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Resumo

O café é uma das bebidas mais populares em todo o mundo. A sua importância 

social e económica é incontestável. Os substitutos ou sucedâneos de café consistem em 

plantas ou cereais torrados, os quais são usados para preparar um produto que, na 

presença de água quente, forma uma bebida muito semelhante ao café. Estes produtos

são procurados essencialmente pelo facto de não conterem cafeína e por serem mais 

económicos que o café. Estão maioritariamente disponíveis na forma solúvel, 

frequentemente em misturas, podendo estas conter também café em diversas 

percentagens, sempre devidamente rotuladas. Em Portugal são constituídos 

essencialmente por chicória e alguns cereais como a cevada, centeio e seus respectivos 

maltes, pelo que contribuem para o aporte energético e nutricional, com uma larga 

variedade de substâncias bioactivas importantes para o bom funcionamento do 

organismo.

Este trabalho tem como objectivo a determinação do teor em minerais essenciais 

(sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganésio e fósforo) nas marcas de café 

solúvel e sucedâneos de café (misturas com e sem café, cevada e chicória), 

comercializados na área do Grande Porto. Foi desenvolvida e implementada uma técnica 

multielementar e sequencial que apenas se encontra disponível comercialmente na 

Europa desde 2006, a Espectrometria de Absorção Atómica de Fonte Contínua e Elevada 

Resolução. Esta técnica foi usada na determinação dos elementos cálcio, magnésio, 

sódio, ferro e manganésio. A técnica de Espectrometria de Absorção atómica com 

atomização por chama foi usada para a determinação do potássio. O teor total em fósforo 

foi determinado por espectrofotometria de UV/Vis. 

Comprovou-se que as amostras de café são mais ricas em todos os minerais 

analisados (p<0,001), excepto no sódio, seguindo-se usualmente as misturas com café e 

misturas sem café. As amostras de cevada apresentam sistematicamente teores minerais 

mais baixos. Comprovou-se ainda que existe uma relação do tipo linear entre a 

concentração dos minerais magnésio, ferro, manganésio e fósforo e a percentagem de 

café nas misturas. Foi estimado o aporte nutricional, do ponto de vista mineral, promovido 

pela ingestão de uma dose de bebida (2 g de amostra/30 ml). A ingestão regular de 

sucedâneos, especialmente os que possuem café na sua composição, contribuem para o 

enriquecimento mineral da nossa dieta assim como para o bom funcionamento do 

organismo humano.

Palavras-chave: café solúvel, sucedâneos de café, minerais, HR-CS-AAS
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Abstract

Coffee is one of the most popular drinks in the world. It’s social and economical 

importance is incontestable. Coffee substitutes or surrogates are prepared from roasted 

vegetables, being used to produce a product that, in the presence of hot water, results in 

a drink similar to coffee. These products have a great acceptance because their do not 

contain caffeine and are generally cheaper than coffee. They can be commercialized in 

the form of roasted cereal or, more frequently, as soluble powders based on mixture of 

several cereals, and frequently with some percentage of soluble coffee. In Portugal, they 

are based mostly on roasted chicory and some cereals, namely barley, rye and their 

malts, thus contributing for energy and nutritional intake with a large amount of important 

bioactive substances, essential to the proper functioning of the body.

This work’s objective is to evaluate the essential minerals (sodium, potassium, 

calcium, magnesium, iron, manganese and phosphorus) in samples of soluble coffee and 

surrogates (mixtures with and without coffee, barley and chicory) commercialized in the 

Oporto metropolitan area. A multielemental and sequential technique, the High Resolution 

Continuum Source, commercial available in Europe only since 2006, was developed and 

implemented for the determination of calcium, magnesium, sodium, iron and manganese. 

Potassium was evaluated by Atomic Absorption Spectrometry with flame atomization and 

the phosphorus content was determined by UV/Vis spectrometry.

It was verified that samples with coffee are richer in all the minerals analyzed 

(p<0,001), except for sodium, followed by the mixtures with and without coffee. Barley 

samples have systematically lower mineral amounts. A linear correlation between the 

magnesium, iron, manganese and phosphorus amounts and the coffee percentage in the 

mixtures was verified. The nutritional significance of the ingestion of standard beverages 

(2g/30 ml) was calculated. The regular consumption of coffee substitutes, especially those 

with coffee in their composition, contributes for the mineral enrichment of our diet and to 

the proper functioning of the human body.

Keywords: soluble coffee, coffee surrogates, coffee substitutes, minerals, HR-CS-AAS 
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1. Introdução

1.1. Café

O caf� � uma das bebidas mais populares em todo o mundo. A sua import�ncia 

social e econ�mica � incontest�vel. O seu elevado consumo deve-se, em primeiro lugar, 

�s suas caracter�sticas sensoriais, seguido de uma diversidade de factores de natureza 

social e econ�mica. Alguns estudos recentes referem que o consumo moderado de caf� 

(cerca de 2 a 4 ch�venas por dia) confere alguns benef�cios para a sa�de humana como 

a diminui��o do risco de cancro do c�lon, cirrose e doen�a de Parkinson [1].

O caf� � o produto agr�cola economicamente mais importante no com�rcio 

internacional, movendo cerca de 35 mil milh�es de d�lares por ano, sendo superado 

apenas pelo petr�leo. � actualmente exportado por mais de 50 pa�ses, constituindo a 

principal fonte de rendimento para mais de 100 milh�es de pessoas em todo o mundo [1-

4].

O caf� comercial encontra-se maioritariamente dispon�vel em duas variedades: 

ar�bica e robusta. As bebidas de caf� s�o preparadas a partir de gr�os de caf� de uma 

das variedades mencionadas ou de uma mistura das duas. De um modo geral, os caf�s 

ar�bica s�o considerados de melhor qualidade, pelo que apresentam pre�os mais 

elevados. A variedade robusta � mais resistente a pragas e consegue desenvolver-se a 

menores altitudes mas a sua bebida n�o apresenta a fragr�ncia do caf� ar�bica, tendo 

por isso um menor valor comercial. Para al�m das diferen�as sensoriais, a sua 

composi��o qu�mica � tamb�m distinta: o caf� robusta apresenta, por exemplo, um teor 

muito superior de cafe�na, com quase o dobro do apresentado pelo caf� ar�bica [3,5,6].

O caf� est� dispon�vel ao consumidor como gr�o torrado, mo�do ou caf� sol�vel [7]. 

Este �ltimo � de prepara��o mais pr�tica e “limpa”, o que � um factor importante na 

escolha dos consumidores. Na produ��o de caf� sol�vel utiliza-se maioritariamente caf� 

robusta, uma vez que, para al�m de economicamente mais favor�vel, a taxa de extrac��o 

de s�lidos no processo de fabrica��o deste caf� � superior ao do caf� ar�bica [8].

1.2. Sucedâneos de café

Os substitutos ou suced�neos de caf� s�o plantas ou cereais torrados usados 

para preparar um produto que, na presen�a de �gua quente, forma uma bebida muito 

semelhante ao caf�. Podem ser comercializados na forma de cereal torrado para ser 

extra�do, como � o caso da cevada, mas mais frequentemente s�o comercializados na 

forma de p� sol�vel.
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Tal como nos grãos de café, estes substitutos contêm grandes quantidades de 

hidratos de carbono, proteínas e alguns compostos com actividade fisiológica, mas 

raramente contêm cafeína, o que, dependendo do consumidor, pode constituir uma 

vantagem. Para além disso são produtos mais económicos que o café. Estão 

maioritariamente disponíveis na forma solúvel, frequentemente em misturas, podendo 

estas conter também café em diversas percentagens, sempre devidamente rotuladas. A 

mistura de extractos de café com outros agentes substitutos leva a uma diferenciação 

dos produtos do ponto de vista económico, do teor em cafeína e das propriedades 

sensoriais [9-11].

O primeiro substituto de café a ser usado em grande escala foi a chicória, 

seguindo-se a cevada e o centeio. O milho e a aveia também foram usados como 

sucedâneos de café, mas em pequena escala (preferencialmente em misturas de 

substitutos). Isto deve-se ao facto de possuírem um teor relativamente elevado em 

gorduras desenvolvendo-se um aroma a ranço durante o seu armazenamento.

Ao longo de vários anos foram testados mais de cem materiais e produtos 

torrados no intuito de descobrir o substituto ideal para o café mas a maioria foi perdendo 

interesse. De um modo geral, encontram-se no mercado produtos preparados 

unicamente a partir de café, cevada e chicória ou então misturas de vários substitutos 

com proporções distintas das várias matérias-primas. 

É de realçar a importância dos substitutos de café como uma possível fonte diária 

de alguns nutrientes (hidratos de carbono, proteínas, lípidos, fibras, minerais e vitaminas) 

fundamentais para manter o bom funcionamento do organismo humano. 

2. Importância económica do café solúvel e seus sucedâneos

O sector do café solúvel cresceu rapidamente no período de 1965 a 1970 quando 

o Brasil aumentou a sua produção de café e se viu na necessidade de encontrar uma 

forma de o conservar. Inicialmente começou a usar grãos defeituosos para a sua 

produção (grãos partidos, danificados e grãos de café arábica de qualidade inferior). 

Adicionalmente, ocorreu uma redução de impostos para a exportação do café solúvel, o 

que impulsionou a sua produção. A posição dominante do Brasil como maior exportador 

de café solúvel foi alcançada no ano de 1975, paralelamente à posição de maior produtor 

de café verde a nível mundial que mantém actualmente. Para além do Brasil, 

praticamente só o Equador e a Colômbia são importantes produtores de café solúvel.

As exportações mundiais médias de café solúvel foram de 60 mil t/ano entre 1984-

1988, aumentando para os 75-80 mil t/ano entre 1989-1990, de acordo com os países 
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signatários do Acordo Internacional do Café (ICA) [12]. O comércio de café solúvel é, 

actualmente, de cerca de 150-200 mil t/ano, equivalente a 4 a 6% do comércio mundial 

de café verde em grão. 

Na tabela 1 encontram-se os dados relativos às importações e exportações de 

café na UE, nas suas diversas formas [13]. Pode-se observar que o café verde em grão é 

o produto mais importado, seguido pelo café solúvel e café torrado. Em contrapartida, as 

exportações são lideradas pelo café verde descafeinado, denotando uma forte 

implementação de indústria de descafeinização. Apesar de não produzir café verde, a UE 

exporta café torrado, principalmente para os EUA, Rússia, Ucrânia e Suíça com valores 

de 20,7%, 12,4%, 11,7% e 11,5%, respectivamente. 

Tabela 1: Importações e exportações de café pela UE no período 2005-2007 [13].

2005 2006 2007
Tipo de café 

Imp. Exp. Imp. Exp. Imp. Exp.

(1000 toneladas)

Café verde 2516,8 13,6 2665,9 14,7 2710,4 16,4

Café verde, descafeinado 2,2 84,9 2,1 89,8 1,8 90,4

Café torrado 11,2 57,1 13,4 64,5 13,7 77,9

Café torrado, descafeinado 1,1 3,1 1,4 3,6 1,4 3,8

Café solúvel 41,3 50,6 43,0 50,2 41,3 52,1

No que diz respeito ao café solúvel, nas tabelas 2 e 3 apresentam-se dados sobre 

a sua comercialização na UE com países terceiros. Verifica-se que a Rússia é claramente 

o maior importador, seguido da Ucrânia e Austrália que constituem os principais 

importadores de café solúvel produzido na UE. A quantidade de café solúvel importado 

por estes países tem vindo a aumentar nestes últimos anos, com excepção da Austrália, 

o que sugere um contínuo aumento do consumo destes produtos. Relativamente à 

importação de café solúvel verifica-se mais uma vez o domínio do Brasil e do Equador 

neste mercado, para além da Colômbia, Costa do Marfim e da Suíça (não produtor) ainda 

que em menor escala [13].

Os substitutos do café são maioritariamente cereais torrados, dos quais se 

destacam a cevada, o seu malte, chicória, centeio, trigo e milho. Apesar de existirem 

dados relativos à produção e consumo destes em todo o mundo, não existem dados 

detalhados da quantidade que é utilizada para a preparação deste tipo de bebida.
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Tabela 2: Exportação de café solúvel da UE para países fora da comunidade [13].

2005 2006 2006
País

Peso (t) % Peso (t) % Peso (t) %

Federação russa 14 812 29,3 15 218 30,3 18 266 35,5

Ucrânia 4 789 9,5 5 635 11,2 7 421 14,4

Austrália 5 792 11,4 4 502 9,0 3 628 7,0

Estados Unidos 1 779 3,5 5 038 10,0 2 659 5,2

Turquia 3 150 6,2 2 942 5,9 2 433 4,7

Suíça 1 508 3,0 2 546 5,1 1 985 3,9

Japão 1 920 3,8 1 415 2,8 1 373 2,7

Emirados Árabes Unidos 536 1,1 771 1,5 1 054 2,0

Arábia Saudita 972 1,9 928 1,9 1 028 2,0

Canadá 654 1,3 1 395 2,8 990 1,9

Israel 970 1,9 1 077 2,1 778 1,5

Croácia 492 1,0 642 1,3 737 1,4

Noruega 1 313 2,6 1 122 2,2 666 1,3

África do Sul 670 1,3 796 1,6 502 1,0

Bielorrússia 264 0,5 431 0,9 410 0,8

Outros 10 999 21,7 5 716 11,4 7 595 14,7

Total comércio externo 50 621 100,0 50 172 100,0 51 526 100,0

Tabela 3: Importação de café solúvel de países fora da comunidade [13].

2005 2006 2007
País

Peso (t) % Peso (t) % Peso (t) %

Brasil 14 191 34,2 13 405 31,2 14 403 30,3

Equador 8 625 20,9 8 657 20,1 10 000 21,1

Costa do Marfim 2 559 6,2 4 391 10,2 5 593 11,8

Suíça 5 644 13,7 5 146 12,0 5 474 11,5

Colômbia 4 295 10,4 3 899 9,1 3 869 8,1

Outros 6 027 14,6 7 472 17,4 8 140 17,1

Total comércio externo 41 340 100,0 42 970 100,0 47 480 100,0
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2.1. Dados relativos a Portugal

De acordo com o relatório europeu do café de 2007 [13], Portugal importou, em 

2005, 716 mil sacos de café verde em grão, equivalentes a 42 983 toneladas. A 

quantidade de café importado tem vindo a crescer ao longo dos anos com um aumento 

de 4% comparativamente com o ano de 2004. 

Sabendo que parte do café verde importado é exportado após torra e que existe 

também importação directa de café torrado, os dados globais de consumo, fornecidos 

pela Organização Internacional do Café (ICO) [13], encontram-se detalhados na tabela 

seguinte.

Tabela 4: Consumo total de café verde em Portugal [13].

Ano Consumo total 
(1000 sacos) Ano Consumo total 

(1000 sacos)

1964-69 288 2002 720

1970-79 292 2003 656

1980-89 325 2004 681

1990-99 609 2005 655

2000 646 2006 679

2001 745 2007 758

Na tabela 5 apresentam-se a produção e venda de substitutos de café em 

Portugal no período de 1995 a 2006 [14]. Da análise da tabela pode verificar-se que, ao 

longo do período referido, a quantidade de café torrado não descafeinado teve um 

crescimento contínuo até ao ano de 2002, tendo nos últimos anos apresentado uma

estabilização. Quanto aos substitutos com café na sua composição observa-se que os 

valores das vendas têm vindo a estabilizar ao longo do mesmo período. 

Tabela 5: Produção e venda de substitutos de café, em Portugal, no período de 1995 a 2006. 
(Fonte: Eurostat [14]).

1995 1998 2000 2002 2004 2006
Tipo 

(1000 toneladas)

Café torrado não descafeinado 23,6 27,6 29,6 33,3 31,1 31,5

Substitutos com café 3,0 3,1 2,9 2,7 2,7 3,5

Chicória e substitutos de café torrados 4,9 5,0 5,1 4,5 4,2 3,7
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Num estudo realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) [15], sobre a 

balança alimentar portuguesa (BAP), verificou-se um aumento do consumo de produtos 

estimulantes como o cacau e chocolate que, no período de 1990 a 2003 quase duplicou 

(figura 1). O aumento do consumo per capita dos produtos estimulantes deve-se 

essencialmente ao aumento, para o dobro, do consumo do cacau e chocolate, uma vez 

que o acréscimo de consumo de café, misturas e seus sucedâneos, foi no seu total 

bastante mais moderado (cerca de 10%), como se pode observar na figura 2 [15].

Figura 1: Capitação diária de produtos estimulantes consumidos em Portugal [15].

Figura 2: Estrutura e capitação diária de produtos estimulantes [15].
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3. Importância nutricional dos sucedâneos 

As referências bibliográficas salientando os benefícios do consumo moderado de 

café são cada vez maiores. Embora a cafeína possa ainda hoje ser tema de alguma 

polémica, certo é que a sua capacidade antioxidante, maioritariamente atribuída aos 

ácidos clorogénicos, constitui cada vez mais um tema de debate na comunidade médica 

e científica. Em oposição, sobre os cereais utilizados com o mesmo propósito de 

preparação de bebidas, praticamente não se encontram dados relativos à sua 

importância nutricional e/ou biológica, nem às diferenças entre eles enquanto substitutos 

do café. 

Os cereais dominam a produção agrícola mundial, sendo as principais culturas o 

trigo, a cevada, a aveia, o arroz, o milho e o sorgo [16-18]. No entanto, o consumo humano 

de cereais é de apenas metade dos valores indicados, pois os cereais são 

maioritariamente usados na alimentação de animais, no processamento industrial, em 

sementes, tendo ainda em conta o grande desperdício que existe.

Na tabela que se segue apresenta-se a composição química geral de alguns 

cereais e das raízes de chicória.

Tabela 6: Composição química geral, por peso húmido, de alguns grãos crus de cereais e 
de chicória [19].

