métodos oficiais, é necessário utilizar cadinho de 
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alumina (150 µL ), taxas de aquecimento de 5ºC/min e papel de microfibra de vidro. Além disso, 

a comparação entre a variabilidade do método termogravimétrico com os métodos oficiais para 

estas determinações sugenu que não existem diferenças significativas entre os métodos 

investigados. 

Para as amostras de méis monoflorais de laranja e eucalipto foram determinadas 

temperaturas de transição vítrea médias de -47 e -55ºC, respectivamente sugerindo uma 

diferença significativa nesta propriedade fisica para estes tipos de méis. Além disso, entre o 

conteúdo de umidade e a temperatura de transição vítrea destes tipos de méis foi verificada uma 

correlação linear negativa significativa no nível de 95% de confiança (r = - 0,916). Assim pode

se dizer, que os parâmetros fisico-químicos umidade e cinzas obtidos pelos métodos oficiais ou 

pelo método termogravimétrico e a temperatura de transição vítrea determinada por DSC podem 

ser .utilizados para a caracterização da origem floral destes tipos de méis. 
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ABSTRACT 

This work presents the optimization and development of analytical methodologies for 

evaluation of glass transition temperature (T g) by DSC and for moisture and ash content 

determinations by TG/DTG of honey samples. Beyond, this, a study of variability in these 

physicochemical parameters determined by conventional methods was realized for eucalyptus 

and citrus monofloral honeys of some regions of São Paulo State. 

For the thermogravimetric evaluation of honey samples, initially a study of thermal 

behavior of standard of carbohydrates was carried out by TG/DTG, DSC and DT A The results 

obtained allowed to distinguish the decomposition steps corresponding to the sugars in relation to 

other components present in honey. 

The variabilities in average moisture and ash contents of eucalyptus and citrus monofloral 

honeys were investigated by a hierarchical design and by an analysis of variance 

(ANOV A). These physicochemical parameters are significantly different at the 95% confidence 

levei. 

For the development and optimization of analytical methodologies for moisture and ash 

contents in honey by TG/DTG conventional methods, experimental designs and a F-test for the 

comparison between variances were utilized . The results suggest that to get average moisture 

and ash contents in honey by TG/DTG similar to those found by conventional methods an 

alumine crucible (150 µL ), heating rates of 5ºC/min and microfiber glass paper should be used. 

Besides this, the comparison between the thermogravimetric method and the conventional ones 
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for these determinations suggest that there are no significant differences between the methods 

investigated. 

For eucalyptus and citrus monofloral honeys average glass transition temperatures of -

47 and - 55ºC, respectively, were determined suggesting a significant difference in this physical 

property for these honey types . Besides this, a significant negative linear correlation at 95% 

confidence levei (r = - 0.916) was verified between the moisture contents and glass transition 

temperatures of these honey types. So, it may be said that the physicochemical parameters, 

moisture and ash, obtained by conventional and thermogravimetric methods and the glass 

transition temperature determined by DSC can be utilized for the characterization of the floral 

origin ofthese types ofhoney. 
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1. Introdução e Objetivos 2 

1. Intrndução e Objetivos 

O mel é uma substância doce e viscosa elaborada pelas abelhas a partir do néctar das 

plantas ou das secreções de partes vivas de plantas ou ainda de excreções de insetos sugadores 

de plantas. Sua composição é representada basicamente por água, açúcares, sais minerais, 

aminoácidos, enzimas, vitaminas e proteínas e depende da origem botânica, das condições 

climáticas e das práticas de apicultura adotadas. Alguns destes componentes são usados como 

índices de qualidade para diferenciar méis no mercado internacional quanto ao preço e 

estabelecer critérios de composição para méis monoflorais (Crane, 1975 e 1990; Belizt e 

Grosch,1985; Swallow e Low, 1990; Abu-Tarboush, Al-Kahtani e El-Sarrage, 1993; Perez

Arquille et al.,1994; Mendes et al.,1998). 

Os índices de qualidade são estabelecidos pela União Européia (Bogdanov, Martin e 

Lüllman 1997) e pelo CODEX ALIMENT ARIUS (1993). Para estas instituições, a introdução 

de novas normas usando métodos analíticos alternativos, mais rápidos e melhores do que os 

atualmente em uso é necessária para definir critérios de qualidade mais confiáveis. Apesar 

disso, nos últimos trinta anos foram realizados poucos trabalhos sobre novos métodos para a 

determinação do teor de umidade e de cinzas em mel. Métodos termoanalíticos como a 

termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG) já vem sendo utilizados para estas 

determinações em outros alimentos como café, leite em pó, amidos, farinhas e sementes 

oleaginosas. Tais métodos apresentam vantagens como menor tempo de análise, menor massa 

de amostra e nenhum tipo de pré-tratamento da amostra (Tomassettí, Campanella e Aureli, 

1989; Acquistucci et al.,1991; Tomassetti et al.,1991; Macedo et al.,1997). Estes fatos 
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incentivam a pesquisa de procedimentos termoanalíticos que possam ser aplicados para a 

determinação destes parâmetros físico-químicos em amostras de mel. 

Entre as técnicas de análise térmica, a calorimetria exploratória diferencial (DSC) tem 

apresentado inúmeros exemplos de aplicação a alimentos. Esta técnica . pode detectar 

transições de primeira ou segunda ordem. As transições de primeira ordem estão relacionadas 

a processos de desnaturação de proteínas, fusão e gelatinização, enquanto as de segunda 

ordem (transição vítrea) são características de substâncias amorfas e podem ser utilizadas para 

caracterizar alimentos naturais ou processados quanto à composição química, estabilidade e 

tempo de estocagem (Harwalkar e MA, 1990; Arvanitoyannis e Biliaderis, 1999; Metin e 

Hartel,1996; Tunick, Smith e Holsinger, 1997). Isto incentiva o estudo da temperatura de 

transição vítrea de amostras de méis de diferentes fontes florais . 

No Brasil, os méis monoflorais de laranja e eucalipto representam a maior parte da 

produção nacional. O Estado de São Paulo devido ao intenso reflorestamento e a citricultura 

altamente desenvolvida é o maior produtor destes tipos de méis, abastecendo o mercado 

interno e externo. Os méis monoflorais são mais apreciados do que os outros pelas 

características apresentadas de aroma, sabor, cor ou propriedades farmacológicas . São 

considerados como méis de qualidade superior e alcançam preços mais altos no mercado 

mundial ( Andrade et al., 1999). Apesar disso, ainda são encontrados poucos estudos brasileiros 

enfatizando novos intervalos para os padrões de qualidade ou novos métodos analíticos para a 

determinação de parâmetros físico-químicos ou de propriedades físicas que possam ser 

utilizados para a caracterização da origem botânica deste alimento. 

Em vista disso, este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento e a otimização de 

metodologias analíticas para a avaliação da temperatura de transição vítrea e a determinação 

do teor de umidade e de cinzas em amostras de mel empregando-se a termogravimetria/ 
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termogravimetria derivada (TG/DTG), a calorimetria exploratória diferencial (DSC), métodos 

convencionais, planejamentos experimentais e outras técnicas estatísticas. Os resultados 

obtidos serão utilizados para a caracterização da origem floral de amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do Estado de São Paulo. 

Este trabalho foi estruturado em capítulos visando melhorar a compreensão do texto. 

Uma revisão bibliográfica é apresentada nos capítulos 2-3 como considerações gerais sobre 

mel e o emprego das técnicas de análise térmica na área de alimentos visando situar o leitor 

dentro do problema que será abordado nos capítulos que se seguem. Nos capítulos 4 - 8 há 

descrições da parte experimental envolvendo materiais e métodos, além da análise estatística, 

resultados, discussão e considerações finais parciais. O plano amostral desenvolvido para a 

obtenção e estocagem das amostras de mel está contido no capítulo 4. Nos capítulos 5 - 7 

serão apresentados o estudo térmico de padrões de carboidratos, o estudo da variabilidade nos 

conteúdos de umidade e cinzas em mel e o desenvolvimento e otimização de metodologias 

para a determinação destes parâmetros fisico-químicos. No capítulo oito será apresentada a 

avaliação das temperaturas de transição vítrea de amostras de mel e nos capítulos 9 e 1 O serão 

descritas as considerações finais e perspectivas futuras do trabalho. 
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2. Considerações Gerais sobre Mel 

2.1.Definição 

O mel devido à sua complexidade não é fácil de ser definido. Existem muitas 

definições e a maioria delas preocupa-se em nomear este alimento natural como um produto 

comercial. 

Na legislação brasileira (Instrução Normativa nº 11) "entende-se por mel o produto 

alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções 

procedentes de partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que 

ficam sobre partes vivas de plantas, que as abelhas recolhem, transformam, combinam com 

substâncias específicas próprias, armazenam e deixam maturar nos favos da colméia" (Brasil. 

Ministério da Agricultura e Abastecimento, 2000). 

2.2. Matérias - Primas do Mel 

As principais matérias-primas do mel são o néctar proveniente da seiva do floema das 

plantas, o melato, oriundo de excreções de insetos sugadores de plantas e o melaço de cana, 

comum em países produtores de cana-de-açúcar como o Brasil (Crane, 1975 e 1990). 

2.2.1. Néctar 

O néctar, assim como outras exsudações naturais das plantas, é derivado da seiva do 

floema, o fluido que se move através dos tecidos de uma planta e transporta nutrientes para 

eles. A maior parte do mel do mundo provém do néctar (Figura 2.1), e a maior parte desse 

néctar é secretado pelas glândulas (nectários) nas flores. 
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Figura 2.1. Ilustração de uma abelha coletando néctar em uma flor 
(http://www.apiservices.com/photos.html). 

9 

O néctar é uma solução aquosa de vários açúcares que constituem 3 a 87% do peso 

total e 90-95% da matéria sólida total. Ele também contém quantidades muito pequenas de 

compostos nitrogenados, minerais, ácidos orgânicos, vitaminas, pigmentos e substâncias 

aromáticas. Os néctares podem ser divididos em três grupos, de acordo com os açúcares que 

eles contêm. Para o primeiro grupo, o principal açúcar é a sacarose, presente na seiva do 

floema da planta. Néctares do segundo grupo contêm sacarose, glicose e frutose, em 

quantidades quase equimolares, e os néctares do terceiro grupo possuem glicose, frutose e 

alguma sacarose. Estes últimos néctares tendem a conter mais frutose do que glicose, o que 

pode influenciar as características do mel formado (Crane, 1 975). 
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2.2.2. Melato 

Alguns insetos sugadores de plantas, pertencentes à ordem Rhynchota, possuem 

partes bucais que podem penetrar as superficies da planta, regiões inacessíveis às abelhas e a 

seiva do floema é arrancada pela pressão interna no local da picada e pelo próprio 

bombeamento do inseto (Figura 2.2). A seiva passa das partes bucais para o trato digestivo e o 

alimento excedente é excretado em folhas, brotos, em pequenas gotículas, sendo conhecido 

como melato e coletado por outros insetos, incluindo abelhas e formigas. 

\ 

Figura 2.2. Ilustração de um inseto sugador de planta sobre uma flor (Gould e Gould,1995). 

O melato possui composição química diferente da seiva do floema e do néctar e 

conseqüentemente o mel de melato apresenta características distintas do mel de néctar ( ou mel 

floral). 
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Esta matéria-prima do mel contém enzimas derivadas das secreções das glândulas 

salivares e do intestino dos insetos sugadores de plantas. A quantidade de nitrogênio no melato 

é maior do que a encontrada no néctar e 70-90% dele é encontrado nos aminoácidos e amidos. 

Como no néctar, os carboidratos compreendem 90-95% dos sólidos e, em geral, estes 

consistem de vários açúcares, incluindo alguns que não são encontrados no néctar e que são 

sintetizados durante a passagem pelo inseto sugador de plantas (Crane, 1975). 

2.2.3. Melaço de Cana 

O melaço de cana é considerado também uma fonte de alimento para as abelhas e é o 

resultado de exsudações doces da própria cana-de-açúcar que restam após o corte nos 

canaviais. Ele apresenta uma composição de carboidratos menos diversificada do que a 

encontrada normalmente em néctares de outras fontes. No entanto, o melaço de cana possui 

uma maior concentração de minerais em relação aos néctares de outras fontes (Spürgin, 1997; 

Gould e Gould, 1995; Crane, 1975). 

2.3. Elaboração do Mel 

Como já descrito anteriormente, as abelhas produzem mel a partir do néctar das 

plantas ou de excreções de partes vivas de plantas ou ainda a partir de secreções de insetos 

sugadores de plantas. As abelhas operárias que são responsáveis pela coleta de matérias

primas para sua alimentação e para a produção de mel são chamadas de "abelhas operárias 

campeiras". Quando estas abelhas encontram fontes de néctar, este é sugado pelo aparelho 

bucal deste inseto (Figura 2.3), passando através da faringe e do esôfago e sendo armazenado 
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em um órgão anterior ao intestino chamado "bolsa melífera" que impede a passagem do 

néctar ao intestino pela contração do proventrículo (Figura 2.4). Este deixa de ser contraído 

apenas quando a abelha se alimenta de néctar (Crane, 1990; Spürgin, 1997). 

Figura 2.3. Abelhas sugando o néctar através da tromba que faz parte do aparelho bucal 
(Spürgin, 1997) 

O néctar armazenado na bolsa melífera é transportado até a colméia e transferido a 

outras abelhas operárias que o libam (isto é, através de suas glândulas salivares secretam 

enzimas, tais como, a invertase, a diastase e a glicose oxidase) (Figura 2.5-a). Durante este 

processo, os açúcares presentes no néctar (como a sacarose) são transformados em glicose e 

frutose pela enzima invertase, produzindo o " mel verde" ou mel não maturado. 
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Figura 2.4. Ilustração anatômica de uma abelha operária (Spürgin, 1997). 

A conservação do mel extge uma redução drástica do seu teor de água. Neste 

processo participam ativamente as abelhas que ficam na colméia, que trabalham com gotas de 

mel de modo contínuo (Figura 2.5-b) expondo a superficie da matéria-prima ao ar quente e 

seco da colméia. Quando o teor de água está entre 40 e 50 por cento, as abelhas colocam 

pequenas gotas do produto assim obtido e apenas meio maturado nas paredes das células, ou 

depositam-no em densas camadas no chão das células para que seque (Figura 2.5-c) (White, 

1978; Crane, 1990; Spürgin, 1997; Aparna e Rajalakshmi, 1999). 
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Figura 2.5. Abelhas (a) secretando enzimas ao néctar coletado pelas campeiras; (b) reduzindo 
o teor de umidade do "mel verde" à 40 ou 50% e ( c) colocando o mel quase maturado nos 

alvéolos do favo (Spürgin,1997). 

A fase de maturação só está completa quando o teor de umidade do mel está abaixo 

de 20%. Os alvéolos são então completamente preenchidos e selados com uma camada de cera 

branca e impermeável (Figura 2.6). 

Figura 2.6. Operculação dos alvéolos preenchidos com mel maduro com uma cera branca e 
impermeável (http://www.apiservice.com/photos.html). 
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O mel é protegido da deterioração, enquanto se encontra no favo, pela presença da 

enzima glicose oxidase, e sua conservação dependerá do processo de extração e conservação, 

bem como das condições de higiene adotadas (White, 1978; Crane, 1990; Spürgin, 1997; 

Apama e Rajalakshmi, 1999). 

2.4. Colheita e Processamento do Mel 

A colheita de mel inicia normalmente no final da florada, antes de extinguir-se 

totalmente todo o fluxo de néctar. Constitui-se de três operações básicas: abertura das 

melgueiras (Figura 2.7), seleção dos favos (Figura 2.8) e transporte dos quadros (Figura 2.9) 

para a "casa do mel" ou entreposto (Crane, 1990; Wiese, 1983). 

Figura 2.7. Aplicação de fumaça por fumigador de fole para abertura da melgueira 
durante a colheita de mel (http://www.apiservice.com/photos.htrnl). 
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O processamento e envase do mel colhido no campo é realizado na " casa do mel" ou 

entreposto. O processamento do mel consiste das etapas de desoperculação, centrifugação, 

filtração, decantação, envase, rotulagem e expedição (Crane, 1990; Wiese, 1983). 

Figura 2.8. Escolhas dos quadros com mel operculado e retirada da melgueira 
(http://www.apiservice.com/photos.html ). 

Figura 2.9. Colocação dos quadros selecionados em caixas adequadas para o 
transporte até a " casa do mel" ou entreposto 

(http://www.apiservice.com/photos.html). 
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Após a recepção das caixas com o mel a ser beneficiado, a pnme1ra etapa é a 

desoperculação que consiste na abertura dos alvéolos fechados dos favos com o uso de garfo 

ou faca desoperculadora, necessária à extração do mel pela centrifugação (Figura 2.1 O). 

Figura 2.10. Desoperculação de favo com faca desoperculadora (Spürgin, 1997). 

Os favos desoperculados são colocados imediatamente em uma centrífuga (Figura 

2.11-a). O mel extraído pela força centrífuga (rotação) escorre pelas paredes e sai pelo dreno 

ou torneira existentes no fundo da máquina diretamente para dentro do tanque decantador, lata 

ou outro vasilhame ali colocado, após passar por uma peneira para retirada das impurezas 

maiores, como pedaços de favo (Crane, 1990; Wiese, 1983). 

Após a desoperculação e a centrifugação, o mel é filtrado para eliminar impurezas 

(pedaços de favo, abelhas mortas, pedaços de própolis, larvas e outros detritos) que poderiam 

ter caído nele (Figura 2.11-b ). 
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Após a filtração, o mel deve descansar por 48 horas, num tanque, onde fica submetido 

ao processo de decantação natural para separação das impurezas que escaparam durante a 

filtração (Figura 2.11-c ). 

Figura 2.11 . Etapas do processamento do mel : (a) centrifugação, (b) filtração, (c) 
decantação e ( d) envase (Spürgin, 1997). 

Após o período de decantação, o mel está pronto para ser envasado em embalagens 

de estoque (latas com capacidade para 18 litros/25 quilos de mel) ou de consumo imediato 

(recipientes de vidro, plástico ou em sachês) (Figura 2.11-d). 
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2.5. Propriedades Físico-químicas do Mel 

O mel, mesmo quando processado para uso comercial, é essencialmente um produto 

natural e bastante variável em coloração, aroma, teor de umidade, composição de açúcares, 

minerais e outros componentes. Estes atributos dependem do clima, da fonte floral e de 

práticas de apicultura individuais. Algumas destas propriedades têm sido utilizadas para 

definir padrões de composição mais elevados, que refletem a qualidade do mel analisado 

(Figura 2.12) . 

...----·--......... 
/ .,, Hidróxi ',) 
\ metilfurfural / _, ___,__,, 

------------- Qualidade J 

Figura 2.12. Principais propriedades físico-químicas utilizadas para a análise da qualidade de 
amostras de méis. 

Os principais componentes do mel são os açúcares, dos quais os monossacarídeos -

frutose e glicose - juntos perfazem 70% do total; dissacarídeos incluindo a sacarose somam 

talvez 10%, e a água na qual os açúcares estão dissolvidos, 17-20%. Contudo, muitas das 

características pelas quais o mel é bem conhecido, por exemplo, seu sabor, aroma e cor - são 

determinadas não por esses componentes principais, mas por outros que estão em quantidades 

muito pequenas. A composição exata de qualquer mel depende, principalmente, das fontes 

vegetais das quais ele é derivado, mas também do tempo, solo e outros fatores, e dois méis 
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nunca são idênticos. A variedade infinita é uma grande atração do mel, e pode ser melhor 

apreciada por aqueles que o colhem diretainente da colméia. A Tabela 2.1 apresenta a 

composição média do mel (Crane, 1975 e 1990; White, 1978; Estupifíán et ai., 1998; Aparna e 

Rajalakshmi, 1999). 

Tabela 2.1. Quantidades médias(%) de constituintes importantes do mel 

Nutrientes 

Água 

Carboidratos Totais 

Frutose 

Glicose 

Sacarose 

Maltose 

Oligossacarídeos 

Proteínas, Aminoácidos 

Vitaminas e Minerais 

Resultado Médio 

(g em 100 g de mel) 

17,1 

82,4 

38,5 

31,0 

10,0 

7,2 

1,5 

0,5 

1 

Faixa de Variação 

(g/l0Og) 

(12,2 - 22,9) 

(25,2 - 44,4) 

(24,6 - 36,9) 

(1,0- 10,0) 

(1,7 - 11,8) 

(0,1 - 8,5) 

Os carboidratos presentes em maior proporção no mel são glicose e frutose, 

representando 85-95% dos carboidratos. Os carboidratos restantes são uma mistura de onze 

dissacarídeos, onze trissacarídeos e vários oligossacarídeos. Estes são produzidos pelas 

enzimas secretadas pelas abelhas mesmo após a extração do mel da colméia. Na elaboração do 

mel, as abelhas invertem quase toda a sacarose contida no néctar e o mel contém um valor 
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médio de 2-3% deste carboidrato. Valores de sacarose mais altos podem significar que o mel 

foi colhido antes de estar totalmente maduro ou que foi adulterado diretamente com este 

açúcar e neste caso encontram-se concentrações de 30% ou mais em mel (Crane, 1975 e 1990; 

White, 1978; Estupifián et al., 1998; Apama & Rajalakshmi, 1999). 

Além de açúcares, o mel contém também uma quantidade de água que varia de 13 a 

25% de acordo com a origem da qual ele provém. A quantidade de água presente é decisiva 

para a sua conservação e intervém também na coloração, viscosidade, palatibilidade, sabor, 

peso específico, solubilidade e valor comercial (Crane, 1975 e 1990; White, 1978; Estupifián 

et ai., 1998; Apama & Rajalakshmi, 1999). 

Além destes fàtores, a umidade condiciona a madureza e granulação deste produto 

natural. Normalmente, o mel maduro possui um teor de umidade abaixo de 18,6%; os méis 

com um conteúdo superior a 18% fermentam com facilidade, enquanto que os com um teor de 

umidade inferior a 14%, por sua vez são dificeis de extrair e utilizar e são pouco apreciados 

pelos consumidores. A porcentagem de água do mel é dependente também da origem floral da 

qual ele é oriundo e da umidade ambiental ( ou relativa) (Crane, 1975 e 1990; White, 1978; 

Estupifián et ai. , 1998; Aparna & Rajalakshmi, 1999; Cano et al., 2001 ). 

Por ser uma solução muito concentrada de açúcares, para um produto natural, o mel é 

notavelmente higroscópico: ele absorve água muito rapidamente sob certas condições. A 

higroscopicidade pode ser atribuída à presença de frutose em grandes proporções. Por isso, 

cuidado deve ser tomado no manuseio e processamento, já que a umidade difunde-se muito 

lentamente, de modo que o crescimento de fungos é encorajado na superficie (Crane, 1975 e 

1990; White, 1978). 

Como já mencionado anteriormente, um alto teor de umidade no mel favorece a 

fermentação. A fermentação é causada pela ação de leveduras tolerantes à açúcares com 
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atuação sobre a glicose e a frutose, resultando na formação de álcool etílico e dióxido de 

carbono. O álcool em presença de oxigênio pode ser quebrado em ácido acético e água. Como 

resultado, o mel fermentado apresenta um gosto azedo. 

A água é também um dos componentes do mel que influenciam a cristalização. Méis 

com menos do que 1 7% de água são mais propensos à cristalização do que aqueles com 18%, 

já que estes últimos possuem mais água do que os primeiros para diluir seus açúcares. A 

cristalização diminui a transparência do mel tornando-o menos atraente ao consumidor. A 

maioria dos méis são supersaturados com relação à glicose (dextrose), a qual pode cristalizar

se espontaneamente à temperatura ambiente sobre a forma de monoidrato. Seus cristais 

brancos conferem ao mel uma coloração mais clara do que a observada no estado líquido 

(Crane, 1975 e 1990). 

Além da cristalização, outra propriedade física do mel afetada pela umidade é a 

viscosidade. Quanto menor a quantidade de água presente no mel mais alta será a sua 

densidade e portanto a viscosidade. Um aumento no teor de umidade de 15,0 para 18,6% 

aumenta três vezes a velocidade de fluxo do mel. A temperatura, assim como a água altera 

também a velocidade com que os méis escoam. O mel torna-se muito menos viscoso quando a 

temperatura aumenta; por exemplo, ele pode fluir três vezes mais rapidamente a um aumento 

de 7ºC na temperatura (Crane, 1975 e 1990; White, 1978). 

O mel possui também quantidades mínimas de muitos sais minerais que se originam 

nas plantas e, por isso, variam em méis diferentes, isto é, a quantidade de sais minerais 

encontrados neste produto têm características semelhantes para méis com a mesma origem 

floral. A quantidade de sais minerais encontrados no mel da mesma espécie vegetal reflete 

também de maneira similar a composição química do solo. O clima parece influenciar o 
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conteúdo total de minerais, que é proporcional ao índice pluviométrico anual (Crane, 1975 e 

1990; White, 1978). Os minerais estão entre os muitos componentes que afetam a cor do mel. 

Méis de cor clara, freqüentemente, contêm pouca matéria mineral, e méis escuros podem 

conter bem mais - embora a cor possa ser afetada por outros fatores, os quais incluem o 

escurecimento com o aquecimento e a reutilização de favos usados para criação de muitas 

abelhas (Crane, 1975 e 1990; White, 1978; Estupifián et al., 1998; Parker e Giné-Rosias, 1999). 

O peso total dos elementos minerais (cinzas totais) varia de 0,02 a 1,0% e o limite 

máximo permitido pela legislação brasileira para méis florais é 0,6%. São comumente 

encontrados valores de 0,1 a 0,3%. Um conteúdo mineral muito alto (1,0%) é, de fato, 

provavelmente encontrado só em mel de melato, e pode ser usado como um indicador desse 

tipo de mel (Crane, 1975 e 1990; White, 1978; Parker e Giné-Rosias, 1999). 

Os sólidos insolúveis de uma amostra de mel consistem de partículas de cera 

suspensas, patas de abelha e grãos de pólen. Um baixo conteúdo de sólidos corresponde à uma 

alta clareza do mel. A quantidade de sólidos insolúveis varia de acordo com o tipo de 

processamento, sendo observados maiores teores para méis pressionados em relação aos méis 

centrifugados (Crane, 1975 e 1990; White, 1978). 

Além de sua doçura, o sabor do mel está relacionado com seu aroma e estas 

características dependem de quantidades diminutas de substâncias complexas presentes no mel 

e derivadas de suas fontes vegetais. Em geral, o aroma e o sabor deste produto variam para 

cada tipo de mel, cada região produzindo suas próprias variedades (Crane, 1975 e 1990). 

O mel contém ácidos (o pH médio é de cerca de 3,9 e varia de 3,1 a 4,5) que 

contribuem para a sua resistência a danos causados por microorganismos. A acidez que estes 

ácidos produzem também realça o seu sabor. O mel contém muito mais ácido glicônico do que 

qualquer outro ácido; ele é produzido pela ação, sobre a glicose, da enzima glicose-oxidase, 
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proveniente das glândulas hipofaríngeas das abelhas e está em equilíbrio com a glicolactona. 

Este tipo de equilíbrio caracteriza a acidez lactônica. Todos os outros ácidos estão presentes 

em quantidades menores, e suas fontes não são conhecidas; alguns podem ocorrer no néctar 

(Crane, 1975 e 1990; White, 1978). 

Os açúcares e também alguns dos menores constituintes do mel são afetados pelas 

temperaturas elevadas. Este efeito da temperatura pode ser acentuado pela estocagem do 

produto em temperaturas acima de 27ºC por longos períodos de tempo ou pelo uso de 

temperaturas elevadas (acima de 75ºC) durante os processos de extração, dissolução dos 

cristais ou clarificação do produto. O resultado do uso de temperaturas elevadas ou do 

envelhecimento sobre os açúcares do mel pode ser reconhecido pela produção de 5-hidroxi

metil-furfuraldeído, comumente chamado de HMF. Este composto resulta da quebra de 

açúcares, tais como glicose e frutose, na presença de ácidos e tem assumido importância no 

controle de qualidade do mel, porque sua quantidade em uma amostra é usada como um 

indicador direto da qualidade. Quantidades traço de HMF estão presentes naturalmente no 

mel, raramente excedendo 1 O mg/Kg em mel fresco. Condições adversas e superaquecimento 

fazem com que o HMF exceda 30-40 mg/Kg. Quantidades acima de 150 mg/Kg indicam uma 

possível adulteração do mel com açúcar invertido (Crane, 1975 e 1990; White, 1978; 

Estupifíán et al. , 1998; Apama e Rajalakshmi, 1999). 

2.6. Tendências para a Análise e Controle de Qualidade do Mel 

Estas e outras propriedades físico-químicas são então utilizadas como critérios de 

qualidade para diferenciar méis florais de méis de melato, para definir padrões de qualidade e 

proteger o consumidor de possíveis fraudes. Em vista disso, o CODEX ALIMENT ARIUS 
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(1993) e a legislação brasileira (Brasil. Ministério da Agricultura e Abastecimento, 2000) 

estipulam limites mínimos ou máximos para estes critérios de qualidade como pode ser visto 

na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2. Alguns critérios de qualidade adotados pelo CODEX ALIMENTARIUS (1993) e 
pela legislação brasileira (Brasil. Ministério da Agricultura e Abastecimento, 2000) para méis 
florais ou méis de melato. 

CODEX 1,.;egisla~ão 
> 

Critério de Qualidade 
ALll\lENTARIUS · Brasileira 

Conteúdo de Umidade em% (máximo) 21 20 

Conteúdo de Açúcares: 

Açúcares redutores aparentes em % (mínimo) 65 65 

l\fel de melato ou misturas 45 60 

Conteúdo de Sacarose Aparente em % (mínimo) 5 5 

Conteúdo de Sólidos Insolúveis em água em % 0,1 0,1 

Mel prensado 0,5 0,5 

Conteúdo Mineral (cinzas) em% 0,6 0,6 

1\lel de melato ou misturas 1,2 1,0 

Acidez em meq/Kg 50 40 

Atividade Diastase (mínimo) 8 8 

Méis com baixo conteúdo de enzimas 3 3 

Conteúdo de HMF em mg/Kg (mínimo) 60 40 

Recentemente, tem se observado uma tendência em classificar os méis quanto à sua 

ongem botânica. Os méis monoflorais são mais apreciados pelo consumidor do que os 

multiflorais (silvestres) devido às suas propriedades de sabor, cor e aroma e propriedades 
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farmacológicas. Em vista disso, estes méis alcançam preços mais altos no mercado interno e 

externo (Andrade et ai., 1999). Atualmente, a origem botânica dos méis é caracterizada pela 

análise microscópica, especialmente a identificação e contagem de grãos de pólen em 

sedimento de mel. Normalmente, o mel é considerado como monofloral de uma determinada 

planta se a freqüência de pólen daquela planta é maior do que 45%. A interpretação dos dados 

da análise dos grãos de pólen (análise polínica) pode ser dificil em alguns casos, e a contagem 

e identificação dos grãos de pólen depende principalmente da experiência e habilidade do 

operador (Maurizio, 1975 ~ Louveaux, Maurizio e Vorwohl, 1978). 

O uso de parâmetros fisico-químicos tais como o conteúdo de açúcares, condutividade 

elétrica e pH juntamente com os dados da análise polínica tem sido sugeridos como os 

principais critérios para a caracterização de méis monoflorais (Mateo e Bosch-Reig, 1998). 

Nos últimos anos, vários trabalhos foram realizados buscando características químicas 

dos méis que poderiam ser usadas para caracterizar a sua origem floral, bem como estudos de 

vários tipos de méis visando estabelecer intervalos de variação para estes parâmetros (Persano 

Oddo, Baldi e Accorti, 1990; Krauze e Zalewski, 1991; Mateo, Jiménez e Bosch, 1992; 

Persano Oddo et al. , 1995; Thrasyvoulou e Manikis, 1995; Bouseta, Scheirman e Collin, 1996; 

Mateo e Bosch-Reig, 1997 e 1998). 
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3. Princípios e Aplicações da Análise Térmica para Alimentos 

A maioria dos alimentos durante a produção até a comercialização, em etapas como as 

de colheita, processamento, distribuição e preparação, é submetida a alguma forma de 

tratamento térmico que pode incluir destilação, cozimento por vapor, pausterização, 

esterilização, refrigeração, congelamento e cozimento. Estes tratamentos podem ocasionar 

mudanças significativas no formato (tamanho e forma), propriedades físico-químicas, 

funcionais e reológicas dos produtos, refletindo na sua qualidade e aceitabilidade. Isto torna a 

análise térmica uma ferramenta valiosa para profissionais envolvidos na pesquisa básica, 

desenvolvimento de produtos e controle de qualidade de alimentos (Harwalkar e MA, 1990; 

Haines, 1995; Wendlandt,1986). 

A análise térmica abrange uma ampla variedade de técnicas, mas somente algumas 

apresentam aplicações na área de alimentos. Entre estas pode-se citar a 

termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG), a calorimetria exploratória 

diferencial (DSC), a análise térmica diferencial (DTA), a análise termomecânica (TMA) e a 

análise mecânica dinâmica (DMA) (Harwalkar e MA,1990). Neste capítulo, serão descritos 

somente os princípios das técnicas de TG/DTG e DSC considerando-se que estas são as mais 

utilizadas para a análise de alimentos. Além disso serão descritos também exemplos de 

aplicações destas técnicas para alimentos. 