Teor percentual (g/100g)
Tipo de cereal

Água Hidratos de carbono Proteínas Fibras Lípidos Cinzas

Cevada 14,0 68,0 12,0 5,0 2,0 2,8

Centeio 14,0 69,0 10,0 2,1 1,7 1,7

Trigo 14,0 70,0 13,0 2,0 5,0 1,7

Aveia 14,0 50,0 12,0 12,0 2,0 4,5

Milho 15,0 67,0 9,9 2,3 4,4 1,3

Chicória * 73,6 23,9 1,3 - 0,2 1,0

* Retirado de [20]

Além do seu inquestionável contributo para o aporte energético, os grãos de 

cereais têm vindo a revelar na sua constituição substâncias que evidenciam benefícios 

para a saúde humana e prevenção da doença. O ácido fítico, por exemplo, desempenha 

uma importante função prevenção do cancro, da hipercolesterolémia, da hipercalcúria e 

pedras nos rins [18]. Dietas ricas em hidratos de carbono e fibras, maioritariamente com 

origem nos cereais integrais, permitem a redução da dose de insulina ou de agentes 
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hipoglicémicos orais nos diabéticos [18]. Muitos dos nutrientes que se encontram 

presentes nos cereais, quando em quantidades adequadas, apresentam a capacidade de 

reduzir os factores de risco para doenças coronárias. Alguns destes benefícios 

nutricionais têm sido aprovados pela Food and Drug Administration (FDA) e pela 

organização internacional da saúde e nutrição [18,21-23]. De um modo geral, o 

processamento dos alimentos, incluindo o dos cereais, reduz o teor de alguns nutrientes 

que os constituem, como proteínas, hidratos de carbono entre outras substâncias [21].

3.1. Matérias-primas com maior representatividade na produção de sucedâneos

3.1.1. Chicória

A Cichorium intybus é uma espécie que pertence à família Asteraceae, nativa da 

Europa, norte e oeste Asiático, norte de África e sul da América [20,25-29]. Esta planta 

descende da chicória selvagem, a qual pode ser vista com as suas folhas azuis na beira 

das estradas (figura 3). 

Figura 3:Planta de chicória selvagem [30].

As raízes de chicória são importantes matérias-primas para a alimentação de 

animais. Ao nível industrial, a chicória é usada na produção de farinhas, inulina e 

pectinas, na preparação de diversas saladas, para além de ser usada como substituto de 

café em praticamente todo o mundo. Os extractos de chicória são adicionados a várias 

bebidas alcoólicas e não alcoólicas.
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Além do seu uso alimentar, as raízes de chicória têm sido usadas ao longo dos 

tempos como diurético, laxativo, auxiliar da digestão e sedativo leve para além de possuir 

alguns agentes hepatoprotectores nas suas sementes. Os extractos da chicória têm 

mostrado que afectam a captação de colesterol e o desenvolvimento de tumores, 

apresentando ainda propriedades anti-inflamatórias in vitro e in vivo [26,31]. Alguns estudos 

têm relacionado as suas lactonas sesquiterpénicas a alguns benefícios anti-inflamatórios 

assim como a várias actividades biológicas. Estas constituem princípios activos de várias 

plantas medicinais, tendo já sido usadas em algumas condições inflamatórias clínicas 
[28,29,31]. Um estudo realizado em voluntários humanos com uma dieta padrão de 

oligossacarídeos presentes na chicória (15 g/dia durante 15 dias) pretendeu estudar os 

efeitos de fermentabilidade e bifidogénicos destes constituintes. O estudo revelou um 

aumento significativo da população de bifidobactérias e uma profunda modificação na 

composição da flora fecal [25].

3.1.2. Cevada 

A cevada cultivada é do genus Hordeum, mais concretamente das espécies 

Hordeum vulgare L. e Hordeum distichon L.. Destas, as mais populares são as 

variedades de duas ou mais fileiras, as quais diferem entre si na forma e tamanho dos 

grãos (figura 4) [19,32].

Figura 4: Planta de cevada e suas sementes típicas, seis fileiras (A), duas fileiras (B) e 

seu malte [32-34].

Actualmente, a cevada é maioritariamente usada na indústria de bebidas como 

substituto de café e para a produção de malte e cerveja, mas também na alimentação de 

animais e aves de capoeira, dado o elevado teor enzimático que converte o amido em 



Introdu��o 

______________________________________________________________________ 11

a��cares ferment�veis [35-39].

Nos �ltimos anos, a incorpora��o da cevada na dieta humana tem vindo a 

aumentar, uma vez que � o �nico cereal que cont�m quantidades significativas de fibras 

sol�veis, de compostos bioactivos como os β-glucanos e antioxidantes como os toc�is 

(tocofer�is e tocotrien�is) [18,35,37,40]. A cevada com casca pode possuir 3 a 7% de β-

glucanos enquanto que a cevada sem casca pode atingir os 16%, tornando o seu valor 

nutricional superior e pr�ximo dos valores nutricionais do trigo e do milho [35,36].

Na ind�stria alimentar, a cevada � ainda usada em snacks de cereais, cereais de 

pequeno-almo�o, alimentos para beb�s, bolos, alguns tipos de p�o, como substitutos de 

caf� e ainda em algumas variedades de iogurte [41-43].

A cevada � de longe o melhor cereal para a produ��o de malte, dadas as suas 

caracter�sticas f�sico-qu�micas. O malte serve maioritariamente como fonte de enzimas e 

hidratos de carbono na produ��o de cerveja. Consequentemente, a maioria do malte 

produzido vai para a produ��o de bebidas alco�licas, sendo tamb�m usado na ind�stria 

alimentar como fonte de enzimas e como suced�neos de caf�. Na tabela 7 apresenta-se 

a composi��o qu�mica da cevada e do seu malte, na qual podemos concluir que os 

hidratos de carbono e prote�nas constituem os componentes maiorit�rios deste cereal. 

Comparativamente � tabela 6 verifica-se que, ap�s a torra, os gr�os de cevada sofrem 

uma redu��o significativa do teor de �gua e um ligeiro aumento do teor de hidratos de 

carbono, fibras e prote�nas. O processo de maltagem n�o parece conduzir a grandes 

altera��es, sendo apenas clara uma ligeira redu��o no teor em hidratos de carbono. 

Tabela 7: Composição química média dos grãos de cevada torrados e seu respectivo malte [19].

Componente (g/100g) Cevada torrada Malte de cevada

Humidade 3 7

Hidratos de carbono 71 64

Fibras 9 9

Prote�nas 13 14

Cinzas 2,9 2,5

L�pidos 2,1 2,3

Extracto sol�vel 55 49

No que diz respeito � produ��o de suced�neos de caf�, a cevada maltada � 

actualmente usada em maior quantidade � escala mundial, relativamente aos outros 

cereais porque o suced�neo de cevada �, muitas vezes, considerado como o mais 

saboroso de todos. Os substitutos de caf� que cont�m malte s�o maioritariamente 
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preparados a partir do malte de cevada pois são mais leves e doces, apresentando deste 

modo características sensoriais mais apelativas ao consumidor [19,32,41,44].

3.1.3. Centeio

O centeio (Secale cereale L.) (figura 5) constitui uma cultura minoritária, com 

apenas cerca de 1% da cultura mundial de cereais [45,46].

C
A B

Figura 5: Centeio (A e B) e malte de centeio (C) [32,47,48].

Na tabela 8, apresenta-se a composição química dos grãos de centeio torrados e 

do seu malte. Pela análise da tabela pode-se verificar que a sua composição química não 

varia muito da do centeio, apesar do malte apresentar um teor ligeiramente superior em 

hidratos de carbono. Comparativamente à tabela 6 pode-se concluir que, com a torra, 

ocorre no centeio uma redução significativa do teor em água, tal como na maioria dos 

cereais. No centeio torrado verifica-se ainda uma ligeira diminuição no teor de proteínas e 

um pequeno aumento no teor de hidratos de carbono. 

Tabela 8: Composição química média dos grãos de centeio torrados e seu respectivo malte [19].

Componente (g/100g) Centeio torrado Malte de centeio

Humidade 9 6

Hidratos de carbono 65 71

Fibras 7 7

Proteínas 14 11

Cinzas 2,3 2,6

Lípidos 2,0 1,9

Extracto solúvel 34 33
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O centeio é usado maioritariamente na indústria de panificação e na alimentação 

de animais. Uma quantidade muito pequena deste cereal é usada em cereais de 

pequeno-almoço, bolos e mais recentemente como ingrediente adicional a algumas 

variedades de pão, essencialmente para favorecer o teor fibras. As farinhas de centeio 

podem ser fraccionadas para produzir fracções de baixo ou elevado teor proteico. As 

baixas fracções proteicas podem ser usadas na produção de chocolates e em farinhas de 

mistura. Embaladores e processadores de carne usam algumas farinhas de centeio na 

produção de salsichas O centeio pode também consistir numa matéria-prima para a 

preparação de bebidas destiladas através do seu malte, como é o caso de alguns 

whiskies, assim como para a preparação de sucedâneos de café [16,19,32,44,45,49].

Enquanto sucedâneo do café, o centeio sempre desempenhou um papel 

importante depois da cevada, dado o seu preço acessível comparativamente aos outros 

cereais [19,32].

3.2. Composição nutricional

3.2.1. Hidratos de carbono

Os hidratos de carbono são as biomoléculas mais abundantes no planeta. As 

algas e as plantas fotossintéticas convertem cerca de 100 biliões de toneladas de dióxido 

de carbono e água em açúcares, amido, celulose, entre outros hidratos de carbono 

importantes para toda a cadeia alimentar. Na alimentação humana os hidratos de 

carbono deveriam representar cerca de 40 a 65% da energia total ingerida [50,51].

Os cereais constituem uma importante fonte de hidratos de carbono, razão pela 

qual são tão importantes na nossa dieta. O trigo, a cevada e o centeio apresentam teores 

de hidratos de carbono da ordem dos 60 a 80 g por cada 100 g de cereal, tabela 6 [19,32].

O amido é o maior componente dos grãos na maioria dos cereais e a principal 

fonte de hidratos de carbono da alimentação humana. Na cevada, o amido chega a 

representar cerca de 65% do peso do grão seco [42]. É constituído por monómeros de 

glucose unidos entre si por ligações glicosídicas. É essencialmente constituído por duas 

moléculas: a amilose (linear e helicoidal) e a amilopectina (ramificada). O amido contribui 

com 50 a 70% da energia da dieta humana, fornecendo uma fonte directa de glucose, a 

qual é essencial para o bom funcionamento e desempenho das células sanguíneas e 

cerebrais [52,53].

O amido está presente como um macronutriente em muitos alimentos e as suas 

propriedades e interacções com outros constituintes, particularmente com a água e 
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l�pidos, s�o do interesse para a ind�stria alimentar e para a nutri��o humana. De facto, a 

disponibilidade de amido tem sido considerado um factor importante no desenvolvimento 

humano, apesar de agora parecer que a resposta glic�mica ao consumo excessivo do 

amido facilmente digerido pode ser um factor de risco para algumas doen�as 

relacionadas com a dieta, nomeadamente a diabetes [37,52].

As fibras diet�ticas s�o um largo grupo de subst�ncias, maioritariamente de 

origem vegetal, que n�o s�o hidrolisadas por enzimas do intestino delgado humano. As 

principais fontes destas fibras na alimenta��o s�o os cereais, frutos e vegetais. As fibras 

apresentam v�rios efeitos biol�gicos preventivos e nutricionais, dependendo da sua 

estrutura, massa molecular, assim como da sua solubilidade e das propriedades f�sico-

qu�micas [54-56].

Um elevado consumo de fibras de cereais est� associado a uma diminui��o do 

risco de v�rios cancros e ao controlo do n�vel de glicose no sangue, o que permite 

controlar e diminuir os �ndices de diab�ticos. Alguns estudos mostram que as fibras 

diet�ticas podem influenciar o metabolismo dos �cidos biliares e do colesterol. 

Normalmente, os �cidos biliares s�o praticamente reabsorvidos na totalidade no �leo, 

sendo posteriormente transportados para o f�gado por diferentes mecanismos. Algumas 

fibras conseguem interactuar com os �cidos biliares no intestino delgado, resultando 

numa baixa reabsor��o, num aumento do transporte para o intestino grosso e, 

consequentemente, num aumento da excre��o de �cidos biliares. Uma vez que o teor 

destes compostos no organismo � limitado, um aumento da sua excre��o requer um 

aumento da s�ntese hep�tica de �cidos biliares a partir do colesterol. Este processo 

verifica-se sobretudo nos indiv�duos hipercolesterol�micos [21,35,36,41,54,55,57-59].

Os principais componentes fibrosos s�o a celulose, lenhina, hemicelulose, 

pectinas, β-glucanos e arabinoxilanos entre outros hidratos de carbono n�o diger�veis. 

� usual subdividir as fibras alimentares em duas frac��es – sol�veis e insol�veis –

sendo ambas resistentes � digest�o por enzimas alimentares do homem. A frac��o 

insol�vel apresenta usualmente efeitos ben�ficos para o tracto gastrointestinal. Por seu 

lado, as frac��es sol�veis cont�m maioritariamente pectinas, arabinoxilanos e β-

glucanos. A maioria dos cereais possuem β-glucanos na sua constitui��o, 

nomeadamente a cevada, embora os valores variem de esp�cie para esp�cie [55,60].

Os β-glucanos presentes nos cereais s�o homopolissacar�deos de glucose, 

lineares e com aproximadamente 70% de liga��es 1→4 e 30 % de liga��es 1→3. O teor 

destes compostos nos cereais varia com os antecedentes gen�ticos e com as condi��es 

ambientais [21,55,57,58,60]. Por seu lado os arabinoxilanos s�o constitu�dos por res�duos de β-
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D-xilopiranosilo, com liga��es (1→4), os quais constituem cerca de 3 a 11 % da cevada
[57,60]. Os β-glucanos, assim como os arabinoxilanos, formam solu��es viscosas em �gua 

e podem conduzir a problemas de extrac��o e de filtra��o na ind�stria de bebidas que 

derivem deste cereal [21,57,61].

Ao n�vel nutricional, v�rios estudos indicam que os β-glucanos diminuem os n�veis

de colesterol LDL (lipoprote�nas de baixa densidade) e aumenta os n�veis do HDL 

(lipoprote�nas de elevada densidade) no sangue, contribuindo para a redu��o do risco de 

doen�a coron�ria. Este facto deve-se provavelmente � sua elevada viscosidade como 

fibra sol�vel que favorece a elimina��o intestinal do colesterol e �cidos biliares. Para 

al�m disso, os β-glucanos t�m revelado tamb�m actividade anti-tumoral e anti-bacteriana 

em alguns animais [21].

Dentro das fibras sol�veis � ainda de destacar a inulina, pela sua import�ncia 

nutricional e tecnol�gica. A inulina � um constituinte natural que se encontra em mais de 

30 000 produtos vegetais (maioritariamente plantas das fam�lias Asteraceae e Graminae), 

como por exemplo alho, cebola, trigo, ra�zes de espargo e de chic�ria. De entre estes 

vegetais, a chic�ria � definida como um dos mais adequados para a produ��o de inulina 

� escala industrial dada a estabilidade das suas ra�zes e ao seu constante crescimento, 

mesmo para climas moderados. As ra�zes de chic�ria possuem cerca de 15 a 20% deste 

pol�mero [20,25-27,53,62].

A inulina pode actuar como um bom substituto de a��car e de gorduras, 

apresentando um baixo valor cal�rico. O seu uso em produtos com baixos teores 

energ�tico vindo a aumentar na Europa, EUA e no Canad�, incluindo chocolates, 

gelados, massas, produtos l�cteos como nos iogurtes, entre outros. 

A inulina actua no organismo de uma forma muito semelhante � das fibras diet�ticas 

uma vez que n�o � digerida no tracto intestinal. Assim, contribui para uma melhoria das 

condi��es de funcionamento do sistema gastrointestinal. Com base nestas propriedades, 

as ind�strias alimentares e farmac�utica t�m encontrado aplica��es para a inulina na 

produ��o de alimentos funcionais, componentes nutricionais e medicinais [25,27,63].
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3.2.2. Proteínas

As proteínas são estruturas complexas de aminoácidos. As variações na 

composição e sequência dos aminoácidos na cadeia polipeptídica condicionam a função 

biológica da proteína. O valor alimentar e a qualidade das proteínas dependem da 

natureza e da quantidade de aminoácidos essenciais e não essenciais que se encontrem 

presentes nas proteínas dos alimentos [23,50].

As proteínas são a maior fonte de material construtor para o organismo e 

desempenham funções muito importantes como constituintes estruturais das membranas 

celulares. As proteínas são responsáveis pela actividade enzimática, transporte 

molecular, nutrição, defesa celular e mobilidade. As suas funções passam ainda pela 

manutenção e reparação dos tecidos celulares, regulação de metabolismos entre outras 

funções estruturais. 

Nos cereais, as proteínas representam 8 a 15% do seu peso. As suas 

quantidades e composição afectam a sua utilização ao nível industrial. As proteínas 

maioritárias da cevada são as hordeínas e exercem uma grande influência na qualidade 

nutricional e tecnológica dos grãos de cevada. As hordeínas podem ainda ser 

subdivididas em diferentes grupos, sendo classificados quanto à sua massa molecular, 

sendo os mais comuns os grupos de hordeínas B e C (hordeínas ricas e pobres em 

enxofre, respectivamente). A grande diferença entre estes dois grupos é essencialmente 

a ausência do aminoácido cisteína no grupo C [36,49].

3.2.3. Lípidos

Os lípidos são denominados óleos ou gorduras, dependendo essencialmente do 

seu estado físico à temperatura ambiente. Estes compostos são principalmente 

constituídos por ácidos gordos e seus derivados. 

Todos os ácidos gordos possuem uma cadeia hidrogenocarbonada com um grupo 

carboxilo terminal. Os ácidos gordos diferem entre si no tamanho da cadeia e no número, 

posição e configuração das ligações duplas que os constituem, podendo ser podem ser 

saturados ou insaturados. Alguns destes ácidos gordos são considerados essenciais, 

como os ácidos linoleico e linolénico, desempenhando funções importantes no 

organismo.

Devido às suas características de polaridade, estes compostos fazem parte da 

composição das membranas celulares (fosfolípidos) juntamente com as proteínas. Os 
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lípidos são ainda responsáveis pela manutenção da temperatura corporal de todos os 

mamíferos, pois constituem uma camada de hipoderme que os protege das variações da 

temperatura externa. Os lípidos são também responsáveis pela armazenagem e 

transporte de energia. Estas moléculas lipossolúveis são ainda importantes para a 

síntese de prostaglandinas e para o transporte de vitaminas lipossolúveis [10,50,51,64].

Nos cereais os teores em lípidos são muito baixos, da ordem dos 2 a 5 g por cada 

100 g de cereal, apresentando uma composição em ácidos gordos bastante diversa [32]. 

3.2.4. Vitaminas

As vitaminas são micronutrientes essenciais ao organismo humano. Classificam-

se em lipossolúveis (A, D, E e K) ou hidrossolúveis (vitaminas B e C). 

Os cereais contribuem para a ingestão de vitaminas importantes, nomeadamente 

as do complexo B. Incluem-se nele a B1 (tiamina), B2 (riboflavina) e B6 (piridoxina), ácido 

pantoténico, niacina, biotina, ácido fólico (folato) e vitamina B12 (cobalamina). A vitamina 

B1 é importante para o bom funcionamento do sistema nervoso e de alguns músculos e 

auxilia as células no metabolismo da glucose. A vitamina B2 é necessária à síntese de 

dois cofactores enzimáticos essenciais ao funcionamento de enzimas importantes para 

as diversas vias metabólicas, a FAD e a FMN. A vitamina B2, assim como o ácido

pantoténico, favorecem o metabolismo de gorduras, açúcares e de proteínas. O ácido 

pantoténico ajuda a controlar a capacidade de resposta do corpo ao stress e é essencial 

para o metabolismo do organismo (síntese coenzima A). O ácido fólico é necessário para 

a formação de proteínas e de hemoglobina, sendo por isso usado como suplemento no 

tratamento de anemias. Esta vitamina previne as doenças cardíacas e participa no 

controlo da hipertensão. A vitamina B12 é necessária à eritropoiese, ao metabolismo dos 

aminoácidos e dos ácidos nucleicos. A cobalamina é ainda importante para um bom 

funcionamento do sistema nervoso. 

A vitamina E, lipossolúvel também se encontra presente nos cereais, constituindo 

um importante antioxidante para o cereal e para o seu consumidor, conforme será 

detalhado a seguir [32,51,65-68].
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3.2.5. Antioxidantes

Os antioxidantes são definidos como moléculas que, a baixas concentrações e 

sob condições específicas de ensaio, podem retardar e até mesmo prevenir a oxidação 

de substâncias. Os antioxidantes que se encontram naturalmente nos alimentos são de 

grande interesse para a indústria alimentar e para os consumidores de um modo geral 
[22,69]. Vários estudos epidemiológicos revelam efeitos protectores destas substâncias 

contra um vasto grupo de patologias crónicas como neoplasias, cataratas, diabetes, 

doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e inflamatórias [69].

Na indústria alimentar, os dois antioxidantes mais usados são o BHA (tert-butil -4-

hidroxianisol) e o BHT (tert-butil-4-hidroxitolueno). O uso destes compostos começa a ser 

restrito, dada a sua toxicidade e danos induzidos no ADN em alguns seres vivos [70,71].

Para além disso, vários países apresentam restrições legais ao seu uso. Com efeito, a 

procura de antioxidantes naturais de plantas tem vindo a aumentar, devido à sua maior 

segurança. Como os cereais são um dos alimentos naturais mais abundantes na nossa 

dieta, devido ao elevado teor em hidratos de carbono, têm sido alvos de vários estudos 

com o objectivo de estudar as suas características funcionais, sobretudo quanto ao seu 

teor em antioxidantes [37,71-73]. Os grãos de café verde contêm substâncias com carácter 

antioxidante, nomeadamente os ácidos clorogénicos, fenólicos e os polifenóis [35,70-72,74,75]. 

Os investigadores estão a considerar várias classes de compostos naturais como 

os tocoferóis (vitamina E), ácidos orgânicos e compostos fenólicos que derivam de fontes 

naturais ricas em antioxidantes. O elevado consumo destes compostos tem sido 

associado com a redução do risco de doenças crónicas associadas a danos oxidativos, 

nomeadamente as doenças cardiovasculares e alguns cancros. Assim sendo, o teor 

abundante destes compostos em alguns cereais como a cevada revelam que esta pode 

ser usada como uma excelente fonte natural de compostos antioxidantes que previnem 

doenças e promovem a saúde, apesar de muitos dos seus mecanismos de actuação no 

organismo ainda não serem muito compreendidos [22,23,36,37,76,77].

Os ácidos hidroxicinâmicos, frequentemente descritos como importantes 

antioxidantes do café, são também muito abundantes nos cereais. O ácido ferúlico e 

derivados são os ácidos hidroxicinâmicos mais abundantes, embora os ácidos sinápico, 

p-cumárico e o cafeico, assim como derivados do ácido benzóico, estejam presentes em 

menores quantidades [70,72]. Existem ainda outras classes de compostos fenólicos como 
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os derivados do ácido benzóico e cinâmico, quininas, flavonas, flavanonas e compostos 

aminofenólicos. 

3.2.6. Minerais

Os minerais podem ser divididos em maioritários e minoritários (elementos 

vestigiais). Os elementos maioritários (como o Na, Cl, K, Ca, P e Mg) são necessários em 

quantidade próximas de 100 mg/dia enquanto que os minoritários (como o Mn, Fe, Zn, 

Cu, Mo, e o Se) são necessários em quantidades muito menores, tipicamente menos de 

15 mg/dia. Nos últimos anos, o termo ultra-vestigiais tem sido aplicado para descrever 

elementos que são consumidos na ordem dos microgramas por dia [82-84].

A grande maioria das determinações de minerais nos alimentos e nas bebidas 

tem em vista a importância nutritiva e/ou efeitos tóxicos que esses elementos possam 

conferir a esses alimentos [4]. Alguns metais pesados como o Al, Pb, Cd e Hg são os 

elementos mais controlados nos produtos alimentares, tendo em conta a toxicidade e 

capacidade de acumulação na cadeia alimentar. Os seus níveis máximos tornaram-se 

padrões internacionais de qualidade. Quanto aos elementos essenciais e não essenciais, 

o seu valor é também muito reconhecido e possuem igualmente valores recomendados 

para os diversos produtos alimentares [85].

Os elementos minerais desempenham algumas funções essenciais no organismo 

humano, na forma de iões dissolvidos nos fluidos do organismo e como constituinte de 

moléculas essenciais. Como iões nos fluidos, permitem a regulação de muitas enzimas; 

facilitam a transferência pela membrana de nutrientes essenciais e outras moléculas; 

mantêm o equilíbrio ácido-base, a pressão osmótica, mantêm a excitabilidade nervosa e 

muscular. Em alguns casos os iões minerais são constituintes estruturais dos tecidos 

extracelulares, tais como os ossos e dentes. Muitos minerais, como o Ca, Cu, Mg, Mn, K, 

P, Zn e Fe estão envolvidos no processo de crescimento [50,84,86]. O Ca, Mg e Zn são 

também usados no tratamento de problemas cardíacos, sendo ainda responsáveis pela 

redução de insónias, ansiedade e hiperactividade [32,44,83-85,87-89].

Níveis elevados destes elementos, quer essenciais, quer não essenciais, podem 

causar anormalidades morfológicas, atraso de crescimento, aumento da mortalidade e 

efeitos mutagénicos no Homem. Uma alimentação controlada e equilibrada baseada no 

consumo moderado de todos os nutrientes é essencial contribuindo para o bem-estar e 

para a promoção da saúde [90].

Na tabela 9, apresentam-se os valores recomendados para a ingestão diária de 

alguns minerais para crianças até ao primeiro ano de idade. 
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Tabela 9: Dose diária recomendada de alguns minerais essenciais para crianças dos 0 aos 12 
meses de idade [78,82].

Mineral DDR (0-6 meses) DDR (7-12 meses)

Ca (mg) 525 525

Na (mg) 280 350

K (mg) 800 700

Mg (mg) 60 75

Fe (mg) 11 11

Mn (μg) 16* 16*

P (mg) 400 400
* Ingest�o di�ria adequada e de seguran�a 

Nas tabelas 10 e 11 apresentam-se os valores dose di�ria recomendada de 

alguns macro e microelementos, para indiv�duos adultos.

Tabela 10: Dados relativos à DDR de alguns macroelementos, para adultos [79,80].

Macroelementos (mg)

Elemento Ca P Na K Mg

% Absor��o 10-50 Elevado* Elevado* Elevado* 20-60

DDR 1000 700 1500 4700 320a.; 420b

* Superior a 40%; a Valor para Mulher adulto com 31-50 anos; b Valor para Homem adulto com 31-
50 anos

Tabela 11: Dados relativos à DDR de alguns microelementos para adultos [79,80].

Microelementos (mg)

Elemento Fe Zn Mn Cu Cr Se

% Absor��o 10-40 30-70 40 25-60 <1,0 ~70

DDR 18a ; 8b 8a ; 11b 1,8 0,9 0,025 0,055
a Valor para Mulher adulto com 31-50 anos; b Valor para Homem adulto com 31-50 anos

Os cereais constituem uma importante fonte de minerais para o Homem. Por 

exemplo, os cereais e seus derivados fornecem 44% da ingest�o di�ria de Fe (15% no 

p�o), 27% de Mg (13% no p�o), 25% de Zn (11% no p�o) e 31% de Cu (14% no p�o) [81]. 

As maiores perdas no teor destes elementos verificam-se, maioritariamente, na moagem 

e polimento dos cereais [59].
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3.2.6.1. Cálcio

Cerca de 1 a 2% do peso corporal do organismo humano é devido ao Ca, 

constituindo assim um dos minerais mais abundantes no corpo humano [88], onde 

desempenha funções fisiológicas e bioquímicas importantes. Cerca de 99% deste 

elemento encontra-se armazenado nos ossos, sendo vital para a estrutura óssea. Não 

obstante, o Ca é ainda importante para a manutenção da pressão sanguínea, da 

actividade muscular e da comunicação nervosa entre os vários tecidos [88,91-93], pela 

coagulação sanguínea, permeabilidade celular e pela activação de muitas enzimas [84].

Um consumo adequado de Ca está associado a uma redução do risco de osteoporose, 

hipertensão, cancro do cólon, pedras nos rins e da absorção de elementos tóxicos como 

o Pb. 

A quantidade de Ca no organismo é regulada pela hormona paratiróide. Quando os 

níveis de Ca são baixos, esta hormona vai controlar a cedência deste elemento dos 

ossos e dentes para a corrente sanguínea. Níveis baixos de Ca no organismo podem 

induzir raquitismo e retardar o crescimento, sendo também um sinal bioquímico de 

hiperparatiroidismo [84].

A toxicidade deste elemento manifesta-se por um aumento da concentração deste 

elemento no sangue (hipercalcemia) devido ao consumo excessivo de Ca, ou por um 

aumento da excreção renal deste elemento ao ponto de provocar calcificações nos rins. 

Níveis elevados de Ca favorecem ainda a perda de magnésio [78,83,93].

3.2.6.2. Magnésio

O Mg actua como cofactor em reacções com a ATP, sendo também essencial 

para a replicação do ADN, ARN e na síntese proteica. Este elemento ajuda na prevenção 

de pressões sanguíneas elevadas, arritmias, ataque cardíaco, asma, pedras nos rins e 

sintomas pré-menstruais. O Mg está presente transmissão neuromuscular de impulsos 

eléctricos, pelo que a sua carência pode causar dores e cãibras musculares. O Mg é vital 

para o uso adequado de Ca pelo nosso organismo. Não obstante, este mineral 

desempenha importantes funções na activação de mais de 300 enzimas, participando em 

praticamente todos os processos químicos do organismo [84,88,92-93].

A inadequação alimentar a este mineral é pouco provável, no entanto verifica-se 

que uma deficiência é condicionada pelo alcoolismo, pela perda de fluidos corporais ou 

por doenças hormonais e renais. Com efeito, uma deficiência deste elemento pode 

causar arritmias, náuseas, podendo potenciar sintomas de fadiga e acelerar a 

osteoporose e arteriosclerose. A carência de Mg pode ainda ser responsável por 
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irritabilidade e por alterações eléctricas no músculo cardíaco. Nas crianças a deficiência 

de Mg pode-se manifestar com hipotensão, hipotermia e pulso fraco [93].

Quando presente em excesso, o Mg, assim como o Ca e o Zn, causa várias 

alterações no corpo humano, incluindo distúrbios nos metabolismos energéticos e 

aumento do stress oxidativo. Tecidos com concentrações elevados de Ca e Mg podem 

influenciar a susceptibilidade de ocorrência de arteriosclerose [88].

3.2.6.3. Sódio

O Na constitui cerca de 2% do teor total de minerais do organismo. Tal como o K 

e Cl, encontra-se na forma iónica nos fluidos intra e extracelulares. 

O Na funciona como um electrólito, sendo o principal regulador do equilíbrio 

osmótico dos fluidos extracelulares, em equilíbrio com o K. É ainda necessário para o 

bom funcionamento do sistema nervoso e muscular, no equilíbrio ácido-base, bem como 

na função renal, interferindo assim na doença cardíaca, perdas de massa óssea e 

algumas doenças renais [84,92,93].

A inadequação alimentar deste alimento provavelmente nunca ocorre, pois é um 

elemento ubiquitário nos alimentos. Porém, a restrição a este elemento é necessária em 

certas patologias cardiovasculares, nomeadamente aquelas que estão relacionadas com 

problemas de hipertensão arterial, uma vez que o Na em excesso é um dos factores mais 

importantes no desenvolvimento da doença. Na presença de um excesso de Na, os rins 

reabsorvem-no preferencialmente ao Ca, favorecendo também a osteoporose. 

3.2.6.4. Potássio

O K encontra-se no interior das células na forma catiónica, constituindo o principal 

catião intracelular do organismo humano. O K auxilia a regulação das contracções 

musculares e do ritmo cardíaco, para além de favorecer a transmissão de impulsos 

nervosos por todo o organismo. Este elemento é ainda essencial para formação de 

enzimas e de proteínas e para o controlo do equilíbrio ácido-base e da pressão osmótica. 

O K é vital para a regulação da pressão sanguínea, de tal forma que alguns 

cientistas suspeitam que baixas doses diárias deste elemento podem ser responsáveis 

pelo aumento da pressão sanguínea em alguns indivíduos [84,93]. O K desempenha uma 

função catalítica no metabolismo das proteínas e dos hidratos de carbono [92].

Normalmente não se verificam deficiências deste mineral no organismo e, quando 

tal se constata, pode resultar de uma alimentação pobre em frutos e vegetais. Algumas 

irregularidades do ritmo cardíaco podem ser tidas como um clássico sinal de carência de 
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K. Com efeito pode-se verificar a acidose diabética, desidratação, vómitos prolongados e 

diarreia que podem vir a afectar o músculo cardíaco [83,84].

O excesso de K no soro humano (teores superiores a 5000 mg/dia) provoca 

alterações no equilíbrio de muitos minerais, podendo ainda causar sérios problemas 

cardíacos e renais. Evidenciam-se ainda a fraqueza muscular, dormência das mãos, pés 

e língua e pulsação baixa ou irregular [91,93].

3.2.6.5. Fósforo

O P é um componente essencial para as células, pois desempenha uma função 

crucial nos mecanismos de transferência de energia [83]. Todos os organismos vivos 

armazenam energia num processo denominado fosforilação, onde a adenosina-5-

difosfato (ADP) é convertida em adenosina-5-trifosfato (ATP) pela absorção de fosfato 

inorgânico. No Homem e nos vertebrados, o P encontra-se sob a forma de ésteres do 

ácido fosfórico, essenciais à produção de ácidos nucleícos, ADN e ARN e ainda sob a 

forma de fosfato de cálcio nos ossos. Assim, o P desempenha funções importantes, 

especialmente na estrutura óssea, onde se encontra na proporção de 1:2 para o Ca e 

cuja combinação auxilia à ao fortalecimento das estruturas ósseas do organismo. De 

facto, 85% do P presente no organismo encontra-se sob esta forma [84,93]. Este elemento 

é ainda essencial para muitas reacções químicas do organismo, uma vez que 

desempenha funções importantes no metabolismo de hidratos de carbono, lípidos e 

proteínas [92,94,95].

A deficiência deste elemento pode levar a arritmias cardíacas e disfunção 

miocárdica. A carência de P, tal como a de Ca, favorece a absorção de elementos tóxicos 

como o Pb, sendo as deficiências destes elementos aditivas [83,84,93].

Actualmente o teor de fosfatos nos alimentos, tem vindo a aumentar. O ácido 

fosfórico é responsável pelo sabor ácido de muitas bebidas, como a cola. Por outro lado, 

fosfatos e outras formas de P têm sido adicionados a diversos alimentos como 

conservantes, ou apenas como adulterante do seu sabor. Teores elevados de P 

estimulam a produção de uma hormona, a paratormona, que vai captar Ca aos ossos, o 

que pode levar ao desenvolvimento de osteoporose. Deste modo, o aumento do consumo 

de bebidas como cola, cerveja entre outros alimentos, ricos neste elemento, têm sido alvo 

de preocupação por parte de alguns autores [93].
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3.2.6.6. Ferro

No corpo humano adulto, existem 3 a 5 g de Fe, estando cerca de 80% associado 

à hemoglobina, mioglobina e citocromos, sendo fundamental para o transporte de 

oxigénio aos tecidos. O restante Fe encontra-se armazenado no fígado e baço, na forma 

de ferritina e hemossiderina [83,96]. O Fe é ainda parte integrante de várias enzimas e 

participa no desempenho cognitivo, funcionamento cerebral e na manutenção do sistema 

imunológico [84,93].

A deficiência em Fe é a deficiência mineral mais frequente no mundo, produzindo 

anemia como resultado de uma alimentação inadequada ou de hemorragias. Os sintomas 

desta patologia incluem a palidez, alterações nas unhas, fraqueza com diminuição da 

função muscular e alterações no comportamento cognitivo [78,84,85,92,93,96].

A doença por excesso de Fe é a hemocromatose, a qual consiste numa 

perturbação hereditária em que há absorção exagerada deste elemento. Nesta patologia 

potencialmente letal mas tratável, a pele adopta uma coloração bronzeada, o indivíduo 

desenvolve cirrose, cancro hepático, diabetes, insuficiência cardíaca, podendo o doente 

falecer prematuramente [83].

3.2.6.7. Manganésio

No sangue, o Mn encontra-se principalmente nos eritrócitos. No fígado encontra-

se conjugado com os sais biliares. A distribuição do Mn é elevada nos tecidos e líquidos 

do organismo, principalmente onde a actividade das mitocôndrias é superior. 