3.1. Definição de Análise Térmica 

De acordo com a Confederação Internacional de Análise Térmica e Calorimetria 

(ICTAC), a análise térmica é definida como: 
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" um grupo de técnicas nas quais uma propriedade física ou química da substância é medida 

como uma função da temperatura enquanto que a substância é submetida a um programa 

controlado de temperatura e atmosfera" (Haiwalkar e MA, 1990). 

3.1.1. Termog1·avimetria/fermogravimetria Derivada (fG/DTG) 

A termogravimetria (TG) é uma das técnicas de análise térmica em que as variações da 

massa da amostra (ganho ou perda) são monitoradas como uma função da temperatura e/ou 

tempo, enquanto a substância é submetida a um programa controlado de temperatura sob uma 

atmosfera especificada (Harwalkar e MA, 1990; Haines, 1995; Wendlandt, 1986). 

Para facilitar a interpretação dos eventos observados na curva TG, normalmente os 

resultados são também expressos como a derivada primeira das variações de massa em função 

do tempo (dm/dt) ou da temperatura (dm/dT) obtendo-se assim a curva termogravimétrica 

derivada ou DTG. As curvas TG/DTG são obtidas em um analisador termogravimétrico ou 

termobalança, que permite a pesagem contínua de uma amostra em função da temperatura 

(Figura 3.1 ). 

A termobalança é composta de uma balança de registro, de um forno, de um 

programador da temperatura do forno e de um registrador (Figura 3.1). As variações de massa 

observadas durante o aquecimento da amostra e detectadas pela balança são enviadas ao 

registrador sob a forma de um sinal elétrico, juntamente com a temperatura da amostra e do 

forno que é medida por um termopar localizado o mais próximo possível da amostra, porém 

sem interferir no mecanismo de medida da balança (Figura 3 .1 ). 
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Figura 3.1.Diagrama esquemático de uma termobalança. 

Estes dados enviados ao r~gistrador resultam em uma curva de variações de massa em 

função da temperatura conhecida como curva TG. Esta técnica permite também a utilização 

de atmosferas gasosas (inertes ou oxidantes) como pode ser visto na Figura 3.1. O 

programador da temperatura do forno permite o aquecimento ou resfriamento programado do 

forno à taxas que podem variar de O a 1 OOºC/min e também executar tratamentos isotérmicos 

numa dada temperatura. 

3.1.1.1. Exemplos de Aplicação da TG/DTG para Alimentos 

As variações de massa na termogravimetria podem ser de dois tipos: perda e ganho de 

massa. Quando o aquecimento do produto envolve perdas de massa podem ser estudadas 

características de secagem dos alimentos a partir da eliminação de umidade, bem como 
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características dos processos de tostagem e torrefação. A torrefação térmica de café, de coco e 

a de cereais podem ser simuladas pela termogravimetria para gerar curvas de secagem que 

podem ser utilizadas para estudar a cinética de secagem dos produtos (Harwalkar e MA, 1990). 

Uma das principais aplicações desta técnica é a caracterização de amidos de diferentes 

procedências, de amidos modificados e a influência de alguns aditivos sobre as propriedades 

destes produtos (Connel, 1999; Aggarwal, Dollimore e Heon, 1997; Aggarwal, Dollimore e 

Kim, 1997; Aggarwal e Dollimore, 1998; Aggarwal e Dollimore, 1999a; Aggarwal e 

Dollimore, 1999b; Nkala et al.,1994). 

A termogravimetria tem sido empregada também. para a determinação dos teores de 

umidade e de cinzas de alimentos como café torrado, leite em pó, amido, farinha, além do 

conteúdo de óleo presente em sementes oleaginosas (Macêdo et al.,1997; Tomasseti, 

Campanella e Aureli, 1989; Tomasseti et al.,1991; Acquistucci et al.,1991; Maslowska e 

Wiedlocha, 1995; Curini et al., 1991). Em alguns casos, a termogravimetria possibilita a 

análise qualitativa de possíveis adulterações de alimentos, principalmente quando o 

adulterante possui comportamento térmico distinto dos componentes originais, como foi 

observado por Resa e Quintana (1994) durante a avaliação termogravimétrica de queijos. Por 

esta técnica pode ser realizada também a caracterização e quantificação de componentes que 

são encontrados nos alimentos como aditivos, adicionados para uma finalidade específica ou 

aqueles que são resíduos de estágios prévios do processamento. Outra aplicação encontrada na 

literatura é o estudo de materiais de embalagens usados em contato com alimentos que podem 

afetar sua comercialização em termos de estocagem, manuseio e preferências do consumidor 

(Harwalkar e MA, 1990). 

No entanto, quando o aquecimento do alimento resulta em ganho de massa durante os 

ensaios termogravimétricos, esta técnica é uma ferramenta valiosa para estudos da 
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estabilidade oxidativa de óleos e gorduras (Harwalkar e MA, 1990; Felsner e Matos, 1998; 

Gennaro et ai. , 1998). A estabilidade destes componentes alimentares à oxidação é medida 

pelo tempo de indução, em outras palavras, a resistência do lipídio a oxidação. O ganho de 

massa na curva TG é caracterizado pela formação de produtos de degradação, tais como 

hidroperóxidos e peróxidos que se decompõem em aldeídos e ácidos de baixo peso molecular. 

A identificação qualitativa da presença de antioxidantes artificiais em óleos comestíveis como 

verificado por Felsner e Matos (1998) é outro exemplo de aplicação da TG/DTG à análise de 

alimentos. 

3.1.2. Calorimetiia Exploratória Diferencial (DSC) 

A calorimetria exploratória diferencial é de todas as técnicas termoanalíticas a mais 

utilizada para a análise de alimentos. Ela é definida pela ICT AC como: " a técnica na qual a 

diferença de entalpia entre uma substância e um material de referência, estável termicamente, 

é medida como uma função da temperatura enquanto a substância e o material de referência 

são submetidos a um programa controlado de temperatura em uma atmosfera especificada" 

(Harwalkar e MA, 1990; Haines, 1995; Wendlandt,1986). 

De acordo com o método de medida utilizado, tem-se o DSC com compensação de 

potência ou o DSC com fluxo de calor. No primeiro, a amostra e o referência são aquecidas ou 

resfriadas em fomos separados. Desta forma é possível manter a amostra e o referência em 

condições isotérmicas. Assim, se a amostra sofre alteração de temperatura devido a um evento 

endotérmico ou exotérmico em função do aquecimento ou resfriamento a que é submetida, 

ocorre uma modificação na potência de entrada do forno correspondente, de modo a se anular 

essa diferença. 
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Quanto ao DSC, com fluxo de calor, a amostra e a referência são colocadas em porta

amostras idênticos, localizados sobre um disco termoelétrico e aquecidos por uma única fonte 

de calor. O calor é transferido através do disco para a amostra e a referência, e o fluxo de calor 

diferencial entre os dois é controlado por termopares conectados abaixo dos porta-amostras. 

Dessa forma, a diferença no fluxo de calor da amostra e da referência é diretamente 

proporcional à diferença de potência das junções dos termopares. 

A célula DSC de fluxo de calor, a qual foi utilizada neste trabalho, é composta 

normalmente de um forno, um programador da temperatura do forno, um amplificador do 

sinal do termopar e um registrador como pode ser visto na Figura 3.2. Assim como na 

termogravimetria, o programador da temperatura do forno permite o aquecimento ou 

resfriamento programado do forno com taxas que podem variar de O a 1 00ºC/min executando 

também tratamentos isotérmicos. 

Forno 

LJ Saída 
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Figura 3.2. Diagrama esquemático de uma célula DSC de fluxo de calor. 
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Cada reação química ou transformação fisica libera ou absorve calor, o que causa uma 

mudança na temperatura. As diferenças de temperatura entre a amostra e o referência 

determinadas pelos respectivos termopares são amplificadas pelo amplificador do sensor e 

enviadas ao registrador. 

A diferença entre estes dois tipos de DSC reside na apresentação dos resultados. No 

DSC com compensação de potência foi adotada a convenção da termodinâmica, onde um 

evento endotérmico ( Lflf > O ) é caracterizado por um pico ascendente na curva DSC, 

enquanto no DSC com fluxo de calor, esse mesmo evento é representado por um pico 

descendente (W endlandt, 1986). 

Geralmente, transições de fase, reduções, desidratações e algumas reações de 

decomposição são endotérmicas, enquanto que reações de oxidação e outras de decomposição 

e cristalização são exotérmicas. A integração da área do pico endo- ou exotérmico resulta na 

entalpia envolvida no evento, desde que a célula DSC tenha sido calibrada adequadamente 

com padrões de referência (Haines, 1995; Wendlandt, 1986). 

3.1.2.1. Exemplos de Aplicação do DSC para Alimentos 

A calorimetria exploratória diferencial (DSC) pode ser usada para detectar transições 

de primeira e segunda ordem (fusão e transição vítrea, respectivamente). Na área de alimentos, 

as transições de primeira ordem estão relacionadas principalmente aos processos de 

desnaturação de proteínas, gelatinização do amido e fusão de cristais de gordura, enquanto que 

as transições de segunda ordem como a transição vítrea têm sido utilizadas para identificar 
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reações deteriorativas e mudanças nas características físicas, químicas e/ou biológicas dos 

alimentos ocorrendo durante o processamento, estocagem e distribuição. 

A transição vítrea é a passagem de um estado amorfo para um estado vítreo sob 

resfriamento de uma solução concentrada abaixo da temperatura de transição vítrea (T8) e 

pode ser observada em alimentos como grânulos de amido e produtos congelados (Harwalkar 

e MA, 1990). Materiais amorfos abaixo da temperatura de transição vítrea comportam-se 

como vidros, isto é, encontram-se em um estado vítreo de menor mobilidade e acima da 

transição vítrea como líquidos viscosos. A passagem de um estado vítreo para um estado 

viscoso é caracterizada por uma mudança da capacidade calorífica da amostra (.ó.Cp) na 

temperatura de transição vítrea (Blanshard e Lillford, 1993; Roos, 1995; Kántor, Pitsi e Thoen, 

1999) a qual pode ser detectada pelo DSC. 

Esta técnica também pode ser usada para estudar a estabilidade oxidativa de lipídios e a 

pureza de alguns aromatizantes; modelos cinéticos podem ser desenvolvidos para predizer e 

analisar a qualidade final de gêneros alimentícios (Harwalkar e MA, 1990). 

De um modo geral, o DSC tem sido amplamente utilizado para estudar todos os três 

maiores componentes alimentares, isto é, proteínas, amidos e gorduras. A seguir serão 

descritos estudos destes componentes e o tipo de informação que pode ser obtida a partir da 

aplicação desta técnica. 

A) Proteínas 

As mudanças que ocorrem nas proteínas presentes nos alimentos pela aplicação de tratamentos 

térmicos são caracterizadas pela desnaturação ou desdobramento da estrutura nativa 

(Harwalkar e MA, 1990; Briones-Martínez et al.,1997; Hanssens e Vanderheeren, 1998; 
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Relkin et al., 1998; Hirai, Arai e Iwase, 2000). Se as condições são apropriadas, os 

polipeptídios desnaturados agregam-se formando um coágulo ou rede tridimensional de gel, 

que é uma propriedade funcional desejada, já que os géis proporcionam textura e um meio 

para liberação de nutrientes e aromas presentes no produto. A desnaturação térmica é 

detectada nas curvas DSC como um pico endotérmico. A entalpia (MI), calculada a partir da 

área do pico de transição pode fornecer uma estimativa da energia térmica necessária para 

desnaturar a proteína. A temperatura de desnaturação (Td) pode ser estimada geralmente da 

temperatura de pico da transição. A temperatura de desnaturação (Td) e os valores de entalpia 

(MI) são afetados pela presença de aditivos como o cloreto de sódio. Estas informações 

permitem que se determine as condições de processamento e o tipo e quantidade de aditivos 

usados no alimento formulado (Harwalkar e MA, 1990; Ferre ira, Hofer e Raemy, 1997). 

B) Amidos : 

Técnicas de análise térmica tem sido especialmente úteis para o estudo do comportamento 

térmico de amidos. A partir dos estudos empregando o DSC foi identificada a estrutura 

granular do amido e revelada a natureza biopolimérica destes grânulos, os quais se comportam 

como polímeros vítreos parcialmente cristalinos (Harwalkar e MA, 1990; Slade et ai. , 1996). O 

DSC pode ser usado para estudar os efeitos de moagem, derivatização, adição de sais e 

açúcares e branqueamento por cloreto sobre o comportamento de gelatinização de vários 

amidos (Harwalkar e MA,1990; Shogren, 1992; Eerlingen et ai. , 1996; Marchisano et ai. , 

1996; Seow, Teo e Vasanti Nair, 1996; Garcia et ai., 1996; Ndife, Sumnu e Bayindirli, 1998; 

Arvanitoyannis e Biliaderis, 1999; Aggarwal, 1999). Esta técnica também tem sido utilizada 

para investigar a retrodegradação do amido, que é uma reação exotérmica e é responsável pela 
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fixação, contração e sinérese de géis de amido envelhecidos. Estas mudanças são importantes 

para a estrutura global e textura dos alimentos processados (Harwalkar e MA, 1990). 

C) Gorduras: 

Quando equipado com um acessório de resfriamento, o DSC é uma técnica poderosa para 

investigar etapas de fusão, cristalização e têmpera usadas no processamento de materiais 

graxos como o chocolate. As gorduras tipicamente existem em várias formas cristalinas, e a 

qualidade textura! e a estabilidade da gordura durante a estocagem dependem da proporção 

relativa destas formas (Harwalkar e MA, 1990; Schaffer, Lorinczy e Szakály, 1996; Metin e 

Hartel, 1996). A ciclagem da temperatura (têmpera) pode ser usada para encorajar a nucleação 

e crescimento de cristais da forma desejada. Um processo de têmpera inadequado pode 

conduzir a uma textura granulada, diminuindo a aceitabilidade do produto por parte do 

consumidor (Harwalkar e MA,1990). Esta técnica é particularmente adequada para o estudo 

do efeito de têmpera no polimorfismo de gorduras porque as temperaturas, tempos e etapas de 

resfriamento e aquecimento podem ser reproduzidas com exatidão (Keller et al., 1996; Metin e 

Hartel, 1996). O DSC pode ser usado também para a determinação qualitativa da composição 

de triglicérides de óleos e gorduras naturais e a identificação de misturas de óleos em 

alimentos complexos, sendo útil para a detecção de adulteração de gorduras comerciais 

(Kasprzycka-Guttman e Odzeniak, 1991 e 1992; Aguilera e Gloria, 1997). Ele pode ser usado 

também para a determinação do conteúdo de sólidos em gorduras, que baseia-se na medida do 

calor de fusão da porção de gordura que se encontra sólida (Harwalkar e MA, 1990; Tunick, 

Smith e Holsinger, 1997). 
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4. Considerações Gerais sobre Amostragem 

As características de qualidade de alimentos são monitoradas em muitos pontos. Para 

este monitoramento, uma amostragem de todos os indivíduos da população de interesse é 

raramente possível. Para assegurar que a porção monitorada seja representativa da população 

inteira devem ser desenvolvidos procedimentos de redução da amostra bruta para a amostra de 

laboratório. Dessa forma, a experiência da amostragem é fato corrente no cotidiano. A 

amostragem envolvendo procedimentos simples ou mais complicados é realizada com o 

objetivo de obter informações sobre a população a partir de uma amostra, em outras palavras, 

pretende estimar o valor verdadeiro do parâmetro de interesse com exatidão suficiente para as 

finalidades desejadas (Nielsen, 1994). 

A etapa de amostragem é um dos primeiros passos do processo analítico e um dos mais 

importantes. A amostragem permite uma redução dos custos além de possibilitar que as 

informações desejadas sejam obtidas rapidamente e de um modo compreensivo (Nielsen, 

1994; Skoog, West e Holler, 1996). Seu principal objetivo é fazer afirmações sobre 

características da população em estudo a partir de amostras selecionadas da população 

segundo algum plano amostral especificado (Nielsen, 1994). 

Na elaboração de um plano de amostragem, o primeiro passo é definir a população que 

será amostrada. As populações podem ser finitas ou infinitas. Para populações finitas, a 

amostragem fornece uma estimativa da qualidade do lote analisado. Para populações infinitas, 

a amostragem determina as características a respeito do processo. A escolha de um plano de 

amostragem deve considerar a finalidade do estudo, a natureza do produto, a natureza do 

método adotado e a natureza da população sendo investigada. Geralmente, um número grande 
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de amostras aumentará a confiabilidade dos resultados finais, sendo a amostragem o passo 

mais variável no processo global de análise. 

4.2. Elaboração do Plano Amostral 

Para a elaboração de um plano amostral representativo foram adotados alguns critérios 

citados na literatura (Skoog, West e Holler, 1996; Nielsen, 1994; Horwitz, 1988). O esquema 

de amostragem, descrito em detalhes, utilizado para a coleta e armazenamento das amostras de 

méis monoflorais de algumas regiões do Estado de São Paulo é apresentado na Figura 4.1 . 

Aleatoriza~o das 
regiões 

Regiões do Estado 
de São Paulo 

População alvo 
Mel de laranja e eucalipto 

Vários entrepost<>:t- .,.Vários apicultores J 
Coleta de amostras brutas 

em potes de 
250g a500g 

,rotai de 54 amostras J, 

Subdivididas em ... Estocadas em freezer J 
amostras de laboratório 

{potes de 50g) 

Amostra para Análise 1 
(alíquota do pote de 50 g) 

Figura 4.1 Plano amostral elaborado para a coleta e estocagem de amostras de méis 
monoflorais de algumas regiões do Estado de São Paulo. 
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O objetivo do plano amostral foi escolher, ao acaso, localidades produtoras de mel no 

Estado de São Paulo. Entre os vários tipos de méis produzidos no Estado, foram escolhidos 

méis de duas floradas que são produzidas em grande quantidade: laranja e eucalipto. 

O eucalipto, muito utilizado para o reflorestamento, representa 43% (610.544 

hectares) da cobertura vegetal do Estado, de acordo com informações da Sociedade Brasileira 

de Silvicultura, tornando-se portanto, uma excelente fonte de flores para a produção de mel. O 

mesmo comportamento é observado para a cultura de laranja, que além de contribuir de modo 

significativo, para a produção agrícola, é outra fonte de flora apícola, de néctar abundante e 

concentrado (Wiese, 1983 ). 

A disponibilidade de flores dessas plantas apícolas e a sua distribuição abundante no 

Estado contribuem para a predominância de méis mono:florais de laranja e eucalipto. Estes 

tipos de méis monoflorais são também mais apreciados pelos consumidores devido às suas 

características de sabor, aroma e cor. Além disso, de acordo com informações fornecidas pela 

CONABEE em 1998, São Paulo foi considerado como um dos maiores produtores de mel com 

uma produção de 5.600 toneladas/ano, representando um faturamento de 70 milhões de reais, 

sendo desta forma um dos Estados que mais comercializa mel nos mercados interno e externo. 

Estima-se que 40% desta produção seja proveniente da fonte floral de eucaliptos, 30% de 

laranjeiras e 30% de fontes florais nativas (silvestres). Assim, pode-se dizer que a produção 

destes méis monoflorais é economicamente importante para o Estado. 

As amostras de mel destes tipos florais foram obtidas aleatoriamente de apicultores e 

entrepostos localizados no Estado de São Paulo, em alguns casos com reposição de amostras, 

no período de 1996 a 1998. 

A distribuição de um questionário aos apicultores permitiu obter informações sobre a 

origem floral das amostras e sobre a região de coleta (vide Anexo 4.1 ). As regiões de coleta 
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de amostra foram distribuídas por tipo floral em um mapa (Figura 4.2) de acordo com 

classificação obtida pela análise polínica e a realizada pelo apicultor. 

6 

• 
16 

17 
• 7 

3 • 
• 

LEGENDA 

• méis de laranja 

• méis de eucalipto * méis de eucalipto e laranja 

Regiões de Coleta 
1. Analândia 
2. Araras 
3. Ava1·é 
4. Ban-etos 
5. Bebedouro 
6. Boa Esperança 
7. Botucatu 
8. Brotas 

9.Cajobi 
10. Campos do Jordão 
11. Colinas 
12.Embú 
13. Grande São Paulo 
14.Holambi·a 
15.Itápolis 
16.Jaú 

25 

* 8 
l 

• 22 2 19 

•• 14 * 
21 23 • •• 

27 

• 1213 
~ . 

17. Lençóis Paulista 
18. Matão 
19.Mogi-Guaçú 
20.Pindamonhangaba 
21.Piracicaba 
22.Rio Claro 
23.Santa Bá1·bara 
24.São Bento do Sapucaí 
25. São Carlos 
26. São Simão 
27.Sorocaba 
28. Olímpia 

Figura 4.2. Mapa de distribuição dos pontos de coleta das amostras de mel no Estado de São 
Paulo, obtidas no período de 1996-1998. 
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A análise polínica das amostras para a classificação da origem botânica foi realizada 

por uma aluna de Doutorado da Faculdade de Ciências Farmacêuticas - USP e uma 

pesquisadora do Instituto de Botânica de São Paulo em um trabalho de colaboração. A 

primeira etapa da análise polínica foi realizada pelo método de Loveaux e Erdtmann 

modificado por Iwana & Melhem (1979). Os grãos de pólen foram identificados de acordo 

com sua freqüência no espectro polínico. A análise do espectro polínico possibilitou a 

identificação da fonte floral predominante nas amostras de mel. Para as análises posteriores 

foram utilizadas somente as amostras classificadas pela análise polínica como méis 

monoflorais de eucalipto e de laranja. 

A análise do mapa de distribuição apresentado na Figura 4.2 mostrou que os pontos 

de coleta concentram-se nas regiões centro, norte e leste do Estado, não sendo verificados 

pontos nas regiões sul e oeste. Isto está relacionado às condições de produção favorecidas nas 

primeiras regiões, centralizando a produção de mel nestes locais. 

O número total de amostras de mel coletadas foi 60, sendo que cinco destas não 

foram inseridas no plano amostral, pois não continham o questionário respondido e uma 

amostra foi classificada pela análise polínica como monofloral de assa-peixe. Das 54 amostras 

restantes, 31 (57,4%) foram classificadas pela análise polínica como monoflorais de eucalipto 

e 23 (42,6%) como monoflorais de laranja. 

As amostras brutas ao serem recebidas no laboratório foram identificadas por um 

número de ordem de chegada. Após a sua identificação, as amostras brutas contidas em potes 

de 250 a 500 gramas (vidro ou plástico) foram subdivididas em amostras de laboratório sendo 

armazenadas em potes de polipropileno de 50 gramas em freezer à temperatura média de -

18ºC. Uma alíquota do pote de 50 g foi utilizada como a amostra para a realização das análises 

(Figura 4.1). 
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ANEXO 4.1 · 

Questionário 
distribuído aos 

apicultores 
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QUESTIONÁRIO DISTRIBUÍDO AOS APICULTORES 

Amostra Nº 
Por favor responda o questionário conforme a amostra enviada. 
Qual a florada predominante ? 

c::J laranja 
c::J eucalipto 
c::J outras . Qual? ----
Existem outras floradas perto da colméias? 
c::J laranja 
c::J eucalipto 
c::J outras .Quais? _____ _ 

Qual a região de São Paulo onde você coleta? 

~ai período dt:51eta desse mel na colméia ? 
Jan Fev 

c::J Mar c::l Abr 
c::J Mai c::l Jun 
c::J Jul c::l Ago 

E3 Set c::l Out 
Nov c::l Dec 

Qual a temperatura do período de coleta ? 

C::J menos que 20°C 
C::J de 20ºC a 25ºC 
C::J maior que 25 ºC 

Qual a umidade relativa do ar do período de coleta? 
c::J menor que 70% 
C::J entre 70% e 90% 
D maior que90% 

Qual a composição do solo? 
c::J lavado 
D de mata 
D de várzea 

54 
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c:J de brejo 
c:J arenoso 

Seu apiário é : 

c:J fixo 
C::J migratório. Qual a sua distância? _____ _ 
Se for migratório responda o quadro. 
Qual a região? _______ _ 
Qual o tipo de florada? _________ _ 
Qual é época do ano? _________ _ 

Qual o tempo de envase ? 

c:J menor que 24horas 
c:J de 24 a 48 horas 
c:J maior que 48 horas 

A colmeia está próxima de : 
c::J cerrado 
C:=J campo aberto 
c::J mato ralo 
c:J mato fechado 
c::J capoeira 
c:J capoeirão 
c:J reflorestamento 
C:=J litoral 
c:J beira do mato 
c::J montanha 
CJ outro .Qual? ------

Quantas caixas de colméias possui? ____ _ 

Qual a sua produção por florada ? 

A sua embalagem é: 

D de vidro. 
c::J de plástico. 
D recipiente metálico. 
D outra.Qual? --------
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Agradecemos a gentileza por responder o questionário, pois o seu mel só será 

identificado pelo número indicado acima no questionário. 

Preencha os seus dados de forma clara para que possamos entrar em contato logo 

que obtivermos resultados. 

Apicultor, para cada amostra enviada responda somente um questionário, não 

adicionando mais informações sobre outras amostras no mesmo. 

Desde já, agradecemos a sua colaboração. 



ªJ 

J d 

:, WJ . , 

0051s ,dwo:>a -. 

op n-1-a 

op sopo 3J 

so sop .a.uasaJdo 

o Ja -

g 

.L 
I , 
d 
V 
J 



5. Estudo do Comportamento Térmico de Carboidratos 58 --------"--------------------------------

5. Considerações Gerais sobre o Comportamento Térmico de Carboidratos 

Os carboidratos quando aquecidos no estado sólido e/ou em solução sofrem uma série 

de transições físicas inter-relacionadas e transformações químicas que são manifestadas pelas 

mudanças em suas propriedades físicas, incluindo capacidade calorífica, entalpia, massa, 

volume e cristalinidade. Métodos térmicos dinâmicos, devido à sua habilidade para monitorar 

estas propriedades, têm sido úteis para mostrar a extensão, velocidade e seqüência dos eventos 

térmicos em carboidratos puros ou em sistemas complexos. As informações obtidas destes 

métodos podem ser de natureza qualitativa (isto é, identificação e caracterização de uma 

substância a partir de sua "impressão digital" térmica) ou de natureza quantitativa (isto é, calor 

de transição, extensão global da reação e parâmetros termocinéticos). O conhecimento das 

transformações fisico-químicas ocorrendo durante o aquecimento dos carboidratos é 

importante para definir as temperaturas ótimas de processamento e entender melhor o 

fenômeno de deterioração dos alimentos por calor (Raemy e Schweizer,1983; Harwalkar e 

MA,1990). 

Entre as várias técnicas físico-químicas aplicadas à química e cinética de reações de 

decomposição térmica, as técnicas de análise térmica como DT A, DSC e TG/DTG têm sido 

amplamente utilizadas. Estas técnicas são bastante úteis para indicar a faixa de temperatura e a 

velocidade das reações de decomposição térmica, que envolvem uma seqüência de reações 

consecutivas e concorrentes. Assim, o comportamento térmico de vários padrões de 

carboidratos foi investigado por TG/DTG, DT A e DSC para atribuir as etapas correspondentes 

à decomposição térmica dos açúcares nas amostras de mel e identificar as correspondentes a 

outros componentes presentes na amostra. 
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5.1. Estudo da Estabilidade e Decomposição Térmica de Ca1·boidratos po1· TG/DTG 

A estabilidade e a decomposição térmica de vários padrões de carboidratos foi 

investigada pela TG/DTG para identificar os intervalos de temperatura e a percentagem de 

massa perdida nas respectivas etapas da decomposição térmica e relacionar estes dados com 

aqueles obtidos para as amostras de mel. Estas informações auxiliaram no desenvolvimento 

dos métodos analíticos para a determinação do teor de umidade e de cinzas em mel pela 

TG/DTG, item que será apresentado e discutido no capítulo 7. 

5.1.1. Materiais e Método 

5.1.1.1. Materiais 

Foram utilizados para o estudo os padrões comerciais de carboidratos glicose, frutose, 

sacarose, xilose, ribose, melibiose, melizitose, turanose, maltose e trealose de marca Sigma. 

5.1.1.2. Método 

As curvas TG/DTG foram obtidas em urna termobalança de marca Shimadzu, modelo 

TGA-50, sob atmosferas dinâmicas de ar e de nitrogênio (50 rnL/min), utilizando cadinho de 

platina e taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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5.1.2. Estabilidade Térmica 

A estabilidade térmica dos carboidratos foi avaliada pela temperatura inicial 

extrapolada de decomposição conhecida como temperatura onset (T oaset) determinada nas 

curvas TG/DTG (obtidas em atmosfera de ar) conforme representado genericamente na Figura 

5.1. Os dados obtidos estão listados na Tabela 5.1. 

Massa 
(%) 

'. 11 Tonset 

-----~--

Temperatura 

Figura 5.1. Ilustração genérica do cálculo da temperatura onset em uma curva TG. 

Normalmente, a estabilidade das várias conformações, composição percentual das 

formas a e p e das formas cíclicas (furanoses e piranoses) e acíclicas destes compostos, é 

mensurada por técnicas espectroscópicas como a ressonância nuclear de próton ou de 13C, 

espectroscopia de dicroísmo circular, rotação óptica ou técnicas cromatográficas utilizando o 

carboidrato em solução. Para estas técnicas, a estabilidade das conformações e o equilíbrio 

existente entre as formas a e 13 ou formas cíclicas e acíclicas são dependentes da natureza do 
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solvente e da temperatura utilizada para o estudo (Hall, 1964; Bock e Pedersen, 1983; Angyal, 

1991; Dais, 1995; Finch, 1999). 

Tabela 5.1. Temperaturas onset (T onset), estrutura cíclica e tipo de ligação glicosídica dos 
carboidratos. 

Carboidratos 

Xilose - CsH10Üs 

Sacarose- C12H22011 

Trealose - C12H220n .2H20 

Melizitose - C1slf32Ü16 .H20 

Tonset 

(ºC) 

163 

201 

178 

188 

227 

215 

195 

267 

223 

239 

Estrutura cíclica* e tipo de ligação glicosídica 

furanose 

ptranose 

furanose 

piranose 

Ligação glicosídica 2 ~ 1 

Ligação glicosídica 1 ~ 4 

Ligação glicosídica 1 ~ 3 

Ligação glicosídica 1 ~ 1 

Ligação glicosídica 1 ~ 6 

Ligações glicosídicas 1 ~ 3 e 2 ~ 1 

* c-0nformação cíclica predominante adotada pelo carboidrato em solução 

Recentemente, a difratometria de raios-X tem mostrado que o estudo de carboidratos 

no estado sólido não apresenta a influência do solvente como nas demais técnicas já citadas e 

possibilita a caracterização da forma cíclica (piranose ou furanose) ou acíclica predominante 

(Finch, 1999). 
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Da mesma forma, a TG/DTG, o DTA e o DSC utilizam o composto no estado sólido e 

possibilitam o estudo da estabilidade térmica global para os carboidratos, sem a influência do 

solvente, já que estes compostos após a fusão se comportam como se estivessem em solução. 

Os monossacarídeos (hexoses e algumas pentoses) adotam normalmente no estado sólido a 

conformação cíclica de piranose, enquanto que em solução observa-se uma mistura das 

conformações cíclicas (furanose e piranose). No entanto, o aumento da temperatura resulta em 

um aumento da proporção da conformação cíclica furanose, especialmente para a frutose 

(Angyal, 1991). 

Os dados da Tabela 5.1 sugerem que a estabilidade térmica dos monossacarídeos é 

influenciada pela conformação cíclica do anel (piranose ou furanose), enquanto que os 

dissacarídeos têm sua estabilidade influenciada pelo tipo de ligação glicosídica entre as 

unidades de monossacarídeos. 

Os monossacarídeos frutose e ribose, que após a fusão adotam como conformação 

cíclica predominante a furanosídica apresentaram menor estabilidade térmica do que os 

carboidratos glicose e xilose, que mostram predominância da forma cíclica piranosídica 

(Tabela 5.1). 

Entre os carboidratos furanosídicos, a frutose mostrou menor estabilidade térmica do 

que a ribose, devido à presença de interações diaxiais 1,3 (OH-4 e CH2OH) no anel furano 

deste açúcar. Estas interações por sua vez são também as mais energéticas e que proporcionam 

menor estabilidade termodinâmica ao composto (Lederkremer, 1988, Birch e Green,1973). 

Acredita-se que a estabilidade térmica dos monossacarídeos investigada pela TG/DTG seja 

influenciada também pela tensão angular do anel. Os anéis furano de cinco membros possuem 

tensões angulares de maior intensidade do que os anéis pirano de seis membros 

(Lederkremer,1988) justificando as maiores Tonset observadas para a xilose e glicose em 
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relação a ribose e frutose. Na Figura 5.2. são apresentadas as estruturas cíclicas destes 

monossacarídeos. 

HO 

OH H H OH 

(a) (b) 

HO H 

OH OH H OH 

(e) (d) 

Figura 5.2. Conformações cíclicas dos monossacarídeos (a) frutose, (b) glicose, (c) ribose e 
(d) xilose. 

Para os di- e trissacarídeos, a ligação glicosídica, devido ao arranjo espacial entre as 

unidades de monossacarídeos, pode gerar interações do tipo H-H, ou do tipo H-OH nos 

carbonos envolvidos na ligação glicosídica (Lederkremer, 1988, Birch e Green, 1973 ), as quais 

poderiam estar relacionadas com as diferenças de estabilidade térmica observadas entre os 

carboidratos. Efeitos como os observados para os monossacarídeos (interações 1,3-diaxiais e 

tensões angulares dos anéis furano e pirano) também contribuíram para a maior ou menor 

estabilidade dos di- e trissacarídeos. 
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Entre os di- e trissacarideos estudados, o carboidrato que apresentou maior estabilidade 

térmica foi a trealose (Tabela 5.1) com ligação glicosídica do tipo l~l (Figura 5.3). Em 

relação aos outros dissacarídeos, a maior estabilidade térmica deste açúcar é atribuída ao 

arranjo espacial fornecido por esse tipo de união, que não apresenta interações do tipo H-H ou 

H-OH dos átomos de carbono envolvidos na ligação glicosídica. 

Figura 5.3. Estrutura cíclica do dissacarídeo trealose ou 0-a.-D-glicopiranosil (1 ~ 1 )-a-D
glicopiranose. 

Os tipos de ligação glicosídica, 1 ~4 e 1 ~6, observados na maltose (Figura 5.4-b) e na 

melibiose (Figura 5.4-c), respectivamente, apresentaram valores de Tonset muito similares 

(Tabela 5.1). Estes resultados sugeriram que não existem diferenças de estabilidade relevantes 

entre estes dois dissacarideos. A maltose apresentou interações entre os hidrogênios dos 

carbonos envolvidos na ligação glicosídica, que desestabilizam a molécula. Acredita-se que 

este efeito explica a pequena diferença no valor da T0 n~et em relação ao observado para os 
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dissacarídeos melibiose e sacarose (Tabela 5 .1 ). A sacarose, com ligação glicosídica do tipo 

2~1 (Figura 5.4-a), formada por uma unidade de glicose (anel piranose) e uma unidade de 

frutose (anel furanose) apresentou um valor de T onset similar (Tabela 5.1) aos observados para 

a melibiose e à maltose, ao contrário do que era esperado, já que a configuração espacial 

proporcionada por este tipo de ligação glicosídica não mostrou interações como as observadas 

para a maltose. Acredita-se que a desestabilização da sacarose esteja relacionada à presença de 

um anel furanose de menor estabilidade devido ao efeito de tensões angulares e interações 1,3-

diaxiais. No entanto, comparando-se os valores de Tonset destes três dissacarídeos pode-se 

considerar que os efeitos observados não promoveram diferenças significativas no valor final 

de estabilidade térmica. 

A ligação glicosídica 1 ~ 3, presente no dissacarideo turanose apresentou disposição 

espacial menos fàvorável do que os outros tipos de ligações glicosídicas. Observou-se a 

interação da hidroxila localizada no C-2 do anel furanose com o hidrogênio do carbono 

anomérico do anel piranose (Figura 5.5). Este tipo de interação exerceu um efeito 

desestabilizante maior do que a interação entre os hidrogênios observada para a maltose. As 

tensões angulares do anel furanose e interações 1,3 -diaxiais de maior intensidade do que as 

apresentadas pelo anel piranose podem ter contribuído também para a menor estabilidade 

térmica deste dissacarídeo em relação aos demais. Em outras palavras pode ser sugerido que a 

ligação glicosídica l ~ l é a mais estável termicamente, enquanto que a disposição 1 ~ 3 é a 

de menor estabilidade. As ligações do tipo 2~ 1, 1 ~ 4 e 1 ~ 6, por sua vez apresentam 

valores de estabilidade intermediários. 
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OH 

(b) 

HO 

Figura 5.4. Estruturas dos dissacarídeos (a) sacarose (O-í3-D-frutofuranosil (2~ 1 )-a-D
glicopiranose ); (b) maltose (a-D-glicopiranosil ( 1--+4)-D-glicopiranose) e (e) melibiose ( 0-

a- D-galactopiranosil ( 1 ~6)-D-glicopiranose ). 

OH 

Figura 5.5. Estrutura do dissacarídeo turanose (O-a-D-glicopiranosil (1 ~3)-D-frutofuranose 
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O trissacarídeo melizitose mostrou um valor de Tonset (Tabela 5.1, Figura 5.6) 

intermediário em relação aos dissacarídeos estudados neste trabalho. Esse trissacarídeo é 

formado por duas unidades de glicose em forma de piranose e uma unidade de fiutose em 

forma de furanose. Esse açúcar exibe dois tipos de ligação glicosídica: 2..-+ 1 e 3-+ 1. Como já 

foi observado para a turanose a ligação glicosídica 1-+ 3 ou 3-+ 1 proporciona menor 

estabilidade térmica ao composto do que a ligação do tipo 2-+ 1. A presença de um anel 

furanose contribui também para uma menor estabilidade da melizitose em relação aos 

dissacarídeos. 

OH lH 

HOCHVº'-12 
):-i"CHzOH 
OH 

Figura 5.6. Estrutura do trissacarídeo melizitose (0-a-D-glicopiranosil (1-+3)-0-f3-D
frutofuranosil (2-+ 1 )-u-D-glicopiranose ). 

De um modo geral pode ser sugerida uma ordem decrescente de estabilidade térmica 

em vista dos resultados obtidos. Para os monossacarídeos a ordem de estabilidade sugerida foi: 

glicose > xilose > ribose > frutose e para os di- e trissacarídeos: trealose > melizitose > 

sacarose= maltose = melibiose > turanose. 
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5.1.3. Decomposição Térmica 

O estudo da decomposição térmica de padrões de carboidratos pela TG/DTG foi 

realizado com o objetivo de relacionar as etapas de decomposição dos açúcares com aquelas 

que ocorrem no mel. Com estes dados foi possível diferenciar as etapas de decomposição 

térmica características dos açúcares daquelas relacionadas a outros componentes presentes nas 

amostras de mel, tais como o conteúdo de umidade e o resíduo inorgânico que corresponde às 

cmzas. 

As etapas de decomposição térmica dos carboidratos foram atribuídas à desidratação 

( eliminação de água superficial ou de hidratação), desidroxilação ( desidratação do açúcar 

ocorrendo em uma ou duas etapas) seguida de carbonização e oxidação da matéria orgânica, 

sendo esta última etapa observada somente em atmosfera de ar. Os resultados são apresentados 

nas Tabelas 5.2. e 5.3. 

A decomposição térmica dos monossacarídeos glicose e frutose de fórmula molecular 

C6H12O6 e ribose e xilose de fórmula molecular CsH10Üs foi caracterizada pela liberação de 

moléculas de água devido a desidratação dos anéis piranose e furanose em uma ou duas etapas 

nas duas atmosferas investigadas e moléculas de dióxido de carbono devido à oxidação da 

matéria orgânica observada somente em atmosfera de ar (Figuras 5.7 à 5.10). A glicose 

apresentou também a eliminação de água de umidade observada somente em atmosfera de 

nitrogênio, a qual pode estar relacionada a manipulação do carboidrato antes da realização dos 

ensaios. A decomposição destes compostos pode ser descrita pelas equações: 
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Frutose 

Glicose 

Xilose 

Ribose 

C6H1206 ~ 6H20 + 6C02 (atmosfera de ar) 

C6H1206 ~ H20 + C6li100s (atmosfera de N2) 

C6H100s ~ 5H20 + 6 C ( carboniz.ação - atmosfera de N2) 

C6li1206 ~ 2H20 + CJig04 (atmosfera de ar e N2) 

C6Hs04 ~ 4H20 + 6C02 (atmosfera de ar) 

CJis04 ~ 4H20 + 6C (carboniz.ação -atmosfera de N2) 

CsH10Üs ~ 2H20 + Cs~Ü3 (atmosfera de ar e N2) 

CslJ603 ~ 3H20 + 5 C02 (atmosfera de ar) 

CslL,03 ~ 3H20 + 5 C ( carboniz.ação - atmosfera de N2) 

CsH100s ~ 3H20 + Cs~02 (atmosfera de ar) 

Cs~02 ~ 2H20 + 5 C02 (atmosfera de ar) 

CsH100s ~ 2H20 + CslL,03 (atmosfera de N2) 

CslL,03 ~ 3H20 + 5 C (carboniz.ação -atmosfera de N2) 

69 

A decomposição térmica dos dissacarídeos sacarose, maltose, turanose, melibiose e 

trealose de fórmula molecular C12H220n e do trissacarideo melizitose de fórmula molecular 

C1sH320 16. H20 foi caracterizada pela eliminação de água de hidratação e pelas mesmas etapas 

de decomposição térmica encontradas nos monossacarideos (Figuras 5.11 à 5.16) com 
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liberação de moléculas de água e de dióxido de carbono, sendo este último observado somente 

em atmosfera de ar. 

Tabela 5.2. Perdas de massa (% ), temperaturas de pico na DTG (ºC), tipo de evento térmico e atribuições 
aos possíveis grupos eliminados para as curvas TG/DTG dos monossacarideos obtidas sob 
atmosfera dinâmica de ar e de N2. 

Perdas de Massa (%) Temperatura de Provável Grupo 
Pico naDTG Eliminado 

Carboidratos Etapas 1ºC) 

ar N2 ar N2 ar N2 

caleª expb caleª exp b 

Frutose- Desidroxilação - - 10,0 10,3 - 198 - lH2O 
(CJl12O6) 

60,0 60,1 50,0 50,0 276 276 6H2O 5H2O 

Oxidação 40,0 40,1 - - 543 - 6CO2 carbonização 

Desidratação - - 1,0 - - 71 - H2Oc 

Glicose- Desidroxilação 19,9 19,8 20,0 20,2 241 239 2H2O 2H2O 
(CJI12O6) 

39,8 39,7 40,0 40,1 315 320 4H2O 4H2O 

Oxidação 39,8 40,2 - - 541 - 6CO2 carbonização 

Xilose- Desidroxilação 23,8 24,4 24,0 24,9 224 225 2H2O 2H2O 

(CsHrnOs) 35,6 35,6 36,0 36,7 309 314 3H2O 3H2O 

Oxidação 39,7 - - - 552 - 5CO2 carbonização 

39,6 60,0 

Desidratação 3,0 - - - 49 - H2Oc -

Ribose- Desidroxilação 35,0 35,6 24,0 23,5 219 224 3H2O 2HzO 

(CsH10Os) 24,0 23,7 36,0 35,4 289 303 2H2O 3H2O 

Oxidação 40,0 39,3 - - 517 - 5CO2 carbonização 

a . o e ' calculado, expenmental, agua de tumdade 
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Tabela 5.3. Perdas de massa(%), temperaturas de pico na DTG (ºC), tipo de evento lénnico e atribuições 
aos possíveis grupos eliminados para as curvas TG/DTG dos <li- e trissacarídeos obtidas sob atmosfera 
dinâmica de ar e de N º -

Perdas de Massa(%) Temperatura de Provável Grupo 
Pico na DTG (ºC) Eliminado 

Carboidratos Etapas 
ar N2 ar N2 ar N2 

ca lc3 exph caleª exp b 

-
Sacarose- Desidroxiiação 26,3 26,4 26,3 26,3 240 246 5H2O 5H2O 

(C1 2H22O11) 
31,6 30,9 31,6 31,4 303 304 6H2O 6H2O 

Oxidação 42,1 42,3 - - 531 - 12CO2 carbonização 

Desidratação 5,0 5,0 5,0 4,5 129 127 H2O H2O 
164 

Maltose- Desidroxilação 19,9 20,0 20,0 19,8 26 1 261 4H2O 4H2O 
(C,2H22011. I-I20) 

34,8 35,0 35,0 35,3 321 321 7H2O 7H2O 

Oxidação 40,0 40,3 - - 528 - 12CO2 carbonização 

Turanose- Desidroxilação 26,0 26,2 26,3 25,9 25 1 250 5H2O 5H2O 
(C12H22O11) 3 1,2 31 ,0 31,6 31 ,5 300 307 6H2O 68:!O 

- Oxidação 41,6 42,1 - - 533 - 12CO2 carbonização 

Trealose- Desidratação 9,5 9,4 9,5 9,2 112 110 2H2O 2H2O 

(C12H220u . 2Hi0) Desidroxilação 52,2 51,5 65,1 65 ,4 318 329 l IH2O llH2O 

- Oxidação 38,1 37,8 - - 525 - 5CO2 carbonização 

Desidratação 5,0 5,1 5,0 4,9 91 90 H2O H2O 

Melibiose- Desidroxilação 10,0 10,0 10,0 9,9 245 246 2H2O 2H2O 
(C1i!--I22011 . I-I20) 

44,9 44,8 45,0 45,0 320 324 9H2O 9H2O 

Oxidação 39,9 40,3 - - 523 - 12CO2 carbonização -
Desidratação 3,5 3,4 3,4 3,0 158 158 H2O H2O 

Melizitose- Desidroxilação 17,2 17,1 13,8 14,0 255 253 5H2O 4H2O 
(C11Jin015 . H20) 

37,9 37,6 41 ,4 40,9 310 319 llH2O 12füO 

Oxidação 41 ,4 41 ,1 - - 528 - l8CO2 carbonização -
ª calculado; b experimental 
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Figura 5. 7. Curvas TG/DTG do monossacarídeo frutose (C6H12Ü6) à 1 OºC/min sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.8. Curvas TG/DTGdo monossacarídeo xilose (C5H100 5) à lOºC/min sob atmosfera 
dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio 
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Figura 5.9. Curvas TG/DTG do monossacarídeo glicose (C6H1206) à 1 OºC/min sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.10. Curvas TG/DTGdo monossacarideo ribose (CsH100s) à lOºC/min sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 



5. Estudo do Comportamento Térmico de Carboi.dratos 76 

Para os dissacarideos hidratados (maltose, melibiose, melizitose e trealose) foi 

observada também a etapa de desidratação com a liberação de uma ou duas moléculas de água 

de cristalização. A decomposição térmica destes compostos pode ser descrita pelas equações: 

a) Maltose 

C12H14Ü7 ~ 7Hz0 + l 2COz ( desidroxilação e oxidação - ar) 

C12H14Ü7 ~ 7H20 + 12C (desidroxilação e carbonização -Nz) 

b) Sacarose 

C12H220u ~ 5H20 + C12H1206 + (desidroxilação - ar e N2) 

C12H12Ü6 ~ 6H20 + 12COz (desidroxilação e oxidação - ar) 

C12H12Ü6 ~ 6H20 + 12C (desidroxilação e carbonização- N2) 

c ) Melibiose 

C12H220u. H20 ~ C12H22Üu + H20 (desidratação-ar e N2) 

C12H22011 ~ 2H20 + C12H1sÜ9 + (desidroxilação-ar e Nz) 

C12H1sÜ9 ~ 9H20 + 12C02 (desidroxilação e oxidação - ar) 

C12H1sÜ9 ~ 9H20 + 12C (desidroxilação e carbonização-N2) 
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d)Turanose 

C12H120 6 ~ 6H20 + 12C02 (desidroxilação e oxidação - ar) 

C12H12Ü6 ~ 6H20 + l 2C ( desidroxilação e carbonização - N2) 

e) Trealose 

C12H220u. 2H20 ~ C12H220n + 2H20 ( desidratação - ar e N2) 

12 C ~ 12C02 (oxidação -ar) 

12 C ~ 12C (carbonização-N2) 

f) Melizitose 

C1JI32016- H20 ~ C1JI320 16 + H20 (desidratação - ar e N2) 

C1JI32Ü16 ~ 5H20 + C1sH220u + ( desidroxilação - ar) 

C1sH22011 ~ l IH20 + 18 C02 + (desidroxilação e oxidação - ar) 

C1gllz4Ü12 ~ l 2H20 + 18 C + ( desidroxilação e carbonização - N2) 

Como já foi descrito no item anterior, os dissacarídeos são formados pela união de 

monossacarídeos em forma cíclica piranosídica ou furanosídica através da ligação glicosídica, 
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a qual pode influenciar a estabilidade térmica destes compostos. As etapas da decomposição 

térmica destes açúcares sugeriram que o número de moléculas de água liberadas em cada etapa 

da desidroxilação poderia ser influenciado também pelo tipo de ligação glicosídica ou pela 

conformação cíclica das unidades de monossacarídeos. Os dissacarídeos sacarose e turanose 

são formados pelas ligações glicosídicas do tipo 2~ 1 e 1 ~ 3 respectivamente (Figuras 5.4-a 

e 5.5). Todavia, estes açúcares apresentaram comportamento térmico muito similar como pode 

ser observado nas curvas TG/DTG (Figura 5.12 e 5.14) mostrando a liberação do mesmo 

número de moléculas de água nas duas etapas da desidroxilação. Isto poderia ser explicado 

pelo fato destes dissacarídeos serem formados por unidades de monossacarídeos piranosídicos 

e furanosídicos. 

Os outros dissacarídeos (melibiose, maltose e trealose) são compostos por duas 

unidades de glicose em forma de piranose. Estes compostos mostraram um comportamento 

térmico diferente para a etapa de desidroxilação observando-se que o número de moléculas de 

água liberadas em cada etapa da desidroxilação foi dependente do tipo de ligação glicosídica. 

A desidroxilação da melibiose (Figura 5.15) com ligação glicosídica 1 ~ foi caracterizada 

pela liberação de duas e nove moléculas de água, enquanto que para a maltose (Figura 5.13) 

com ligação glicosídica 1 ~4 foi observada a liberação de quatro e sete moléculas de água. A 

trealose (Figura 5 .11) formada por uma ligação glicosídica do tipo 1 ~ 1 foi o único 

carboidrato investigado que apresentou a liberação das moléculas de água em uma só etapa. 

Para o trissacarídeo melizitose (Figura 5.16) com ligações glicosídicas do tipo 2~1 e 1 ~3 e 

formado por duas unidades de piranose e uma unidade de furanose foi observado um 

comportamento térmico diferente em relação aos dissacarídeos com a liberação de 4-5 

moléculas de água na primeira etapa e 11-12 na segunda etapa da desidroxilação. 
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Figura 5.11. Curvas TG/DTG do dissacarídeo trealose (C12H22011. 2H20) à 1 OºC/min e sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.12. Curvas TG/DTG do dissacarídeo sacarose (C12H22O11) à 1 0ºC/min e sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.13. Curvas TG/DTG do dissacarideo maltose (C12H220u. H20) à 1 OºC/min e sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.15. Curvas TGIDTG do dissacarídeo melibiose (C12H22Ün. H2O) à 1 0ºC/min e sob 
atmosfera dinâmica de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Como pode ser observado pelos dados apresentados nas Tabelas 5.2 e 5.3 e Figuras 5. 7 

à 5.16 as etapas de desidratação e desidroxilação não foram influenciadas pela natureza da 

atmosfera (inerte ou oxidante) enquanto que para a última etapa da decomposição térmica foi 

observada a oxidação em atmosfera de ar e a carbonização em atmosfera de nitrogênio. Isso 

confirma que durante a desidroxilação nenhum processo oxidativo ocorre devido a atmosfera 

de vapor d' água que se forma sobre a amostra impedindo a ação do oxigênio. 

5.2. Estudo do Comportamento Térmico de Carboidratos por DTA e DSC 

Os métodos térmicos como TG, DSC e DTA podem ser utilizados para monitorar as 

transformações tisico-químicas que ocorrem durante o aquecimento dos carboidratos e auxiliar 

no estudo das condições ótimas de processamento como já foi mencionado anteriormente 

(Raemy e Schweizer,1983; Harwalkar e MA,1990). No entanto, como ocorre em qualquer 

técnica instrumental, para obtenção de dados confiáveis por análise térmica é necessária a 

padronização das condições experimentais (Wendlandt,1986; Haines,1995). 

Na literatura tem-se observado discrepâncias nos resultados obtidos por vários autores 

sugerindo que atenção deveria ser focalizada sobre a padronização do método e determinação 

dos fàtores que poderiam influenciar nas curvas DT A e DSC. Entre as variáveis que podem 

interferir nos resultados obtidos por estas técnicas pode-se citar as de natureza instrumental 

tais como atmosfera do forno, material e geometria do porta-amostra, taxa de aquecimento e as 

relacionadas às características da amostra como tamanho de partícula, massa de amostra, 

condutividade térmica e densidade de empacotamento (W endlandt, 1986; Van Dooren e 

Müller, 1982; Blazek,1973). 
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Os planejamentos fatoriais são de grande utilidade em investigações preliminares, 

quando se deseja saber se determinados fatores têm ou não influência sobre a resposta de 

interesse. Os planejamentos fatoriais fracionários permitem o estudo de muitas variáveis 

experimentais realizando-se um número mínimo de ensaios. Com estes tipos de planejamentos 

experimentais pode-se definir os efeitos principais bem como a interação entre as variáveis. 

Estas são as suas maiores vantagens, além de economia de tempo e dinheiro (Barros Neto, 

Scarmínio e Bruns, 1995; Box:, Hunter e Hunter, 1978). Em vista disso, planejamentos 

fatoriais foram aplicados ao estudo do comportamento térmico dos carboidratos frutose e 

sacarose pelo DTA e DSC. Nestes planejamentos foram investigados os efeitos das variáveis: 

tipo de empacotamento, massa de amostra, taxa de aquecimento, tipo de fechamento da 

cápsula, pré-tratamento da amostra e taxa de aquecimento nos parâmetros de pico e nos 

valores de entalpia. Os resultados foram utilizados para padronizar as condições 

experimentais para o estudo do comportamento térmico dos demais carboidratos por estas 

técnicas de análise térmica. 

5.2.1. Padronização das Condições Experimentais do DT A 

O estudo do comportamento térmico de padrões de carboidratos por DTA foi 

considerado em relação ao parâmetro temperatura de pico. A avaliação dos perfis das curvas 

TG/DTA e a natureza entálpica dos eventos, endo- ou exotérmicos foram empregados para 

atribuir o tipo de fenômeno envolvido na decomposição térmica destes materiais. Para a 

padronização das condições experimentais foi empregado um planejamento fatorial 22 no qual 

foi investigada a influência das variáveis: tipo de empacotamento e massa de amostra no 

parâmetro temperatura de pico obtido das curvas DT A da frutose. 
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5.2.1.1. Material e Método 

5.2.1.1.1. Material 

Para o estudo fatorial utilizou-se o padrão de frutose de procedência Sigma. 

5.2.1.1.2. Método 

Termogravimetria/Análise Térmica Diferencial-TGIDTA 

As curvas TG/DTA foram obtidas em um sistema simultâneo TG/DTA, SDT-2060 de 

marca TA Instruments em atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min), empregando-se taxa de 

aquecimento de 1 0ºC/min, porta-amostra (cadinho) de alumina e diluição da amostra com a

alumina na proporção de 2:1 (diluente:amostra). Os outros parâmetros experimentais foram 

definidos de acordo com o planejamento fatorial (Tabela 5.4). 

5.2.1.2. Planejamento Expe1·imental 

Planeiamento Fatorial 22 

As curvas TG/DT A foram obtidas em ordem aleatória para todas as combinações dos 

fatores investigados. As variáveis experimentais estudadas no planejamento fatorial e os seus 

respectivos níveis são descritos na Tabela 5.4. 
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Tabela 5.4. Níveis das variáveis experimentais para o planejamento fatorial 22 para o estudo 
do comportamento térmico da frutose pelo DT A 

Fatores 

Tipo de Empacotamento 

Massa de Amostra (mg) 

Nível(-) 

A* 

3,0 

Nível(+) 

B** 

6,0 

* uma camada de diluente, uma camada de amostra e uma segunda camada de diluente no cadinho, 

respectivamente;** amostra e diluente previamente homogeneizados em almofariz e distribuídos no cadinho. 

Os efeitos obtidos a partir do planejamento fatorial foram calculados por: 

onde R+ e R- são as médias dos níveis (+)e(-) respectivamente, dos quatro valores 

envolvidos. 

5.2.1.3. Resultados e Discussão 

As curvas DTA da frutose (Figuras 5.17-a e 5.17-b) sob atmosfera dinâmica de N2, 

apresentaram três eventos endotérmicos distintos que foram atribuídos à desidratação devido a 

eliminação de água superficial, à fusão e à desidroxilação, respectivamente. 

Os resultados do planejamento fatorial para as temperaturas de pico associadas ao 

evento de fusão e de desidroxilação deste açúcar são mostrados na Tabela 5.5 e os efeitos 

calculados estão listados na Tabela 5.6. 
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Figura 5.17. Curvas DTA da frutose sob atmoc;fera dinâmica de N2 (50 mL/min), J3 = 
IOºC/min.; massas de ~ 6,0 mg usando (a) tipo de empacotamento A e (b) tipo de 

empacotamento B. 
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Tabela 5.5: Sinais para o cálculo dos efeitos do planejamento fatorial 22 para o estudo do 
comportamento térmico da frutose por DTA 

Tipo de Massa de Temperaturas de Pico Temperaturas de Pico 
Empacotamento Amostra associadas à fusão ± associadas à desidroxilação 

(mg) desvio padrão* ± desvio padrão* 

- (A) - (3,0) 121 ,50 ± 0,71 183,00 ± 0,00 

+(B) - (3,0) 98,00 ± 2,83 182,50 ± 0,71 

- (A) + (6,0) 126,00 ± 1,40 185,00 ± 0,00 

+(B) + (6,0) 100,00 ± 2,83 182,50 ± 0,71 
* desvio padrão calculado a partir da obtenção de duas curvas DT A para a frutose. 

Tabela 5.6: Efeitos calculados e seus erros padrão para o planejamento fatorial 22 para as 
temperaturas de pico associadas ao evento de fusão e desidroxilação, respectivamente. 

Efeitos 

Média Global 

Efeitos Principais: 

Tipo de Empacotamento 

Massa de Amostra 

Interações·de dois fatores: 

Tipo de Empacotamento x massa de 
amostra 

Estimativa ± eno 
padrão* para o evento 

de fusão 

111 ,37 ± 0,76 

-24,75 ± 1,52 

3,25 ± 1,52 

-1 ,25 ± 1,52 

Estimativa ± erro 
padrão* para o evento 

de desidroxilação 

183,25 ± 0,17 

-1,50 ± 0,35 

1,00 ± 0,35 

-1 ,00 ± 0,35 

* o erro padrão dos efeitos foi calculado a partir dos desvios padrão apresentados na Tabela 5.5 

A partir da análise do teste-te teste-F no nível de 95% de confiança foi considerada 

como significativa a variável tipo de empacotamento para as temperaturas de pico associadas 

aos eventos de fusão e de desidroxilação. Para o evento de desidroxilação, a variável massa 
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também foi significativa bem como a interação de dois fatores. Isto pode ser visto nas Figuras 

5.18-ae5.18-b. 

Gráfico de Pareto para os Efeitos Padronizados 
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Figura 5.18. Gráfico de Pareto à 95% de confiança para as temperaturas de pico da curva 
DTA da frutose associadas ao evento de (a) fusão e (b) desidroxilação. 
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O efeito mais importante para os dois eventos estudados (fusão e desidroxilação) foi 

o tipo de empacotamento, como pode ser visto na Tabela 5.6 e Figuras 5.18-a e 5.18-b. 

Em relação às temperaturas de pico associadas à fusão, os resultados do planejamento 

sugeriram que o tipo de empacotamento influencia as temperaturas de pico. Foi observado que 

com o emprego do empacotamento do tipo Bem que a fiutose e a a-alumina são previamente 

homogeneizados em almofariz é observada uma diminuição de ± 25ºC na temperatura de pico 

deste evento, independente do nível de massa investigado, como pode ser visto na Figura 5 .19-

a. Isto pode ser explicado pela melhor transferência de calor quando se faz uso deste tipo de 

empacotamento, devido a maior homogeneidade entre a amostra e o diluente. 

No empacotamento do tipo A, o carboidrato é diluído distribuindo-se no cadinho 

uma camada de a-alumina, uma de açúcar e uma segunda camada de a-alumina. Este tipo de 

diluição não permite uma homogeneização uniforme da mistura, amostra e diluente, no 

cadinho, podendo alterar as temperaturas de pico observadas nas curvas DT A Considerando

se também que a frutose e o diluente possuem tamanhos de partículas diferentes, isto pode 

gerar gradientes térmicos durante o ensaio acarretando assim um aumento da temperatura de 

pico associada à fusão (Figura 5.19-a). Não foram observados efeitos de interação 

significativos no nível de 95% de confiança entre as variáveis estudadas como é indicado pelas 

retas paralelas apresentadas na Figura 5.20-a. 
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Para o evento de desidroxilação sugere-se que os efeitos do tipo de empacotamento e 

de massa de amostra, bem como de interação entre estas variáveis influenciaram de modo 

significativo nas temperaturas de pico associadas a este evento (Figuras 5.19-b e 5.20-b). O 

emprego do empacotamento A e massas de amostra maiores deslocou as temperaturas de pico 

para valores mais altos para os dois eventos estudados (Figuras 5.19-a e 5.19-b). Por outro 

lado, quando se emprega o empacotamento B, a massa de amostra não apresentou influência 

na temperatura de pico associada ao evento de desidroxilação. Isto pode ser justificado pelos 

maiores gradientes térmicos observados quando se faz uso do empacotamento A e que são 

acentuados pelo aumento da massa. Assim, a partir destes resultados pode-se sugerir o uso do 

empacotamento do tipo B e massas de amostra de 3,0 ou 6,0 mg para o estudo do 

comportamento térmico de padrões de carboidratos por DT A 

5.2.2. Padronização das Condições Experimentais do DSC 

Para o estudo do comportamento térmico dos carboidratos por DSC, a padronização 

das condições experimentais foi obtida pela aplicação de um planejamento fatorial fracionário 

24
-
1 ao padrão de sacarose. Neste planejamento foram investigados os efeitos de pré

tratamento da amostra e do tipo de fechamento da cápsula, bem como de taxa de aquecimento 

e da massa de amostra nas caracteristicas do pico [(temperatura inicial - Ti, temperatura inicial 

extrapolada - Tomet, temperatura do pico - Tp, intervalo total da transição (Tp-Ti), intervalo 

onset da transição (Tomet-Ti), inclinação da linha base do pico da transição (Tp-Tomet )] e no 

calor envolvido (MI) na decomposição térmica do padrão de sacarose. 
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5.2.2.1. Material e Método 

5.2.2.1.1. Material 

Para o planejamento fatorial fracionário utilizou-se o padrão de sacarose de 

procedência Sigma. 

5.2.2.1.2. Método 

Calorimetria Exploratória Diferencial-DSC 

As curvas DSC foram obtidas em uma célula DSC-50, de marca Shimadzu sob 

atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min), na faixa de temperatura de 25 - 550ºC. As demais 

condições experimentais foram definidas de acordo com os níveis escolhidos para o 

planejamento fatorial fracionário. 

5.2.2.2. Planejamento Experimental 

Planeiamento Fatorial Fracionário 24-1 

As curvas DSC foram obtidas em ordem aleatória para todas as combinações dos 

fatores investigados. As variáveis experimentais estudadas no planejamento fatorial 

fracionário e os seus respectivos níveis são descritas na Tabela 5. 7: 
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Tabela 5.7. Níveis das variáveis experimentais para o planejamento fatorial fracionário 24
-
1 

Fatores Nível(-) Nível(+) 

Pré-tratamento da Amostra (1 )* sem com 

Taxa de aquecimento (2) (ºC/min) 5 10 

Tipo de Fechamento da Cápsula (3) parcialmente fechada fechada sob pressão (3 atm) 

Massa de amostra (4) (mg) 1,5 3,0 

* o pré-tratamento consistiu na trituração dos cristais até a obtenção de um pó fino. 

A matriz do planejamento foi obtida através da relação geradora: 

4= 123 

Os efeitos para este tipo de planejamento foram calculados por: 

I = (R.l - (K) = contraste 

onde R+ e K são as médias dos níveis(+) e(-), respectivamente dos oito valores envolvidos. 

5.2.2.3. Resultados e Discussão 

As curvas DSC para o estudo do comportamento térmico da sacarose, apresentadas nas 

Figuras 5.21-a e 5.21-b, apresentaram três eventos que foram atribuídos à fusão (1), à 

desidroxilação (II) e a carbonização (III), respectivamente. 
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Figura 5.21. Curvas DSC da sacarose sob atmosfera dinâmica de N2, cápsula fechada sob 
pressão, taxa de aquecimento de l0ºC/min, (a) massa de 1,62 mg com pré-tratamento da 

amostra e (b) massa de 3,00 mg sem pré-tratamento. 
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Neste trabalho foram investigadas as variáveis taxa de aquecimento, tipo de 

fechamento da cápsula, pré-tratamento da amostra e massa de amostra por um planejamento 

fatorial fracionário 2-i-1 
_ A influência das variáveis experimentais foi estudada para as 

características de pico [(Ti, Tonset, Tp, (Tp-Ti), (Tonset-Ti), (Tp-Tonset)] e para o calor envolvido 

(MI) nos eventos atribuídos à fusão e à desidroxilação. O último evento observado nas curvas 

DSC pode ser atribuído à carbonização e não foi estudado pelo planejamento fatorial devido as 

mudanças da linha base que dificultam a determinação correta do calor envolvido. As matrizes 

de planejamento com os resultados obtidos estão apresentadas nas Tabelas 5.8 e 5.9 e os 

contrastes que aproximam os efeitos são mostrados nas Tabelas 5. 1 O e 5.11. 