O Mn desempenha um papel importante, na medida em que activa enzimas 

implicadas em vários processos fisiológicos. A sua função está assim relacionada com a 

formação de tecidos, colesterol, proteínas, células sanguíneas, síntese de ureia, síntese 

de colagénio, metabolismo dos hidratos de carbono e gorduras, assim como na função 

cerebral e reprodutora. Alguns estudos apontam o Mn, tal como o Fe, Zn e Cu, como um 

potencial antioxidante associado à actividade da superóxido dismutase, podendo deste 

modo desempenhar um importante papel no processo de envelhecimento do indivíduo 
[84,93].

A deficiência de Mn pode levar a perda de peso, irritação de pele, vómitos, 

mudanças na cor e crescimento do cabelo. A sua deficiência pode ainda levar a uma 

diminuição do colesterol sérico e vitamina K. Constata-se ainda um aumento dos níveis 

de Ca e P no sangue para além de uma diminuição dos níveis de Se. Baixos níveis de 

Mn têm sido associados a desordens cerebrais como a epilepsia e a dificuldades na 

capacidade reprodutora [84,93].
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Por outro lado, o Mn em excesso pode causar efeitos tóxicos cuja sintomatologia 

apresenta alguns aspectos semelhantes à doença de Parkinson. O Mn pode ainda causar 

danos no ADN para além de constituir um potencial agente carcinogénico, mutagénico e 

teratogénico [83,93].

Na tabela 12 apresentam-se as composições em minerais das raízes chicória, 

centeio e cevada não torradas.

Tabela 12: Composição nutricional em minerais das raízes de chicória dos grãos de centeio e 
cevada crus, por 100 g [32].

Minerais Chicória Centeio Cevada

Ca (mg) 86,0 33,0 33,0

P (mg) 40,0 374,0 264,0

Na (mg) 18,0 6,0 12,0

Mg (mg) 13,0 121,0 133,0

K (mg) 420,0 264,0 452,0

Fe (mg) 0,9 2,7 3,6

Zn (mg) 22,0 3,7 2,8

Cu (mg) 0,14 0,5 0,5

Mn (mg) - 2,7 1,9
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4. Metodologias analíticas

4.1. T�cnicas para a determina��o de minerais

Os metais existentes nas amostras alimentares podem ser determinados por uma 

vasta gama de m�todos anal�ticos, apesar de muitos destes elementos se encontrarem 

em quantidades muito baixas. A an�lise moderna baseia-se em procedimentos de 

prepara��o de amostras eficazes, t�cnicas anal�ticas com baixos limites de detec��o, 

condi��es laboratoriais e t�cnicas limpas, boas pr�ticas laboratoriais, utiliza��o de 

procedimentos padronizados, an�lises de compara��o inter-laboratorial e utiliza��o de 

materiais de refer�ncia.

As principais t�cnicas utilizadas na monitoriza��o de elementos met�licos nos 

alimentos s�o as seguintes:

 FAAS – Espectrometria de Absor��o At�mica por Chama

 GFAAS – Espectrometria de Absor��o At�mica com Atomiza��o 

Electrot�rmica (C�mara de grafite)

 HGAAS – Espectrometria de Absor��o At�mica com Gera��o de Hidretos

 CVAAS – Espectrometria de Absor��o At�mica com Vapores Frios de Hg 

 ICP-AES – Espectrometria de Emiss�o At�mica com Plasma 

Indutivamente Acoplado

 ICP-MS – Espectrometria de Massa com Plasma Indutivamente Acoplado

 DPSAV – Voltametria de Onda Quadrada de Redissolu��o An�dica

 EDXRF – Fluoresc�ncia por Raios X de Energia Dispersiva 

 GC/NPD – Cromatografia Gasosa com Detector Nitrog�nio/F�sforo 

 FIA – An�lise por injec��o de fluxo

 UV-Vis – Espectrometria no Ultra-Violeta Vis�vel

Nas tabelas que em seguida se apresentam estabelece-se uma rela��o 

bibliogr�fica destas t�cnicas na quantifica��o de elementos met�licos. 
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Tabela 13: O ICP-AES e ICP-MS na quantificação de minerais em matrizes alimentares.

Elemento Matriz Referência /método

Sumos; extractos de sementes [97] (ICP-AES e ICP-MS)

Algas, plantas [98] (ICP-AES)

Cereais [81,99] (ICP-AES)

Chás [100-103] (ICP-AES)

Leite [88,104] (ICP-MS)

Vinho [105] (ICP-MS)

Méis [106] (ICP-MS)

Géneros alimentícios
[82,108] (ICP-MS); [107] (ICP-

AES)
Café [2,3,5,109,110] (ICP-AES)

Al, Ba, B, Ca, Co, Cu, Fe, 

Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, 

Rb, Si, Na, Sr, Sn, Ti, V, 

Zn, As, Cr, Ag, Be, Pb, 

Sb TI, U, Sr, S, Se e Hg

Cereais, frutos e vegetais [111] (ICP-MS)

Tabela 14: A FAAS na quantificação de minerais em matrizes alimentares.

Elemento Matriz Referência 

Cereal [96,113]

Géneros alimentícios [90,114]

Dieta total [115]

Farinhas [116]

Ostras e mexilhões [117]

Méis [118]

Ovos [119]

Leite e chá [88,120,121]

Ca, Cr, Se, Cd, Cl, K, Mg, N, P, 

Al, As, Au, Br, Cd, Co, Cr, Cs, 

Cu, Fe, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, 

Rb, Sb, Sc, Sn, Sr, V, Zn, W, 

Na, Ba

Café [2,122]
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Tabela 15: A HGAAS e GFAAS na quantificação de minerais em matrizes alimentares.

Elemento Matriz Referência

HGAAS

Chá [125]

Géneros alimentícios [92,124,126,127]As, Sb, Se, Zn, Hg, Te

Café [111,123]

GF-AAS

Méis [116,118,130]

Peixe [85,129,131]

Leite, chás [121,130,132]

Géneros alimentícios [130,132,133]

Vegetais [134]

Vinho [135]

Pb, Cu, Cd, Cr, Ni, Al, Mn, P

Cereais, azeite [136]

Tabela 16: Outras técnicas usadas na quantificação de minerais.

Técnica Elemento Matriz Referência

GC/NPD Fe, Cr, Pb, Cd Óleo fígado bacalhau [137]

DPSAV Zn, Cu, Pb, Cd Café, peixe [122,138,140]

FIA Ca, K Água de coco [91]

UV-Vis P, Zn, S, Al, As, Bi, Cd, Co, Cu, 
Fe, Pb, Hg, Ni, V, Zn, Te

Géneros alimentícios e não 
alimentícios

[86,95,96,141] 

ED-XRF P, S, Br Géneros alimentícios [94,130,132] 

CVAAS Hg, Cd Géneros alimentícios, águas [139,140]
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4.2. Espectrofotometria UV/Vis 

Os métodos espectrofotométricos constituem técnicas muito utilizadas e com 

bastante popularidade. A disponibilidade da instrumentação, a simplicidade dos 

procedimentos, assim como a rapidez, precisão e exactidão desta técnica torna os 

métodos espectrofotométricos muito atractivos. Por outro lado, estes métodos são mais 

económicos e simples que os espectrométricos [145].

Existem dois tipos de instrumentos UV/Vis de uso comum: o instrumento de feixo 

único e o de feixo duplo. Num espectrofotómetro de feixe simples, se a intensidade da 

radiação que atravessa a amostra varia após a calibração ou antes da leitura da 

amostra/padrão, iremos obter um erro no resultado da medição. Tal alteração pode 

ocorrer devido às flutuações na fonte de alimentação da fonte de radiação ou do detector 

ou quando o operador selecciona um comprimento de onda diferente. O 

espectrofotómetro de feixe duplo permite que a solução de branco seja lida, apenas uns 

instantes antes da leitura da amostra/padrão. Para além de tornar a técnica mais rápida, 

elimina a necessidade de monitorização manual do sinal de ruído. Deste modo, a 

exactidão e precisão do método são melhorados. Na figura 6 apresenta-se um diagrama 

esquemático desta técnica.

A luz proveniente do monocromador é dividida e direccionada por duas vias, 

através de um espelho semi-circular rotativo. Num dado momento, a luz atravessa a 

amostra, enquanto que no momento seguinte passa através do branco. Os feixes de luz 

voltam a juntar-se formando um feixe combinado que entra no detector através de um 

outro espelho semi-circular. O detector detecta intensidades de luz alternadas (do branco 

e da amostra), o que lhe permite compensar automaticamente as flutuações da fonte e do 

detector, minimizando os erros a elas associados [146,147].

Figura 6: Diagrama esquemático do espectrofotómetro de feixe duplo [146].
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A espectrofotometria UV/Vis � uma das t�cnicas mais usadas e mais acess�veis 

para a determina��o de analitos inorg�nicos como por exemplo, os fosfatos, sulfatos e 

nitratos. Outros elementos podem ser determinados por este m�todo, como descrito na 

tabela 16. Este m�todo � simples, selectivo e moderadamente sens�vel e flex�vel. O 

m�todo baseia-se na forma��o de compostos corados, recorrendo a reagentes 

espec�ficos. Os analitos em estudo absorvem a um comprimento de onda espec�fico.

Este m�todo � ainda usado na determina��o de v�rios elementos de transi��o, n�o 

sendo aplicado aos elementos alcalinos e alcalino-terrosos [84].

Esta t�cnica � muito usada na determina��o de fosfatos (m�todo de 

molibvanadato), nas mais diversas matrizes, destacando-se os cereais [21] e o caf� [2].

Por�m no caf� e seus suced�neos n�o se encontram descritos muitos estudos que 

recorrem a esta t�cnica, dada a forte implementa��o das t�cnicas de ICP e AAS nas 

matrizes alimentares.

4.3. Técnicas de AAS e de ICP

A espectrometria de absor��o at�mica (AAS) � a t�cnica mais utilizada na 

determina��o quantitativa de metais, nas mais diversas matrizes alimentares. A AAS 

consiste na absor��o da radia��o electromagn�tica por �tomos de um determinado 

elemento, num conjunto limitado e definido de comprimento de onda. A amostra � 

convertida em vapor at�mico no atomizador que depois interactuar� com a radia��o, 

constituindo esta a base do processo de medida. A AAS pode ser realizada com 

atomiza��o em chama (FAAS) ou em c�mara de grafite (GFAAS). 

A FAAS tem-se revelado, durante d�cadas, uma t�cnica not�vel pela sua 

selectividade, rapidez e custo operacional razoavelmente baixo. Apesar desta t�cnica ser 

r�pida e precisa apresenta algumas limita��es. As medi��es situam-se na ordem dos 

mg/L, contudo a necessidade de an�lises de certos elementos na ordem dos μg/L e 

mesmo a n�veis inferiores, requerem outras t�cnicas mais sens�veis. Uma forma de 

aumentar a sensibilidade da t�cnica passa pela introdu��o da amostra num tipo de 

atomizador diferente, como a c�mara de grafite (GFAAS). 

A GFAAS permite efectuar medi��es com volumes de amostra da ordem dos 10 a 

20 μL. Esta t�cnica permite ainda a an�lise directa de amostras no estado s�lido, o que 

n�o � poss�vel na chama, apesar de ser mais lenta e de necessitar de modificadores de 

matriz.

Outros dois processos est�o bem implementados e substituem a chama e a 

c�mara de grafite: a HGAAS aplica-se a um reduzido n�mero de elementos que possuam 

a capacidade de formar hidretos met�licos vol�teis, ap�s reac��o num sistema externo 
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com um agente redutor; a CVAAS � semelhante � anteriormente referida, reduz este 

elemento ao seu estado at�mico livre, que ser� posteriormente detectado sem recurso ao 

aquecimento do compartimento da amostra, uma vez que este elemento persiste � 

temperatura ambiente. As t�cnicas de HGAAS e CVAAS apresentam limites de detec��o 

muito baixos mas apenas s�o aplic�veis para alguns elementos como o Se, As e Hg. Na 

figura 7 apresenta-se um esquema geral da metodologia AAS.

Figura 7: Esquema geral da metodologia AAS [148].

Nesta t�cnica a fonte de radia��o � monocrom�tica, pois � espec�fica para o 

elemento em an�lise. Mais recentemente surgiram l�mpadas “multi-elemento” que no 

c�todo possuem v�rios elementos sob a forma de uma liga met�lica. Estas l�mpadas 

apresentam uma vantagem operacional, por�m a intensidade das riscas emitidas � 

menor, h� uma maior probabilidade de interfer�ncias espectrais e o custo � muito mais 

elevado.

As t�cnicas com plasma indutivamente acoplado (ICP) baseiam-se na emiss�o 

at�mica em plasma (ICP-AES) ou com detec��o em espectrometria de massa, dos i�es 

ionizados no plasma (ICP-MS). O ICP-AES tem como fonte de radia��o o plasma, que 

consegue atingir temperaturas da ordem dos 4000 a 10 000 �C, o que conduz a um 

grande rendimento de atomiza��o e excita��o. Os �tomos a� produzidos e excitados 

emitem luz (fot�es) com comprimentos de onda caracter�sticos para cada elemento. A

medi��o da intensidade de emiss�o a esses comprimentos de onda serve de sinal 

anal�tico para a identifica��o e determina��o quantitativa dos elementos presentes na 

amostra. A ICP-AES necessita de um mono ou policromador de elevada resolu��o para 

isolar a radia��o complexa emitida, o que lhe permite ter limites de detec��o mais baixos 

que a FAAS, (figura 8).
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A ICP-AES com modo de observa��o radial � a mais habitual, na qual a tocha se 

encontra na vertical a 15 a 20 mm de altura. O modo de observa��o radial reduz as 

interfer�ncias, efeitos de matriz, permitindo um menor consumo de �rgon e melhores 

LOD para matrizes alcalinas e org�nicas. Na observa��o em modo axial, a tocha 

encontra-se na horizontal o que exige um ajustamento da tocha para os diferentes 

elementos em estudo.

No ICP-MS o solvente � evaporado, no seio do plasma, e os componentes da 

amostra sofrem atomiza��o e posteriormente ioniza��o. Nesta t�cnica o grau de 

ioniza��o � muito elevado, a dissocia��o � muito eficiente, fazendo com que 

permane�am poucos fragmentos moleculares, o que leva a elevadas popula��es de i�es, 

mesmo para elementos vestigiais que se encontrem na amostra. Tudo isto conduz a uma 

elevada sensibilidade desta t�cnica, com limites de detec��o da ordem dos 0,001 μg/L 

Figura 8: Rela��o entre os limites de detec��o (em μg/L) para as v�rias t�cnicas anal�ticas [149].

Na tabela 17 apresenta-se a rela��o entre as principais caracter�sticas para as 

t�cnicas mais usadas na determina��o de elementos met�licos, nomeadamente a AAS e 

o ICP. 
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Tabela 17: Relação das principais características para as técnicas mais usadas na determinação 

de elementos metálicos [148,149]. 

Característica FAAS GFAAS ICP-AES ICP-MS

Análise de elementos 55 55 > 73 > 75

Gama dinâmica linear 102-103 102-103 104-106 104-106

Precisão 0,1-1% 1-5% 0,3-2% 2-3%
Desempenho analítico 15 s/elem. 4 min/elem. 5-30 elem/min Todos /5 min

Sólidos dissolvidos 0,5-3% >20% 2-25% 0,1-0,4%
Conservação da amostra Muito elevado Muito baixo Elevado Baixo

Análise semi-quantitativa Não Não Sim Sim

Análise isotópica Não Não Não Sim
Desenvolvimento de métodos Fácil Experiência Experiência Experiência

Facilidade de utilização Muito fácil Fácil Fácil Fácil
Custo de utilização Baixo Médio Elevado Elevado

Custo de aquisição Baixo Médio/elevado Elevado Muito elevado
Gases combustíveis Sim Não Não Não

Interferências

Espectrais ópticas Muito poucas Poucas Muitas --

Espectrais de massa -- -- -- Algumas
Químicas (matriz) Muitas Algumas Muito poucas Poucas

Ionização Algumas Algumas Mínimas Mínimas

As técnicas ICP-AES e ICP-MS são as mais frequentemente usadas na 

determinação do teor mineral nas mais diversas matrizes alimentares, incluindo o café, 

como detalhado na tabela ICP). As técnicas de FAAS, GFAAS e HGAAS apresentam de 

igual modo, uma grande aplicabilidade (tabelas 14 e 15) nas matrizes alimentares. 

Contudo a rapidez e sensibilidade das técnicas de ICP, juntamente com os baixos níveis 

de interferência justificam a sua prevalência relativamente à AAS. 
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4.4. Espectrometria de Absorção Atómica de Fonte Contínua e Elevada Resolução 

A AAS tem vindo a ser usada universalmente h� quase cinco d�cadas 

conquistando uma posi��o preferencial, permitindo determinar de uma forma fi�vel um 

grande n�mero de elementos da tabela peri�dica, apesar de a detec��o n�o ser 

simult�nea [150].

A desvantagem da determina��o monoelementar devida � necessidade de 

utiliza��o de uma fonte de luz espec�fica para o elemento foi recentemente superada com 

o desenvolvimento de uma nova t�cnica de Espectrometria de Absor��o At�mica de 

Fonte Cont�nua e Elevada Resolu��o (HR-CS-AAS). Esta nova t�cnica fecha a lacuna 

entre a AAS e o ICP, constituindo um m�todo anal�tico alternativo e vi�vel [151,152].

A HR-CS-AAS � composta por um sistema de atomiza��o em chama, em c�mara 

de grafite ou com gera��o de hidretos. Esta t�cnica � extremamente �til para a 

determina��o mineral em amostras complexas, particularmente com a an�lise directa de 

amostras s�lidas ou solu��es muito viscosas (c�mara de grafite) [153].

O espectr�metro pode ser dividido em tr�s partes – a fonte de luz, o atomizador e 

o monocromador duplo, incluindo o detector CCD, como se encontra esquematizado na 

figura que se segue [153,154].

Figura 9: Representação esquemática do espectrómetro HR-CS-AAS [155].

Na HR-CS-AAS, a fonte de radia��o espec�fica para o elemento (HCL), � 

substitu�da por uma fonte cont�nua, uma l�mpada de x�non de arco curto (figura 10).