Tabela 5.8. Matriz do planejamento fracionário 24
-
1para o estudo do comportamento térmico 

da sacarose por DSC em relação às características de pico do evento atribuído à fusão 

Fatores Ti Tp Tonset Tonset-Ti Tp-T; Tp-Tomet 
Ensaios (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

1 2 3 4 

1 159,9 188,2 169,8 9,9 28,3 14,4 - - - -

2 + + 162,8 185,5 175,4 12,6 22,7 10,1 - -

3 + + 163,8 189,8 177,4 12,3 25,9 12,3 - -

4 + + 171 ,9 189,7 184,6 12,7 17,8 5,1 - -

5 + + 159,3 - - 188,5 173,1 13,8 29,2 15,4 

6 + + 166,8 - - 187,7 180,3 13,6 20,9 7,4 

7 + + 166,0 - - 190,2 177,1 11,1 24,2 13,2 

8 + + + + 164,5 185,5 172,7 8,00 20,9 11 ,7 
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Tabela 5.9. Matriz do planejamento fracionário 24
-
1para o estudo do comportamento térmico 

da sacarose por DSC em relação ao calor envolvido nos eventos de fusão e desidroxilação. 

Fatores 
Ensaios AH de fusão AH de 

1 2 3 4 (kJ/mol) desidroxilação 
(kJ/mol) 

1 - 36,85 45,49 
- - -

2 + + 46,00 61,73 - -

3 + + 33,37 60,46 - -

4 + + 44,13 46,39 
- -

5 + + 34,55 46,50 - -

6 + + 43,81 39,68 - -

7 + + 36,05 40,63 
- -

8 + + + + 42,44 46,00 

A significância dos contrastes obtidos da análise das características de pico e do calor 

envolvido (MI) foi verificada através do teste-te teste-F no nível de 95% de confiança e pelo 

gráfico de probabilidade normal (vide Anexo 5.1, Figuras 1 a 8). 

Supondo que os efeitos de terceira ordem são desprezíveis, só o efeito principal de pré

tratamento da amostra foi significativo para o intervalo total da transição (Tp-Ti) e o MI de 

fusão, enquanto que os efeitos principais tipo de fechamento da cápsula e massa de amostra 

foram significativos para o MI de desidroxilação, como pode ser visto nas Figuras 5.22-a, 

5.22-b e 5.22-c. Para o MI de fusão e o intervalo total da transição de fusão (Tp-Ti), não 

foram observados efeitos de interação relevantes entre os fatores (Tabelas 5.10 e 5.11). No 

entanto, para o ~H de desidroxilação a interação entre o tipo de fechamento da cápsula e a 
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massa de amostra foi considerada como significativa (Figura 5.23). Em vista disso, o 

planejamento fatorial fracionário 24
·
1 pode ser interpretado como um fatorial completo 22 em 

duplicata, envolvendo as variáveis tipo de fechamento da cápsula e massa de amostra para 

calcular o erro padrão para o MI de desidroxilação (Tabela 5.12). No entanto, para o MI de 

fusão e o intervalo total da transição (T p-T;) o cálculo do erro padrão foi realizado 

considerando-se somente o efeito de pré-tratamento da amostra. 

Tabela 5.1 O. Contrastes e estimativas dos efeitos calculados para o planejamento fatorial 
fracionário 24

·
1 em relação às características de pico do evento atribuído à fusão. 

Estimativas 
Contrastes T; Tp Tonset (Tonset -T;) (Tp-T;) ± E.P.* (T p - Tonset) 

(ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) (ºC) 

Média Global 164,38 188,13 176,31 11,75 23,76 ± 0,77 11,21 

/1 4,23 -2,09 3,93 -0,05 -6,31 ± 1,54 -5,28 

i2 -0,48 1,28 3,30 -1,44 -3,07 ± 1,54 -1,25 

/3 4,37 -0,32 -1,00 -0,27 0,17± 1,54 1,44 

/4 -3,55 -1,63 -3,28 -0,10 1,91 ± 1,54 2,39 

/12 -0,94 -0,30 -2,47 -1,28 0,63 ± 1,54 0,90 

/13 -1,23 -0,70 -2,48 -1,62 0,55 ± 1,54 0,52 

/ 14 -2,13 -1,56 -5,11 -2,73 0,58 ± 1,54 2,31 

L 23 -2,13 -1,56 --5, 11 -2,73 0,58 ± 1,54 2,31 

/ 24 -1,23 -0,70 -2,48 -1,28 0,55 ± 1,54 0,52 

/ 34 -0,94 -0,30 -2,47 -1,28 0,63 ± 1,54 0,90 

*E.P. = erro padrão 
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Tabela 5.11. Contrastes e estimativas dos efeitos calculados para o planejamento fatorial 
fracionário 24-1 em relação ao calor envolvido nos eventos atribuídos à fusão e à 
desidroxilação. 

Contrastes .MI de fusão .MI de desidroxilação 
Estimativa ± Erro Padrão Estimativa ± Erro Padrão 

Média Global 39,650 ± 0,534 48,359 ± 0,2405 

Li 8,890 ± 1,068 0,180 ± 0,481 

L2 -1,305 ± 1,068 0,021 ± 0,481 

J3 0,887 ± 1,068 -10,313± 0,481 

L4 -1,122 ± 1,068 10,619 ± 0,481 

L 12 =L 34 -0,317 ± 1,068 -4,530 ± 0,481 

/13=/24 -1,066 ± 1,068 -0,904 ± 0,481 

J 14=J 23 1,369 ± 1,068 0,207 ± 0,481 

Os erros padrão calculados foram de 1,068 e 0,481 para o .MI de fusão e .MI de 

desidroxilação, respectivamente e 1,540 para o intervalo total da transição. Os valores médios 

do .MI de fusão e do intervalo total da transição (T P-Ti) nos níveis estudados de pré-tratamento 

da amostra podem ser vistos nas Figuras 5.22-a e 5.22-b, enquanto que os valores médios do 

.MI de desidroxilação nos níveis de tipo de fechamento da cápsula e massa de amostra são 

mostrados na Figura 5.22-c. 
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Tabela 5.12. Cálculo do erro padrão para o planejamento fatorial 22
. 

Tipo de Fechamento Massa de Amostra AH de Desidroxilação (kJ/mol) 
da Cápsula 

- - 45,49 46,39 

+ - 39,68 40,63 

- + 61,73 60,46 

+ + 46,50 46,00 

Os valores médios observados para o AH de fusão (Tabela 5.9 e Figura 5.22-a) foram 

menores para a sacarose sob a forma de cristais (sem pré-tratamento) do que os observados 

para a sacarose após a aplicação do pré-tratamento (redução dos cristais a um pó fino em 

almofariz), independente do nível investigado das outras variáveis. Todavia, para o intervalo 

total da transição de fusão (Tabela 5.8 e Figura 5.22-b) foram observados valores maiores para 

a amostra investigada sem a aplicação do pré-tratamento. 

Partículas maiores (cristais) apresentam uma maior resistência térmica em relação às 

partículas menores (amostra sob a forma de um pó fino) o que decresce a transferência de 

calor, diminuindo a área do pico. Nas partículas sob a forma de cristais os gradientes térmicos 

são maiores e elas podem se transformar a temperaturas ligeiramente diferentes tomando o 

pico de fusão mais largo, o que pode resultar em picos irregulares como foi observado na 

Figura 5 .21-b e conseqüentemente os intervalos totais da transição são elevados. Além disso, o 

aumento de entalpia observado na sacarose após a aplicação do pré-tratamento pode estar 

relacionado também com a quebra de forças eletrostáticas entre agregados exigindo assim, que 

energia seja adicionada à endoterma de fusão. Estes efeitos foram observados também por Van 

Dooren e Muller (1982) para o ácido adípico e o nitrato de potássio. 
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Na curva DSC para a sacarose sob a forma de cristais (Figura 5 .21-b) pode-se verificar 

também uma transição no sentido endotérmico, que antecede o evento de fusão. Acredita-se 

que esta transição esteja relacionada com a estrutura cristalina do composto, pois quando se 

faz uso do pré-tratamento da amostra (Figura 5.21-a) esta não é mais observada devido 

provavelmente à destruição da grade cristalina pela trituração do carboidrato em almofariz. 
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CII e 35 ~---_._ ____________ __, 

w parcialmente fechado fechado 
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1,5mg 

--o-- Massa 
3,0mg 

Figura 5.23. Gráfico de interação entre as variáveis tipo fechamento da cápsula e massa de 
amostra para o planejamento fatorial fracionário 24

-
1 aplicado ao estudo do comportamento 

térmico da sacarose. 

Os valores médios para o MI de desidroxilação (Figura 5.23) sugeriram que são 

obtidos valores mais altos de entalpia quando se faz uso de cápsula parcialmente fechada em 

relação aos determinados em cápsula fechada sob pressão (3 atmosferas). Cápsulas 

parcialmente fechadas permitem a eliminação de parte dos voláteis o que pode resultar em um 

aumento da área do pico e conseqüentemente do calor envolvido na desidroxilação. 
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Por outro lado, o uso de cápsulas fechadas sob pressão impedem a eliminação do vapor 

d' água formado durante esta etapa da decomposição térmica e este entra em equilíbrio com a 

amostra resultando em uma diminuição dos valores de entalpia obtidos. Além disso, o 

aumento da massa em qualquer dos níveis de tipo de fechamento da cápsula investigados 

resulta também em um aumento da área do pico e da entalpia, já que o calor envolvido é 

proporcional à massa utilizada (Figura 5.22-c e 5.23). Desta forma, para a padronização das 

condições experimentais do DSC para o estudo do comportamento térmico dos carboidratos 

sugere-se o uso do pré-tratamento da amostra antes dos ensaios no DSC e de massas menores 

de amostra em cápsulas fechadas sob pressão. 

5.2.3. Estudo do Comportamento Térmico de Carboidratos por DT A 

O comportamento térmico dos padrões de carboidratos foi estudado por TG/DT A sob 

atmosfera dinâmica de ar e de N2. Os dados obtidos foram considerados em relação ao 

parâmetro temperatura de pico. A avaliação dos perfis das curvas TG/DTA e a natureza 

entálpica dos eventos, endo- ou exotérmicos foram empregadas para atribuir o tipo de 

fenômeno envolvido na decomposição térmica destes materiais. 

5.2.3.1. Materiais e Método 

5.2.3.1.1.Materiais 

Foram utilizados para o estudo os carboidratos: frutose, glicose, ribose, xilose, 

sacarose, maltose, turanose, melizitose, melibiose e trealose de marca Sigma. Para a obtenção 

das curvas DTA foi empregado cx-alumina como diluente e material de referência. 
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5.2.3.1.2. Método 

As curvas DTA dos carboidratos foram obtidas em um sistema simultâneo TG/DT A, 

modelo SDT2960, da marca TA - Instruments sob atmosfera dinâmica de ar e de N2 ( 50 

mL/min), cadinho de alumina, taxa de aquecimento de l0ºC/min, entre 25 e 700ºC, 

empregando-se massas de± 6,0 mg, utilizando-se o empacotamento do tipo B e diluição com 

a-alumina na proporção de 2:1 (diluente:amostra). 

5.2.3.2. Resultados e Discussão 

O comportamento térmico dos carboidratos investigado por DTA foi avaliado pela 

temperatura de pico (°C) observada nas curvas e pela natureza entálpica do evento 

( endotérmico ou exotérmico). As temperaturas de pico (°C), a natureza entálpica do evento e a 

atribuição do tipo de fenômeno para estes compostos estão apresentadas nas Tabelas 5.13 e 

5.14. 

As curvas TG/DT A dos padrões de carboidratos (mono-, di- e trissacarideos) 

mostraram eventos relacionados à desidratação ( eliminação de água superficial ou de 

hidratação), fusão, desidroxilação ( ou desidratação do carboidrato) e decomposição térmica 

do material carbonáceo com eliminação de voláteis, a qual é influenciada pela natureza da 

atmosfera - ar ou N2 (Figuras 5.24 à 5.33). 
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Tabela 5.13: Temperaturas de pico (ºC) obtidas das curvas DT A para os monossacarídeos sob 
atmosfera dinâmica de ar e de N2. 

Atribuição do Tipo de Fenômeno e Natureza do Evento 

Decomposição 
Carboidrato Desidratação Fusão Desidroxilação do Material Atmosfera 

(endotérmico) (endotérmico) (endotérmico) Carbonáceo 
(exotérmico) 

- 101 178 348 e 463 ar 
Frutose 

62 99 182 - N2 

70 143 195 333 e 452 ar 
Glicose 

70 140 197 - N2 

- 143 187 341 e 454 ar 
Xilose 

- 140 190 - N2 

- 79 181 328 e 431 ar 
Ribose 

29 79 186 - N2 

A decomposição térmica do material carbonáceo foi observada somente nas curvas 

obtidas em atmosfera de ar sintético (Figura 5.24 à 5.33, Tabelas 5.13 e 5.14) e evidenciada 

por dois eventos exotérmicos rápidos. Os monossacarídeos glicose, frutose e ribose (Figuras 

5.25-a, 5.25-b, 5.24-b e 5.27-b), embora tenham sido adquiridos sob a forma anidra 

apresentaram eventos relativos a eliminação de água de umidade nas curvas TG/DTA devido 

provavelmente à manipulação destes compostos antes da realização dos ensaios. 
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Figura 5.24. Curvas TG/DT A da frutose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a -alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.25. Curvas TG/DT A da glicose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a.-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 



5. Estudo do Comportamento Térmico de Carboülratos 111 ______ __._ _________ _____________________ _ 

19 

18 ~----

êi 17 

.§. 
cu 
li) 16 li) 
cu 
2 

15 

14 143 

o 100 

16 

êi 15 

s 
~ 
(IJ 
2 14 

140 
13 

454 
--DTA 

' 
---TG 

\ 341 • \ 
1 

\ 
\ 

~l \ 

\ 
\ 

........ ,,_ 
' ·, 

\ 
'· ------

200 300 400 500 600 700 

Temperatura (ºC) 

(a) 

--DTA 
-----·-TG 

-. -, 
\, ·, 

-..... ,. 
'-........ __________________ _ 

2 

o 

-1 

-2 

o 

u 
e 

E 
Q) 

~ 

~ 
E 
Q) 

-1 1-
$ 

-2 

+--,---.-,---,---.---.--,---,---.-.--.---,---,-,---,----t-3 

o 100 200 300 400 500 600 700 

Temperatura (ºC) 

(b) 

Figura 5.26. Curvas TG/DT A da xilose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.27. Curvas TG/DTA da ribose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a.-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.28. Curvas TG/DT A da maltose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a.-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.29. Curvas TG/DTA da sacarose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.30. Curvas TG/DT A da trealose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a.-alumina na proporção 2: 1 ( diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.31. Curvas TG/DT A da turanose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a.-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.32. Curvas TG/DTA da melibiose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a-alumina na proporção 2: 1 ( diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 rnL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Figura 5.33. Curvas TG/DTA da melizitose obtidas com taxa de aquecimento de 1 OºC/min, 
diluição com a-alumina na proporção 2:1 (diluente:amostra), empacotamento do tipo B em 

atmosfera dinâmica (50 mL/min) de (a) ar e (b) nitrogênio. 
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Nas curvas obtidas em atmosfera de N2, após a desidroxilação, há um deslocamento da 

linha base no sentido endotérmico ou exotérmico, que pode ser atribuído à uma mudança da 

condutividade térmica do material carbonáceo durante a decomposição, ou à perda de contato 

do material com o porta-amostra, devido à expansão da amostra pela liberação de voláteis 

durante o processo térmico (Figuras 5.24 à 5.33). 

Tabela 5.14: Temperaturas de pico (ºC) obtidas das curvas DTA para os di- e trissacarídeos, 
em atmosfera dinâmica de ar e de K2. 

Atribuição do Tipo de Fenômeno e Natureza do Evento 

Carboidrato Decomposição Atmosfer·a 
. Desidratação Fusão Desidroxilação do Material 
(endotérmico) (endotérmico) (endotérmico) Carbonáceo 

(exotérmico) 

124 124 212 359 e 482 ar 
Maltoseª 124 124 212 N2 -

Sacarose 
- 185 222 349 e 470 ar 

- 187 224 - N2 

Trealoseb 
110 - 299 342 e 472 ar 

105 - 305 - N2 

- 165 197 345 e 464 ar 
Turanose 

- 163 205 - N2 

- 180 207 347 e 471 ar 
Melibiose 

- 179 214 - N2 

Melizitoseª 
150 150 246 326 e 456 ar 

148 148 251 - N2 
• - - . o . - o fusao e des1drataçao ocorrem simultaneamente, trans1çao de fase a 21 O C nas duas atmosferas. 
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O evento de desidratação foi atribuído à eliminação de água superficial e água de 

hidratação. A presença de água superficial pode ser justificada pela manipulação destes 

açúcares antes da realização dos ensaios no DTA. Para os carboidratos maltose e melizitose, 

adquiridos na forma de hidratos, acredita-se que a eliminação de água de hidratação tenha 

ocorrido simultaneamente com a fusão do composto, pois foi constatado nas curvas TG/DT A 

destes açúcares que todos os eventos térmicos indicados nas curvas DT A ocorreram com 

variações de massa (Tabela 5.14; Figuras 5.28 e 5.33). Para a trealose foi observado um 

evento de transição de fase a 21 0ºC, o qual aparece numa faixa de temperatura em que não se 

observa variação de massa na curva TG. Esse evento não ocorre nos demais carboidratos. Este 

carboidrato foi o único também que não apresentou o evento de fusão nas curvas TG/DT A 

devido provavelmente a menor sensibilidade da técnica DTA em relação ao DSC e também a 

presença do diluente (a.-alumina) (Figura 5.30; Tabela 5.14). 

5.2.4. Estudo do Comportamento Térmico de Carboidratos por DSC 

O comportamento térmico dos padrões de carboidratos, além de ter sido estudado pela 

TG/DTG e pelo DT A foi avaliado também pelo DSC sob atmosfera dinâmica de N2. Os dados 

obtidos das curvas DSC foram de natureza qualitativa e quantitativa pois, além das 

temperaturas de pico e da natureza dos eventos (endotérmica ou exotérmica), o DSC permite a 

obtenção de dados de entalpia (MI), o que não é possível a partir do DT A As informações 

obtidas pelo DSC das variações de energia que ocorrem durante o aquecimento dos 

carboidratos são importantes no processamento de alimentos, principalmente em produtos em 

que estes componentes alimentares estão presentes em grandes quantidades. 
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5.2.4.1. Materiais e Método 

5.2.4.1.1. Materiais 

Foram utilizados para o estudo os mesmos carboidratos descritos no item anterior. 

Estes foram triturados em almofariz até a obtenção de um pó fino antes da realização dos 

ensaios no DSC. 

5.2.4.1.2. Método 

As curvas DSC dos carboidratos foram obtidas em uma célula DSC, modelo DSC-50, 

de marca Shimadzu sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min.), utilizando-se massas de ± 

1,5 mg em cápsula de alumínio selada sob pressão (3 atm) e taxa de aquecimento de 1 0ºC/min, 

entre 25 e 550°C. 

5.2.4.2. Resultados e Discussão 

Para o estudo do comportamento térmico dos carboidratos por DSC foram 

consideradas as temperaturas de pico (Tp), T onset e os valores de entalpia (LlH} relativos as 

etapas de desidratação, fusão, desidroxilação e carbonização. As temperaturas de pico (ºC), a 

natureza do evento, a atribuição do tipo de fenômeno, bem como os valores de entalpia (LlH) 

estão listados nas Tabelas 5.15 e 5.16. 
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As curvas DSC dos padrões de carboidratos em atmosfera de N2 mostraram eventos 

relacionados à desidratação ( eliminação de água de umidade e de hidratação), fusão , 

desidroxilação (desidratação do carboidrato) e carbonização (Figuras 5.34 à 5.43). O evento 

de carbonização nas curvas DSC foi observado para todos os carboidratos (Tabelas 5.15 e 

5.16). No entanto, este evento de carbonização não foi identificado nas curvas DTA em 

atmosfera de nitrogênio, devido provavelmente às diferentes condições experimentais 

empregadas nas duas técnicas e à maior sensibilidade do DSC. 

A eliminação de água de hidratação foi observada para todos os carboidratos 

hidratados (Figuras 5.38, 5.39, 5.41 e 5.43 e Tabelas 5.15 e 5. 16). A trealose apresentou o 

maior valor de entalpia para a etapa de desidratação comparado aos outros carboidratos e isto 

está relacionado ao fato deste açúcar ser composto por duas moléculas de água de hidratação. 

Para a melizitose sugere-se que a desidratação tenha ocorrido simultaneamente com a fusão, 

considerando-se que nas curvas TG/DTA (Figura 5.33) deste carboidrato, como já foi descrito 

anteriormente, todos os eventos térmicos ocorreram com perda de massa. Foi observado 

também um maior valor de entalpia para o evento de desidratação deste açúcar em relação aos 

determinados para os outros açúcares monoidratados (maltose e melibiose). Isto concorda com 

a afirmação de que a fusão e a desidratação ocorrem simultaneamente para este carboidrato 

(Tabela 5.16). A glicose foi o único monossacarídeo que apresentou o evento de desidratação 

de água de hidratação nas curvas DSC, o qual foi observado também nas curvas TG/DT A e 

TG/DTG em atmosfera de nitrogênio. Isto pode estar relacionado com a tendência deste 

composto em formar o hidrato, quando exposto à umidade ambiente. 

Para o evento de fusão somente a maltose apresentou menor valor de entalpia em 

relação aos valores observados para os outros carboidratos (Tabela 5 .16). Isto pode estar 

relacionado ao fato deste açúcar após a desidratação se encontrar parcialmente transparente 
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sugerindo que ocorreu uma dissolução parcial do composto pelas moléculas de água 

libertadas, resultando em uma diminuição da entalpia associada a este evento. 

Tabela 5.15: Temperaturas de pico (ºC) obtidas das curvas DSC para os carboidratos sob 
atmosfera dinâmica de N2 e temperatura onset do evento de fusão . 

Natureza do Evento e Atribuição do Tipo de Fenômeno 
Carboidratos Tp (ºC) Tonset (ºC) Tp (ºC) Tp (ºC) Tp (ºC) 

Desidratação Fusão Fusão Desidroxilação Carbonização 

(endotérmico) (endotérmico) (endotérmico) (endotérmico) (exotérmico) 

Frutose - 106 123 177, 199 e 364 

253 

Glicose 85 150 161 215 351 

Xilose - 146 158 211 320 e 376 

Ribose - 72 88 199 307 e 383 

Maltose 129 - 153 242 334 e 348 

Sacarose - 184 191 213 e 228 375 

Trealose a 104 214 260 324 e 341 -

Turanose - 157 172 200 e 230 356 

Melibiose 89 179 188 273 352 e 377 

Melizitose 156 144 156 238 347 e 371 

a 
as temperaturas onset do evento de fusão não foram calculadas para a trealose devido a transição exotérrmca que 

antecede o evento de fusão 
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Para o evento de desidroxilação foi verificado que o trissacarídeo melizitose 

apresentou um valor de entalpia maior do que os determinados para os dissacarídeos, os quais 

por sua vez apresentaram também valores de entalpia superiores aos calculados para os 

monossacarideos, exceto para a sacarose. O aumento dos valores de entalpia entre as classes 

de carboidratos está relacionado ao aumento do número de hidroxilas dos trissacarídeos em 

relação aos dissacarídeos e destes últimos em relação aos monossacarídeos. 

Tabela 5.16: Valores de entalpia (k:J/mol) obtidas das curvas DSC para os carboidratos 
em atmosfera dinâmica de N2. 

Atribuição do Tipo de Fenômeno e Entalpia envolvida no Evento 

Carboidratos 
MI ( kJ/mol) MI ( kJ/mol) MI ( kJ/mol) 

Desidratação Fusão Desidroxilação 

Frutose - 31 ,99 41 ,10 

Glicose 11,06 28,11 30,97 

Xilose - 37,44 35,42 

Ribose - 29,25 37,64 

Maltose 59,31 8,72 58,97 

Sacarose - 46,41 40,63 

Trealose 144,41 26,15 54,03 

Turanose - 44,73 59,14 

Melibiose 51,92 43,40 44,09 

Melizitose 84,32 - 89,32 
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Estes dados quando comparados ao número total de moléculas de água eliminadas na 

etapa da desidroxilação determinado no estudo da decomposição térmica destes carboidratos 

pela TG/DTG mostra boa concordância. Os monossacarídeos apresentaram nesta etapa da 

decomposição térmica a eliminação de 5-6 moléculas de água, os dissacarídeos 11 moléculas e 

o trissacarídeo melizitose 16 moléculas de água (Tabelas 5.2 e 5.3). 

Os valores de entalpia envolvidos no evento de carbonização não foram calculados em 

virtude do deslocamento da linha base, o qual dificulta o cálculo correto do Af-I. Desta forma, 

para o estudo do comportamento térmico dos carboidratos por esta técnica termoanalítica 

serão utilizadas para este evento somente as temperaturas de pico obseivadas nas curvas DSC. 
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Figura 5.34. Curva DSC da frutose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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Figura 5.35. Curva DSC da glicose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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Figura 5.36. Curva DSC da xilose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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Figura 5.37. Curva DSC da ribose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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Figura 5.38. Curva DSC da maltose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de l OºC/min. 
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Figura 5.39. Curva DSC da melibiose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 0ºC/min. 
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Figura 5.40. Curva DSC da sacarose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 0ºC/min. 
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Figura 5.41. Curva DSC da trealose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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Figura 5.42. Curva DSC da turanose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 rnL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 
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Figura 5.43. Curva DSC da melizitose obtida sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL/min) 
utilizando taxa de aquecimento de 1 OºC/min. 

A trealose apresentou um evento de transição de fase (Figura 5.41) de natureza 

exotérmica entre 185 e 21 OºC que antecede o evento de fusão, o qual ocorreu em 2 l 4°C. A 

identificação de uma transição de fase em 2IOºC para a trealose nas curvas TG/DTA 

apresentou boa concordância com a transição observada nas curvas DSC deste açúcar (Figuras 

5.25 e 5.41). Acredita-se que esta transição está relacionada com uma possível transformação 

estrutural nesta temperatura, da forma a. para J3 ou da estrutura cíclica piranose para furanose. 



5. Estudo do Comportamento Térmico de Carboidratos 13 I ------~-----------------------------

5.3. Conside1·ações Finais sobre o Estudo do Comportamento Térmico de Carboidratos 

por TG/DTG, DTA e DSC 

De um modo geral pode-se sugerir que os mono-, di- e trissacarídeos possuem 

estabilidade e decomposição térmica influenciada pela conformação cíclica das unidades de 

monossacarídeos (piranose ou furanose) e pelo tipo de ligação glicosídica. Além disso, 

eventos como a oxidação da matéria orgânica são favorecidos em atmosfera de ar, enquanto 

que em atmosfera de nitrogênio observa-se somente a carbonização. A comparação entre as 

temperaturas de pico mínima e máxima dos carboidratos determinadas nas curvas TG/DTG, 

DTA e DSC em atmosfera de nitrogênio é apresentada na Tabela 5.17 . 

A comparação entre as temperaturas de pico obtidas pelas três técnicas termoanalíticas 

permitiu identificar os intervalos de temperatura, as perdas de massa e os valores de entalpia 

dos eventos envolvidos na decomposição térmica destes compostos. Pode-se então atribuir 

que a decomposição térmica dos carboidratos é caracterizada pelas seguintes etapas: 

desidratação de água de umidade ou de cristalização ( da temperatura ambiente até 1 70ºC com 

perdas de massa de 1,0 -10,0%), desidroxilação ocorrendo na faixa de temperatura de l 70-

300ºC com perdas de massa de 55-65% seguida da carbonização que ocorre entre 300-500ºC e 

oxidação da matéria orgânica (observada somente em atmosfera de ar) ocorrendo no intervalo 

de 500-600ºC apresentando perdas de massa de 35-45% (Tabelas 5.2 e 5.3). 
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Tabela 5.17. Temperaturas de pico (Tp) mínima e máxima obtidas das curvas DTG, DTA e 
DSC dos carboidratos. As temperaturas de pico do evento atribuído à oxidação da matéria 
orgânica foram obtidas somente sob atmosfera de ar. 

T P (ºC) mínima - máxima 

Carboidratos Etapas ------- · --·-··- -· ---·--·--- - -- -

DTG DTA DSC 

desidratação * 71 70 70 

Monossacarídeos des idroxi lação 198 - 320 178-195 177 - 253 

carbonização - - 307 - 383 

oxidação (ar) 517-543 328 -463 -

desidratação 90-158 99-150 89 -156 

Dissacarídeos e desidroxilação 246 - 329 207 - 305 200 - 273 
o trissacarídeo 

melizitose carbonização - - 324- 377 

oxidação (ar) 523 - 533 326 - 482 -

* observada somente na curva DSC da glicose 

A atribuição dos eventos envolvidos no estudo do comportamento térmico dos 

carboidratos por DSC e DTA concordaram com os resultados obtidos pela TG/DTG. A partir 

destes dados, pode-se sugerir então que nas amostras de mel a eliminação de umidade deve 

ocorrer entre a temperatura ambiente e 170ºC e a oxidação completa da matéria orgânica deve 

ocorrer em torno de 600ºC, sob atmosfera dinâmica de ar. O resíduo obtido após a incineração 

da amostra de mel pode ser considerado como as cinzas. Estas informações serão utilizadas no 

desenvolvimento e otimização de metodologias termogravimétricas para a determinação 

destes parâmetros fisico-químicos em mel. 
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ANEXO 5.1 

Gráficos de 
Probabilidade 

Normal 
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Figura 1. Gráfico de Probabilidade Normal no nível de 95% de confiança dos contrastes da 
característica de pico (T onset -Ti) que aproximam os efeitos do planejamento fatorial 

fracionário 2 4-l para o estudo do comportamento térmico da sacarose pelo DSC 

Tp-Ti 

1.S -

1.0 -

o + 
"'O 
ro o.s -N 

(ti 

E o.o - + 
'-o z + 

'- -0.S -
...Q + 
(ti 

> -1.0 -

1 
+ 

-1 .s -
' 1 ' 1 ' ' ' 1 1 

-G ·S ..t -;) -2 -1 o 1 2 

Efeitos 

Figura 2. Gráfico de Probabilidade Normal no nível de 95% de confiança dos contrastes da 
característica de pico (T p-Ti) que aproximam os efeitos do planejamento fatorial fracionário 2 

4-l para o estudo do comportamento térmico da sacarose pelo DSC 
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Figura 3. Gráfico de Probabilidade Normal no nível de 95% de confiança dos contrastes da 
característica de pico (Tp-Tomet) que aproximam os efeitos do planejamento fatorial 

fracionário 2 4
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Figura 4. Gráfico de Probabilidade Normal no nível de 95% de confiança dos contrastes da 
característica de pico (Ti) que aproximam os efeitos do planejamento fatorial fracionário 2 4
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Figura 5. Gráfico de Probabilidade Normal no nível de 95% de confiança dos contrastes da 
característica de pico (T p) que aproximam os efeitos do planejamento fatorial fracionário 2 "-1 

para o estudo do comportamento térmico da sacarose pelo DSC 
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6. Estudo da Variabilidade nos Conteúdos de Umidade e Cinzas de Méis Monoflorais de 

Eucalipto e Laranja 

Antes de qualquer avaliação termogravimétrica, foi investigada a variabilidade nos 

conteúdos de umidade e cinzas de méis monoflorais de eucalipto e laranja obtidos pelos 

métodos convencionais para verificar se haviam diferenças significativas nestes parâmetros 

físico-químicos para estes tipos florais de mel. Além disso, para a determinação de umidade 

foi aplicado um planejamento fatorial para escolher entre os métodos refratométricos 

existentes, o mais adequado 

6.1.Variabilidade nos Conteúdos de Cinzas de Méis de Eucalipto e Laranja 

Com o crescente interesse mundial na caracterização do mel quanto à qualidade e 

origem botânica, vários estudos têm sido realizados relacionando parâmetros físico-químicos à 

origem floral, uma vez que as propriedades físicas e químicas dos méis dependem das fontes 

florais utilizadas pe1as abelhas para sua elaboração (Abu-Tarbousch, Al-Kahtani, EI-Sarrage, 

1993; Mendes et al.,1998; Al-Khalifa e Al-Arify, 1999; Andrade et al. , 1999). Entre estes 

parâmetros físico-químicos pode-se citar o conteúdo de cinzas pois, ele é geralmente baixo e 

influenciado pela composição do néctar e sua variabilidade está associada com as diferentes 

origens botânicas dos méis (El-Sherbiny e Rizk, 1979; Crane, 1975; Abu-Tarbousch, Al

Kahtani, El-Sarrage, 1993; Mendes et al. , 1998; Al-Khalifa e Al-Arify, 1999 e Andrade et 

al.,1999). Contribuições para a variabilidade neste parâmetro, tais como diferenças na 

composição das amostras de méis ocorrendo para a mesma fonte floral devido a fatores 

climáticos, ambientais ou práticas de apicultura adotadas bem como contribuições do método 
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analítico usado podem influenciar os conteúdos de cinzas determinados. Portanto, o objetivo 

deste estudo é verificar se existem diferenças nos conteúdos de cinzas entre méis monoflorais 

de laranja e eucalipto do Estado de São Paulo e se estas diferenças são significativas em 

relação à variabilidade nos resultados para amostras de mel da mesma fonte floral. 