Esta l�mpada trabalha sob press�es elevadas e, sob estas condi��es forma-se um ponto 

quente, no centro do el�ctrodo, que atinge temperaturas da ordem dos 10 000 K. Este 

ponto focal quente emite radia��o altamente intensa em toda a faixa espectral relevante 

para a AAS, isto �, de 190 a 900 nm [156].



Introdu��o 

______________________________________________________________________ 35

Contrariamente �s l�mpadas HCL, espec�ficas para cada elemento e limitadas 

pela intensidade e janela de emiss�o, todas as linhas anal�ticas de interesse, tanto de 

resson�ncia como de comprimento de onda secund�rio, est�o dispon�veis para a an�lise. 

A mudan�a de comprimento de onda leva cerca de dois segundos, incluindo todos os 

passos de correc��o e optimiza��o do equipamento. A mesma fonte pode ser usada para 

a an�lise de bandas moleculares de mol�culas diat�micas. Assim, a intensidade de 

emiss�o desta l�mpada � de, pelo menos, dez vezes maior que a da l�mpada de x�non 

de arco curvo tradicional. No entanto, a intensidade de radia��o desta l�mpada n�o 

influencia a sensibilidade da t�cnica mas sim a raz�o sinal/ru�do [157]. Como resultado, os 

limites de detec��o s�o cerca de cinco vezes melhores nesta t�cnica, comparativamente 

� AAS tradicional. O tempo de vida desta l�mpada supera as 3000 horas de 

funcionamento, o que constitui uma vantagem econ�mica adicional [151,158].

Figura 10: Lâmpada de xénon de arco curto [159].

Nesta t�cnica, os atomizadores s�o os mesmos que na AAS. Por�m, o sistema 

�ptico � fundamentalmente diferente. O uso de uma fonte de radia��o cont�nua requer, 

inevitavelmente, um monocromador de elevada resolu��o. Com efeito, esta t�cnica 

possui um duplo monocromador, compacto, com estabiliza��o de comprimento de onda 

activo. A radia��o entra no monocromador pela entrada guilhotinada, sendo reflectida 

pelo primeiro espelho parab�lico para o prisma, o qual possui um espelho no outro lado. 

Deste modo a radia��o passa duas vezes pelo prisma antes de ser reflectida de volta 

para o espelho parab�lico, agora dispersa. A radia��o � conduzida pelo segundo espelho 

para o prisma, o qual roda de modo que a radia��o do meio envolvente � linha anal�tica 

em estudo passe e entre no segundo monocromador. Assim o segundo espelho 

parab�lico conduz a radia��o at� ao monocromador Echelle, onde a linha espectral 

escolhida � altamente resolvida. Toda a sec��o do espectro (contendo a linha anal�tica e 

o meio envolvente a esta), � reflectida para o detector. A resolu��o do duplo 

monocromador � de /Δ ≈140 000, o que corresponde a uma resolu��o de ≈ 2 pm, por 
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pixel, um valor cem vezes superior que no monocromador tradicional da AAS [152,153,156-

158,160,164].

O detector CCD linear possui 512 pixéis. Duzentos desses pixéis são usados para 

as determinações analíticas propriamente ditas. Cada pixel é avaliado 

independentemente e portanto o aparelho trabalha basicamente com duzentos detectores 

independentes. Todos os 200 pixéis são iluminados e lidos simultaneamente pelo 

aparelho. A medição da frequência é igualmente lida de um modo muito rápido. 

A linha de absorção em estudo é essencialmente coberta com três pixéis, 

enquanto que os restantes apenas exibem a variação estatística da linha de base, ou 

seja, do ruído. Como só três pixéis são usados, na maioria dos casos, para a medição da 

absorção atómica, os outros podem ser usados para a correcção. Uma vez que todos os 

pixéis são iluminados e lidos simultaneamente, qualquer variação da intensidade, que é 

independente do comprimento de onda, como as variações da emissão da lâmpada, 

podem ser detectadas e eliminadas através do uso destes pixéis [158,161].

O uso de CCD com 200 detectores independentes, permite realizar determinações 

simultâneas de elementos. Na chama podem ser analisados até cinco ou seis elementos 

sequencialmente, enquanto que na câmara de grafite podem ser analisados apenas dois 

ou três elementos, no máximo. Na câmara, as linhas analíticas em estudo tem de 

apresentar um intervalo espectral baixo, dependendo da gama de comprimento de onda. 

A segunda linha analítica torna-se inevitavelmente menos sensível, porém a sensibilidade 

entre as linhas analíticas deve ser compatível com a razão de concentração entre esses 

elementos na amostra. Na câmara, a determinação simultânea torna-se mais difícil, uma 

vez que é necessário ajustar o programa de temperaturas, sobretudo as temperaturas de 

atomização e pirólise para ambos os elementos. De um modo geral, a temperatura de 

pirólise é determinada pelo elemento mais volátil enquanto que a temperatura de 

atomização é determinada pelo elemento menos volátil [152,153,158].

Frequentemente a complexidade das amostras em estudo não permite conhecer a 

composição da sua matriz. Na AAS convencional a resolução espectral é definida pela 

largura do feixe da lâmpada HCL, enquanto que no HR-CS-AAS é conseguida através do 

monocromador de alta resolução. A elevada resolução facilita a separação das linhas 

atómicas de absorção das linhas de ruído de fundo, pelo comprimento de onda, evitando 

desta forma interferências espectrais [158]. O fenómeno de arrastamento da lâmpada ou 

ainda, o efeito de banda larga podem ser corrigidos em função da correcção de fundo 

simultânea e automática, com correcção de pontos de pixel. Como resultado, obtêm-se 

um sistema extremamente estável, com baixo nível de ruído e uma razão sinal/ruído 

significativamente melhorada. O mesmo sistema de correcção também permite eliminar 

qualquer absorção de fundo contínua. Todo o ambiente em torno da linha analítica em 
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estudo torna-se assim visível a alta resolução. Deste modo, é possível reconhecer e 

evitar interferências espectrais mais facilmente. O espectro analítico obtido é visível em 

duas ou três dimensões, o que facilita a observação do meio circundante à linha analítica 

em estudo, como se observa na figura 11 [158,161].

Figura 11: Imagem dimensional (à esquerda) e tridimensional (à direita), do espectro analítico do 

Mg obtido por HR-CS-AAS.

As medições e correcções da absorção de fundo têm constituído os maiores 

desafios em todas as técnicas espectrométricas. Como é impossível medir apenas a 

absorção atómica é necessário a medição inicial da absorção total para depois medir a 

absorção de fundo e subtrair, mais tarde. Existem algumas técnicas disponíveis na AAS 

para a medição e correcção da absorção de fundo, como a correcção de Deutério, de 

Zeeman e de corrente pulsada. No HR-CS-AAS não é necessário nenhum sistema 

adicional para a correcção da absorção de fundo. A medição da absorção atómica e da 

absorção de fundo é estritamente simultânea, o que minimiza os erros verificados para 

outras técnicas de correcção. Assim sendo, qualquer alteração na intensidade de 

radiação, todos os pixéis de correcção a corrigem automaticamente. Dentro destas 

alterações destacam-se, por exemplo, as flutuações na intensidade de emissão da 

lâmpada, mas também qualquer absorção de fundo contínua. Quanto à absorção de 

fundo descontínua (sobreposição directa da linha com um elemento de matriz ou com a 

absorção molecular) pode ser eliminada matematicamente recorrendo ao uso de 

espectros de referência. O software dispõe ainda de algoritmos baseados na adaptação 

do método dos mínimos quadrados para problemas analíticos complexos, com o 

objectivo de eliminar outras interferências espectrais (recorrendo mais uma vez a 

espectros de referência) [154,158,161,162].
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A correcção de fundo no HR-CS-AAS abriu, definitivamente uma nova dimensão 

nas técnicas de correcção de absorção de fundo. Esta técnica consegue corrigir qualquer 

efeito associado à intensidade de emissão da lâmpada, à absorção em banda larga, 

assim como qualquer efeito de fundo estruturado, de forma automática e 

simultaneamente, sem introduzir qualquer atraso na medição da amostra e com uma 

resolução espectral muito boa [158].

Em suma, este é o primeiro sistema de correcção de fundo simultânea em AAS, 

com um sistema de feixe duplo simultâneo com uma única trajectória óptica. Estas 

melhorias na técnica resultam numa maior estabilidade de medição em comparação com 

a técnica AAS tradicional, numa elevada resolução sinal/ruído, que resulta em limites de 

detecção e de determinação mais baixos, os quais também se devem ao nível de ruído 

muito baixo do detector CCD a à lâmpada de xénon de arco curto, de alta energia. 

A técnica de HR-CS-AAS é recente pelo que os estudos publicados ainda são um 

pouco experimentais, em matrizes simples que permitam estudar e optimizar os 

parâmetros operacionais e técnicos da técnica como a sensibilidade, os LOD e LOQ, 

para vários elementos, tabela 18.

Tabela 18: Relação bibliográfica da técnica HR-CS-AAS.

Elemento Matriz Referências

Cr, Fe, V, Ni Fuel óleo [153,163,164]

F, Cl, S Água desionizada [165,166,191]

Al, I Farmacológica [167,168]

Ca, Mg, K, Cu, Fe, Mn, Zn Folhas de plantas [154]

Br Sais do Mar Morto [157]

Pb Ácido fosfórico [162]

Cd, Fe Farinha trigo, milho, pão e biscoitos [152]

B Ligas de aço [160]

Cd, Pb, Ta Carvão [161,169]

Ag, Co, Hg Amostras biológicas [170]

P Solução padrão de P [171]

Ta Sedimentos marinhos [172]

Cu, Fe, Mn, Zn Extractos solos [173]
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5. Enquadramento e objectivos do trabalho

O interesse em alimentos funcionais e nutracêuticos tem vindo a crescer durante 

os últimos anos. A contínua pesquisa visa identificar e compreender as potenciais 

aplicações e propriedades destes alimentos para além de promover o interesse dos 

consumidores. Apesar da genética desempenhar um papel importante em doenças como 

a osteoporose, artrites, doenças cardiovasculares e obesidade, a maioria destas podem 

ser prevenidas ou minimizadas por um estilo de vida saudável, compreendendo uma 

dieta adequada, actividade física e controlo do peso corporal. 

A informação acerca da composição em minerais das várias marcas de café 

solúvel e sucedâneos de café comercializadas em Portugal é quase inexistente. A 

informação nutricional dos alimentos é importante não só para o planeamento nutricional 

de uma dieta como para o desenvolvimento de estudos epidemiológicos. Por outro lado, 

o consumidor quer produtos saudáveis, com um elevado valor nutricional, no que diz 

respeito a macronutrientes como as proteínas, hidratos de carbono, lípidos e fibras assim 

como bons teores de micronutrientes como as vitaminas e os minerais.

Devido à relevância biológica atribuída aos minerais e à necessidade de definir 

valores reais, este projecto tem como objectivo principal determinar minerais essenciais 

(sódio, potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganês e fósforo) nas marcas de café solúvel 

e sucedâneos de café, comercializados na área metropolitana do Porto. Um outro 

objectivo deste trabalho consiste em explorar a aplicação da Espectrometria de Absorção 

Atómica de Fonte Contínua e Elevada Resolução, uma nova abordagem instrumental, 

multielementar e sequencial, apenas disponível comercialmente na Europa desde 2006.

Os objectivos específicos são os seguintes:

- optimizar e desenvolver uma metodologia precisa, exacta e inovadora, com vista 

à aplicação rotineira na determinação do teor mineral em amostras alimentares;

- contribuir para uma maior informação quando ao teor mineral de produtos 

consumidos diariamente pela população portuguesa;

- estimar o aporte nutricional, do ponto de vista mineral, promovido pelo consumo 

de sucedâneos de café;

- correlacionar o teor mineral com a percentagem de café nos diferentes 

sucedâneos com café estudados.
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Parte II

Material e Métodos
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6. Material e Métodos

Neste cap�tulo, ser�o apresentadas as etapas presentes no processo de 

determina��o do teor mineral nas amostras em estudo. S�o referidas e descritas as 

etapas de amostragem, os procedimentos de prepara��o e conserva��o das amostras, 

assim como as metodologias utilizadas na determina��o anal�tica.

6.1. Reagentes

No presente estudo, utilizou-se �gua de qualidade ultra-pura, com resistividade de 

18,2 MΩ/cm, obtida atrav�s de um sistema de marca Millipore (Fran�a). Esta �gua foi 

obtida por purifica��o de �gua desionizada com uma condutividade inferior a 0,1μS/cm.

O material de laborat�rio, antes da respectiva utiliza��o, foi mantido em solu��o de �cido 

n�trico (HNO3) 10% v/v (grau de pureza 65%, Sigma-Aldrich), durante pelo menos 24 

horas, sendo posteriormente enxaguado com �gua ultra-pura e seco em estufa a 60�C.  

Para a determina��o do teor total de f�sforo reactivo, foram preparadas algumas 

solu��es de acordo com a norma 4500-P [139]. O reagente de desenvolvimento de cor foi 

preparado pela adi��o das solu��es A e B. A solu��o A resulta da dissolu��o de 25 g de 

molibdato de am�nio tetra-hidratado ((NH4)6Mo7O24.4H2O) em 300 ml de �gua destilada. 

A solu��o B obteve-se pela dissolu��o de 1,25 g de metavanadato de am�nio (NH4VO3) 

em 300 ml de �gua destilada, a quente. Ap�s arrefecida a solu��o B, � temperatura 

ambiente, adicionou-se � solu��o A, agitou-se e perfez-se o volume total a 1000 ml.

Regularmente, foram preparadas solu��es padr�o dos elementos em an�lise, 

para o procedimento de calibra��o. As solu��es padr�o de Ca, Mg, Fe e Mn foram 

preparadas a partir de uma solu��o m�e com concentra��o de 1000 � 0,002 g/L (Panrec 

Qu�mica SA). Os padr�es de K e Na foram preparados a partir de cloreto de pot�ssio 

(KCl, pa, Pronalab) e de cloreto de s�dio (NaCl, pa, Panreac/Riedel-de Ha�n, Alemanha), 

respectivamente. Todas as solu��es padr�o dos elementos Ca, Mg, Na, K, Fe e Mn 

foram preparadas com �gua ultra-pura acidificada a 1%. �s amostras e padr�es 

acidificados foi adicionada solu��o de cloreto de c�sio (CsCl, pa, Sigma-AlDrich) a 1% 

como supressor de ioniza��o.

A solu��o padr�o de P foi preparada a partir de di-hidrogenofosfato de pot�ssio 

anidro (KH2PO4) e �gua acidificada, de acordo com a norma 4500-P [139]. A partir desta 

solu��o padr�o foram preparadas as restantes solu��es, por dilui��o com �gua ultra-

pura, para an�lise.



Materiais e Métodos

______________________________________________________________________ 42

6.2. Instrumentação

As pesagens das amostras foram realizadas numa balança analítica de modelo 

BP211D, Sartorius.

A quantificação do teor total em fósforo reactivo foi realizada com um 

espectrofotómetro UV/Vis, modelo Evolution 300 (Thermo Scientific), cuja imagem se 

apresenta em seguida.

Figura 12: Espectrofotómetro de UV/Vis, com feixe duplo.

A quantificação dos metais Na, Ca, Mg, Fe, Mn foi feita através da técnica de 

Espectrometria de Absorção Atómica de Fonte Contínua e Elevada Resolução (HR-CS-

AAS), usando a atomização em chama. O ar reconstituído e o acetileno foram os gases 

usados para a chama. A medição destes elementos foi realizada num aparelho ContrAA 

700 (Analytikjena, Alemanha), equipado com amostrador automático de modelo AS 52 S 

(Specanalitica, Alemanha) com 49 posições, (figura 13). Esta técnica é muito recente a 

nível mundial, existindo apenas um único exemplar em Portugal. O aparelho apresenta 

como fonte de radiação contínua, uma lâmpada de xénon de arco curto que opera em 

modo de ponto quente (XBO 301, 300W, GLE, Alemanha) com faixa espectral entre os 

190 a 900 nm. O aparelho possui ainda um duplo monocromador com um elevado poder 

de resolução. A correcção de interferências de fundo é simultânea e automática com 

correcção por pontos de pixel. 
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Figura 13: Espectrómetro de Absorção Atómica de Fonte Contínua e de Alta Resolução 

(HR-CS-AAS).

A quantificação do elemento K foi realizada num espectrofotómetro de absorção atómica 

convencional de modelo AAnalyst 200 (Perkin Elmer Instruments), figura 14. Foi usada 

uma lâmpada de cátodo oco de Na e K (12mA) e um comprimento de onda de 766,5 nm. 

A quantificação não pode ser realizada no aparelho ContrAA 700 (Analytikjena, 

Alemanha), pois haviam problemas com o alinhamento da linha de K.

Figura 14: Espectrómetro de Absorção Atómica com atomização em chama (FAAS).
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6.3. Procedimento

Os procedimentos adoptados são importantes para o bom funcionamento das 

metodologias em estudo. De seguida descrevem-se os procedimentos globais relativos 

às fases de amostragem, preparação e caracterização das amostras e procedimentos 

adoptados nas metodologias estudadas.

6.3.1. Amostragem

O planeamento e a correcta documentação de todos os procedimentos de campo 

são importantes, no sentido de assegurar que o processo de amostragem é fiável. Num 

sistema de recolha de dados é necessário desenvolver um processo sistemático que 

assegure a fiabilidade e comparabilidade desses dados. As amostras devem ser 

representativas da população de onde foram recolhidas. No presente trabalho, as 

amostras foram recolhidas por amostragem estratificada.

As amostras analisadas foram obtidas em diversas superfícies comerciais da área 

metropolitana do Porto. Todas as amostras de café solúvel e sucedâneos de café, que 

foram encontradas no mercado, foram seleccionadas para análise. Com efeito, foram 

adquiridos 51 exemplares de café solúvel e seus sucedâneos. 