Planejamentos Hierárquicos podem ser aplicados a um conjunto de medidas sempre 

que os dados podem ser divididos em grupos ou sub-grupos representando um ou mais fatores 

cujos efeitos estão sendo investigados. Este tipo de planejamento tem sido extensivamente 

utilizado em experimentos agrícolas e industriais e em estudos genéticos (Rao e Heckler, 

1997). Ele é usado também para obter estimativas dos componentes de variância para 

estabelecer procedimentos de amostragem e análise mais precisos e econômicos (Davies, 

1960; Box, Hunter e Hunter,1978; Herschdoerfer, 1984; Montgomery, 1984). 

6.1.1.Material e Método 

6.1.1.1.Material 

Para o estudo foram selecionadas ao acaso cinco amostras de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja do plano amostral descrito no capítulo 4. 

6.1.1.2.Método 

Gravimetria 

Os conteúdos de cmzas das amostras de méis foram determinados pelo método 

gravimétrico nº 920.181 da Associação Oficial de Químicos Analíticos (AOAC,2000). 
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6.1.2. Planejamento Hierárquico 

O modelo estatístico básico associado a este planejamento experimental é 

representado pela equação (1) (Box, Hunter e Hunter, 1978; Montgomery, 1984; Berthea, 

Duran e Boullion,1985; Rao e Heckler,1997). Foi assumido que cada resultado obtido (y) é a 

soma dos seguintes componentes 

Yijk = µ +a;+ J3j(i) + &k(ij) i =l, .. ,b; j =l, .... ,s; k =l, .... ,n (1) 

onde: 

µ é a média global; 

a.; é a diferença no conteúdo médio de cinzas dai-ésima fonte floral em relação à média 

global; 

Pj(i) é a diferença no conteúdo médio de cinzas daj-ésima amostra de mel da i-ésima fonte 

floral em relação ao conteúdo médio de cinzas daquela fonte floral; 

&k(ij) é a diferença no conteúdo de cinzas da k-ésima medida replicada em relação ao conteúdo 

médio de cinzas obtido para a análise da j-ésima amostra de mel dentro da i-ésima fonte 

floral. 

Este é um modelo misto de efeitos fixo e aleatórios, já que as fontes florais do mel 

foram intencionalmente escolhidas enquanto as amostras individuais dentro de cada tipo de 

mel foram escolhidas aleatoriamente. Desta forma, L a.;.= O, pj(i) - DIN (O, cr/ ); &k(ij) - DIN 

(O,cr/ ) e cov (J3j(i) , & k@) = O e DIN representa uma distribuição independente e normal. 

Para o planejamento hierárquico foram escolhidas duas fontes florais de mel (b = 2)

Euca/ipto e Laranja - que são economicamente importantes para o Estado de São Paulo, como 
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já foi descrito no capítulo 4. Cada uma destas fontes florais foi amostrada cinco vezes (s = 5), 

e duas determinações (n=2) gravimétricas dos conteúdos de cinzas foram realizadas para cada 

amostra de mel. Portanto, foram obtidos b x s x n resultados individuais. O diagrama do 

planejamento hierárquico em dois estágios usado para a análise do conteúdo de cinzas de 

méis monoflorais de eucalipto e laranja é apresentado na Figura 6.1. 

Fontes Florais (6=2) 

Amostras de Mel 
(s=5) 

Yu1 ~21 ~SI x~, Yin Yzu >~;n >~:11 .>íol-1 Y2s.1 
Observações 

(n=2) 
~ :1:.1 X22 Y:t.-n yl..J:.1 ~52 Yi12 ~22 X~- Yz,,2 ~52 ~ L 

Figura 6.1. Diagrama do planejamento hierárquico 2 x 5 x 2 para a determinação do conteúdo 
de cinzas de méis de eucalipto e laranja. 

6.1.3. Análise Estatística 

Para verificar se havia variabilidade entre as fontes florais e entre as amostras de mel 

da mesma origem botânica foi realizada urna análise de variância (ANOV A) e aplicados 

testes-F apropriados. Para determinar se as diferenças nos conteúdos médios de cinzas eram 

significativas foi realizado também um teste-te foram calculados intervalos de confiança. As 

estimativas dos componentes de variância para as amostras de mel (a} ) e para o erro analítico 
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ou de medida ( cr/) foram obtidas da ANOV A e foram calculados intervalos de confiança para 

estas estimativas usando a distribuição x2 e a razão entre variâncias L = cr.2/cr/. Toda a 

análise estatística foi realizada no nível de 95% de confiança usando o pacote estatístico 

Statistica and Statistica Industrial System [ Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, USA]. 

6.1.4. Resultados e Discussão 

As amostras de mel usadas no planejamento hierárquico foram classificadas como 

monoflorais de Eucalyptus ssp. e Citrus ssp. pela análise polínica confirmando a identidade 

das fontes florais indicadas pelos apicultores. 

Os conteúdos de cinzas das amostras de mel determinados para o planejamento 

hierárquico em dois estágios (Figura 6.1) foram obtidos em ordem aleatória e os resultados são 

apresentados na Tabela 6.1. 

Neste trabalho, s = 5 amostras de mel foram aleatoriamente escolhidas para a análise 

do conteúdo de cinzas de cada uma das b = 2 fontes florais e todas as determinações dos 

conteúdos de cinzas pela gravimetria foram realizadas em duplicata, n = 2 (Figura 6.1, Tabela 

6.1 ). Os resultados da análise de variância (ANOV A) para este planejamento são mostrados na 

Tabela 6.2. 

Primeiramente, deveria ser notado que os conteúdos de cinzas mostrados na Tabela 6.1 

são bem diferentes para as fontes florais investigadas neste trabalho. Os méis de eucalipto 

apresentaram conteúdos de cinzas maiores, 0,3059 - 0,4490, quando comparados com os 

encontrados para os méis de laranja, 0,0671 - 0,1393 . 
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Tabela 6.1. Conteúdos de cinzas (%) de méis monoflorais de eucalipto e de laranja para o 
planejamento hierárquico em dois estágios 

1 3 6 7 10 2 4 5 8 9 

0,3324 0,4161 0,3236 0,3390 0,3674 0,0901 0,1279 0,0748 0,0926 0,0671 . 

0,3059 0,4490 0,3699 0,3505 0,3278 0,0867 0,1393 0,0816 0,1142 0,0908 

Tabela 6.2. Análise de variância (ANOV A) para o planejamento hierárquico em dois estágios 
para os conteúdos de cinzas de méis de eucalipto e laranja. 

Causa de Graus de Soma de Quadrado Quantidade Valor de 
Variação Liberdade Quadrados Médio Estimadaª Fobs p 

Entre fontes florais 1 0,342304 0,342304 2 2 2 O"e + O"s + 142,48b 0.000 

1m:a. 2 

Entre amostras de 
mel ( dentro de 8 0,019219 0,002402 2 2 O"e + 2as 7,02b 0.003 
fontes florais) 

Erro Analítico 10 0,003422 0,000342 2 O"c 

Total 19 0,364945 

ª (a.i = efeito da fonte floral nos conteúdos de cinzas, cr.2 = variância devido ao erro analítico, cr/ = 
variância devido ao erro de amostragem; b significativo no nível de 95% de confiança. F crit co,o5; I,8) = 
5,32 e F cnt co,o5; s.10) = 3,07 

De acordo com os resultados da ANOV A (Tabela 6.2) existe um efeito significativo 

das fontes florais nos conteúdos de cinzas (p = 0,000) e uma pequena variabilidade entre 

amostras de mel dentro de cada fonte floral (p = 0,003). 

A comparação entre médias (teste-t, intervalos de confiança para médias) também 

mostraram que os conteúdos de cinzas destas fontes florais são diferentes. Portanto, os méis de 
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eucalipto apresentaram um conteúdo médio de cinzas bem maior do que o obtido para os méis 

de laranja e os intervalos de confiança para as médias de cada um destes tipos de mel são 

também bem diferentes (Tabela 6.3, Figura 6.2). Estes resultados estão em concordância com 

a classificação botânica realizada pela análise polínica para as cinco amostras de mel de 

eucalipto e laranja. 

Tabela 6.3. Conteúdos médios de cinzas (%) e intervalos de confiança para as médias no nível 
de 95% de confiança para os méis de eucalipto e laranja. 

Fontes Florais 

Eucalipto 

Laranja 

Média(%) 

0,3582 

0,0965 

ª valor de tobs = 31,64 e Ícrit = 2,306 para 8 graus de liberdade e a= 0,05. 

Intervalo de Confiança ª 

0,3225 - 0,3939 

0,0608- 0,1322 

Como descrito anteriormente (Tabela 6.2) foi observada uma pequena variabilidade, 

mas significativa, no nível de 95%, entre amostras de mel de cada uma das fontes florais (p = 

0,003). A variabilidade foi detectada usando a razão entre os quadrados médios para a 

variação entre amostras em relação ao erro analítico. Mais interessante é testar se a razão entre 

as variâncias entre amostras de mel/erro analítico (L = cr/!cr/) é significativamente diferente 

de um (Berthea, et al., 1985). Em outras palavras, testar se as duas variâncias são 

significativamente diferentes. Um intervalo de confiança foi construído para a razão L = 

cr/ !cr/ no nível de 90% de confiança (considerando que este é um cálculo bilateral) e seus 

limites (0,64 - 11,24) indicaram que a variação atribuída à amostragem de mel não é 

provavelmente sig!lificativa em relação ao erro analítico. 
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Figura 6.2. Histograma dos conteúdos de cinzas de méis monoflorais de eucalipto e laranja 

Assim, a variação nos conteúdos de cinzas para méis de eucalipto e laranja mostrou 

estar relacionada à origem botânica considerando-se que a única contribuição estatisticámente 

significativa se deve às fontes florais_ A variação do total de sais minerais nas amostras de mel 

que podem ser influenciadas pelas condições ambientais, composição química do solo e 

proximidade de centros urbanos não foi relativamente importante para este planejamento 

hierárquico. 
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6.2. Variabilidade nos Conteúdos de Umidade de Méis Monoflorais de Eucalipto e 

Laranja 

O conteúdo de umidade influencia a cor, viscosidade, sabor, densidade e o índice de 

refração, sendo um dos parâmetros físico-químicos mais importantes para a análise da 

conservação e estabilidade de alimentos em geral (Felsner, et al., 1998; Mateo e Bosch-Reig, 

1997; Sancho et al., 1991 ). As propriedades físicas do mel (viscosidade, índice de refração e 

densidade) são diferentes quando comparadas com uma solução de açúcar invertido com o 

mesmo conteúdo de água, por causa das variações nas composições de oligossacarideos 

correspondentes a cada fonte floral (White, 1969; Crecente e Latorre, 1993). 

Entre os muitos tipos de métodos para determinar o conteúdo de umidade em mel, a 

AOAC (2000) recomenda o método refratométrico. As leis brasileiras também usam o mesmo 

procedimento da AOAC para a determinação do conteúdo de umidade de mel (Brasil. 

Ministério da Agricultura e Abastecimento, 2000). Este método é simples, rápido e exato. O 

índice de refração é convertido para conteúdos de umidade usando a Tabela de Chataway com 

as correções de Wedmore (White, 1969). 

A medida do índice de refração do mel pelo método da AOAC é realizada diretamente, 

sem qualquer pré-tratamento da amostra. Na literatura, recomenda-se que a medida do índice 

de refração seja usada para amostras líquidas, translúcidas e viscosas bem como para aquelas 

tendo pequenas quantidades de sólidos insolúveis. Recentemente, a Comissão Européia de 

Mel (EHC) propôs uma modificação deste método sugerindo um pré-tratamento para amostras 

de mel cristalizadas que consiste na dissolução dos cristais em banho-maria à 50ºC 

(Harmonised Methods of the European Honey Commission, 1997). Em vista disso, neste 

estudo a influência do pré-tratamento e do estado :tisico da amostra nos conteúdos de umidade 



6. Estudo da Varia.bilidade nos Conteúdos de Umiáade e Cinzas de Méis de Eucalipto e Laranja 150 ----- ----- ------------- - ----~---~---

foi investigada pela aplicação de um planejamento fatorial com o objetivo de escolher o 

método refratométrico mais adequado para as análises posteriores. 

As propriedades físicas e químicas do mel produzido em diferentes países têm sido 

investigadas em outros estudos, porque a composição e propriedades do mel variam com a 

origem botânica (Andrade et al., 1999; Guyot, Scheirman e Collin., 1999; Singh e Bath,1997; 

Ferreres, Andrade e Tomás-Barberán, 1996; Ferreres et ai., 1994; Ferreres, Giner e Tomás

Barberán, 1993; Gomez et ai., 1993; Bonhevi, 1989) e porque as fontes florais do mel têm 

grande influência sobre a preferência do consumidor, devido às propriedades de sabor e 

aroma. Méis monoflorais são mais valorizados comercialmente do que os méis multiflorais 

(Andrade et ai., 1999). 

Recentemente tem-se observado uma tendência em classificar os méis quanto à sua 

origem floral. As fontes florais mais comuns em regiões quentes são eucalipto, laranja, rosa, 

lavanda e girassol (Andrade et ai. , 1999; Costa et ai., 1999; Guyot, Scheirman e Collin, 1999; 

Mendes et al., 1998; Anklam, 1998; Bonhevi e Coll, 1995; Bonhevi, Pajuelo e Galindo, 1987; 

Ferreres, Andrade e Tomás-Barberán, 1996; Ferreres et al., 1994; Ferreres, Giner e Tomás

Barberán, 1993). No Brasil, especialmente no Estado de São Paulo, existe uma predominância 

de méis monoflorais de eucalipto e laranja (Ramalho et al., 1991). Desta forma, após a 

escolha do melhor método refratométrico, foi realizado um estudo da variabilidade nos 

conteúdos de umidade de méis monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do 

Estado de São Paulo. 



6. Estudo da Variabilidade nos Conteúdos de Umidade e Cinzas de Méis de Eucalipto e Laranja 151 

6.2.1.Materiais e Métodos 

6.2.1.1. Materiais 

Foram escolhidas ao acaso 50 amostras de méis de laranja e eucalipto, nos estados 

fisicos líquido e cristalizado (Tabela 6.4), do plano amostral descrito no capítulo 4. 

Tabela 6.4. Origem botânica e estado fisico das amostras de mel 

Origem Botânica 

Eucalipto 

Laranja 

6.2.1.2. Métodos 

Determinação de Umidade 

Estado Físico da Amostra 

Líquido 

Cristalizado 

Líquido 

Cristalizado 

Número de Amostras 

o 

31 

6 

13 

O conteúdo de umidade das amostras de méis foi determinado pelo método 

refratométrico da AOAC - método n. 969.38b (Association Official Analytical Chemists, 

2000) e também pelo método proposto pela Comissão Européia de Mel - EHC (Harmonised 

Methods of the European Honey Commission, 1997). A única diferença do último método é 

que ele considera o pré-tratamento da amostra, quando ela se encontra cristalizada. Para o 

estudo foi usado um refratômetro de Abbé termostatizado à 20ºC. O pré-tratamento foi 

realizado em banho-maria a 50ºC até a dissolução completa dos cristais. 
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6.2.2. Planejamento Experimental 

Planeiamento Fatorial 

O planejamento fatorial (Box, Hunter e Hunter, 1978; Barros Neto, Scarmínio e 

Bruns, 1995) utilizou duas amostras de méis ( uma líquida e outra cristalizada). As variáveis 

estudadas foram: o estado fisico da amostra (líquido e cristalizado) e o pré-tratamento ( com e 

sem aquecimento da amostra até a dissolução dos cristais). As determinações do conteúdo de 

umidade foram realizadas de modo aleatório para todas as quatro combinações dos níveis dos 

fatores estado fisico e pré-tratamento da amostra. Os níveis do planejamento fatorial são 

registrados na Tabela 6.5. 

Tabela 6.5. Planejamento fatorial para a determinação do conteúdo de umidade em mel por 
refratometria. 

Fatores Nível baixo (-) Nível alto(+) 

Estado Físico Líquido cristalizado 

Pré-tratamento da amostra sem pré-tratamento com pré-tratamento 

Os efeitos dos fatores foram calculados por 

Er=R+-R_; 

onde R + e R _ são médias dos resultados dos níveis altos e baixos, respectivamente, dos 

fatores envolvidos. 
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6.2.3. Análise Estatística 

Os efeitos dos fatores sobre os conteúdos de umidade foram testados para a 

significância estatística pela análise do erro padrão sobre cada parâmetro do modelo. Médias 

por nível do fator foram obtidas para facilitar a interpretação dos efeitos. Dados são 

apresentados corno médias ± desvio padrão. Uma análise de variância foi aplicada para 

determinar diferenças significativas entre os conteúdos de umidade dos méis. Além disso, um 

teste-t também foi usado para realizar uma comparação de médias. A análise estatística dos 

dados foi realizada usando o pacote estatístico STATISTICA for Windows [Statsoft, Inc. 

(1995), Tulsa, U.S.A]. 

6.2.4. Resultados e Discussão 

Neste trabalho, o conteúdo de umidade foi estudado em amostras de méis por dois 

métodos apresentados na literatura - AOAC e EHC (AOAC,2000; Harmonised Methods of the 

European Honey Commission, 1997). O melhor método foi escolhido após o emprego de um 

planejamento fatorial 22
. Os resultados do planejamento são apresentados na Tabela 6.6. 

Tabela 6.6: Sinais adotados para calcular os efeitos do planejamento fatorial 22 para a 
d - d 'd d 'd d d d l etermmaçao o conteu o e um1 a e e amostras eme . 

Estado Físico Pré-Tratamento Conteúdo de umidade médio(%) 
± desvio padrão* 

- (líquido) - (sem aquecimento) 15,960 ± 0,051 

+ (cristalizado) - (sem aquecimento) 17,440 ± 0,184 

- (líquido) + ( com aquecimento) 15,900 ± 0,133 

+ (cristalizado) + (com aquecimento) 16,520 ± 0,147 
* 1 O medidas replicadas das determinações de duas amostras de mel por refratometna 
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As variáveis do planejamento fàtorial, estado físico e pré-tratamento, baseadas sobre a 

evidência do teste-t foram significativas no nível de confiança de 95%. O efeito mais 

importante para a determinação do conteúdo de umidade pela refratometria foi o estado fisico 

das amostras de mel como pode ser visto na Tabela 6. 7. O pré-tratamento também mostrou 

influência no conteúdo de umidade mas em menor proporção do que o estado fisico. A Figura 

6.3 evidenciou que com a aplicação de pré-tratamento em amostras de mel cristalizadas eram 

observados valores de conteúdo de umidade mais baixos (± 1,0%) em relação aos valores 

obtidos sem ele. Entretanto, amostras líquidas de mel não apresentaram variação significativa 

(± 0,1%) no conteúdo de umidade. Este fàto está relacionado com a maior eficiência na luz 

transmitida e refratada no refratômetro quando as amostras analisadas eram transparentes, 

líquidas, sem sujeira e sem cristais irregulares. Além disso, um efeito de interação do estado 

físico com o pré-tratamento da amostra foi significativo também com um valor próximo ao do 

efeito principal do pré-tratamento. Isto pode ser observado na Figura 6.4. 

Tabela 6.7: Efeitos calculados e erros padrão para o planejamento fatorial 22 para a 
determinação do conteúdo de umidade em amostras de mel. 

Efeito 

Média 

Efeitos Principais: 

Estado físico 

Pré-tratamento da amostra 

Interação de dois fatores : 

Estado físico x pré-tratamento da amostra 

Estimativa* ± erro padrão * * 

16,389 ± 0,045 

1,050 ± 0,091 

-0,490 ± 0,091 

-0,430 ± 0,091 

* conteúdo de umidade; ** erro padrão calculado a partir dos desvios padrão da Tabela 6.6 
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O efeito do pré-tratamento, dado pelas inclinações das linhas observadas nesta figura 

mostrou que este fator depende do estado tisico da amostra (líquido ou cristalizado). No 

estado líquido, o conteúdo de umidade analisado não depende do pré-tratamento enquanto que 

para amostras cristalizadas quando o aquecimento é usado no pré-tratamento, o conteúdo de 

umidade decresce em aproximadamente 1 %. Portanto, os efeitos do estado físico ou condições 

do pré-tratamento sobre os resultados do conteúdo de umidade não podem ser completamente 

entendidos analisando-se estes fatores separadamente, isto é, os efeitos do estado físico 

dependem dos níveis do pré-tratamento e vice-versa. 

·•• •·• ··· .• •••• • ··,-· -16-52 ___________________ 1_5-,9-0--. 
líquidp 

cristal 
17,44 15,96 

.sem Pré-tratamento co1n 

Figura 6.3: Diagrama dos efeitos principais para a interpretação dos resultados do 
planejamento fatorial 22

. 

Os dois métodos refratométricos, o da AOAC e o da Comissão Européia de Mel 

(EHC), podem ser usados para amostras líquidas de mel. O refratômetro tem uma maior 

eficiência para a luz refletida e transmitida quando as amostras analisadas são líquidas, 

B1BLIOT E C A 
\NSTITUTO DE QUÍMICA 
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transparentes, sem a presença de cristais irregulares ou outros tipos de fragmentos. Por outro 

lado, as observações acima mostraram que a medida do índice de refração é influenciada pela 

cristalização do mel. Para amostras de mel cristalizadas o método da EHC com o aquecimento 

no pré-tratamento pode então ser recomendado. Desta forma, o método da comunidade 

européia foi adotado para amostras líquidas e cristalizadas e o método da AOAC foi usado 

aqui para finalidades de comparação. 

·- - -• .. .. .. . ..... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
. ' . - . . . . . . . ' ' . 
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· : .:: :.;· .. : : .·. · ·· · ·· ........ . 
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. . . . . . . . . . . . 
:::.:::: .: ...... : .. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . ... -- . . . ...... . ........ .. .. ... .. 
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• 
1,5.;~ .· ... --------------------,--_,... J;em com · 

Pré-tratamento 

. . . . 

6-tado FÍ!liito 

.+líquido 

' +0 crimlizado . . . . .. --

Figura 6.4: Efeito de interação entre as variáveis do planejamento estado físico e o pré
tratamento da amostra. 

A caracterização do conteúdo de umidade de méis de laranja e eucalipto foi investigada 

por uma análise estatística descritiva dos dados e está apresentada na Tabela 6.8. Todos os 

resultados do conteúdo de umidade foram obtidos usando os dois métodos refratométricos . 
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A comparação entre os valores médios e os desvios padrões do conteúdo de umidade 

de amostras de méis de laranja e de eucalipto analisadas com e sem o pré-tratamento, obtidos 

pelos dois métodos é ilustrada na Figura 6.5 e Tabela 6.8. 

Tabela 6.8: Estimativas estatísticas dos dados do conteúdo de umidade obtidos neste trabalho 
pelos dois métodos refratométricos. 

Origem Botânica Média ± desvio padrão 

Do Mel MétodoEHC MétodoAOAC 

Eucalipto 17,36 ± 0,74 18,84 ± 1,34 ª 

Laranja 16,68 ± 1,30 17,27 ± 1,75 b 

ª médias e desvios-padrão de 31 amostras de mel de eucalipto; b médias e desvios-padrão de 19 
amostras de mel de laranja 

Os valores médios, erros padrões e desvios padrão obtidos na aplicação do pré

tratamento para amostras de méis foram mais baixos do que os obtidos sem o seu emprego. 

Estas diferenças podem ser explicadas pela cristalização do mel, a qual interfere na medida do 

índice de refração das amostras. De fato, as diferenças nos desvios-padrão observadas aqui e 

registradas na Tabela 6.8 para as amostras de méis de eucalipto e laranja poderiam estar 

relacionadas ao fato que os méis de laranja incluíam amostras nos estados líquido e 

cristalizado enquanto que os méis de eucalipto incluíam somente amostras cristalizadas 

(Tabela 6.5). 

Uma análise de variância (ANOV A) dos resultados de conteúdo de umidade mostrou 

que os valores médios são significativamente diferentes e estão bem acima do nível de 95% 

de confiança. 
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20 . .-------------------------------, 

19' 

D 

a 

D 

:::e :i O:Pa. 

· ·,', • la.._nja - sem pri-mwtamento · laranja -com pri-Uittamento 
eucalipm - sem pré-1ntiménto ., eucalipto - tO!ll pré~eoto . 

CJ ± E..P_ 
a média 

Figura 6.5: Comparação dos valores médios, erros-padrão, desvios-padrão de méis de laranja 
e eucalipto com e sem pré-tratamento. 

Os resultados são apresentados na Tabela 6.9 e mostram uma razão do teste-F de 

26,30. Isto corresponde a um valor do teste-t de 2,36 também indicando diferenças 

significativas nos valores médios no nível de confiança de 95%. Pode-se sugerir que estas 

diferenças significativas nos conteúdos de umidade estão relacionadas às diferentes origens 

botânicas dos méis. No entanto, outros fatores tais como condições climáticas e geográficas 

variáveis e diferentes práticas de apicultura são esperados por afetar os conteúdos de umidade. 

A natureza desta diferença para estes méis pode ser vista em histogramas do conteúdo 

de umidade apresentados na Figura 6.6. 
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Tabela 6.9: Análise de variância para o conteúdo de umidade de méis de origem botânica 
diferente. 

Fontes de Variação Soma de G1·aus de Quadrado 
Quadrados Liberdade Médio 

Entre tratamentos ST = 11 ,21 1 sl= 11 ,21 

Dentro de SR= 20,47 48 SR2 =0,426 

tratamentos 

Total Sn = 31,68 49 

*significativo no nível de 95% de confiança. 

15 .----------~--~-----~---, 
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13 
12 

~ 11 
•s., 10 

E 9 
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21 7 
~ 6 = 5 
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RazãoF 

sl1 sR2 = 26,3* 
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[fflJ eucalipto 

Figura 6.6: Histograma do conteúdo de umidade de méis de eucalipto e laranja. 

Os resultados para os méis de eucalipto sugenram um comportamento unimodal 

aproximando uma distribuição normal enquanto aqueles para méis de laranja mostraram um 

comportamento bimodal. Isto é consistente com o fato que todas as amostras de mel de 
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eucalipto estavam cristalizadas enquanto que as amostras de mel de laranja se encontravam 

nos estados líquido e cristalizado. 

6.3. Considerações Finais sobre o Estudo da Variabilidade nos Conteúdos de Umidade e 

Cinzas de Méis de Eucalipto e Laranja 

Os resultados do planejamento fatorial mostraram que o uso do pré-tratamento 

indicado pela comunidade européia (EHC), é melhor para amostras de mel cristalizadas. Para 

amostras líquidas os dois métodos, AOAC e EHC, podem ser usados. Este planejamento 

também mostrou evidência de interação entre o estado fisico da amostra e seu pré-tratamento. 

As diferenças entre os desvios-padrão obtidos pelo uso do método da EHC ( com pré

tratamento) e o método da AOAC (sem pré-tratamento) para amostras de mel cristalizadas 

pode ser explicado pela influência do estado fisico da amostra no índice de refração. Portanto, 

estes resultados sugerem que o método da EHC pode ser usado para a análise de amostras de 

mel nos dois estados fisicos . 

Os valores dos conteúdos de umidade obtidos para os méis de eucalipto foram maiores 

do que aqueles para amostras de mel de laranja. A razão F observada e os valores do teste-t 

indicaram que havia uma diferença significativa entre os conteúdos médios de umidade destes 

tipos de mel . Esta diferença pode ser explicada pelas origens botânicas dos méis e outros 

fatores tais como condições climáticas e geográficas variáveis e diferentes práticas de 

apicultura. 

A aplicação do planejamento hierárquico mostrou que a maior fonte de variação para o 

conteúdo de cinzas em mel é a fonte floral ou origem botânica. Isto pode ser atribuído às 

diferenças na composição dos néctares das fontes florais predominantes de eucalipto e laranja 
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na formação destes tipos de méis. Além disso, não foram observadas variabilidades 

significativas entre as amostras analisadas para cada tipo de mel, eucalipto e laranja, que 

podem estar relacionadas às condições ambientais, tais como composição química dos solos e 

proximidade de centros industriais. Portanto, considerando que os conteúdos médios de cinzas 

de méis de eucalipto são diferentes daqueles dos méis de laranja, este parâmetro fisico

químico poderia ser usado para a caracterização destes méis monoflorais . 
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7. Determinação de Umidade e Cinzas em Mel pela Termogravimetria e Métodos 

Convencionais 

Para a determinação de umidade e cmz.as em mel pela termogravimetria foram 

. desenvolvidas e otimizadas metodologias analíticas pela aplicação de planejamentos fatoriais. 

Para propor a TG/DTG como um método alternativo para a análise destes parâmetros fisico

químicos, os valores obtidos foram comparados aos determinados pelos métodos 

convencionais por planejamentos completamente aleatorizados em blocos. Além disso, foi 

investigada também a variabilidade dos métodos termogravimétricos desenvolvidos em 

relação aos métodos convencionais para a determinação de umidade e cinzas em mel. 

7.1. Estudos Exploratórios para a Determinação de Umidade e Cinzas em Mel pela 
Termogravimetria 

Os ensaios preliminares para a determinação simultânea de umidade e cinzas em mel 

pela termogravimetria utilizaram amostras de mel de vários tipos florais obtidas no comércio 

local. Os resultados registrados foram comparados aos métodos oficiais para uma avaliação 

dos conteúdos de cinzas em relação às condições de análise empregadas. 

7 .1.1. Materiais e Método 

7 .1.1.1. Materiais 

Foram utiliz.adas nove amostras de méis comerciais de diferentes ongens florais 

[eucalipto (E), laranja (L), kiwi (Kw) e silvestre(S)] obtidas de apiários e entrepostos 
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localizados no Estado de São Paulo, no período de 1996/97. As amostras foram armazenadas 

em frascos de vidro claro e mantidas em geladeira (7 ºC), ao abrigo da luz. 

7.1.1.2. Métodos 

Termogravimetria/Termogravimetria Derivada (TGIDTG) 

Os dados de TG/DTG foram obtidos utilizando uma termobalança, modelo TGA-51 , 

de marca Shimadzu, nas seguintes condições : taxa de aquecimento de SºC/min da temperatura 

ambiente até 650º C; atmosfera dinâmica de ar (50 mL/min); massas de amostra de 

aproximadamente 20,0 mg e cadinho de alumina (60 µL) . 

Gravimetria 

Os conteúdos de cinzas das amostras de méis foram determinados pelo método 

gravimétrico nº 920.181 da Associação Oficial de Químicos Analíticos (AOAC, 2000). 

Refratometria 

Os conteúdos de umidade das amostras de méis foram determinados pelo método 

refratométrico nº 969.38b da Associação Oficial de Químicos Analíticos (AOAC,2000). 
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7.1.2. Resultados e Discussão 

As curvas TG/DTG mostraram similaridades no comportamento térmico para as 

amostras de mel anaJisadas. A eJiminação tota] do conteúdo de umidade para todas as 

amostras ocorreu no intervalo entre a temperatura ambiente e l 70°C, sendo caracterizada 

como a primeira etapa do processo de decomposição térmica (Figura 7.1 ). 
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Figura 7.1. Curvas TG/DTG da amostra de mel comercial de kiwi sob atmosfera dinâmica de 
ar (50 mL/min); taxa de aquecimento de 5ºC/min da temperatura ambiente até 650ºC em 

cadinho de alumina; (a) todas as etapas da decomposição térmica; (b) etapa I - desidratação da 
amostra de mel. 
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O conteúdo de cinzas foi obtido nas curvas TG/DTG após a decomposição térmica 

total da amostra, como o resíduo inorgânico resultante à aproximadamente 600ºC. Os 

resultados obtidos são apresentados na Tabela 7.1. 

Tabela 7.1. Conteúdos de umidade e cinzas (%) de mel obtidos pela TG/DTG e métodos 
oficiais. 

Umidade(%) Cinzas(%) 

Amostras de 
Mel TG/DTG Refratometria TG/DTG Gravimetria 

(AOAC) 

eucalipto - El 15,72 17,8 0,38 0,47 

eucalipto - E2 17,02 20,2 0,33 0,36 

eucalipto - E3 17,31 19,0 0,46 0,40 

silvestre - SI 16,85 18,6 0,05 0,07 

silvestre - S2 16,49 17,1 0,06 0,11 

laranja - LI 17,06 19,1 0,05 0,17 

Kiwi-Kwl 15,19 16,7 0,10 0,16 

AI ª 16,54 18,7 0,31 0,28 

A2 a 17,28 18,9 0,31 0,31 

ª as amostras A 1 e A2 não possuíam especificação da fonte floral na embalagem. 

A comparação entre os métodos apresentada na Tabela 7.1. sugeriu que havia a 

necessidade de uma otimização das condições experimentais, já que se observa uma 

discrepância nos conteúdos de umidade e cinzas obtidos para a maioria das amostras. Em vista 

destes resultados iniciais, a otimização das condições experimentais da termogravimetria para 

a determinação de umidade e cinzas nas amostras de mel será realizada separadamente para 

cada parâmetro. 
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7.2. Aplicação de Planejamentos Fatoriais à Determinação de Umidade e Cinzas em Mel 
pela Termogravimetria 

A finalidade básica da pesquisa em química analítica é o planejamento de métodos 

ótimos de análise. Sabe-se que a performance de detecção e determinação para um dado 

método de análise é limitada pelo ruído inerente em qualquer processo. Para melhorar a 

performance do método é necessário adotar procedimentos para aumentar a razão sinal-ruído. 

Os procedimentos práticos usados para alcançar tal objetivo podem ser classificados em: (1) 

otimização das condições de análise, (2) o aperfeiçoamento da instrumentação analítica e (3) o 

processamento estatístico dos resultados analíticos. O primeiro procedimento compreende a 

busca das condições analíticas que produzem uma razão sinal-ruído máxima e o melhor meio 

de fazer isso é usando métodos estatísticos, tais como planejamentos experimentais (Liteanu e 

Rica,1980). A realização de um experimento de um modo mais eficiente exige uma 

aproximação científica para estabelecer o planejamento experimental a ser empregado. O 

planejamento estatístico dos experimentos refere-se ao processo de planejamento do 

experimento em que são coletados dados apropriados, os quais podem ser analisados por 

métodos estatísticos resultando em conclusões válidas e objetivas. Quando o problema a ser 

resolvido envolve dados que são sujeitos a erros experimentais é necessário o uso de uma 

metodologia estatística para a análise (Montgomery, 1984). 

Os planejamentos fatoriais são particularmente úteis e amplamente usados em 

otimização de experimentos envolvendo vários fatores e quando se deseja estudar o efeito 

destes fatores na resposta de interesse, bem como os efeitos de interação entre as variáveis que 

estão sendo investigadas. Os planejamentos fatoriais do tipo 2k (k = número de variáveis 

experimentais) são muito eficazes para o início do trabalho experimental, fornecendo o menor 
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número possível de combinações dos fatores estudados (Massart, Dijkstra e Kaufman, 1978; 

Montgomery,1984; Barros Neto, Scarmínio e Bruns, 1995) . 

A natureza e precisão dos resultados experimentais obtidos pela termogravimetria é 

influenciada por fatores instrumentais e características da amostra. Os fatores que podem ser 

controlados para desenvolver um método termogravimétrico de análise são a taxa de 

aquecimento, a atmosfera do forno, a geometria do porta-amostra e do forno, a composição do 

porta-amostra e a massa de amostra (Figura 7.2). 

Amostra 
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Figm·a 7 .2. Diagrama esquemático de alguns dos fatores que podem interferir na natureza e 
precisão dos resultados experimentais na obtenção das curvas TG/DTG. 

Outros fatores não controláveis como turbulência ( corrigida com a realização de um 

ensaio em branco), correntes de convecção do forno, efeitos eletrostáticos no mecanismo de 

pesagem, efeitos de indução do forno e flutuações de temperatura também podem interferir 

nos resultados obtidos por esta técnica de análise térmica (Figura 7.2). Portanto, para 

desenvolver um método termogravimétrico para a determinação do conteúdo de umidade e de 
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cinzas em amostras de mel vários fatores instrumentais e relacionados as características das 

amostras foram investigados por planejamentos fatoriais . 

7.3. Otimização de um Método Termogravimétrico para a Determinação de Cinzas em 

Mel 

A composição do mel é representada basicamente por água, açúcares, sais minerais, 

aminoácidos, enzimas, vitaminas e proteínas e depende da origem botânica, condições 

climáticas e práticas de apicultura. Alguns destes componentes são usados como índices de 

qualidade no mercado internacional para diferenciar méis em relação aos seus preços e origens 

florais (Crane, 1975 e 1990; Belizt e Grosch, 1985; Swallow e Low, 1990; Mendes et al. , 

1998; Abu-Tarbousch, Al-Kahtani e El-Sarrage, 1993; Perez-Arquille et al., 1994). Portanto, a 

introdução de novos padrões de identidade e qualidade usando novos métodos analíticos é 

necessária para determinar índices de qualidade mais confiáveis. Entretanto, durante os 

últimos trinta anos, poucos trabalhos foram reportados na literatura enfatizando novos 

métodos analíticos . para a determinação do conteúdos de cinzas em mel (Bogdanov et 

al.,1999). Este fato estimula a pesquisa de outros métodos analíticos, mais rápidos, mais fáceis 

de operar e mais precisos do que os atualmente em uso, especialmente o método gravimétrico. 

O método oficial para a determinação do conteúdo de cinzas em mel é a gravimetria 

(AOAC,2000). Esta técnica envolve intensa manipulação da amostra pelo analista, grandes 

quantidades de amostra, longos tempos de análise e um pré-tratamento da amostra antes da 

incineração para evitar a perda de material por problemas de projeção e borbulhamento 

(Nielsen, 1994). 
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A termogravimetria já vem sendo utilizada para a determinação de cinzas em outros 

alimentos como café, leite em pó, amido, farinha e sementes oleaginosas mostrando vantagens 

de menores tempos de análise e menores massas de amostra, além de dispensar o pré

tratamento da amostra (Tomassetti, Campanella e Aureli, 1989; Acquistucci et ai., 1991 ; 

Tomassetti et ai., 1991; Mâcedo et al., 1997). Estes resultados encorajam investigações desta 

técnica para a determinação do conteúdo de cinzas em amostras de mel. Portanto, para o 

desenvolvimento e otimização da termogravimetria para esta determinação foram aplicados 

planejamentos fatoriais. 

7.3.1. Materiais e Método 

7.3.1.1. Materiais 

a) uma amostra de mel de eucalipto que foi armazenada em recipiente plástico à -l 8ºC até a 

realização dos ensaios; b) papéis de filtro de microfibra de vidro de marca CELM. 

7.3.1.2. Método 

Termogravimetria 

As curvas TG/DTG da amostra de mel de eucalipto usada nos planejamentos fatoriais 

foram obtidas usando uma termobalança TGA-51 , de marca Shimadzu, atmosfera dinâmica de 

ar sintético (50mL/rnin.) e massas de 25,0 ± 2,0 mg. 
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Planejamento Fatorial 22 
- Material e Volume do Cadinho: Para este planejamento fatorial, 

além das condições experimentais citadas acima foi usada uma taxa de aquecimento de 

1 0ºC/min. e cadinhos de platina e alumina de 60 e 150 µL. 

Planejamento Fatorial 22 
- Taxa de Aquecimento e Papel de Microfibra de Vidro: neste 

planejamento fatorial foram utilizadas taxas de aquecimento de 5 e 1 0ºC/min, cadinho de 

alumina (150 µL) e papéis de filtro de microfibra de vidro de marca CELM. 

7.3.2. Planejamento Experimental 

Planeiamentos Fatoriais 

A influência do material e do volume do porta-amostra (cadinho) nos conteúdos de 

cinzas de amostras de mel foi investigada por um planejamento fatorial 22
, cada fator sendo 

estudado em dois níveis (Box, Hunter e Hunter 1978; Barros Neto, Scarmínio e Bruns, 1995). 

O efeito de outras duas variáveis experimentais, taxa de aquecimento, e papel de microfibra de 

vidro no conteúdo de cinzas de mel foi estudado também por um outro planejamento fatorial 

22
. As curvas TG/DTG em duplicata foram obtidas em ordem aleatória para todas as 

combinações dos níveis dos fatores apresentados nas Tabelas 7.2 e 7.3. 

Tabela 7.2. Fatores e níveis do planejamento fatorial 22 para a determinação do conteúdo de 
cinzas em amostras de mel pela termogravimetria 

Fatores Nível(-) Nível(+) 

(1) Material do Porta-amostra Platina Alumina 

(2) Volume do Porta-amostraª (µL) 60 (<li= 4 mm) 150 (<li= 7 mm) 

ª os cadinhos possuíam alturas similares e diâmetros internos (<l>) diferentes: cadinho de 60µL 
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Tabela 7.3. Fatores e níveis do planejamento fatorial 22 para a determinação do conteúdo de 
cinzas em amostras de mel pela termogravimetria 

Fatores Nível(-) Nível(+) 

Taxa de aquecimento (ºC/min ) 5 10 

Papel de microfibra de vidro Sem com 

Os efeitos dos fatores dos planejamentos fatoriais foram calculados por: 

em que R+ e K são as diferenças das médias dos níveis (+) e (-), respectivamente, dos 

fatores envolvidos. Os resultados dos planejamentos fatoriais serão utilizados para estabelecer 

as condições experimentais da TG/DTG que produzem conteúdos de cinzas similares a 

aqueles geralmente encontrados em amostras de méis florais (menores ou iguais à 0,6 % -

CODEX ALIMENTARIUS, 1993) pelo método oficial gravimétrico. 

Os efeitos das variáveis nos conteúdos de cinzas foram testados para a significância 

estatística pelo cálculo do erro padrão e de intervalos de confiança no nível de 95%. A análise 

estatística dos dados foi realizada empregando-se o Statistica and Statistica Industrial System 

[Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, USA]. 

7.3.3. Resultados e Discussão 

As curvas TG/DTG da amostra de mel estudada nos planejamentos fatoriais, 

apresentadas na Figura 6.4, evidenciaram um processo de decomposição térmica complexo 

envolvendo várias etapas que iniciam à temperatura ambiente e finalizam próximo à 600ºC. 
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Em vista dos resultados obtidos para a decomposição térmica dos carboidratos apresentada no 

capítulo 5, a primeira etapa de perda de massa (Figura 7.3-I) foi atribuída à eliminação do 

conteúdo de umidade. A segunda, terceira e quarta etapas (Figura 7.3-II, me N) envolveram 

a decomposição térmica dos açúcares e demais componentes, a carbonização e oxidação da 

matéria orgânica, respectivamente. O produto final, termicamente estável à 600ºC, 

corresponde às cinzas. 
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Figura 7.3. Curvas TG/DTG da amostra de mel usada no segundo planejamento fatorial 
obtida sob as condições experimentais descritas no terceiro experimento da Tabela 7.4 . (I = 
eliminação de umidade, II= decomposição dos demais componentes, m = carbonização e N 

= oxidação da matéria orgânica). 

Influência do Material e Volume do Porta-Amostra (Cadinho) 

Um dos mais importantes componentes de uma termobalança é o porta-amostra. A 

geometria, tamanho e material de construção tem um efeito bastante pronunciado na curva 
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TG/DTG. Uma grande variedade de porta-amostras, são descritos na literatura. O tipo de 

cadinho usado depende do tamanho e natureza da amostra e a temperatura máxima a ser 

utilizada no experimento. Os materiais de construção mais comuns incluem vidro, quartzo, 

alumina, grafite, alumínio, aço inoxidável e platina (Wendlandt, 1986). 

O material e a geometria do porta-amostra ou cadinho utilizado na termogravimetria 

deve ser sempre identificado durante os experimentos. Os porta-amostras não devem interagir 

com o material em estudo durante o ensaio termogravimétrico. No entanto, a mudança do 

material do porta-amostra de alumínio ou platina para sílica ou alumina pode alterar a 

transferência de calor devido as diferentes condutividades térmicas e possivelmente a química 

do processo (Wendlandt, 1986; Haines, 1995). Para a avaliação termogravimétrica das 

amostras de mel foi investigada a influência dos materiais do cadinho: platina e alumina que 

possuem condutividades térmicas bem diferentes, O, 716 e 0,225 W/cmK, respectivamente, nas 

etapas de carbonização e oxidação da matéria orgânica por um planejamento fatorial 22
. O 

porta-amostra de platina foi escolhido porque este é o mais empregado na termogravimetria 

devido a facilidade de operação e limpeza e o de alumina por ser um material com 

características semelhantes a porcelana utilizada na gravimetria para a determinação de cinzas. 

A forma geométrica do cadinho é também importante porque pode afetar a interação da 

atmosfera gasosa com a amostra. Um cadinho raso ou mais amplo permitirá a livre difusão da 

atmosfera até a amostra e a eliminação dos voláteis libertados do meio reacional, enquanto que 

· um cadinho estreito, fôrma alta, pode restringir o fluxo de gás (Wendlandt, 1986; 

Haines, 1995). Amostras ricas em açúcar e umidade, corno o mel, durante o aquecimento 

apresentam efeitos de borbulhamento, o que pode resultar em um aumento considerável do 

volume da amostra dentro do cadinho e em perdas do material durante o ensaio 

(Nielsen,1994). Neste planejamento foi estudada também a influência do volume do porta-
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amostra nos conteúdos de cinzas, pois acredita-se que um cadinho com maior volume ou mais 

amplo de mesma altura poderá permitir uma melhor difusão da atmosfera oxidante sobre a 

amostra facilitando a oxidação da matéria orgânica e também a eliminação dos voláteis 

libertados durante a decomposição térmica. Os resultados do planejamento fatorial são 

apresentados na Tabela 7.4 e os efeitos calculados estão listados na Tabela 7.5 . 

Tabela 7.4. Efeitos calculados e seus desvios-padrão para o planejamento fatorial 22 para a 
determinação do conteúdo de cinzas pela termogravimetria. 

Material Porta- Volume Porta-Amostra Conteúdos Médios de Cinzas ± 
Amostra (µL) 

Desvio-padrão* 

Platina(-) 60 (-) 1,061 ± 0,120 

Alumina (+) 60 (-) 2,098 ± 0,305 

Platina(-) 150 (+) 0,538 ± 0,125 

Alumina (+) 150 (+) 1,560 ± 0,124 

*àesvio padrão calculado a partir da realização de duas curvas TG/DTG da amostra de mel 

A partir da análise do teste-t e teste-F no nível de 95% de confiança foram 

consideradas como significativas todas as variáveis do planejamento fatorial e o efeito de 

interação de segunda ordem não foi significativo (Tabela 7.5 e Figura 7.4). O efeito mais 

importante para a determinação do conteúdo de cinzas em mel por TG/DTG foi o material do 

porta-amostra. O efeito do volume do porta-amostra também foi importante, mas este foi 

menos relevante do que o primeiro. 
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Tabela 7.5. Efeitos médios calculados e seus erros padrão para o planejamento fatorial 22 para 
determinação do conteúdo de umidade em mel por termogravimetria. 

Efeitos Estimativa ± erro padrão* 

Média Global 

Efeitos Principais: 

Material do Porta-Amostra (1) 

Volume do Porta-Amostra (2) 

Interações de dois fatores: 

(l)x(2) 

1,314 ± 0,065 

1,030± 0,131 

-0,531 ± 0,131 

-0,008 ± 0,131 

* o erro padrão dos efeitos foi calculado a partir dos desvios padrão apresentados na Tabela 7.4 

(1)MATERIAL 

(2)VOLUME 

1*2 

-1 

Gráfico de Pareto para os Efeitos Padronizados 

p=,05 

o 2 3 4 5 

Estimativa do Efeito (Valor Absoluto) 

t,831662 

6 7 8 9 

Figura 7.4. Gráfico de Pareto para os efeitos padronizados à 95% de confiança. 
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A mudança de nível da variável material do cadinho, de platina para alumina, resultou 

em um aumento nos conteúdos médios de cinzas em - 1,0% independente do nível da variável 

volume do cadinho (Figura 7.5). Portanto, são obtidos menores conteúdos médios de cinzas 

em cadinhos de platina do que em cadinhos de alumina, em qualquer um dos dois níveis da 

variável volume do cadinho investigados. Isto pode ser explicado pela maior condutividade 

térmica da platina que aumenta a transferência de calor entre a amostra e o porta-amostra e 

favorece a oxidação da matéria orgânica. No entanto, cadinhos com maior volume (150 µL) 

mostraram conteúdos médios de cinzas 0,50% mais baixos em qualquer dos materiais 

estudados, sugerindo que o aumento do volume do cadinho facilita a difusão da atmosfera 

oxidante na amostra e favorece a eliminação da matéria orgânica (Figura 7.5). 
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Figura 7.5. Diagrama para interpretação dos efeitos do planejamento fatorial 22 para a análise 
do conteúdos de cinzas em mel pela termogravimetria. 
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Além dos efeitos principais não foram observados efeitos de interação de dois fatores 

significativos entre as variáveis estudadas (Tabela 7.5), ou seja, os fatores podem ser 

analisados separadamente, pois os seus efeitos não dependem dos níveis das outras variáveis 

(Figura 7.6). Em vista disso, pode-se sugerir que o material do cadinho interfere no processo 

de incineração somente devido à quantidade de transferência de calor e o volume do porta

amostra auxilia na difusão da atmosfera oxidante para amostra pois, o aumento do volume do 

cadinho minimiza o efeito causado pelo borbulhamento durante o aquecimento das amostras 

de mel. 
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Figura 7.6. Gráfico de interação entre material e volume do porta-amostra para o 
planejamento fatorial 22

. 

Apesar da melhor transferência de calor que ocorre em cadinhos de platina, e que 

resultou em menores conteúdos médios de cinzas, o cadinho de alumina de 150 µL será 

adotado nos estudos posteriores. Este material do cadinho foi escolhido porque apresenta 
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características de condutividade térmica mais próximas daquelas mostradas pela porcelana 

usada na gravimetria facilitando assim a comparação dos resultados com a termogravimetria. 

Outros fatores de natureza instrumental e relacionados às características da amostras de mel 

poderiam vir a interferir nos resultados e estes serão investigados em outros planejamentos 

experimentais. 

Influência da Taxa de Aquecimento e Papel de Microfibra de Vidro 

Neste estudo, a determinação do conteúdo de cinzas por TG/DTG, realizada sem 

preparação prévia da amostra, empregou um planejamento fatorial 22
, onde foram investigadas 

as variáveis taxa de aquecimento e papel de microfibra de vidro. Os resultados do 

planejamento fatorial são apresentados na Tabela 7.6 e os efeitos calculados estão listados na 

Tabela 7.7. Nenhum tipo de pré-tratamento foi aplicado à amostra de mel durante os ensaios 

termogravimétricos. 

Tabela 7.6. Resultados do planejamento fatorial 22 para a determinação do conteúdo de cinzas 
de amostras de mel pela termogravimetria 

Taxa de Papel de Conteúdos médios de cinzas (%) 
Experimentos Aquecimento Microfibra de ± desvio padrão a 

Vidro 

TGl - (5ºC/min) - (sem) 0,629 ± 0,020 

TG2 + (1 0ºC/min) - (sem) 1,485 ± 0,113 

TG3 - (5ºC/min) + (com) 0,344 ± 0,030 

TG4 + (1 0ºC/min) + (com) 0,488 ± 0,013 

ª desvios-padrão calculados a partir de resultados em duplicata das curvas TG/DTG para a amostra de 
mel usada no planejamento fatorial. 
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A análise do erro padrão e os intervalos de confiança calculados no nível de 95% 

sugeriram que todas as variáveis do fatorial foram significativas (Tabela 7. 7). Isto é fácil de 

ver porque os valores absolutos dos efeitos são quase dez vezes maiores do que os erros

padrão mostrados na Tabela 7.7. A taxa de aquecimento (1) e o papel de microfibra de vidro 

(2) para a determinação do conteúdo de cinzas em amostras de mel por TG/DTG foram os 

efeitos mais importantes, mas o efeito de interação entre estas variáveis (1 e 2), também é 

significativo, tendo um valor absoluto quase tão grande quanto o efeito principal de taxa de 

aquecimento. 

Tabela 7.7. Efeitos e seus erros padrão calculados para os conteúdos de cinzas determinados 
pela termogravimetria para o planejamento fatorial 22

. 

Efeitos 

Média Global 

Efeitos Principais: 

Taxa de Aquecimento (1) 

Papel de Microfibra de Vidro (2) 

Efeitos de interação de segunda ordem: 

Taxa de aquecimento x papel de microfibra de vidro 

Estimativa ± erro-padrão ª 

0,736 ± 0,021 

0,500 ± 0,042 

-0,641 ± 0,042 

-0,356 ± 0,042 

ª O erro padrão dos efeitos foi calculado usando os desvios-padrão apresentados na tabela 7.6. 
Intervalos de confiança no nível de 95% foram calculados multiplicando-se o erro padrão por t4,o,os = 
2,776. 

O efeito positivo de taxa de aquecimento na Tabela 7.7 sugeriu que o uso de taxas de 

1 0ºC/min na termogravimetria resulta em conteúdos médios de cinzas mais altos do que 
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aqueles obtidos com taxas de 5ºC/min (Figura 7.7-a). Assim, pode ser sugerido que taxas de 

aquecimento mais baixas são mais adequadas para a incineração completa de amostras de mel 

pela termogravimetria pois, estas permitem que a etapa de oxidação da matéria orgânica seja 

mais gradual e uniforme. O uso de taxas mais elevadas resulta em erro sistemático que 

superestima os conteúdos de cinzas. 
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0,6 · 

0,4 '------------------'------' 
6"C/min 10"C/min 

Taxa de Aquecimento 

(a) 

1,2~-------------~ 

1,1 

1,0 

_o,s 
êo,s 
1/l 
~ 0,7 

-= 06 (.) ' 
0,6 

0,4 

0,3 '----~-------~--~ 
sem com 
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Figura 7.7. Gráfico dos efeitos principais (a) taxa de aquecimento e (b) papel de microfibra de 
vidro. 

O papel de microfibra de vidro não é normalmente utilizado para os ensaios 

termogravimétricos. No entanto, este tipo de papel já vem sendo empregado por outros 

métodos de secagem, tais como a secagem por radiação infravermelha e por microondas. O 

efeito do papel de microfibra de vidro (Tabela 7. 7), mostrou que com a sua utilização 

conteúdos médios de cinzas mais baixos são obtidos em relação àqueles registrados sem ele 

(Figura 7.7-b). Amostras ricas em açúcar como mel, tendem a formar uma crosta quando 

aquecidas (Figura 7.8) o que dificulta a eliminação de umidade. O papel atua como uma 
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esponja, promovendo uma distribuição uniforme da amostra nos capilares; isto permite que a 

superfície respire e evita a formação de crosta, a qual pode interferir na análise (Nielsen, 

1994 ). Desta forma, acredita-se que o uso do papel, por facilitar a eliminação de umidade, 

poderia também auxiliar nos processos de carbonização e oxidação da matéria orgânica. 

crosta evaporação da umidade 

amostra 

Figura 7.8. Diagrama esquemático da ação do papel de microfibra de vidro na secagem de 
amostras ricas em açúcar. 

Foi observado também um efeito de interação significativo entre as variáveis 

investigadas (Tabela 7. 7). Por esta razão, os fatores taxa de aquecimento e papel de microfibra 

de vidro não devem ser analisados separadamente em estudos univariados, já que o efeito de 

um fator depende do nível do outro fator e vice-versa. 

O efeito de interação entre a taxa de aquecimento e o papel de microfibra de vidro 

(Tabela 7. 7) pode ser explicado mais facilmente pela inclinação das linhas ilustradas na Figura 

7. 9. Para as curvas TG obtidas à 5 ou 1 0ºC/min, o uso do papel de microfibra de vidro resultou 

em conteúdos médios de cinzas mais baixos do que aqueles registrados sob as mesmas 
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condições sem o papel de microfibra de vidro. Estes resultados sugerem que o papel de 

microfibra de vidro auxilia nos processos de carbonização (Figura 7.1 O-a e 7.10-b, ill) e 

oxidação da matéria orgânica (Figura 7.9-a e 7.9-b, N) pois, ele toma a combustão mais lenta 

porque evita a formação de crosta facilitando assim a incineração completa das amostras de 

mel. Entretanto, sem o emprego deste papel toma-se necessário utilizar-se taxas de 

aquecimento ainda mais baixas do que aquelas investigadas no planejamento fatorial para 

obter resultados similares aos registrados com o papel. Isto não é vantajoso, pois resulta em 

um aumento do tempo de análise. Consistente com esta interpretação pode ser sugerido que o 

emprego do papel de microfibra de vidro é importante para a combustão completa do mel 

independente da taxa de aquecimento adotada como pode ser visto na Figura 7.9. 

1,6 

1,4 -~~~- "·--·· ,,,, . .-.~ .. 

1,2 -~ 1,0 o -"' ca 0,8 N 
e: 
o 0,6 

--- Papel 
0,4 .. T sem 

0,2 ----Papel 
5 10 com 

Taxa de Aquecimento (ºC/min) 

Figura 7.9. Gráfico de interação entre taxa de aquecimento e papel de microfibra de vidro . 
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Figura 7.10. Curvas TG/DTG da amostra de mel usada no segundo planejamento fatorial 
obtida sob as condições experimentais descritas (a) no segundo e (b) terceiro experimento da 
Tabela 7.4. (1 = eliminação de umidade; II= decomposição dos demais componentes, III= 

carbonização e N = oxidação da matéria orgânica). 



7. Determinação de Umidade e Cinzas em Mel pela Termogravimetria 188 

Estes resultados indicaram que para a incineração completa das amostras de mel pela 

termogravimetria, qualquer das taxas de aquecimento, 5 ou 1 0ºC/min, poderiam ser usadas, 

sempre que o papel de microfibra de vidro estiver presente. 

Desta forma, pode-se afirmar que os resultados do pnme1ro planejamento fatorial 

indicaram que o material do cadinho interfere no processo de incineração somente devido a 

quantidade de transferência de calor. O volume do porta-amostra, por sua vez auxilia na 

difusão da atmosfera oxidante para amostra, pois minimiza o efeito causado pelo 

borbulhamento durante o aquecimento e facilita a decomposição térmica do produto. Os 

resultados do segundo planejamento fàtorial mostraram que o uso do papel de microfibra de 

vidro, na termogravimetria, para as duas taxas de aquecimento investigadas ajuda nos 

processos de carbonização e oxidação da matéria orgânica pois, ele evita a formação de crosta 

durante o aquecimento e desta maneira ocorre a incineração completa das amostras de mel. 

Portanto para os estudos posteriores serão adotadas as seguintes condições experimentais para 

a TG/DTG: cadinho de alumina (150 µL), taxas de aquecimento de 5 ou I0ºC/min e papel de 

microfibra de vidro. 

7.4. Comparação dos Métodos Termogravimétricos e Convencional para a Determinação 

de Cinzas em Mel 

Após a otimização das condições experimentais da termogravimetria para a 

determinação de cinzas em mel por planejamentos fatoriais foram definidos dois métodos 

termogravimétricos: TG3 (5ºC/min e papel de microfibra de vidro) e TG4 (1 0ºC/min e papel 

de microfibra de vidro). Para a comparação dos conteúdos de cinzas 0btidos por estes métodos 

com aqueles determinados pelo método oficial gravimétrico para amostras de méis de 
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eucalipto e laranja foi adotado um planejamento completamente aleatorizado em blocos. Este 

tipo de planejamento experimental é especialmente útil quando pretende-se eliminar uma 

causa de variação, que poderia interferir na verificação precisa de diferenças entre os fatores 

que estão sendo comparados. O objetivo é manter a variabilidade entre unidades experimentais 

dentro de um bloco tão pequena quanto possível e maximizar as diferenças entre blocos (Neter 

et al., 1996; Little e Hills, 1978; Montgomery, 1984). Em vista disso, este planejamento 

experimental foi escolhido pois, como foi mostrado no capítulo 6, estes tipos florais de mel 

possuem conteúdos médios de cinzas diferentes. 

7 .4.1. Materiais e Métodos 

7.4.1.1. Materiais 

Amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja, escolhidas aleatoriamente do 

plano amostral descrito no capítulo 4. Foram empregados também papéis de filtro de 

microfíbra de vidro de marca CELM. 

7.4.1.2. Métodos 

Termogravimetria 

As curvas TG/DTG das amostras de mel foram obtidas usando uma termobalança 

TGA-51, de marca Shimadzu, atmosfera dinâmica de ar sintético (50mL/min.) e massas de 

25,0 ± 2,0 mg, cadinho de alumina de 150 µL, papel de microfíbra de vidro e taxas de 

aquecimento de 5 e 1 0ºC/min. 
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Gravimetria 

Os conteúdos de cmzas das amostras de méis foram determinados pelo método 

gravimétrico nº 920.181 da Associação Oficial de Químicos Analíticos (AOAC, 2000). 

7.4.2. Planejamento Completamente Aleatorizado em Blocos (PCAB) 

Para a realização do planejamento completamente aleatorizado foram inicialmente 

escolhidas ao acaso uma amostra de mel de eucalipto e uma amostra de mel de laranja 

constituindo-se desta forma dois blocos. 

Para a comparação com o método oficial (gravimetria) dois conjuntos de ensaios 

termogravimétricos do planejamento fatorial que produziram conteúdos médios de cinzas 

menores do que 0,6% foram usados, considerando-se que méis florais normalmente tem 

conteúdos de cinzas abaixo deste valor. Os outros conjuntos de condições de análise do 

planejamento fatorial resultaram em conteúdos de cinzas bem acima de 0,6%. 

Em seguida, foi aplicado um planejamento completamente aleatorizado para os 

conteúdos de cinzas de amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja obtidos pelos três 

métodos analíticos, o qual é apresentado na Figura 7.11. 
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Figura 7.11. Diagrama esquemático do planejamento completamente aleatorizado em blocos 
aplicado para a determinação de cinzas em méis de eucalipto e laranja. 

7.4.3. Análise Estatística 

Para determinar quaisquer diferenças significativas entre os conteúdos médios de 

cinzas obtidos pelos métodos termogravimétricos e a gravimetria foi realizada uma análise de 

variância (ANOV A) e aplicado um teste de médias de faixa múltipla (Tukey). Novamente, 

toda a análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote estatístico Statistica and 

Statistica fudustrial System [Statsoft, fuc. (1995), Tulsa, USA]. 
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7.4.4. Resultados e Discussão 

Para detectar quaisquer diferenças entre os conteúdos médios de cinzas obtidos sob as 

condições dos ensaios termogravimétricos (TG3 e TG4) e pela gravimetria para méis de 

eucalipto e laranja foi aplicado um planejamento completamente aleatorizado em blocos 

(PCAB). Estes méis, como já foi descrito anteriormente, apresentam conteúdos de cinzas bem 

diferentes (méis de laranja com baixos valores e méis de eucalipto com valores mais altos). Os 

experimentos foram realizados em duplicata para obter uma estimativa do erro. Os conteúdos 

médios de cinzas são apresentados na Tabela 7.8 e os resultados da análise de variância 

(ANOV A) correspondente são mostrados na Tabela 7.9. 

Tabela 7.8. Conteúdos médios de cinzas ± desvios-padrão de méis de eucalipto e laranja 
obtidos para o planejamento completamente aleatorizado em blocos. 

Métodos Amostras de Mel 

Analíticos Eucalipto Laranja 

TG3 ª 0,368 ± 0,015 0,074 ± 0,005 

TG4 ª 0,456 ± 0,016 0,145 ± 0,005 

Gravimetria 0,361 ± 0,015 0,078 ± 0,005 

ª ensaios termogravimétricos descritos na Tabela 7.6. 

Os resultados da análise de variância (ANOVA) apresentados na Tabela 7.9 

mostraram que existem diferenças significativas (p=0,000) entre os conteúdos de cinzas das 

amostras de mel determinados pelos métodos termogravimétricos e gravimetria (Figura 7.12). 
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Tabela 7.9. Análise de variância (ANOVA) para o planejamento completamente aleatorizado 
em blocos para os conteúdos de cinzas de méis de eucalipto e laranja. 

Causa de Graus de Soma de Quadrado Fobs Valor dep 

Variação Liberdade Quadrados Médio 

Métodos 2 0,017059 0,008529 57,66 3 0,000 
Analíticos 

Blocos 1 0,263227 0,263227 1779,56 ª 0,000 
(fontes florais) 

Erro 8 0,001183 0,000148 

Total 11 0,281469 

ª significativo no nível de 95% de confiança. F crit(o.os;2.s) = 4,46 e F crit (o.os; 1,s) = 5,32 
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Figura 7.12. Conteúdos médios de cinzas obtidos pelos métodos termogravimétricos e 
gravimetria para méis de eucalipto e laranja. 