Todas as amostras foram devidamente identificadas e catalogadas, com base no 

teor de café e/ou sucedâneos que as constituem. As amostras foram assim agrupadas 

em cinco grupos: amostras que contêm apenas café (8); misturas de cereais (cevada, 

malte e/ou chicória) e café (19), misturas de cereais e sem café (13); amostras só de 

cevada (10) e uma amostra de chicória (tabelas 19 e 20). Foi ainda tido em conta a 

percentagem composicional de cada constituinte sempre que se encontrava discriminada 

no rotulo do produto. Dado que nem todas as amostras apresentavam esses valores 

discriminativos, tomou-se o constituinte apenas como presente nesses casos.

Após a aquisição e identificação, as amostras foram armazenadas, na embalagem 

comercial, num armário à temperatura ambiente e ao abrigo da luz.
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Tabela 19: Identificação das amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

Amostra Cevada Chicória Malte Centeio Café

Café
23 -- -- -- -- 100
38 -- -- -- -- 100
42 -- -- -- -- 100
43 -- -- -- -- 100
44 -- -- -- -- 100
52 -- -- -- -- 100
39 -- -- -- -- 100
46 -- -- -- -- 100

Mistura com café
29 -- 50 -- -- 50
20 -- 50 -- -- 50
4 -- 60 -- -- 40
24 -- 60 -- -- 40
34 -- 60 -- -- 40
14 -- 66,7 -- -- 33,3
35 -- 80 -- -- 20
1 55 25 -- -- 20
6 x x -- -- 20
8 x x -- -- 20
11 x x -- -- 20
16 55 25 -- -- 20
19 x x -- -- 20
21 x x -- -- 20
32 55 25 -- -- 20
37 55 25 -- -- 20
51 55 25 -- -- 20
40 -- -- x -- x
47* -- -- -- -- 9

* Composição 11% cacau e 9% café.
x: presente na composição do produto, mas com teor percentual desconhecido.
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Tabela 20: Identificação das amostras de sucedâneos sem café.

Amostra Cevada Chicória Malte Centeio

Mistura sem café
9 40 x 30 5
2 35 25 35 5

17 35 25 35 5
26 35 25 35 5
30 35 25 35 5
33 35 25 35 5
49 35 25 35 5
45 x x x x
12 x x x x
27 x x x x
41 x x x x
5 x x -- x
7 x x -- x

Cevada
3 100 -- -- --

10 100 -- -- --
13 100 -- -- --
15 100 -- -- --
18 100 -- -- --
22 100 -- -- --
25 100 -- -- --
31 100 -- -- --
36 100 -- -- --
50 100 -- -- --

Chicória

28 -- 100 -- --
x: presente na composição do produto, mas com teor percentual desconhecido.
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6.3.2. Preparação da Amostra

As amostras de café, sucedâneos com e sem café foram preparadas de acordo 

com as instruções do fabricante, isto é, 2,0g de amostra foram proporcionalmente 

dissolvidas em 30 ml de água desionizada em ebulição, previamente acidificada com 1% 

HCl (37% v/v, Riedel-de Haën). A todas as amostras foi adicionado CsCl a 1%. Após

dissolução completa e arrefecimento da solução, as amostras foram centrifugadas 

(Sartorius 2-16, Sigma) por 30 minutos, a 4000 rotações/min. Seguidamente as amostras 

foram decantadas e a solução resultante foi armazenada no frio a 4ºC, até posterior 

análise. 

6.3.3. Análise por UV/Vis

A determinação de fósforo nas amostras em estudo foi realizada de acordo com a 

norma 4500-P [139] e usando um espectrofotómetro de UV/Vis, de feixe duplo.

As amostras foram rigorosamente diluídas com água ultra-pura de forma a 

apresentarem um teor de P na gama de linearidade do método. A uma fracção da 

amostra diluída (2 ml) foi adicionado 2 ml de reagente de cor e o volume completado a 

10,0 ml de solução com água ultra-pura. Após homogeneização em vortéx, e passados 

10 minutos (desenvolvimento de cor) procedeu-se à leitura das soluções padrão, dos 

brancos e das amostras a 420 nm. A concentração de fósforo foi determinada pelo 

método da curva de calibração.

6.3.4. Análise por HR-CS-AAS e FAAS

Os metais Ca, Mg, Na, Fe e Mn foram quantitativamente determinados pela 

técnica de espectrometria de absorção atómica de fonte contínua e elevada resolução, 

com atomização em chama. 

Inicialmente realizaram-se curvas de calibração para os elementos Ca, Mg, Na e 

K, contudo os diferentes níveis de diluição a que as amostras tiveram de ser sujeitas 

exigiram que a determinação destes elementos fosse individual. As curvas de calibração 

para o Fe e Mn foram conseguidas a partir de soluções padrão mistas. A análise destes 

elementos foi sequencial.

O método foi optimizado para cada elemento. No sentido de se conseguirem máximos de 

absorvância e mínimos de ruído de fundo, optimizaram-se a altura do queimador, o fluxo 
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dos gases acetileno/ar e o número de pixéis. Na tabela 21 apresentam-se os parâmetros 

operacionais do aparelho, para cada elemento.

Tabela 21: Parâmetros operacionais optimizados para os elementos Ca, Mg, Na, Fe e Mn.

Elemento  (nm) tleitura (s) Fluxo C2H2 (L/h)
Rácio 

C2H2/ar
Altura do 

queimador (mm)
Nº pixéis

Ca 422,6728 3 50 0,190 5 5

Mg 285,2125 3 65 0,141 8 5

Na 588,9953 3 90 0,196 6 5

Fe 248,3270 3 50 0,130 6 5

Mn 279,4817 3 60 0,130 6 5

O elemento K foi determinado por espectrofotometria de absorção atómica convencional, 

com os parâmetros operacionais descritos na tabela que se segue. A determinação deste 

elemento não foi realizada na HR-CS-AAS devido dificuldades técnicas relacionadas com 

a linha do K.

Tabela 22: Parâmetros operacionais para o elemento K.

Elemento  (nm) Fluxo oxidante (L/h) Fluxo C2H2 (L/h) Int. lâmpada (mA) Fenda (mm)

K 766,5 10 2,5 6 2,7 / 0,45
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6.4. Validação da Metodologia Analítica

A necessidade de se mostrar a qualidade das medi��es qu�micas, atrav�s da sua 

comparabilidade, rastreabilidade e credibilidade, � cada vez mais reconhecida e exigida. 

Para garantir que um m�todo anal�tico gere informa��es confi�veis, capazes de ser 

interpret�veis sobre a amostra, tem de ser validado.

A valida��o deve assim garantir, atrav�s de estudos experimentais, que o m�todo atenda 

�s exig�ncias das aplica��es anal�ticas, assegurando deste modo, a credibilidade dos 

resultados obtidos. Deste modo, par�metros como a linearidade, gama de trabalho, os 

limites de detec��o e de quantifica��o, precis�o e exactid�o constituem importantes 

ferramentas para a valida��o de um m�todo, que posteriormente asseguram a 

selectividade, especificidade e robustez do m�todo [174-178].

A linearidade corresponde � capacidade que o m�todo tem para gerar resultados 

linearmente proporcionais � concentra��o do anal�to, quando enquadrados numa gama 

de trabalho espec�fica para cada elemento [178].

A sensibilidade do m�todo � respons�vel pela capacidade deste conseguir distinguir duas 

concentra��es pr�ximas [178]. Do ponto de vista pr�tico, a sensibilidade constitui o 

coeficiente angular do gr�fico anal�tico, podendo ser calculado da seguinte maneira:

Onde: 

dy – acr�scimo do valor lido

dc – varia��o da concentra��o do anal�to 
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Os limites de detec��o (LOD) e os limites de quantifica��o (LOQ) correspondem ao 

menor valor de concentra��o do anal�to que pode ser detectada ou quantificada, 

respectivamente. Estes limites podem ser determinados a partir dos par�metros 

estat�sticos das rectas de quantifica��o obtidas para cada um dos metais, segundo as 

f�rmulas sugeridas pela IUPAC [176-178].

Onde: 

b – declive da recta de regress�o linear

Sy/x – desvio padr�o da regress�o linear

A precis�o representa a dispers�o de resultados entre ensaios independentes, 

repetidos para uma mesma an�lise. A precis�o � avaliada pelo desvio padr�o absoluto 

(σ), que utiliza um n�mero significativo de medi��es, normalmente maior que 20. Na 

pr�tica, em valida��o do m�todo, o n�mero de determina��es � geralmente pequeno e o 

que se calcula � a estimativa do desvio padr�o absoluto (σ). Outro modo de se expressar 

a precis�o � atrav�s da estimativa do desvio padr�o relativo (RSD).

Onde: 

n – n�mero de medi��es

xi – valor experimental

x – m�dia aritm�tica dos valores experimentais
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Onde: 

s – desvio padr�o das medi��es

μ – m�dia aritm�tica das medi��es

A exactid�o foi avaliada com recurso a ensaios de recupera��o, pelo m�todo das adi��es 

de padr�o. Os ensaios de recupera��o permitem evidenciar a exist�ncia de efeitos de 

matriz. Dentro de cada grupo de amostras de suced�neos em estudo escolheram-se 

aleatoriamente 2 amostras, as quais foram fortificadas de modo que a concentra��o do 

analito duplicasse e n�o se perdesse a linearidade do m�todo. As concentra��es, e 

respectivos �ndices de recupera��o, foram calculados por interpola��o gr�fica, segundo a 

express�o que se apresenta [174,175].

Onde:

Cf – quantidade medida de analito ap�s a adi��o

Ci – quantidade medida de analito antes da adi��o

Ca – quantidade de analito adicionada

Os par�metros de especificidade e selectividade foram tamb�m avaliados, sendo os 

respectivos estudos apresentados no cap�tulo 7 deste documento.
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6.5. Análise Estatística dos Resultados

O princípio geral na análise química é composto essencialmente por três passos. 

No primeiro passo são realizados alguns tratamentos físicos e/ou químicos, na amostra, 

com o objectivo de se obter uma correlação unívoca entre uma propriedade física medida 

e uma quantidade química, em medição. O segundo passo é a curva de calibração que 

relaciona o modo como a propriedade física medida e a propriedade química em análise 

se relacionam. Por fim, é necessário um tratamento estatístico, cujo objectivo é o de 

reunir uma série de valores de mesma natureza, permitindo desta forma uma visão global 

da variação desses valores, organizando e descrevendo os dados por meio de tabelas, 

de gráficos e de medidas descritivas [84,179,180].

No presente trabalho as análises estatísticas descritivas, gráficas e inferenciais 

foram executadas com o software STATISTICA.versão 7.

Para avaliar a quantidade de mineral presente na amostra recorreu-se à ANOVA one-way

seguida do teste post-hoc HSD de Tukey. O pressuposto da distribuição normal da 

quantidade de mineral nos diferentes grupos foi avaliado pelo teste de Kolmogorov-

Smnirnov com correcção de Lilliefors. O teste de Levene permitiu estudar o pressuposto 

de homogeneidade das amostras estudadas. Os coeficientes de correlação de Pearson 

foram usados no estudo do tipo de relação entre as variáveis de quantidade de mineral e 

a percentagem de café presente nas amostras.
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Parte III

Resultados e Discussão
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7. Resultados e Discussão

7.1. Validação do Método

A especificidade é a capacidade de inequivocamente se detectar o analito em 

estudo na presença de outros componentes de matriz [175,178]. As amostras de café foram 

analisadas sem qualquer tratamento prévio de digestão, o que as torna bastante 

complexas. Na validação deste parâmetro e dada a ausência de materiais de referência 

destas matrizes, analisaram-se ensaios em triplicado para uma solução padrão do 

elemento em estudo e para uma amostra de cada tipo de sucedâneos. Dada a 

complexidade das diferentes amostras, foram necessários diferentes níveis de diluição,

tabelas 23 e 24.

Tabela 23: Validação da especificidade para os elementos Ca, Mg, Na e K.

Elemento Factor de Dilui��o Amostra Abs a σ

Padrão (2,5 mg/L) 0,176 0,002

Ca 40 Café 0,109 0,003

125 Mistura com café 0,020 0,001

50 Mistura sem café 0,038 0,001

150 Cevada 0,010 0,001

Padrão (1,1 mg/L) 1,221 0,004

Mg 400 Café 1,028 0,009

400 Mistura com café 0,625 0,007

250 Mistura sem café 0,396 0,001

400 Cevada 0,250 0,001

Padrão (6,2 mg/L) 1,010 0,012

Na 60 Café 0,539 0,002

50 Mistura com café 0,356 0,002

75 Mistura sem café 0,225 0,008
30 Cevada 0,197 0,006

Padrão (1,5 mg/L) 0,378 0,005
K 2500 Café 0,303 0,015

3000 Mistura com café 0,200 0,005
1000 Mistura sem café 0,169 0,006

1000 Cevada 0,117 0,003
a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 24: Validação da especificidade para os elementos P, Fe e Mn.

Elemento Factor de dilui��o Amostra Abs a σ

Padrão (6,4 mg/L) 0,331 0,001

P 2500 Café 0,275 0,001

3000 Mistura com café 0,258 0,001

1000 Mistura sem café 0,058 0,001

1000 Cevada 0,075 0,001

Padrão (5,5 mg/L) 0,301 0,006

Fe 2 Café 0,157 0,003

2 Mistura com café 0,114 0,007
2 Mistura sem café 0,057 0,001
2 Cevada 0,017 0,001

Padrão (1,3 mg/L) 0,214 0,002

Mn 2 Café 0,166 0,009

2 Mistura com café 0,073 0,001

2 Mistura sem café 0,053 0,001

2 Cevada 0,030 0,002
a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

Com base nos resultados obtidos no estudo da sensibilidade, verifica-se que os 

métodos usados (FAAS para o K e HR-CS-AAS para os restantes) são suficientemente

sensíveis para os elementos de interesse. 

Determinou-se a zona linear de resposta dos diferentes metais em estudo, 

verificando-se que todos obedecem à lei de Lambert-Beer. Os elementos foram 

quantificados através do método da curva de calibração. Foram ainda determinados os 

respectivos limites de detecção (LOD), quantificação (LOQ) e sensibilidade através do 

coeficiente angular do gráfico analítico de cada elemento. Na tabela 25 apresentam-se as 

equações das rectas de calibração, as respectivas gamas de trabalho, os coeficientes de 

correlação, assim como os valores de LOD e LOQ obtidos para os elementos de 

interesse.
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Tabela 25: Curvas de calibração representativas para cada elemento e respectivos LOD e LOQ.

Elemento Gama de trabalho Eq. Recta n R2 LOD LOQ
(mg/L) (mg/L) (mg/L)

Ca 0,150-2,500 Y=0,070x+0,002 8 0,9972 0,136 0,453

Mg 0,080-1,100 Y=1,014x+0,104 4 0,9983 0,067 0,223

Na 0,350-6,200 Y=0,151x+0,055 11 0,9976 0,257 0,854

K 0,200-1,500 Y=0,257x-0,015 4 0,9938 0,128 0,427

P 0,350-8,000 Y=0,052x+0,002 6 0,9990 0,315 1,050

Fe 0,500-5,500 Y=0,053x+0,006 7 0,9964 0,417 1,390

Mn 0,060-1,300 Y=0,162x-0,001 7 0,9991 0,050 0,168

n: número de pontos experimentais

As medições efectuadas nas proximidades do LOD são menos exactas e precisas 

do que aquelas a maiores concentrações. Deste modo, o LOQ constitui um parâmetro 

mais confiável para a análise [175,176].

A sensibilidade é a capacidade que o método tem para distinguir duas 

concentrações muito próximas [176-177]. Na tabela 26 são apresentados os valores de 

sensibilidades dos métodos estudados (HR-CS-AAS para o Ca, Mg, Na, Fe e Mn; FAAS 

para o K e UV/Vis para o P).

Tabela 26: Validação da sensibilidade do método analítico.

Elemento Sensibilidade (mg/L)

Ca 0,070 ± 0,002

Mg 1,014 ± 0,030

Na 0,151 ± 0,002

K 0,257 ± 0,014
P 0,052 ± 0,001

Fe 0,053 ± 0,001

Mn 0,162 ± 0,002
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A t�cnica HR-CS-AAS � muito sens�vel para os elementos Ca, Na, Fe e Mn, pois 

os erros associados ao declive das suas rectas � muito baixo. Os restantes m�todos 

estudados apresentam de igual forma uma boa sensibilidade Assim, o par�metro 

respeitante ao erro do declive σ m/m ≤ 5%, � verificado para todos os elementos, excepto 

para o K (com 5,6%). O intervalo de confian�a da ordenada na origem da curva de 

calibra��o obtida constitui tamb�m um par�metro importante na valida��o do m�todo.

Deste modo, garante-se que os valores obtidos nas medi��es s�o devidos 

exclusivamente � presen�a desses mesmos elementos.

A precis�o do m�todo permite avaliar a influ�ncia dos erros aleat�rios nas 

determina��es anal�ticas realizadas pelo m�todo. A efic�cia do m�todo foi estudada 

atrav�s da avalia��o da precis�o global, pela determina��o da repetibilidade (precis�o 

intra-ensaios). Esta representa a concord�ncia entre os resultados de medi��es 

sucessivas de um mesmo m�todo. Este par�metro pode ser avaliado com um m�nimo de 

nove determina��es dentro do intervalo de concentra��es estudadas [175,176,177]. Neste

estudo, foram estudados dois n�veis de concentra��o, para cada um dos elementos em 

valida��o (excepto o P e o K), tabela 27. N�o foi realizado um estudo de valida��o para o 

elemento P, uma vez que a sua determina��o foi realizada de acordo com a norma 4500-

P [139]. Por motivos de avaria no equipamento, n�o foi poss�vel finalizar a valida��o do K. 

Tabela 27: Resultados da avaliação da repetibilidade para os elementos estudados.

Elemento Padrão (mg/L) Absa RSD (%) LVb (%)

Ca 0,500 0,0129 2,8 0,1

2,000 0,0620 1,8 0,2

Mg 0,500 0,3477 1,2 0,7

1,100 0,8101 2,2 2,7

Na 1,600 0,7378 1,3 1,5

3,000 0,9986 1,2 1,5

Fe 2,200 0,1977 0,8 0,2

5,500 0,4593 1,3 1,0

Mn 0,520 0,1233 0,7 0,2

1,300 0,3116 1,1 0,5
a cada valor apresentado � o resultado m�dio de 20 leituras (n=20)
b LV - % Limite de varia��o – corresponde ao desvio individual mais elevado do valor m�dio



Resultados e Discuss�o

______________________________________________________________________ 58

A precis�o interm�dia permite o estudo do efeito das varia��es dentro do 

laborat�rio em diferentes dias, ou expressa as varia��es associadas a diferentes 

analistas e/ou diferentes equipamentos [175,176]. No presente trabalho, este par�metro foi 

avaliado ao longo de uma semana de trabalho, a dois n�veis de concentra��o. Os 

resultados apresentam-se na tabela 28.