Comparações múltiplas entre as médias (teste-Tukey) no nível de 95% de confiança, 

mostraram que o método termogravimétrico realizado à taxa de 1 0ºC/min (TG4) produziu 

conteúdos médios de cinzas maiores do que aqueles encontrados pela gravimetria para as 

amostras de méis de eucalipto e laranja (Figura 7.12 e Tabela 7.8). Entretanto, os conteúdos 

médios de cinzas determinados pelo método termogravimétrico realizado à 5ºC/min (TG3) 
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foram concordantes com aqueles obtidos pela gravimetria para as duas fontes florais (Figura 

7.12 e Tabela 7.8). Foi observado também um efeito de bloco altamente significativo 

(p=0,000), enfatizando desse modo, a eficácia do planejamento em bloco para a comparação 

de métodos analíticos termogravimétricos e gravimétrico, já que a variabilidade nos conteúdos 

de cinzas de méis está geralmente associada com sua origem floral (Crane, 1975 e 1990; Abu

Tarbousch, Al-Kahtani e El-Sarrage, 1993; El-Sherbiny e Risk, 1979). 

De um modo geral pode-se sugerir que os resultados do planejamento completamente 

aleatorizado em blocos mostraram que somente o método termogravimétrico realizado com 

taxas de aquecimento de SºC/min e o papel de microfibra de vidro (TG3) apresentam 

conteúdos médios de cinzas concordantes com aqueles determinados pelo método oficial 

gravimétrico. Desta forma, pode-se sugerir a utilização da termogravimetria como um método 

alternativo à gravimetria para a determinação dos conteúdos de cinzas de amostras de méis 

florais considerando-se que esta técnica permite a análise deste parâmetro físico-químico em 

um amplo intervalo de variação. 

7.5. Comparação da Variabilidade dos Métodos Termogravimétrico e Convencional para 

a Determinação de Cinzas em Mel 

Normalmente, as variabilidades dos processos analíticos são comparadas em termos de 

coeficiente de variação. No entanto, o coeficiente de variação só é útil para tal finalidade 

quando o desvio-padrão é diretamente proporcional à média. Para alguns processos, o desvio

padrão eleva-se com o aumento gradual da média e ocasionalmente ele está relacionado ao 

tipo de material, sugerindo um efeito de matriz. Desta forma, recomenda-se que a comparação 

das variabilidades dos processos analíticos seja feita utilizando o desvio-padrão ou a variância. 
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Na literatura, vários testes são indicados para comparar variâncias. No entanto, para a 

comparação de métodos analíticos recomenda-se o emprego do teste-F (Wernimont, 1985). 

Em vista disso, neste estudo foram comparadas as variabilidades dos métodos analíticos 

termogravimétrico e gravimétrico para a determinação de cinzas em amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja. 

7.5.1.Materiais e Métodos 

7.5.1.1. Materiais 

Foram utilizadas para o estudo 10 amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja, 

que foram escolhidas aleatoriamente do plano amostral apresentado no capítulo 4. 

7.5.1.2. Métodos 

Termogravimetria 

As curvas TG/DTG das amostras de mel foram obtidas usando uma termobalança 

TGA-51, de marca Shimadzu, atmosfera dinâmica de ar (50mL/min.) e massas de 25,0 ± 2,0 

mg, cadinho de alumina de 150 µL, papel de microfibra de vidro e taxas de aquecimento de 

5ºC/min. 

Gravimetria 

Os conteúdos de cmzas das amostras de méis foram determinados pelo método 

gravimétrico nº 920.181 da Associação Oficial de Químicos Analíticos (AOAC, 2000). 
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7.5.2. Análise Estatística 

Para facilitar a interpretação dos resultados os conteúdos de cinzas são apresentados 

como a média± desvio-padrão. A comparação entre as variâncias combinadas (Sp2
) de cada 

um dos métodos analíticos foi realizada pela aplicação de um teste-Fapropriado e pelo cálculo 

de intervalos de confiança para os desvios-padrão combinados (Sp) no nível de confiança de 

97,5%. Novamente, toda a análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote 

estatístico Statistica and Statistica Industrial System [Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, USA]. 

7.5.3. Resultados e Discussão 

Para realizar a comparação entre as variabilidades dos métodos analíticos 

termogravimétrico e gravimétrico foram realizadas duas determinações do conteúdo de cinzas 

para cada amostra de mel para cada método e os resultados são apresentados na Tabela 7.1 O. A 

análise dos dados mostrados nesta Tabela 7.1 O indicou uma boa concordância entre os 

conteúdos médios de cinzas bem como os desvios padrão obtidos pelos dois métodos para as 

amostras de méis de eucalipto e laranja. 

Neste trabalho, a comparação entre as variabilidades dos métodos termogravimétrico e 

gravimétrico foi realizada pelo teste-F usando os desvios-padrão combinados mostrados na 

Tabela 7.11. A razão F observada de 1,29 sugeriu que no nível de confiança de 95% não 

existem diferenças significativas entre as variabilidades destes métodos analíticos para a 

determinação do conteúdo de cinzas em amostras de méis florais, já que as amostras 

analisadas compreendem um amplo intervalo de variação. 
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Tabela 7.10. Médias e desvios-padrão dos conteúdos de cinzas obtidos pela termogravimetria 
e gravimetria para amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja. 

Fonte Método Analítico 
Floral do 

Mel Termogravimetria Gravimetria 

média desvio-padrão réplicas média desvio-padrão réplicas 

eucalipto 0,3685 0,0148 2 0,3614 0,0154 2 

eucalipto 0,3206 0,0194 2 0,3191 0,0187 2 

eucalipto 0,3418 0,0153 2 0,3416 0,0254 2 

eucalipto 0,3349 0,0156 2 0,3372 0,0133 2 

eucalipto 0,4184 0,0153 2 0,4256 0,0134 2 

eucalipto 0,3839 0,0010 2 0,3816 0,0151 2 

eucalipto 0,3690 0,0157 2 0,3659 0,0146 2 

eucalipto 0,3737 0,0147 2 0,3674 0,0073 2 

eucalipto 0,4024 0,0156 2 0,4017 0,0053 2 

eucalipto 0,3556 0,0188 2 0,3585 0,0119 2 

laranja 0,1197 0,0003 2 0,1182 0,0124 2 

laranja 0,0890 0,0041 2 0,0884 0,0023 2 

laranja 0,1230 0,0163 2 0,1180 0,0081 2 

laranja 0,1234 0,0021 2 0,1185 0,0062 2 

laranja 0,1231 0,0174 2 0,1165 0,0136 2 

laranja 0,1176 0,011 2 0,1206 0,0103 2 

laranja 0,0774 0,0003 2 0,0782 0,0048 2 

laranja 0,1215 0,0146 2 0,1246 0,0068 2 

laranja 0,0837 0,0241 2 0,0789 0,0167 2 

laranja 0,0978 0,0121 2 0,1034 0,0153 2 



7. Dderminação de Umidade e Cinzas em Mel pela Termogravimetria 198 - - --~--------- -~e.---- ----'"-----------------

Tabela 7.11. Comparação dos desvios-padrão combinados dos métodos analíticos 
termogravimétrico e gravimétrico para a determinação de cinzas em mel pelo teste-F 

Métodos Analíticos 

Termogravimetria 0,00022 

Gravimetria 0,00017 

* s1gmfícativo quando F obs > F cnt (20,20;0,9s)= 2,98 

Sp 

0,0148 

0,0130 

Razão Fobs * 

0,00022 I 0,00017 = 
1,29 

Os intervalos de confiança para os desvios-padrão combinados da termogravimetria e 

do método oficial apresentados na Tabela 7.12, concordam com a razão F apresentada na 

Tabela 7.11, pois estes se sobrepõem quase que totalmente. 

Tabela 7.12. Desvio-padrão combinado (Sp) e intervalos de confiança para os desvios-padrão 
combinados no nível de 95% de confiança dos métodos analíticos termogravimétrico e 
gravimétrico para a determinação de cinzas em mel. 

Métodos Analíticos 

Termogravimetria 

Gravimetria 

Sp 

0,0148 

0,0130 

Intervalo de Confiança 

0,0113 - 0,0214 

0,0099 - 0,0188 

Assim, pode-se sugenr que não existem diferenças significativas entre as 

variabilidades dos métodos termogravimétricos e oficial para a determinação de cinzas em 

amostras de mel floral e a termogravimetria poderia ser utilizada como um método alternativo 

à gravimetria para esta determinação. 
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7.6. Otimização de um Método Termogravimétrico para a Determinação de Umidade em 
Mel 

O teor de umidade no mel está diretamente relacionado com a estação do ano em que 

se faz a coleta e com o grau de maturação obtido pelas abelhas na colméia. Esse parâmetro é 

extremamente importante para avaliar a vida útil desse produto durante a sua estocagem. Os 

baixos teores de umidade estendem a sua conservação, enquanto que os teores elevados 

induzem à fermentação e à granulação (Crane, 1975 e 1990). 

A crescente variedade e disponibilidade de mel no mercado nacional incentiva a 

pesquisa de novos métodos de controle de qualidade que sejam executados mais rapidamente, 

de fácil manuseio e que apresentem maior confiabilidade em relação aos resultados. 

A determinação de umidade em alimentos é normalmente considerada um 

procedimento analítico simples. No entanto, este tipo de determinação envolve muitas 

complexidades e os métodos existentes para a sua avaliação são raramente absolutos. De um 

ponto de vista econômico, a determinação rápida e confiável deste parâmetro físico-químico é 

imprescindível (Vlachos e Karapantsios, 2000) 

A legislação em vigor para mel (Brasil. Ministério da Agricultura e Abastecimento. 

Instrução Normativa n. 11, 2000) estabelece métodos oficiais para a avaliação de parâmetros 

físico-químicos oriundos do CODEX ALIMENTARIUS (1993). O teor de umidade do mel é 

mensurado pelo método refratométrico de Chataway, que estabelece uma relação da medida 

do índice de refração com a porcentagem de umidade, num intervalo de 13 a 25 %. Esta 

técnica é considerada como um método indireto de medida do conteúdo de umidade. Para 

méis cristalizados, a Comissão Européia de Mel (EHC) sugere um pré-tratamento da amostra 
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que consiste na dissolução dos cristais em banho-maria à 50ºC (Bogdanov, Martin e Lüllman, 

1997). 

A secagem desempenha um papel essencial na tecnologia de alimentos mostrando um 

crescente interesse devido ao aumento das exigências na qualidade do produto. Para melhor 

controlar e otimizar os processos de secagem, vários métodos analíticos tem sido 

desenvolvidos para determinar o conteúdo de umidade com maior confiabilidade (Heinze e 

Isengard, 2001; Isengard, et. ai., 2001; Vlachos e Karapantsios, 2000; De Caro, Aichert e 

Walter, 2001; Mathlouthi, 2001; Knõchel, Daschner e Tau te, 2001 ). Os métodos mais 

amplamente reconhecidos para determinação de umidade em alimentos são os métodos em 

estufa, que baseiam-se no cálculo do teor de umidade pela perda de massa do alimento sob 

secagem à temperatura controlada (Vlachos e Karapantsios, 2000). Estes métodos, embora 

simples são demorados, o tempo de secagem podendo durar horas. 

Recentemente, os tempos de análise destes métodos têm sido diminuídos pelo uso de 

técnicas mais rápidas com princípios de aquecimento mais eficientes, como a secagem por 

infravermelho. Tais técnicas, no entanto, aumentam o risco de decomposição com formação 

de material volátil e em alimentos ricos em açúcar pode ocorrer a formação de crosta. Isto 

dificulta a eliminação da água e interfere nos resultados (Heinze e Isengard, 2001, 

Nielsen, 1994 ). Apesar disso, é possível ajustar as condições de análise para um determinado 

produto, desde que as perdas de massas medidas correspondam ao conteúdo de umidade 

mensurado por outro método analítico (Heinze e Isengard, 2001 ). 

A termogravimetria, embora possua um princípio de secagem semelhante ao da 

secagem por infravermelho tem sido pouco explorada na literatura para a determinação de 

umidade em alimentos. Em vista disso, este trabalho teve como objetivo avaliar esta técnica 

como um método analítico alternativo para a determinação de umidade em amostras de mel. 
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7.6.1. Aplicação de Planejamento Fatorial Fracionário 25--1 à Determinação de Umidade 

em Mel pela Termogravimetria 

Em virtude da escassez de informações na literatura sobre a aplicação desta técnica 

para a determinação do conteúdo de umidade em mel e para definir as condições 

experimentais realizou-se uma triagem das variáveis relevantes para o desenvolvimento de um 

método analítico a partir da aplicação de um planejamento fatorial fracionário 25
-
1

. Neste 

planejamento foi investigada a influência das variáveis experimentais estado fisico da amostra, 

taxa de aquecimento, vazão de gás, papel de microfibra de vidro e massa de amostra nos 

conteúdos de umidade de mel determinados pela TG/DTG. 

7.6.1.1. Materiais e Métodos 

7 .6.1.1.1.Materiais 

Para o estudo foram utilizadas duas amostras de mel nos estados líquido e cristalizado, 

descritas no plano amostral apresentado no capítulo 4 e papéis de microfibra de vidro de 

marca Whatmann. 

7 .6.1.1.2. Métodos 

Termogravimetria 

As curvas TG/DTG foram obtidas utilizando-se uma termo balança, modelo TGA-50, de 

marca Shimadzu, empregando-se atmosfera dinâmica de ar e cadinho de alumina (150µL), na 
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faixa de temperatura entre 25 - 200º C. As demais condições experimentais foram definidas de 

acordo com os níveis escolhidos para o planejamento fatorial fracionário . 

Re(ratometri.a 

O conteúdo de umidade foi determinado pelo método refratométrico da AOAC (2000) -

método 969.38b para amostras líquidas e pelo método da Comissão Européia de Mel (EHC) 

(Bogdanov, Martin e Lüllman, 1997) para amostras cristalizadas com dissolução dos cristais 

em banho-maria à 50ºC em um refratômetro de Abbé termostatizado à 20 º C. 

7.6.1.2. Planejamento Experimental 

Planeiamento Fatorial Fracionário 25
-
1 

As curvas TG/DTG foram obtidas em ordem aleatória para todas as combinações dos 

fatores investigados no planejamento fatorial. 

A matriz de planejamento foi obtida através da relação geradora: 

5= 1234 

Os efeitos para este tipo de planejamento foram calculados por: 

L = (R+) - (K) = contraste 

onde R+ e R- são as diferenças das médias dos níveis (+) e (-), respectivamente, dos 

dezesseis valores envolvidos. As variáveis experimentais e os seus respectivos níveis são 

descritos na Tabela 7.13 . 
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Tabela 7.13. Planejamento fatorial fracionário 2 5
-
1 para a determinação do conteúdo de 

umidade em mel. 

Fatores 

(1) Estado fisico da amostra 

(2) Taxa de aquecimento (º C/min) 

(3) Vazão de gás (mL/min) 

(4) Papel de microfibra de vidro 

(5) Massa de amostra (mg) 

7.6.1.3. Resultados e Discussão 

Nível(-) 

Líquido 

2,5 

10 

Sem 

10 

Nível(+) 

Cristalizado 

20 

50 

Com 

18 

As curvas TG/DTG das amostras de mel líquido e cristalizado são apresentadas na 

Figura 7.13-a e 7.13-b, respectivamente. A eliminação total de umidade para as duas amostras 

foi considerada como a perda de massa registrada entre a temperatura ambiente e 1 70°C e 

caracterizada como a primeira etapa da decomposição térmica. 

Neste trabalho foram investigadas as variáveis massa e estado físico da amostra, papel 

de microfibra de vidro, taxa de aquecimento e vazão de gás por um planejamento fatorial 

fracionário 25
-
1 que é uma meia fração de um planejamento fàtorial completo 25

. 
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Figura 7.13. Curvas TG/DTG da eliminação de umidade das amostras de mel (a) 
líquida e (b) cristalizada . 

A resposta do planejamento foi dada como a diferença entre os teores de umidade 

determinados por refratometria e os encontrados pela termogravimetria, para facilitar a 

interpretação dos efeitos. Os teores de umidade determinados por refratometria ( em duplicata) 
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foram de 16,00 ± 0,01 e 17,20 ± 0,01 , respectivamente. A matriz de planejamento é 

apresentada na Tabela 7.14. 

Tabela 7.14. Matriz de planejamento para o fatorial fracionário 25
•
1 para a determinação de 

umidade por termogravimetria 

Ensaios 1 2 3 4 5 Diferenças (%) 

1 - - - - + 0,33 

2 + - - - - 1,12 

3 - + - - - 1, 15 

4 + + - - + 0,95 

5 - - + - - 0,26 

6 + - + - + 1,46 

7 - + + - + 1,27 

8 + + + - - 0,03 

9 - - - + - 0,13 

10 + - - + + 0,05 

11 - + - + + 1,95 

12 + + - + - 0,76 

13 - - + + + 0,49 

14 + - + + - 0,55 

15 - + + + - 0,44 

16 + + + + + 0,09 

Os contrastes que aproximam os efeitos dos fatores são apresentados na Tabela 7.15. 
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Tabela 7.15. Estimativas dos contrastes que aproximam os efeitos. 

Contrastes Estimativas 

/1 (estado físico da amostra) -0,13 

l 2 (taxa de aquecimento) 0,28 

/ 3 (vazão de gás) -0,23 

/ 4 (papel de fibra de vidro) -0,26 

/ 5 (massa de amostra) 0,27 

/ 12 -0,62 

/13 -0,04 

/14 -0,45 

/ 15 -0,26 

L 23 -0,51 

/ 24 0,22 

/ 25 0,20 

/ 34 -0,09 

f 35 0,24 

f 45 -0,09 

A análise do gráfico de probabilidade normal apresentado na Figura 7.14 sugere que 

nos níveis investigados nenhuma das variáveis é significativa no nível de 95% de confiança. 

Em vista destes resultados o estudo de conteúdo de umidade em mel pela termogravimetria 

continuará investigando por outros tipos de planejamentos outros níveis de taxa de 

aquecimento, vazão de gás, papel de microfibra de vidro e massa de amostra para amostras de 

mel no estado líquido e cristalizado. 
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Figura 7.14. Gráfico de probabilidade normal dos contrastes que aproximam os efeitos dos 
planejamento fatorial fracionário 25

-
1

. 

7.7. Comparação dos Métodos Termogravimétrico e Refratométrico para a 
· Determinação de Umidade em Mel 

Os resultados da comparação da termogravimetria com o método oficial gravimétrico 

para a determinação de cinzas em mel sugeriram que o método termogravimétrico TG3 

(5ºC/min e papel de microfíbra de vidro) produzia conteúdos de cinzas concordantes com os 
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registrados pelo método oficial. Com o intuito de verificar se este método termogravimétrico 

poderia também ser aplicado a determinação de umidade em mel, os conteúdos de umidade de 

amostras de méis de eucalipto e laranja determinados pela TG/DTG foram comparados aos 

obtidos pela refratometria por um planejamento completamente aleatorizado em blocos. Este 

tipo de planejamento experimental foi adotado em virtude dos resultados do estudo do método 

oficial refratométrico (capítulo 6) que sugerem que os conteúdos médios de umidade destes 

tipos de mel são diferentes. 

7.7.1 Materiais e Métodos 

7.7.1.1. Materiais 

Foram utilizadas para o estudo cinco amostras de méis monoflorais de eucalipto e 

laranja, escolhidas aleatoriamente do plano amostral apresentado no capítulo 4 e também 

papéis de filtro de microfibra de vidro de marca CELM. 

7.7.1.2. Métodos 

Os métodos analíticos utilizados são descritos a seguir. 

Termogravimetria 

As curvas TG/DTG das amostras de mel foram obtidas usando uma termobalança 

TGA-51 , de marca Shimadzu, atmosfera dinâmica de ar sintético (50mL/min.) e massas de 
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25,0 ± 2,0 mg, cadinho de alumina de 150 µL, papel de microfibra de vidro e taxas de 

aquecimento de 5ºC/min. 

Refratometria 

O conteúdo de umidade foi determinado pelo método refratométrico da AOAC (2000) -

método 969.38b para amostras líquidas e pelo método da Comissão Européia de Mel (EHC) 

(Bogdanov, Martin e Lüllman, 1997) para amostras cristalizadas com dissolução dos cristais 

em banho-maria à 50ºC em um refratômetro de Abbé termostatizado à 20 º C. 

7.7.2. Planejamento Completamente Aleatorizado em Blocos (PCAB) 

Para verificar se o método termogravimétrico TG3 (5ºC/min e papel de microfibra de 

vidro) desenvolvido inicialmente para a determinação de cinzas poderia ser utilizado também 

para a obtenção dos teores de umidade, este foi comparado ao método refratométrico. Em 

seguida, foi aplicado um planejamento completamente aleatorizado em dois blocos para a 

determinação do conteúdo de umidade de amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja, 

o qual é apresentado na Figura 7.15 . 
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Figura 7.15. Diagrama esquemático do planejamento completamente aleatorizado em blocos 
aplicado para a determinação de umidade em méis de eucalipto e laranja. 

7. 7.3. Análise Estatística 

Para determinar quaisquer diferenças significativas entre os conteúdos médios de 

umidade obtidos pelos métodos termogravimétrico e refratométrico foi realizada uma análise 

de variância (ANOVA). Novamente, toda a análise estatística dos dados foi realizada usando o 

pacote estatístico Statistica and Statistica Industrial System [Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, 

USA]. 
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7.7.4. Resultados e Discussão 

Para detectar quaisquer diferenças entre os conteúdos médios de umidade obtidos sob 

as condições experimentais termogravimétricas (TG3) e pela refratometria para méis de 

eucalipto e laranja foi aplicado um planejamento completamente aleatorizado em blocos 

(PCAB). Estes méis, como já foi descrito anteriormente, apresentam conteúdos de umidade 

diferentes (méis de laranja com baixos valores e méis de eucalipto com valores mais altos). Os 

experimentos foram realizados em duplicata para obter uma estimativa do erro. Os conteúdos 

médios de umidade são apresentados na Tabela 7 .16 e os resultados da análise de variância 

(ANOV A) correspondente são mostrados na Tabela 7.17. 

Tabela 7.16. Conteúdos médios de umidade± desvios-padrão de méis de eucalipto e laranja 
obtidos para o planejamento completamente aleatorizado em blocos. 

Métodos Amostras de Mel 

Analíticos Eucalipto Laranja 

17,15 ±0,21 15,50 ± 0,14 

17,20 ± 0,28 15,50 ± 0,21 

Termogravimetria 17,55 ± 0,21 15,50 ± 0,14 

( 5ºC/min e papel) 17,40 ± 0,28 15,90 ± 0,14 

17,50 ± 0,14 15,90 ± 0,28 

17,20 ± 0,14 15,70 ± 0,00 

17,15 ± 0,07 15,60 ± 0,14 

Refratometria 17,60 ± 0,14 15,55 ± 0,07 

17,20 ± 0,14 15,95 ± 0,07 

17,70 ± 0,14 15,85 ± 0,21 
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Os resultados da análise de variância (ANOV A) apresentados na Tabela 7.17 

mostraram que não existem diferenças significativas (p=0,736) entre os conteúdos de umidade 

das amostras de mel determinados pelos métodos termogravimétricos e refratométrico (Figura 

7.16). Foi observado também um efeito de bloco significativo (p=0,000), ressaltando a eficácia 

do planejamento em blocos para a comparação dos métodos analíticos, considerando-se que a 

variabilidade nos conteúdos de umidade pode estar associada com suas origens florais (Cano 

et ai., 2001). 

Tabela 7.17. Análise de variância (ANOV A) para o planejamento completamente aleatorizado 
em blocos para os conteúdos de umidade de méis de eucalipto e laranja. 

Causa de Graus de Soma de Quadrado Fobs Valordep 
Liberdade Quadrados 

Variação Médio 

Métodos 

Analíticos 
1 0,006 0,006 0,120 0,736 

Blocos 

(fontes florais) 1 27,722 27,722 513,05 8 0,000 

Erro 37 1,999 0,054 

Total 39 29,728 

ª s1gmfi.cativo no nível de 95% de confiança. F crit(o.os; i ,37) = 4,08 
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Figura 7.16 . Conteúdos médios de umidade obtidos pela termogravimetria e refratometria 
para méis de eucalipto e laranja. 

Em vista disso, podemos sugerir que os resultados do planejamento completamente 

aleatorizado em blocos mostraram que o método termogravimétrico realizado com taxas de 

aquecimento de 5ºC/min e o papel de microfibra de vidro (TG3) apresentam conteúdos médios 

de umidade concordantes com aqueles registrados pelo método oficial refratométrico. Em 

vista dos resultados, pode-se sugerir a utilização da termogravimetria como um método 

alternativo à refratometria para a determinação dos conteúdos de umidade de amostras de 

méis florais . A sugestão da TG/DTG como um método alternativo ao refratométrico reside no 

fato desta técnica também permitir, no mesmo ensaio, a determinação simultânea de cinzas, 

além de dispensar qualquer tratamento prévio da amostra. 
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7.8. Comparação da Variabilidade dos Métodos Termogravimétrico e Refratométr·ico 

para a Determinação de Umidade em Mel 

Em vista das considerações descritas no item 7.5, neste estudo serão comparadas as 

variabilidades dos métodos termogravimétrico e refratométrico para a determinação de 

umidade em amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja aplicando-se o teste-F sobre 

os desvios-padrão combinados. 

7.8.1.Materiais e Métodos 

7.8.1.1. Materiais 

Foram utilizadas para o estudo 1 O amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja, 

escolhidas ao acaso do plano amostral descrito no capítulo 4. 

7.8.1.2. Métodos 

Os métodos analíticos utilizados são descritos a seguir. 

Termogravimetria 

As curvas TG/DTG das amostras de mel foram obtidas usando uma termobalança 

TGA-51, de marca Shimadzu, atmosfera dinâmica de ar sintético (50mL/min.) e massas de 

25,0 ± 2,0 mg, cadinho de alumina de 150 µL, papel de microfíbra de vidro e taxas de 

aquecimento de 5ºC/min. 
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Refj-atometria 

O conteúdo de umidade foi determinado pelo método refratométrico da AOAC (2000) 

- método 969.38b para amostras líquidas e pelo método da Comissão Européia de Mel (EHC) 

(Bogdanov, Martin e Lüllman, 1997) para amostras cristalizadas com dissolução dos cristais 

em banho-maria à 50ºC em um refratômetro de Abbé termostatizado à 20 ºC. 

7.8.2. Análise Estatística 

Para facilitar a interpretação dos resultados, os conteúdos de cinzas são apresentados 

como a média ± desvio-padrão. A comparação entre as variâncias combinadas (Sp2
) de cada 

um dos métodos analíticos foi realizada pela aplicação de um teste-F apropriado e pelo cálculo 

de intervalos de confiança para os desvios-padrão combinados (Sp) no nível de 95% de 

confiança. Novamente, toda a análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote 

estatístico Statistica and Statistica Industrial System [Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, USA]. 

7 .8.3. Resultados e Discussão 

Para realizar a comparação entre as variabilidades dos métodos termogravimétrico e 

refratométrico foram realizadas duas determinações do conteúdo de umidade de cada amostra 

de mel para cada um dos métodos analíticos investigados e os resultados são apresentados na 

Tabela 7.18. 
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Tabela 7.18. Médias e desvios-padrão dos conteúdos de umidade obtidos pela 
termogravimetria e pela refratometria para amostras de méis monoflorais de eucalipto e 
laranja. 

Fonte 
Método Analítico 

Floral do Termogravimetria Refratometria 
Mel 

média desvio-padrão réplicas média desvio-padrão réplicas 

eucalipto 19,90 0,14 2 20,00 0,14 2 

eucalipto 18,20 0,00 2 18,30 0,00 2 

eucalipto 17,15 0,21 2 17,20 0,14 2 

eucalipto 17,20 0,28 2 17,15 0,07 2 

eucalipto 17,55 0,21 2 17,60 0, 14 2 

eucalipto 17,40 0,28 2 17,20 0,14 2 

eucalipto 16,75 0,07 2 16,90 0,00 2 

eucalipto 18,35 0,07 2 18,35 0,07 2 

eucalipto 17,50 0,14 2 17,70 0,14 2 

eucalipto 16,50 0,28 2 16,30 0,28 2 

laranja 16,55 0,07 2 16,75 0,07 2 

laranja 15,50 0,14 2 15,70 0,00 2 

laranja 17,15 0,07 2 17,20 0,00 2 

laranja 16,00 0,14 2 16,15 0,07 2 

laranja 15,90 0,14 2 15,95 0,07 2 

laranja 16,10 0,28 2 16,15 0,07 2 

laranja 15,55 0,21 2 15,60 0,14 2 

laranja 15,50 0,14 2 15,55 0,07 2 

laranja 15,90 0,28 2 15,85 0,21 2 

laranja 19,75 0,07 2 19,50 0,00 2 
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A análise dos dados mostrados nesta tabela sugeriu uma boa concordância entre os 

conteúdos médios de umidade bem como os desvios padrão obtidos pelos dois métodos para 

as amostras de méis de eucalipto e laranja. 

Tabela 7.19. Comparação dos desvios-padrão combinados dos métodos termogravimétrico e 
refratométrico para a determinação de umidade em mel pelo teste-F 

Métodos Analíticos 

Termogravimetria 0,03625 

Refratometria 0,01500 

* s1gmficativo quando F obs > F crit (20.20;0,95) = 2,98 

Sp 

0,1904 

0,1225 

Razão Fobs * 

0,03625 / 0,01500 = 

2,42 

A razão F observada de 2,42 mostrada na Tabela 7.19 sugenu que no nível de 

confiança de 95% não existem diferenças significativas entre as variabilidades destes métodos 

analíticos para a determinação do conteúdo de umidade em amostras de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja. 

Tabela 7.20. Desvio-padrão combinado (Sp) e intervalos de confiança para os desvios-padrão 
combinados no nível de 95% de confiança dos métodos termogravimétrico e refratométrico 
para a determinação de umidade em mel. 

Métodos Analíticos Sp Intervalo de Confiança 

T ermogra vimetria 0,1904 0,1457 - 0,2750 

Refratometria 0,1225 0,0937 - 0,1769 
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Os intervalos de confiança para os desvios-padrão combinados da termogravimetria e 

do método refratométrico apresentados na Tabela 7.20, concordam com a razão F mostrada 

na Tabela 7.19, pois estes se sobrepõem quase que totalmente. Desta forma, pode-se sugerir 

que não existem diferenças significativas entre as variabilidades dos métodos 

termogravimétricos e refratométrico para a determinação de umidade em amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja e a termogravimetria poderia ser utilizada também como 

um método alternativo à refratometria para esta determinação. 

7.9. Considerações Finais sobre a Determinação de Umidade e Cinzas em Mel pela 

Termogravimetria e Métodos Convencionais 

A aplicação de planejamentos experimentais (planejamentos fatoriais e planejamentos 

completamente aleatorizado em blocos) permitiram a otimização das condições experimentais 

da termogravimetria para a determinação de umidade e cinzas em mel. Além disso, a 

variabilidade na determinação termogravimétrica do conteúdo de umidade e de cinzas de 

amostras de mel de eucalipto e laranja foi similar a encontrada nos métodos refratométrico e 

gravimétrico. A termogravimetria apresentou vantagens em relação aos 

convencionais, as quais são apresentadas na Tabela 7.21. 

métodos 

Além destas vantagens pode-se sugerir também a menor manipulação da amostra pelo 

analista e a possibilidade de determinação em um amplo intervalo de variação. 
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Tabela 7.21. Comparação entre a termogravimetria e os métodos convencionais para as 
determinações de umidade e cinzas em amostras de mel 

Características Termogravimetria Refratometria Gravimetria 

Pré-tratamento da amostra Sem Com* com 

Massa de Amostra 25 mg 1-2 g 5-10 g 

Umidade (1 h e 20 min) 30 min -

Tempo de Análise 
Cinzas ( 4 h e 30 min) - 16 h 

Determinação Simultânea 
de umidade e cinzas Slm não não 

* somente para amostras cristalizadas 
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8. Determinação da Temperatura de Tr·ansição Vítrea de Méis Monoflorais de Eucalipto 

e Laranja 

Soluções aquosas de carboidratos apresentam vários eventos térmicos dependendo da 

suas concentrações e taxas de aquecimento ou · resfriamento empregadas durante o 

experimento (Franks, 1982). Um dos mais importantes destes eventos é a transição vítrea 

(Blanshard e Lillford, 1993), isto é, a transição de uma solução concentrada em um sólido 

amorfo sob resfriamento abaixo da temperatura de transição vítrea (T g). Este tipo de transição 

pode ser observada pela calorimetria exploratória diferencial (DSC) como uma mudança da 

capacidade calorífica da amostra (~Cp) em um pequeno intervalo de temperatura, como pode 

ser observado na Figura 8.1 para uma solução aquosa de sacarose 80% (p/p) (Roos, 1995; 

Kántor, Pitsi e Thoen, 1999) . 

sacarose 80% (p/p) 

/ 
Tg(onset) = -46<>C 

/, 
Tg (endset) = -35oC \ 

-60 -40 -20 

Temperatura (ºC) 

Figura 8.1. Tg de uma solução aquosa de sacarose 80% (p/p) determinada por DSC. Tg onset 
= temperatura de transição vítrea inicial extrapolada; T g midpoint = temperatura de transição 
vítrea no ponto médio da transição e T g endset = temperatura de transição vítrea final 
extrapolada. 
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A temperatura de transição vítrea pode ser determinada de três maneiras distintas : 

como a temperatura inicial extrapolada (T g onset), temperatura final extrapolada (T g endset) e 

a temperatura no ponto médio (T g midpoint). Para a avaliação de soluções de carboidratos 

recomenda-se a utilização da temperatura no ponto médio ou Tg midpoint. Materiais amorfos 

abaixo da temperatura de transição vítrea comportam-se como vidros, isto é, encontram-se em 

um estado vítreo e acima da transição vítrea como líquidos viscosos. Acima da T g algumas 

propriedades dos materiais são alteradas; observa-se um queda da viscosidade e em virtude 

disso, os reagentes adquirem maior mobilidade e reações deteriorativas ocorrem mais 

facilmente. Além disso, recentemente na literatura, várias mudanças nas características físicas, 

químicas e/ou biológicas dos alimentos ocorrendo durante o processamento, estocagem e 

distribuição têm sido relacionadas com a temperatura de transição vítrea (Slade e 

Levine,1995; Roos,1995; Chirife e Buera,1994; Kerr et ai, 1993; Peleg,1996; Roos,1995a; 

Roos e Karel,1991 ; Roos e Himber,1994). 