Tabela 28: Resultados da avaliação da precisão intermédia para os elementos estudados.

Valores médios observados

Elemento Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 RSD (%) LV (%)

Ca 0,0129 0,0131 0,0111 0,0125 0,0111 7,1 0,1

Ca 0,0620 0,0598 0,0649 0,0709 0,0694 7,5 0,5

Mg 0,3477 0,3605 0,2992 0,3737 0,3131 9,1 3,2

Mg 0,8101 0,8254 0,6467 0,8020 0,6677 9,4 9,2

Na 0,7378 0,8591 0,7953 0,9722 0,7150 11,6 9,5

Na 0,9986 1,1431 1,0493 1,2788 0,9756 11,9 11,3

Fe 0,1977 0,1878 0,2005 0,1924 0,2162 5,4 1,2

Fe 0,4593 0,4194 0,4594 0,4329 0,4889 6,0 2,6

Mn 0,1233 0,1065 0,1255 0,1112 0,1223 7,1 0,7

Mn 0,3116 0,2684 0,31434 0,2782 0,3030 7,0 1,7
a cada valor apresentado � o resultado m�dio de 3 leituras (n=3)
b LV - % Limite de varia��o – corresponde ao desvio individual mais elevado do valor m�dio

Os valores obtidos na avalia��o da repetibilidade do m�todo revelam a precis�o 

das t�cnicas usadas, pois obtiveram-se valores de RSD e limites de varia��o baixos para 

todos os elementos em estudo.

A avalia��o da precis�o interm�dia permite afirmar que o m�todo � preciso. As 

solu��es de Ca, Fe e Mn apresentam limites de varia��o baixos. O Na � o �nico 

elemento que excede ligeiramente o crit�rio de RSD≤10%. 

A exactid�o pode ser definida como o grau de concord�ncia entre o valor real do 

analito (valor te�rico) e o valor determinado pelo m�todo anal�tico em estudo, permitindo 

avaliar o efeito de erros sistem�ticos nos resultados finais. Este par�metro pode ser 

avaliado recorrendo a materiais de refer�ncia certificados, � compara��o do m�todo em 

estudo com um m�todo de refer�ncia, a estudos em colabora��o com outros laborat�rios 

ou recorrendo a ensaios de recupera��o [174-178].
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A exactidão do método em estudo foi avaliada pela leitura de diferentes soluções 

padrão, ao longo das determinações analiticas das amostras, com posterior comparação 

do valor obtido com o valor tido como real (concentração da solução padrão). Nas tabelas 

que se seguem apresentam-se os resultados obtidos para os elementos de interesse. 

Tabela 29: Avaliação da exactidão do método para os elementos Ca, Mg, Na, K, Fe e Mn.

Concentração (mg/L)
Elemento Padrão Métodoa Real Erro relativo (%)

1 0,330 0,300 9,9
Ca 2 0,180 0,200 9,9

3 0,849 0,800 6,2
4 0,513 0,500 2,6
1 0,719 0,700 2,8

Mg 2 1,121 1,100 1,9
3 0,494 0,450 9,8
4 0,592 0,550 7,6

1 0,108 0,111 2,8
Na 2 3,384 3,000 12,8

3 3,500 4,029 15,1
4 6,009 6,200 3,1

1 0,781 0,800 2,4
K 2 1,139 1,200 5,1

3 0,948 1,000 5,2
4 0,174 0,180 3,6

1 0,433 0,440 1,6
Fe 2 3,835 3,960 3,2

3 2,534 2,640 4,0
4 1,801 1,760 2,3
1 0,110 0,104 5,9

Mn 2 0,603 0,624 3,4
3 0,419 0,416 0,8
4 0,753 0,780 3,4

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

Da observação dos resultados obtidos verifica-se que todos os elementos 

cumprem o critério de erros relativos da ordem dos 10%, novamente com excepção do 

elemento Na, o qual apresenta erros relativos superiores.

A recuperação do método foi avaliada para cada duas amostras de cada grupo de 

amostras em estudo. As concentrações experimentais destes ensaios foram 
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determinadas por interpolação gráfica para cada elemento. Os resultados obtidos 

apresentam-se nas tabelas que se seguem.

Tabela 30: Ensaios de validação para os elementos Ca e Mg.

Elemento Amostra Adição (mg/L)a Recuperação média ± RSD (%) a

43 0,198 109,7 ± 1,6

52 0,198 102,0 ± 5,3

51 0,247 86,8 ± 1,7

8 0,392 91,4 ± 5,1

Ca 2 0,392 109,1 ± 0,8

7 0,344 109,8 ± 3,6

28 0,198 102,4 ± 6,4

22 0,149 98,5 ± 5,5

13 0,198 112,0 ± 4,4

52 0,451 91,3 ± 0,4

39 0,451 91,2 ± 2,2

20 0,385 101,1 ± 5,2

16 0,234 91,8 ± 6,7

Mg 45 0,451 89,2 ± 1,5

30 0,234 114,0 ± 6,0

28 0,451 108,1 ±1,7

10 0,531 116,1 ± 1,4

3 0,531 113,1 ± 0,8
a cada ensaio foi realizado em triplicado (n=3)



Resultados e Discussão

______________________________________________________________________ 61

Tabela 31: Ensaios de validação para os elementos Na, Fe e Mn.

.

Elemento Amostra Adição (mg/L) Recuperação média ± RSD (%) a

42 1,752 102,0 ± 6,3
23 1,343 107,9 ± 5,3
4 1,884 108,3 ± 7,1

14 1,675 99,2 ± 9,4
Na 30 1,481 95,1 ± 7,0

12 1,771 100,1 ±5,8
28 1,818 104,5 ± 8,7
13 1,752 94,8 ± 7,1

10 1,343 102,9 ± 6,3

46 0,519 108,0 ± 4,9

52 1,250 104,8 ± 11,6

1 1,132 108,3 ± 3,3
19 1,366 109,9 ± 2,4

Fe 12 1,250 100,2 ± 7,2

45 1,481 105,5 ± 2,4

28 1,250 91,1 ± 2,7

15 0,682 99,7 ± 2,1

22 0,695 101,0 ±12,5*

39 0,545 102,3 ± 8,6
1 0,418 97,7 ±3,9

16 0,263 92,6 ± 9,0
Mn 30 0,315 96,6 ± 8,3

12 0,302 98,4 ±12,7*
28 0,289 104,9 ± 9,7
22 0,198 99,9 ±7,3*
18 0,211 104,3 ± 3,3*

a cada ensaio foi realizado em triplicado (n=3)
* ensaios realizados em duplicado (n=2)

As recuperações obtidas para os elementos estudados variam de 86,8 a 116,1%, 

as quais revelam que os resultados obtidos são satisfatórios, sendo o método exacto.

Os valores médios dos ensaios de recuperação para os elementos em estudo são muito 

semelhantes entre si. Para os elementos Na, Mg e Ca obtiveram-se percentagens de 

recuperação médias de 101,6%, 101,8% e 102, 4%, respectivamente. O Mn apresenta 

uma recuperação média de 99,6% e o Fe de 103, 2%. Com base nos resultados obtidos 

para os ensaios de recuperação verifica-se que não se evidencia um efeito de matriz na 

quantificação do teor mineral das amostras em estudo.
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Não se realizaram os ensaios de repetibilidade, de exactidão e de recuperação para o K 

devido a problemas técnicos no aparelho.

Os resultados obtidos no estudo da validação do método mostram um bom 

desempenho da metodologia analítica para os vários elementos em estudo. A técnica 

HR-CS-AAS é sensível, rápida e automatizada, o que a torna simples e eficiente para a 

análise de rotina.
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7.2. Composição mineral do café solúvel e sucedâneos

Neste cap�tulo pretende-se apresentar os valores experimentais obtidos pelo 

desenvolvimento das t�cnicas anal�ticas anteriormente descritas. Procedeu-se � an�lise 

estat�stica dos mesmos, no sentido de relacionar o do teor mineral com o tipo de amostra 

em estudo. Consideraram-se diferen�as estatisticamente significativas para um valor de 

prova inferior ou igual a 0,05, correspondendo a um n�vel de signific�ncia de 95%.

Para avaliar se o “tipo de amostra” afecta significativamente a quantidade de 

mineral (Ca, Mg, Na, K, Fe, Mn e P) presente na amostra recorreu-se � ANOVA one-way
[157-162] seguida do teste post-hoc HSD de Tukey [157,161,162]. O pressuposto da distribui��o 

normal da vari�vel dependente (quantidade de mineral em mg por 100g de amostra) nos 

diferentes grupos foi avaliado pelo teste de Kolmogorov-Smnirnov com correc��o de 

Lilliefors [157]. Para todos os grupos obteve-se p>0,100, revelando que os dados obtidos 

n�o devem ser representados por uma distribui��o normal, tendo em conta o n�mero 

limitado de resultados anal�ticos. No estudo de Grembecka et al [2] foram analisadas 27 

amostras de caf� sol�vel, juntamente com outros grupos de amostras de caf�, tendo-se 

verificado que todos os 11 elementos estudados n�o seguiam este tipo de distribui��o.

O pressuposto de homogeneidade das amostras foi avaliado com o teste de Levene 
[157,163], sendo os resultados apresentados na tabela que se segue. 

Tabela 32: Avaliação da homogeneidade das amostras estudadas.

Elemento F (3,43) p

Ca 2,242 0,087

Mg 3,642 0,062

Na 2,322 0,088

K 2,143 0,109

P 2,644 0,072

Fe 3,668 0,059

Mn 3,295 0,060

O pressuposto de homogeneidade avalia, recorrendo ao teste F, as vari�ncias dos 

valores m�dios de todas as amostras, para cada elemento. Os resultados apresentados

na tabela permitem verificar que n�o existe uma homogeneidade entre as amostras para 

os elementos de interesse.
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7.2.1. Teor mineral em cálcio

Nas tabelas 33 e 34 apresentam-se os valores experimentais obtidos para o 

elemento Ca nas amostras estudadas.

Tabela 33: Composição mineral em Ca nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

Ca a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Ca/100 g amostra)
23 70,1 3,4
38 65,4 1,5
42 75,6 0,8

Caf� 43 81,0 2,0
44 88,6 2,2
52 75,4 1,4
39 90,9 2,8
46 96,5 1,1
29 51,9 1,7
20 88,5 1,8
4 97,5 2,0

24 55,6 1,8
34 47,1 0,7
14 113,8 4,8
35 67,2 0,1

Misturas com caf� 1 51,7 1,0
6 58,3 0,4
8 52,3 0,5

11 62,4 0,6
16 66,3 0,4
19 43,4 1,1
21 43,9 0,6
32 45,0 0,1
37 57,7 0,2
51 74,0 1,0
40 81,2 2,2
47 40,6 0,8

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 34: Composição mineral em Ca nas amostras de sucedâneos sem café.

Ca a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Ca/100 g amostra)
9 48,0 0,2
2 38,5 0,7

17 37,5 0,4
26 33,0 0,6

Misturas sem caf� 30 29,3 1,0
33 30,1 1,3
49 32,5 0,7
45 72,1 0,4
12 17,8 0,7
27 58,4 0,4
41 56,0 0,4
5 52,3 0,5
7 33,7 0,6
3 25,8 0,8

10 34,1 0,3
13 34,3 0,5

Cevada 15 16,6 0,4
18 18,2 0,4
22 22,6 0,8
25 26,6 0,6
31 20,0 0,2
36 37,8 0,2
50 23,1 0,3

Chic�ria 28 46,0 1,0

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

Com base nos resultados apresentados, observa-se uma grande heterogeneidade 

nos teores de Ca, dentro dos diversos grupos estudados. As amostras de café e as 

misturas com café apresentam teores mais elevados (65,4-96,5 e 40,6-113,8, 

respectivamente), enquanto que as amostras de cevada apresentam os valores mais 

baixos (16,6-37,8 mg/100 g). A chicória apresenta um teor em cálcio (46,0) superior às 

amostras de cevada e a algumas amostras de misturas sem (17,8-72,1) e com café, o 

que está de acordo com as composições minerais descritas para a cevada, centeio e 

chicória, conforme detalhado na tabela 12. 

Na tabela que se segue, descrevem-se os resultados da análise Anova one-way e 

do teste post-hoc HSD de Tukey para as amostras analisadas.
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Tabela 35: Quantidade mineral média de Ca, presente nos diferentes tipos de amostras.

Cálcio

Tipo de amostra n μ � σ F (3,43) p
(mg Ca/100 g amostra)

Caf� 8 80,4 � 10,8a

Mistura com caf� 19 63,1 20,0b 23,3 <0,001

Mistura sem caf� 13 41,5 14,9c

Cevada 10 25,9 7,3d
n – n�mero de amostras

Caf� Mistura com caf� Mistura sem caf� Cevada
10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

m
g

C
a/

10
0g

am
os

tr
a

Figura 15: Quantidades médias de cálcio (em mg por 100 g de amostra) presentes nas amostras 
para os diferentes tipos de composição.

De acordo com as tabelas apresentadas e a figura 15, verifica-se que a 

quantidade de c�lcio � mais elevada nas amostras de caf�, seguindo-se as amostras de 

misturas com caf�, as amostras de misturas sem caf� e, por �ltimo as amostras de 

cevada. O tipo de amostra apresenta um efeito estatisticamente significativo sobre a 

quantidade de c�lcio presente na amostra (F(3,43)=23,3; p<0,001), tabela 35. De acordo 

com as compara��es m�ltipla de m�dias, as diferen�as observadas entre todos os 

grupos estudados revelaram-se estatisticamente significativas.
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Na tabela 36, apresentam-se os resultados experimentais obtidos por outros 

estudos, relativamente ao teor de Ca, no café solúvel.

Tabela 36: Comparação dos resultados obtidos para o Ca nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

C�lcio (mg Ca/100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Café solúvel (n=8) 80,4 ± 10,8; (65,4-96,5)

Dos Santos et al. (2001) [3] Café solúvel (n=21) 139,5 ± 2,6; (106,0-189,0)

Grembecka et al. (2007) [2] Café solúvel (n=27) 116,0 ± 60,9; (65,6-265)

MAFF (1998) [189] Café solúvel (n=3) (96,7-129,0)

Debry (1994) [188] Café solúvel 150,0

Krivan et al. (1993) [190] Café torrado (n=10) (86,9-117,1)

Martín et al. (1999) [5] Café torrado (n=18) (87,0-117,0)

Morgano et al. (2002) [8] Café cru (n=47) (92,5-188,9)

De acordo com a tabela, a variabilidade do teor de Ca no café solúvel 

comercializado em Portugal é menor que a do café disponibilizado no Brasil [3] e Polónia 
[2].

O resultado médio obtido para as amostras de café solúvel é inferior ao reportado 

pelos demais estudos. O intervalo de valores obtido no presente trabalho enquadra-se 

nos intervalos dos estudos realizados por Grembecka et al. [2] e Suseela et al. [120]. Nos 

estudos de Krivan et al. [190], Morgano et al. [8] e Martín et al. [5] pode-se verificar que o teor 

em Ca no café cru e torrado é semelhante ao encontrado para o café solúvel. 

As amostras de misturas com café (29, 20, 4, 24, 34, 14 e 35) são constituídas por 

café e chicória em diferentes proporções. Os teores em Ca determinados para a maioria 

destas amostras encontram-se na gama de valores (49,0-97,1 mg Ca/100 g amostra)

apresentados no estudo de Suseela et al. [120] onde quatro das amostras analisadas eram 

constituídas por café e chicória em diferentes proporções. Este estudo sugere que a 

concentração de diversos elementos, incluindo o Ca diminui proporcionalmente à 

quantidade de chicória na amostra. Os resultados obtidos no presente estudo não 

permitem tirar as mesmas conclusões. Por um lado, o número de amostras analisadas 

por Suseela et al. [120] é reduzido e por outro observa-se uma grande heterogeneidade 
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nas amostras. Os elementos minerais presentes nas raízes de uma planta são 

influenciados pelos constituintes químicos do solo onde a mesma se desenvolve, o que 

dificulta a interpretação e comparação dos resultados. Para os restantes grupos de 

sucedâneos não é possível fazer uma comparação pois não se encontraram estudos 

bibliográficos sobre a sua composição mineral.

Tendo em conta que o café solúvel e os sucedâneos são consumidos como 

bebida, apresenta-se na tabela 37 a dose mineral de Ca ingerida (DMI) pela ingestão de 

30 ml de sucedâneo, equivalente a uma chávena da mistura preparada com 2 g de pó, 

bem como a sua contribuição para a dose diária recomendada.

Tabela 37: Dose mineral ingerida de Ca por bebida de sucedâneo (2 g/30 ml de amostra).

Cálcio

Tipo de amostra DDR [80] (mg/dia) Ca (mg/bebida) DMI (%)

Café 1,61 0,16

Mistura com café 1,26 0,13

Mistura sem café 1000 0,83 0,08

Cevada 0,52 0,05

Chicória 0,92 0,09

Em termos nutricionais as amostras de café fornecem um maior aporte nutricional 

de Ca, com 0,16%, seguindo-se as misturas com e sem café com 0,13 e 0,08%, 

respectivamente. As amostras de cevada contribuem apenas com um suplemento de 

0,05%. Os sucedâneos, que possuem café e chicória na sua composição, contribuem 

para um benefício nutricional adicional, comparativamente aos restantes sucedâneos. 

Sendo muitas destas bebidas ingeridas frequentemente com leite, o significado do Ca 

nas amostras de café solúvel e sucedâneos é pouco significativo nestes casos.
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7.2.2. Teor mineral em magnésio

Os resultados experimentais obtidos para o mineral Mg apresentam-se nas 

tabelas que se seguem.