A temperatura de transição vítrea é influenciada pelo conteúdo de umidade e natureza 

dos componentes amorfos presentes no alimento. A água é responsável pelo efeito de 

plasticização que diminui drasticamente à temperatura de transição vítrea. Portanto, o 

conteúdo de umidade define a localização da T g para cada tipo de soluto. Desta forma, neste 

estudo foram determinadas as temperaturas de transição vítrea de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja de algumas regiões do Estado de São Paulo, empregando-se o DSC no 

modo de resfriamento. Para definir as melhores condições experimentais do DSC para as 

amostras de mel foram investigados vários fatores instrumentais e relacionados a 

características da amostra, os quais poderiam afetar a natureza e precisão dos resultados 

obtidos por esta técnica. Após a escolha das condições de trabalho fez-se a verificação das 

características de resposta da célula DSC em relação ao eixo de entalpia (MI) e temperatura, 



_8_.D_ek_rm_i_n_a~ça_-o_da_~_em_..e...p_er_atu_r_a_d_e_T<_r_a_ns_~~ã_o_Vítr_'_e_a_d_e_M._e_ts_de_E_u_ca_lip~·-to_e_ L_ar_a_n~l/ª ______ ~227 

utilizando uma amostra padrão de índio metálico (Afírusão = 28,59 J/g e T fusão = 156,6ºC). Em 

seguida foram determinadas as temperaturas de transição vítrea das amostras de mel. 

8.1. Estudo das Condições Experimentais para a Determinação da Temperaturn de 

Transição Vítrea de Mel pelo DSC 

O DSC como qualquer outra técnica de natureza instrumental é influenciada por uma 

série de fatores instrumentais e relacionados a características da amostra. Para estudos 

utilizando o DSC no modo de resfriamento (resfriamento com auxílio de nitrogênio líquido) os 

fatores normalmente estudados são o tipo de fechamento da cápsula, a taxa de aquecimento e a 

massa de amostra. Para a avaliação da T g de amostras contendo água recomenda-se o 

emprego de cápsulas fechadas sob pressão, ao invés de cápsulas parcialmente fechadas. O 

conteúdo de umidade presente na amostra pode influenciar a temperatura de transição vítrea e 

em cápsulas parcialmente fechadas este poderia ser alterado durante o experimento. Portanto, 

todos os ensaios para as amostras de mel foram realizados em cápsulas fechadas sob pressão 

(Harwalkar e MA,1990). 

A intensidade do sinal observado na curva DSC para a transição vítrea é pequeno e 

diretamente proporcional à massa de amostra utilizada. Para obter uma maior intensidade para 

o sinal em relação ao ruído instrumental foram utilizadas massas em torno de 1 O - 12 mg . A 

Figura 8.2 ilustra este efeito. 

A taxa de aquecimento usada para o resfriamento e aquecimento da amostra durante o 

ensaio pode modificar a temperatura de transição vítrea. Taxas de aquecimento mais altas 

elevam a T g enquanto que taxas mais baixas a deslocam para temperaturas mais baixas. Se as 

taxas de resfriamento e aquecimento não são as mesmas pode ser observada uma endoterma 
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superimposta à T g, indicando uma falsa fusão. Isto está relacionado à história térmica do 

material e significa que a amostra precisa absorver mais energia para alcançar a entalpia do 

estado viscoso de maior mobilidade (Haines, 1995). 
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Figura 8.2 Curvas DSC de uma amostra de mel de eucalipto obtida em cápsula fechada sob 
pressão, com massas de (a) 2,0 mg e (b) 10,0 mg em atmosfera de hélio (50 mL/min) e taxas 

de resfriamento e aquecimento de 5ºC/min. 
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Para a determinação da temperatura de transição vítrea das amostras de mel foram 

avaliadas duas taxas de aquecimento 5 e 1 OºC/min. Para os ensaios realizados com taxas de 

aquecimento de 1 OºC/min para o resfriamento e aquecimento foi observada uma endoterma 

superimposta ao evento de transição vítrea (Figura 8.3-a). 
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Figura 8.3 Curvas DSC de uma amostra de mel de eucalipto obtida em cápsula fechada sob 
pressão, com massas de - 12,0 mg em atmosfera de hélio (50 mL/min) e taxas de resfriamento 
e aquecimento de (a)-lOºC/min e lOºC/min; (b)-5ºC/min e lOºC/min (c)-5ºC/min e 5ºC/min, 

respectivamente. 



_8_.D_ete_ rm_m_· _a~ça_-o_ da_ T._em~p_er_atu_ .r_a_d_e_Ta_r_a_n_s~~ª--º_Vítr_'_e_a_d_e_M._eu_··_,_de_E_ u_ca_lip~·-w_ e_L_ar_a_n~ifa _ _ _____ 230 

A mesma é observada também quando a amostra é resfriada a SºC/min e aquecida a 

1 0ºC/min (Figura 8.3-b ), e não é mais verificada quando se faz uso de taxas de aquecimento 

de SºC/min (Figura 8.3-c ). Considerando-se que a presença desta endoterma superimposta à T g 

é causada por um efeito de natureza instrumental e que a literatura recomenda o uso de taxas 

de aquecimento mais baixas quando se investigam soluções de carboidratos (Harwalkar e 

MA, 1990) foi escolhida a taxa de aquecimento de SºC/min para a análise das amostras de mel 

no DSC no modo de resfriamento 

8.2. Estudo da Variabilidade nas Temperaturas de Transição Vítrea de Amostras de 

Méis Monoflorais de Eucalipto e Laranja 

Recentemente, tem-se observado na literatura o interesse de muitos pesquisadores em 

classificar os méis quanto a sua origem botânica a partir de parâmetros físico-químicos,já que 

as propriedades físicas e químicas deste produto variam de acordo com as fontes florais 

utilizadas pelas abelhas (Abu-Tarbousch, AI-Kahtani e El-Sarrage, 1993 ; Mendes et al. ,1998; 

Andrade et al., 1999; AI-Khalifa e Al-Arify, 1999; Cano et al. ,2001 ). 

Cada material possui uma temperatura de transição vítrea característica. Em vista disso 

vem sendo reconhecida a significância prática desta propriedade fisica como um parâmetro 

fisico-químico capaz de governar o processamento de alimentos, propriedades do produto, 

qualidade e estabilidade (Sá e Sereno,1994). Assim, este estudo teve por finalidade estudar a 

variabilidade nas temperaturas de transição vítrea de méis monoflorais de laranja e eucalipto e 

verificar também se esta propriedade física poderia ser utilizada para caracterizar a origem 

floral destes tipos de méis. 
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8.2.1. Materiais e Método 

8.2.1.1. Materiais 

Foram usadas quinze amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja escolhidas ao 

acaso do plano amostral descritas no capítulo 4. As amostras de mel foram acondicionadas em 

frascos plásticos e mantidas a - 18ºC até a realização dos ensaios. 

8.2.1.2. Método 

Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

A temperatura de transição vítrea das amostras de mel foi determinada em uma célula 

DSC-50 de marca Shimadzu, empregando-se cápsulas de alumínio fechadas sob pressão (3 

atmosferas), atmosfera dinâmica de hélio (50 mL/min) e massas de 10 a 12 mg. O forno do 

calorímetro foi resfriado com o auxílio de nitrogênio líquido com fluxo controlado por uma 

unidade de resfriamento T AC-50 de marca Shimadzu. A taxa de aquecimento e resfriamento 

usada no DSC foi de 5ºC/min. As amostras de mel foram resfriadas da temperatura ambiente 

até aproximadamente -1 00ºC, mantidas nesta temperatura por 2 minutos e então aquecidas até 

20ºC. Para uma melhor avaliação da temperatura de transição vítrea, foram calculadas também 

as derivadas primeiras do fluxo de calor com relação a temperatura. 

8.2.2. Análise Estatística 

Os dados são apresentados como a média ± desvio padrão. Uma análise de variância 

(ANOVA) foi realizada para verificar se haviam diferenças significativas entre as 



] 

_8_. D_ete_rm_in_a~ç_ã_o_d_a_T,_em~p'-er_atu_r_a_d_e_T,_r_a_n_siç~ª--o_ Vi_ftr_e_a_d_e_M,_é_is_d_e_E_u_c_a_li~·p _to_e_L_a_ra_n-"-i.j_a ______ ____;232 

temperaturas de transição vítrea dos méis. Um teste-t foi empregado para realizar uma 

comparação de médias e foram construídos intervalos de confiança para as médias no nível de 

95% de confiança. Toda a análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote 

estatístico Statistica and Statistica Industrial System [ Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, U. S.A]. 

8.2.3. Resultados e Discussão 

As curvas DSC correspondentes ao intervalo da transição vítrea de uma amostra de mel 

de eucalipto e de uma amostra de mel de laranja são apresentadas na Figura 8.4-a e 8.4-b e as 

temperaturas de transição vítrea para as amostras de mel de eucalipto e laranja estão listadas 

na Tabela 8.1 . A partir destes dados foi observada uma diferença média de 8ºC na T g destes 

tipos de mel. 

DSC 
rrNl/ mg 

0.31 

0.22 --~ Tg OMet = ·48,SºC 
"-,, 

DSC 
rrNl/mg 

t .11 ~-

-~ Tg onset = -59,2 °c 
g O.TZ \ 

~-41.111 
E 
;:, 
6 

''\ 
:s 
8 

õ ... ,o 

-8 8.Dl \ 
~ 
-8 

\ \ 
\ 

~ , 
[ 

·D.IJB 

-O.li 

-60.00 

\~g midpoint = -4J,-6"C 

\ 
'\,_ 

......___ ... -.. --------------
T g endset = -40, 1 oc 

-!in.tt, -.ti.OU 
Tell1)Cran.-a(oC) 

·31lOII 

(a) 

~ -t.za , · Tg midpoint = -55,0 °c 
ir 

-t.31! \ 
\ 

'"---- · ----
·Ull Tg endset = •52,0 ºC 

· 11l.lO -4tl.UU 

(b) 

Figura 8.4 Curva DSC de (a) uma amostra de mel de laranja e (b) uma amostra de mel de 
eucalipto obtidas em cápsula fechada sob pressão, com massas de - 11,0 mg sob atmosfera de 

hélio (v=50 mL/min) e taxas de resfriamento e aquecimento de 5°C/min. 
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Tabela 8.1. Temperaturas de transição vítrea (T g) de amostras de méis monoflorais de 
eucalipto e laranja. 

Amostras 

De Mel 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

T g mid point (ºC) ± Desvio Padrão 

Méis de Eucalipto Méis de Laranja 

-52,95 ± 0,49 -47,85 ± 0,85 

-55,25 ± 0,21 -44,00 ± 0,28 

-53,10 ± 0,14 -43,05 ± 0,64 

-51,70 ± 0,42 -42,75 ± 0,49 

-57,75 ± 0,64 -43,60 ± 0,14 

-55,90 ± 0,28 -43,60 ± 0,42 

-54,15 ± 0,35 -47,65 ± 0,35 

-54,65 ± 0,64 -48,90 ± 0,71 

-56,55 ± 0,78 -49,10 ± 0,42 

-57,10 ± 0,14 -44,25 ± 0,49 

-57,35 ± 0,35 -44,95 ± 0,07 

-55,45 ± 0,21 -53 ,45 ± 0,07 

-52,50 ± 0,85 -53,15 ± 0,07 

-52,40 ± 0,28 -46,15 ± 0,49 

-53,55 ± 0,78 -47,15 ± 0,21 

A partir da análise do teste-F no nível de 95% de confiança apresentada na Tabela 8.2 

foi observado que a Tg de amostras de méis de laranja e eucalipto são significativamente 

diferentes. A comparação entre médias (teste-t e intervalos de confiança para as médias) 
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também mostrou que as temperaturas de transição vítrea destas fontes florais são diferentes 

{Tabela 8.3 e Figura 8.5). Os méis de eucalipto apresentaram valores para a Tg maiores do que 

os observados para os méis de laranja. 

Tabela 8.2 Análise de Variância {ANOVA) para a determinação da temperatura de transição 
vítrea por DSC de amostras de mel de laranja e eucalipto no nível de 95% de confiança. 

Fonte de Graus de Sorna de Quadrado F obs Valor dep 

Variação Liberdade Quadrados Médio 

Ongem Floral 1 956,0042 956,00 126,77 * 0,000 

Resíduo 58 437,4057 7,54 

Total 59 1.393,4098 

* significativo: Fobs < Fcrit(0,05 ; 1,58) = 4,00 

Tabela 8.3. Temperaturas médias de transição vítrea (ºC) e intervalos de confiança para as 
médias ao nível de 95% de confiança para os méis de laranja e eucalipto. 

Fontes Florais Média (ºC) Intervalo de Confiança 

eucalipto -46,7 (-47,0) - (-46,4) 

laranja -54,7 (-55 ,1) - (-54,3) 

* valor de t obs = 34,98 e tcrit = 2,048 para 28 graus de liberdade e a= 0,05 . 
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Figura 8.5. Histograma das temperaturas de transição vítrea (T 8) de méis monoflorais de 
eucalipto e laranja 

Estas diferenças podem estar relacionadas ao conteúdo de umidade já que este é 

responsável pela localização da T g e concordam com os resultados apresentados no capítulo 6 

para as diferenças observadas nos conteúdos de umidade destes tipos de mel. Desta forma, a 

partir destes resultados pode-se sugerir que a temperatura de transição vítrea destes tipos de 

méis poderia ser utilizada para caracterizá-los quanto à origem botânica. 

8.3. Estudo da Relação enh·e a Temperatura de Transição Vítrea e o Conteúdo de 

Umidade de Amostras de Méis Monoflorais de Eucalipto e Laranja 

A temperatura de transição vítrea como já foi descrito anteriormente é influenciada 

principalmente pelo conteúdo de umidade, massa molecular e a natureza dos outros 
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componentes presentes em uma dada substância (Genin e Réné, 1995; Slade e Levine, 1991 ). 

O efeito da umidade sob a temperatura de transição vítrea de alimentos tem sido descrito na 

literatura. De acordo com estes estudos, a água possui um efeito plasticizante (Slade e Levine, 

1995, Roos e Karel,1991), isto é, a maioria dos componentes de alimentos amorfos são 

miscíveis em água e portanto, a T g diminui com o aumento do conteúdo de água da amostra. 

Desta forma, este estudo teve como finalidade investigar a relação entre o conteúdo de 

umidade e a temperatura de transição vítrea de amostras de méis monoflorais de eucalipto e 

laranja. 

8.3.1. Materiais e Métodos 

8.3.1.1. Materiais 

Foram usadas quinze amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja escolhidas 

aleatoriamente do plano amostral descrito no capítulo 4. As amostras de mel foram 

acondicionadas em frascos plásticos e mantidas a - l 8ºC até a realização dos ensaios. 

8.3.1.2. Métodos 

Ca/orimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

A temperatura de transição vítrea das amostras de mel foi determinada no DSC no 

modo de resfriamento de acordo com a metodologia descrita no item 8.2.1.2. 
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Refratometria 

O conteúdo de umidade foi determinado pelo método refratométrico da AOAC (2000) -

método 969.38b para amostras líquidas e pelo método da Comissão Européia de Mel - EHC 

(Bogdanov, Martin e Lüllman, 1997) para amostras cristalizadas com dissolução dos cristais 

em banho-maria à 50ºC em um refratômetro de Abbé termostatizado à 20 ºC. 

8.3.2. Análise Estatística 

Os dados são apresentados como a média± desvio padrão. Uma análise de correlação 

entre as variáveis temperatura de transição vítrea e conteúdo de umidade foi realizada e um 

teste-t no nível de 95% de confiança foi empregado para verificar se a correlação entre estas 

variáveis era significativa. Toda a análise estatística dos dados foi realizada usando o pacote 

estatístico Statistica and Statistica Industrial System [ Statsoft, Inc. (1995), Tulsa, U.S.A]. 

8.3.3. Resultados e Discussão 

Os valores médios dos conteúdos de umidade determinados pela refratometria e das 

temperaturas de transição vítrea obtidas das curvas DSC das amostras de méis de eucalipto e 

laranja são mostrados na Tabela 8.4 e Figura 8.6. 
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Tabela 8.4. Comparação entre os valores médios de conteúdo de umidade e da temperatura de 
transição vítrea de amostras de mel de eucalipto e laranja 

Méis de Eucalipto M éis de Laranja 
Amostras 

de Mel 
Tg média (ºC) Umidade(%) Tg média (ºC) Umidade(%) 

±D.P. ±D.P. ± D.P. ± D.P. 

1 -52,95 ± 0,49 17,75 ± 0,07 -47,85 ± 0,85 16,40 ± 0,14 

2 -55,25 ± 0,21 18,15± 0,07 -44,00 ± 0,28 16,05 ± 0,21 

3 -53,10 ± 0,14 17,20 ± 0,14 -43 ,05 ± 0,64 15,55 ± 0,07 

4 -51,70 ± 0,42 17,25 ± 0,07 -42,75 ± 0,49 15,80± 0,14 

5 -57,75 ± 0,64 17,85 ± 0,07 -43 ,60 ± 0,14 16,40 ± 0,14 

6 -55,90 ± 0,28 17,90 ± 0,00 -43,60 ± 0,42 16,10± 0,14 

7 -54,15 ± 0,35 17,30 ± 0,21 -47,65 ± 0,35 16,20 ± 0,00 

8 -54,65 ± 0,64 17,60 ± 0,14 -48,90 ± 0,71 16,75 ± 0,07 

9 -56,55 ± 0,78 17,40 ± 0,28 -49 ,1 O ± 0,42 15,80± 0,14 

10 -57,1 O ± 0,14 17,90 ± 0,00 -44,25 ± 0,49 16,20 ± 0,14 

11 -57,35 ± 0,35 18,30 ± 0,00 -44,95 ± 0,07 15,70 ± 0,28 

12 -55,45 ± 0,21 18,30 ± 0,14 -53,45 ± 0,07 17,20 ± 0,00 

13 -52,50 ± 0,85 17,85 ± 0,07 -53,15 ± 0,07 17,35 ± 0,21 

14 -52,40 ± 0,28 17,85 ± 0,21 -46, 15 ± 0,49 15,65 ± 0,21 

15 -53 ,55 ± 0,78 17,00 ± 0,14 -4 7, 15 ± O ,21 15,80 ± 0,00 
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Figura 8.6. Gráfico de dispersão dos conteúdos de umidade e das temperaturas de transição 
vítrea de méis de eucalipto e laranja 

A análise da relação entre o conteúdo de umidade e a T g sugeriu uma forte correlação 

linear negativa entre estas variáveis com r = -0,916. A análise do teste-t (tcrit(58;o,os) = 1,96 < 

fobs =17,39) sugeriu que a correlação linear negativa entre estas variáveis foi significativa no 

nível de 95% de confiança. Na Figura 8.6 observa-se que, com o aumento do conteúdo de 

umidade, há uma diminuição da temperatura de transição vítrea, sugerindo um efeito 

plasticizante da água sobre os outros componentes (açúcares). Estes resultados concordam 



_8_.D_et;e_r_m_1_n_a~ça_-o_da_T._em____e_p_er_atu_r_a_d_e_T._r_an_s_~~ã_o_Vm_'_e_a_d_e_M_e_'is_d_e_E_u_c_a_lip~·-to_e_L_a_r_a_n1~a ______ __:240 

com os descritos na literatura para amostras diluídas de mel (Rubin, Wasylyk e Baust, 1990; 

Kántor, Pitsi e Thoen, 1999). 

8.4. Considerações Finais sobre a Determinação da Temperatura de Transição 

Vítrea de Méis de Eucalipto e Laranja 

Resumidamente podemos sugenr que o estudo da variabilidade da temperatura de 

transição vítrea de amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja mostrou que esta 

propriedade física pode ser usada para a caracterização da origem floral destes tipos de méis. 

A variabilidade nas temperaturas de transição vítrea destes méis monoflorais poderia ser 

explicada pelas diferenças significativas observadas nos conteúdos de umidade, já que este 

parâmetro define a localização da T g· 

A relação entre o conteúdo de umidade e a temperatura de transição vítrea destes tipos 

florais de méis indicou uma correlação linear negativa significativa no nível de 95% de 

confiança e estes resultados concordaram com os descritos na literatura para amostras diluídas 

de mel (Rubin, Wasylyk e Baust, 1990; Kántor, Pitsi e Thoen, 1999). Além disso, a 

diminuição da temperatura de transição vítrea com o aumento dos conteúdos de umidade pode 

ser explicada pelo efeito plasticizante da água sobre os outros componentes amorfos 

(açúcares) do mel. 



8. Determinação da Temperatura de Transição Vítrea de Méis de Eucalipto e Laranja 241 ----~--__._---- -~-------~~--~------

8.5. Referências Bibliográficas 

ABU-TARBOUSCH, H.M., AL-KAHTANI, H.A., EL-SARRAGE, M.S. Floral-type 

identifícation and quality evaluation of some honey types. Food Chem., v. 46, p. 13-17, 

1993 . 

AL-KHALIF A, AS., AL-ARIFY, I.A. Physicochemical characteristics and pollen spectrum 

ofsome Saudi honeys. Food Chem., v. 67, p. 21-25, 1999. 

ANDRADE, P.B., AMARAL, M.T., ISABEL, P., CARVALHO, J.C.M.F., SCABRA, R. 

CUNHA, A .P. Physicochemical attributes and pollen spectrum of Portuguese heather 

honeys. Food Chem.,. v. 66, p. 503-510, 1999. 

ASSOCIATION OF OFFICIAL ANAL YTICAL CHEMISTS (2000). Official Methods of 

Analysis of AOAC International. I 7'11
. v. II. 

BOGDANOV, S., MARTIN, P., LULLMAN, C. Harmonised Methods of the European 

Honey Commission. Apidologie, sp. iss., p. 1-59, 1997. 

BLANSHARD, J.M.V., LILLFORD, P.J. The Glassy State in Foods. Nova Iorque: 

Nottingham University Press, 1993. 

CANO, C.B., FELSNER, M.L., MATOS, J.R., BRUNS, R.E., WHATANABE, H.M., 

ALMEIDA-MURADIAN, L.B. Comparison of methods of determining moisture content 

of citrus and eucalyptus brazilian honeys by refractometry. J. Food Comp. Anal., v. 14, 

n. 2, p. 101-109, 2001. 

CHIRIFE,J., BUERA, M. Water activity, glass transition and microbial stability m 

concentrated/semimoist food systems. J. Food Sei., v. 59, p. 921-927, 1994. 

FRANKS, F. Water, a comprehensive treatise. v. 7. Nova Iorque: Plenum Press, 1982. 



_8._D_e_te_rm_ in_a---"-ç_ão_da_T._em_,p,_er_ atu __ ra_d_e_T._r_an_s~iç'--ã_o_Vi_ftr_e_a_d_e_M,_ezs_'._d_e_E_u_c_ali--"-p_to_e_ L_a_r_a--=nJ'--·a _ _ ___ ~242 

GENIN, N., RÉNÉ, F. Analyse du rôle de la trasition vitreuse dans les procédés de 

conservation agroalimentaires. J Food Eng., v. 26, p. 391- 408, 1995. 

HAINES, P .J. Thermal Methods of Analysis: principies, applications and problems. 5a. 

ed. Oxford: Chapman & Hall, 1995. 286p . 

HARWALKAR, V .R , MA, C.-Y. Thermal Analysis of Foods. la. ed. Londres : Elsevier 

Applied Science, 1990. 362p. 

KÁNTOR, Z. ; PITSI, G.; THOEN, J. Glass transition temperature of honey as a function of 

water content as determined by di:fferential scanning calorimetry. J. Agr. Food Chem., v. 

47, p. 2327-2330, 1999. 

KERR, W.L. , LIM, M.H., REID, D.S., CHEN, H. Chemical reaction kinetics in relation to 

glass transition temperatures in frozen food polymer solutions. J. Sei. Food Agr., v. 61 , 

p. 51-56, 1993. 

MENDES, E. , PROENÇA, E.B., FERREIRA, IM.P.L.V.O., FERREIRA, M.A. Quality 

Evaluation of Portuguese Hom;y. Carbohyd. Polym. , v. 37, p. 219-223, 1998. 

PELEG,M . On modeling changes in food and biosolids at and around their glass transition 

temperatura range. Crit. Rev. Food Sei, . v. 36, p. 49- 67, 1996. 

ROOS, Y. Characterization of Food Polymers using state diagrams. J. Food Eng. , v. 24, p. 

339-360, 1995. 

ROOS, Y. Glass transition - related physicochemical changes in foods . Food Teehnol., v. 

49, p. 97-102, 1995a 

ROOS, Y., KAREL, M . Plasticizing effect of water on thermal behavior and crystallization of 

amorphous food model. J. Food Sei. , v. 56, p. 38-43 , 1991. 



_8_. D_ete_rm_in_.a~ç~ã_o_d_a_Ti_e_m~ip_er_atu_r_a_d_e_T._r_an_s~·iç~ã_o_Vi_fft_e_a_d_e_M._ éls_" _d_e_E_u_ca_li.:c_.ip_to_e_L_a_r_a_,n1'-·ª- - - - - -~243 

ROOS, Y., HIMBERG, M. Nonenzymatic browning behavior, as related to glass transition 

food model at chilling temperatures. J. Agr. Food Chem., v. 42, p . 893-898, 1994. 

RUBIN, C.A., WASYL YK, J.M., BAUST, J.G. Investigation of vitrification by nuclear 

magnetic resonance and differential scanning calorimetry in honey: a model carbohydrate 

system. J. Agr. Food Chem., v. 3 8, p. 1824-1827, 1990. 

SÁ, M.M., SERENO, A.M Glass transitions and state diagrams for typical natural fruits and 

vegetables. Thermochim. Acta, v. 246, p. 285-297, 1994. 

SLADE,L., LEVINE, H. Water and the glass transition - dependence of the glass transition on 

composition and chemical structure: special implications for flour functionality in cookie 

baking. J. Food Eng., v. 24, p. 431-509, 1995. 



e 
A 
p 
, 
I 
T 
u 
L 
o 

9 

,..,, 
Consideraçoes 

Finais 



Considerações Finais 245 

9. Considerações Finais 

Neste trabalho foram desenvolvidas metodologias analíticas para a avaliação da 

temperatura de transição vítrea e determinação de umidade e cinzas em amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do Estado de São Paulo empregando-se 

técnicas de análise térmica. 

Antes de qualquer avaliação termogravimétrica foi realizado um estudo do 

comportamento térmico de padrões de carboidratos por TG/DTG, DT A e DSC. A decomposição 

térmica dos carboidratos foi caracterizada pelas etapas de desidratação (água de umidade e de 

cristalização), desidroxilação, carbonização e oxidação da matéria orgânica. Esta última etapa foi 

observada somente em atmosfera de ar. A identificação das etapas envolvidas, do intervalo de 

temperatura e dos percentuais de massa perdida correspondentes permitiram diferenciar-se as 

etapas correspondentes aos carboidratos presentes nas amostras de mel dos demais componentes. 

A comparação entre os métodos refratométricos existentes (AOAC e EHC) pela aplicação 

de um planejamento fatorial sugeriu que a cristalização interfere na medida do índice de refração. 

A aplicação do pré-tratamento (aquecimento em banho-maria até. a dissolução dos cristais) à 

amostras cristalizadas resultou em uma diminuição do conteúdo de umidade, enquanto que 

quando este pré-tratamento era usado para amostras líquidas não se observavam diferenças 

significativas no teor de umidade. Assim, pode-se dizer que o método refratométrico da 

Comunidade Européia (EHC) pode ser usado para amostras líquidas e cristalizadas, enquanto que 

o método recomendado pela AOAC é indicado somente para amostras líquidas. A escolha do 

método termogravimétrico é importante para estabelecer qual dos métodos refratométricos é o 

mais adequado para a determinação do conteúdo de umidade de amostras de mel. 
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Metodologias analíticas para a determinação termogravimétrica do conteúdo de umidade e 

de cinzas em mel foram desenvolvidas e otimizadas pela aplicação de planejamentos fatoriais e 

planejamentos completamente aleatorizados em blocos. Os resultados dos planejamentos 

experimentais sugeriram como condições mais adequadas para a determinação termogravimétrica 

destes parâmetros físico-químicos: cadinho de alumina (150 µL), taxas de aquecimento de 

5ºC/min e papel de microfibra de vidro. 

Cadinhos com maior volume mm1m1zam o efeito de borbulhamento, comum em 

alimentos ricos em açúcar quando aquecidos, além de aumentar a interação da atmosfera oxidante 

com a amostra, o que produz uma oxidação mais uniforme da matéria orgânica e 

conseqüentemente menores conteúdos de cinzas. O uso de taxas de aquecimento mais baixas 

facilitam a eliminação de umidade e diminuem os riscos de decomposição da amostra durante o 

processo de secagem. Para a determinação do conteúdo de cinzas, taxas menores favorecem a 

incineração completa da matéria orgânica, enquanto que, com o uso de taxas de aquecimento 

mais altas, os conteúdos de cinzas são superestimados. O papel de microfibra de vidro, por sua 

vez, não é normalmente utilizado pela termogravimetria, mas este permitiu uma distribuição 

uniforme da amostra em seus capilares, reduzindo assim o efeito de crosta formado pelo 

aquecimento, comum neste tipo de produto e facilitando a eliminação completa da umidade. 

Além disso, o uso deste papel de fibra de vidro auxiliou nos processos de carbonização da 

matéria orgânica obtendo-se assim a incineração completa da amostra de mel pela 

termogravimetria. 

A comparação entre os conteúdos médios de umidade e cinzas e dos desvios padrão 

combinados obtidos pelos métodos termogravimétrico e convencionais (gravimetria e 

refratometria) para amostras de méis monoflorais de eucalipto e laranja sugeriu que esta técnica 
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termoanalítica poderia ser utilizada como um método alternativo. A termogravimetria mostrou 

vantagens tais como menores quantidades de amostra, a possibilidade de analisar de modo direto 

e simultâneo dois parâmetros físico-químicos em um amplo intervalo de variação, além de 

dispensar qualquer tratamento prévio da amostra. 

O estudo da variabilidade nos conteúdos de umidade e cmzas de amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja pela aplicação de planejamento hierárquico e análise de 

variância (ANOV A) indicou que existem diferenças significativas entre estes parâmetros físico

químicos para estes tipos florais de mel. Dessa forma, o conteúdo de umidade e cinzas poderia 

ser utilizado para caracterizar a origem botânica destes tipos de méis. 

A avaliação das temperaturas de transição vítrea de amostras de méis monoflorais de 

eucalipto e laranja determinadas pelo DSC no modo de resfriamento sugeriu que esta propriedade 

física poderia ser usada para caracterizar a origem botânica destes tipos florais de mel. Além 

disso, o estudo da relação entre a temperatura de transição vítrea e o conteúdo de umidade 

indicou uma correlação linear negativa entre estas variáveis significativa no nível de 95% de 

confiança. A água presente na amostra de mel plasticiza o soluto amotfo e este efeito é acentuado 

com o aumento do teor de umidade, resultando no abaixamento da temperatura de transição 

vítrea. 
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10. Perspectivas Futuras 

Considerando-se que foram desenvolvidas metodologias analíticas para a avaliação da 

temperatura de transição vítrea e para a determinação de umidade e cinzas de amostras de méis 

monoflorais de eucalipto e laranja de algumas regiões do Estado de São Paulo e que estes 

parâmetros fisico-químicos poderiam ser utilizados para caracterizar a origem floral destes tipos 

de méis acreditamos que este trabalho seria complementado através das seguintes sugestões: 

analisar o conteúdo de umidade e de cinzas e a temperatura de transição vítrea de outros 

tipos de méis florais além dos estudados aqui pelos métodos térmicos desenvolvidos neste 

trabalho para verificar se estas metodologias poderiam ser aplicados a qualquer tipo de 

mel floral; 

utilizar estes parâmetros fisico-químicos para tentar caracterizar quanto a sua origem 

botânica outros tipos de méis florais. 
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