Tabela 38: Composição mineral em Mg nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

Mg a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Mg/100 g amostra)
23 546,8 4,9
38 520,7 4,7
42 501,9 4,0

Caf� 43 306,9 0,6
44 554,4 3,3
52 474,0 2,8
39 460,5 1,4
46 513,6 1,5

29 258,3 1,3
20 318,4 1,6
4 376,0 2,3

24 308,4 3,7
34 317,0 0,6
14 331,5 1,0
35 215,6 2,4

Misturas com caf� 1 175,0 0,2
6 159,9 1,0
8 168,3 1,7

11 190,0 1,1
16 246,6 0,7
19 195,0 0,8
21 171,8 1,9
32 234,1 1,9
37 199,3 1,0
51 171,4 1,2
40 72,2 0,4

47 147,9 1,0
a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 39: Composição mineral em Mg nas amostras de sucedâneos sem café.

Mg a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Mg/100 g amostra)
9 99,5 1,2
2 105,5 0,5
17 89,5 0,6
26 83,3 1,2

Misturas sem caf� 30 94,3 0,5
33 60,3 0,3
49 108,1 0,3
45 159,7 1,0
12 94,4 0,8
27 87,4 0,3
41 85,0 1,0
5 107,7 0,6
7 95,8 0,4
3 88,4 1,3
10 87,8 0,7
13 69,7 0,5

Cevada 15 74,4 0,4
18 66,4 0,4
22 53,1 0,5
25 117,7 0,9
31 86,5 0,4
36 81,0 0,2
50 87,3 1,0

Chic�ria 28 89,6 0,3

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

Da análise dos resultados obtidos observa-se que a composição em Mg dos 

diferentes tipos de amostras são distintas, destacando-se principalmente as amostras de 

café solúvel (306,9-554,4 mg/100 g) e as amostras com café (72,2-376,0 mg/100 g) na 

sua composição. Seguem-se as amostras de mistura sem café (60,3-159,7 mg/100 g) e 

as amostras de cevada (53,1-117,7 mg/100 g). A chicória (89,6) apresenta um teor em 

Mg superior aos encontrados para as amostras de cevada, com excepção da amostra 25, 

sugerindo ser mais rica neste elemento. O facto de apenas ter sido possível encontrar 

comercialmente uma amostra de chicória, de origem francesa, não permite retirar mais 

conclusões relativas ao seu teor efectivo, bem como à sua real contribuição para o teor 

final em Mg nas misturas com chicória.
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Na tabela 40 e figura 16 apresentam-se os valores m�dios de Mg nos diferentes 

grupos de suced�neos estudados, resultantes da an�lise Anova one-way. 

Tabela 40: Quantidade mineral média de Mg, presente nos diferentes tipos de amostras.

Magnésio

Tipo de amostra n μ � σ F (3,43) p
(mg Mg/100 g amostra)

Caf� 8 484,9 � 78,8 a

Mistura com caf� 19 224,0 � 77,4b 89,7 <0,001

Mistura sem caf� 13 97,7 � 22,5 c

Cevada 10 81,2 � 17,3 c
n – n�mero de amostras

Caf� Mistura com caf� Mistura sem caf� Cevada
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Figura 16: Quantidades médias de magnésio (em mg por 100 g de amostra) presentes nas 
amostras para os diferentes tipos de composição.

Para o magn�sio � poss�vel afirmar que o tipo de amostra teve um efeito 

estatisticamente muito significativo sobre a quantidade deste mineral presente na 

amostra (F(3,43)=89,7; p<0,001). A quantidade de magn�sio � claramente mais elevada 

nas amostras de caf�, seguindo-se as amostras de misturas com caf�, as amostras de 

misturas sem caf� e, por �ltimo as amostras de cevada. De acordo com o teste post-hoc
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HSD de Tukey, e com excepção do par de amostras de mistura sem café (c) e amostras 

de cevada (c), foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

diferentes pares de tipos de amostras, tabela 40.

Na tabela que se segue comparam-se os valores experimentais no presente 

estudo com valores encontrados na bibliografia.

Tabela 41: Comparação dos resultados obtidos para o Mg nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

Magn�sio (mg Mg//100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Café solúvel (n=8) 484,8 ± 78,8; (306,9-554,4)

Dos Santos et al. (2001) [3] Café solúvel (n=21) 339,9 ± 47,2; (0,212 - 0,415)

Grembecka et al. (2007) [2] Café solúvel (n=27) 340,0 ± 107,0; (84,8-451,0)

MAFF (1998) [189] Café solúvel (n=3) NA

Debry (1994) [188] Café solúvel (160,0 - 310,0)

Krivan et al. (1993) [190] Café torrado (n=10) (180,0-200,0)

Martín et al. (1999) [5] Café torrado (n=18) (150,0-200,0)

Morgano et al. (2002) [8] Café cru (n=47) (152,6-205,9)

NA: Valor não apresentado

No presente estudo, o valor experimental obtido para as amostras de café solúvel 

é superior aos valores apresentados pelos restantes autores. Esta observação demonstra 

que algumas das amostras estudadas são muito ricas em Mg, comparativamente às 

estudadas nos demais estudos. Por outro lado, existe uma grande heterogeneidade entre 

as amostras, o que se observa pelo amplo intervalo de valores apresentados por todos os 

estudos considerados. A maioria dos valores experimentais encontrados para as 

amostras de misturas de café com chicória é concordante com o intervalo de valores 

(200,0-310,0 mg Mg/100 g amostra) apresentados por Suseela et al. [120].

Não são comparados os resultados obtidos para as amostras dos restantes grupos de 

sucedâneos porque não foram encontrados estudos bibliográficos.

Com base nos estudos de Krivan et al. [190], Martín et al. [5] e Morgano et al. [8] o 

teor em Mg no café cru e torrado é inferior ao encontrado nas amostras de café solúvel 

estudadas, como seria de esperar se tivermos em consideração que na preparação de 

café solúvel a partir de café torrado, ocorrem perdas.
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Na tabela que se segue determina-se a contribuição para a DMI por cada 30 ml de 

bebida de sucedâneo ingerida.

Tabela 42: Dose mineral de Mg ingerida por bebida de sucedâneo (2 g/30 ml de amostra).

Magnésio

Amostra DDR [80] (mg/dia) Mg (mg/bebida) DMIa (%) DMIb (%)

Café solúvel 9,70 3,03 2,31
Mistura com café 4,48 1,40 1,07
Mistura sem café 320 a / 420 b

1,95 0,61 0,47
Cevada 1,62 0,51 0,39
Chicória 1,79 0,56 0,43

a Valor para Mulher adulto com 31-50 anos.
b Valor para Homem adulto com 31-50 anos.

Do ponto de vista nutricional uma chávena de café solúvel fornece 2,31% de Mg 

para os homens e 3,03% da DDR para as mulheres, seguindo-se as misturas com café 

na sua composição com 1,07 e 1,40%, respectivamente. Embora em menor quantidade, 

os restantes tipos de sucedâneos, contribuem para o aporte nutricional deste elemento 

com 0,47 e 0,61% para as misturas sem café, 0,39 e 0,51 para as amostras de cevada, 

para homens e mulheres, respectivamente. As amostras de chicória contribuem para o 

aporte nutricional do Mg com valores semelhantes aos da cevada (0,43 e 0,56% para 

homens e mulheres). Com base nestes dados pode-se concluir que a ingestão de 

sucedâneos, especialmente os que possuem café na sua composição contribuem para 

uma alimentação adequada, no que diz respeito ao Mg. Levando em conta que muitas 

pessoas bebem mais de 3 bebidas por dia e que as podem preparar com maior 

quantidade de pó por bebida, os valores podem atingir os 10% da DDR.
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7.2.3. Teor mineral em sódio

Nas tabelas que se seguem apresentam-se os valores experimentais encontrados 

para o elemento Na, nas amostras de sucedâneos estudadas.

Tabela 43: Composição mineral em Na nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

Na a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Na/100 g amostra)
23 43,2 0,3
38 46,4 1,9
42 289,4 1,2

Caf� 43 29,6 0,4
44 25,9 0,4
52 34,1 0,4
39 83,9 3,0
46 126,2 0,9
29 188,6 3,0
20 213,1 4,0
4 248,6 4,0
24 313,2 3,8
34 267,4 2,7
14 301,0 7,2
35 357,9 2,1

Misturas com caf� 1 429,0 0,9
6 332,3 3,3
8 248,0 9,7
11 151,6 5,5
16 147,8 7,8
19 143,0 9,9
21 149,8 0,9
32 134,6 1,3
37 160,9 2,1
51 164,4 0,8
40 300,2 1,5
47 273,3 3,0

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 44: Composição mineral em Na nas amostras de sucedâneos sem café.

Na a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Na/100 g amostra)
9 157,96 2,84
2 170,31 0,34
17 134,24 4,97
26 197,31 0,99

Misturas sem caf� 30 175,14 0,35
33 56,80 0,17
49 153,98 0,15
45 163,03 2,77
12 164,23 6,24
27 121,54 2,43
41 139,36 1,53
5 189,06 4,54
7 520,68 4,17
3 54,5 0,6
10 56,3 3,2
13 49,5 2,9

Cevada 15 48,8 1,0
18 73,4 2,2
22 86,2 0,9
25 59,6 0,6
31 21,2 0,1
36 51,0 1,4
50 52,9 0,3

Chic�ria 28 162,3 2,3

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

Ao contrário do que se observou para os elementos anteriormente apresentados, 

o Na encontra-se presente em menores quantidades nas amostras de café solúvel (25,9-

289,4 mg/100 g). As amostras relativas às misturas com (134,6-429,0) e sem café (56,8-

520,7) são as que apresentam valores mais elevados deste elemento, apesar da grande 

variabilidade dentro dos grupos. A chicória (162,3) também apresenta teores elevados de 

Na, quando comparada com as demais amostras. O grupo de cevada (21,2-86,2 mg/100 

g) é aquele que apresenta teores mais baixos. De acordo com a tabela 12 as raízes de 

chicória apresentam teores de Na superiores aos encontrados para os grãos de cevada e 

de centeio. Da observação destas tabelas verifica-se ainda que o centeio é o cereal que 

apresenta teores mais baixos para este elemento.
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Na tabela 45, apresentam-se os resultados obtidos da an�lise Anova one-way

com aplica��o do teste de post-hoc HSD de Tukey, para o elemento Na.

Tabela 45: Quantidade mineral média de Na, presente nos diferentes tipos de amostras.

Sódio

Tipo de amostra n μ � σ F (3,43) p
(mg Mg/100 g amostra)

Caf� 8 84,8 � 89,3a

Mistura com caf� 19 238,1 � 86,0b 12,7 <0,001

Mistura sem caf� 13 180,3 � 108,2b

Cevada 10 55,3 � 16,9a
n – n�mero de amostras

Caf� Mistura com caf � Mistura sem caf� Cev ada
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Figura 17: Quantidades médias de sódio (em mg por 100 g de amostra) presentes nas amostras 
para os diferentes tipos de composição.

O tipo de amostra tamb�m revelou um efeito estatisticamente significativo sobre a 

quantidade de Na presente na amostra (F(3,43)=12,7; p<0.001). A quantidade de s�dio 

mais elevada foi observada em amostras de mistura com caf�, seguindo-se as amostras 

de misturas sem caf�, as amostras de caf� e, por �ltimo as amostras de cevada. De 

acordo com as compara��es m�ltiplas de m�dias, as diferen�as observadas entre as 

amostras de caf� (a) e as amostras de cevada (a) e as diferen�as entre as amostras de 
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mistura com café (b) e as amostras de mistura sem café (b) não se revelaram 

estatisticamente significativas. Nos restantes casos as diferenças revelaram-se 

significativas.

Os valores experimentais obtidos para a determinação de Na, no café solúvel 

encontram-se na tabela 46, juntamente com os valores obtidos por outros autores.

Tabela 46: Comparação dos resultados obtidos para o Na nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

S�dio (mg Na//100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Café solúvel (n=8) 84,8 ± 89,3; (25,9-289,4)

Dos Santos et al. (2001) [3] Café solúvel (n=21) 111,0 ± 148,2; (27,4-666,5)

Grembecka et al. (2007) [2] Café solúvel (n=27) 119 ± 116; (2,78-347)

MAFF (1998) [189] Café solúvel (n=3) NA

Debry (1994) [188] Café solúvel 50,0

Krivan et al. (1993) [190] Café torrado (n=10) NA

Martín et al. (1999) [5] Café torrado (n=18) NA

Morgano et al. (2002) [8] Café cru (n=47) NA

NA: Valor não apresentado

O intervalo de valores experimentais determinados pelos estudos referidos na 

tabela 46, revelam uma grande variabilidade quanto ao teor de Na das amostras de café 

disponibilizado no Brasil [3] e na Polónia [2] assim como nas amostras analisadas neste 

estudo.

O intervalo de valores obtidos neste trabalho encontra-se compreendido nos 

intervalos apresentados pelos outros autores. Porém, o valor médio determinado neste 

estudo é inferior aos apresentados, com excepção do valor indicado por Debry [188]. A 

maioria dos estudos apresentados não inclui o elemento Na nas suas determinações pelo 

que não foram encontrados outros estudos bibliográficos para comparação.
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Na tabela 47, determina-se a dose mineral ingerida diariamente pelo consumo de 

30 ml de sucedâneo.

Tabela 47: Dose mineral de Na ingerida por bebida de sucedâneo (2 g/30 ml de amostra).

Sódio

Tipo de amostra DDR [80] (mg/dia) Na (mg/bebida) DMI (%)

Café 1,70 0,11
Mistura com café 4,76 0,32
Mistura sem café 1500 3,61 0,24

Cevada 1,11 0,07
Chicória 3,25 0,22

De um modo geral, o consumo de café e seus sucedâneos não atinge os 0,4% da 

dose diária recomendada. Com base na tabela verifica-se que as misturas com café 

contribuem com 0,32%, seguidas pelas misturas sem café e de chicória (0,24 e 0,22%, 

respectivamente), apresentando os restantes tipos de amostras valores inferiores. Do 

ponto de vista nutricional estes resultados são benéficos, se tivermos em consideração 

que este elemento está geralmente presente em excesso na nossa alimentação, 

potenciando determinadas patologias, especialmente as de natureza cardiovascular.
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7.2.4. Teor mineral em potássio

Nas tabelas 48 e 49 apresentam-se os valores experimentais obtidos para a 

determinação do elemento K nas amostras de substitutos de café estudadas.

Tabela 48: Composição mineral em K nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

K a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg K/100 g amostra)
23 3948,5 229,0
38 4647,4 223,1

Caf� 42 4535,6 267,6
44 4454,3 129,2
52 4350,9 295,9
39 3716,6 234,1

29 3221,2 67,6
20 2900,4 150,8
4 3944,7 55,2

24 3324,8 206,1
34 3780,2 102,1
14 2672,0 138,9
35 2296,3 41,3

Misturas com caf� 1 2749,8 71,5
6 3596,5 194,2
8 1733,2 12,1

11 2386,3 100,2
16 2481,1 111,7
19 4521,0 171,8
21 3895,2 455,7
32 2676,2 131,1
37 2223,8 68,9
40 612,3 17,1
47 1875,9 73,2

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 49: Composição mineral em K nas amostras de sucedâneos sem café.

K a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg K/100 g amostra)

9 2184,3 155,1
2 1262,0 36,6

17 1570,5 64,4
26 1076,4 39,8

Misturas sem caf� 30 890,6 8,9
33 1221,7 67,2
49 1547,0 71,2
45 1450,1 94,3
12 1077,3 33,4
27 924,4 16,6
41 1277,0 39,6
5 3404,2 173,6
7 1770,5 46,0
3 889,7 26,7

10 1546,5 52,6
13 1169,7 15,2

Cevada 15 1287,6 56,7
18 890,6 7,1
22 774,2 20,9
25 1942,4 77,7
31 937,0 36,5
36 634,9 31,1
50 1918,9 51,8

Chic�ria 28 2724,7 43,6

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

O elemento K encontra-se presente nos sucedâneos de café em elevadas 

quantidades sendo o mais abundante de entre os elementos analisados. As amostras de 

café solúvel e de misturas com café são os grupos que apresentam teores mais elevados 

(3716,6-4647,4 e 612,3-4521,0 mg/100 g amostra, respectivamente). As misturas sem 

café (890,6-3404,5), a chicória (2724,7) e as amostras de cevada (634,9-1942,4), 

apresentam valores inferiores, comparativamente aos restantes grupos de amostras em 

estudo. Os grãos de cevada, centeio e as raízes de chicória apresentam valores elevados 

de K, comparativamente aos outros minerais (tabela 12), sendo a cevada a que 

apresenta valores mais elevados.
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Os resultados da an�lise Anova one-way e do test post-hoc HSD de Tukey encontram-se 

resumidos na tabela que se segue.

Tabela 50: Quantidade mineral média de K, presente nos diferentes tipos de amostras.

Potássio

Tipo de amostra n μ � σ F (3,43) p
(mg Ca por 100 g amostra)

Caf� 8 3679,2  1612,5a

Mistura com caf� 19 2683,8  1111,3b 11,9 <0.001

Mistura sem caf� 13 1512,0 672,1c

Cevada 10 1199,1 466,5c
n – n�mero de amostras

Caf � Mistura com caf � Mistura sem caf � Cev ada
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Figura 18: Quantidades médias de potássio (em mg por 100 g de amostra) presentes nas 
amostras para os diferentes tipos de composição.

O tipo de amostra apresenta um efeito estatisticamente significativo quanto ao 

teor mineral de pot�ssio, presente na amostra (F(3,43)=11,9; p<0,001). Com base na 

figura e tabelas acima apresentadas verifica-se que a quantidade de pot�ssio � mais 

elevada nas amostras de caf�, seguindo-se as amostras de misturas com e sem caf� e 

por fim as amostras de cevada com valores bastante inferiores, comparativamente aos 

valores encontrados para as amostras de caf� e misturas com caf�. De acordo com as 
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comparações múltiplas de médias, evidencia-se que as diferenças entre as amostras de 

mistura sem café (c) e as amostras de cevada (c) não são estatisticamente significativas, 

enquanto que as restantes combinações o são.

Os valores experimentais da determinação de K nas amostras de café solúvel são 

comparados com os valores descritos na literatura, na tabela 51.

Tabela 51: Comparação dos resultados obtidos para o K nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

Pot�ssio (mg K//100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Café solúvel (n=8) 4275,5 ± 364,1; (3716,6-4647,4)

Dos Santos et al. (2001) [3] Café solúvel (n=21) 3813,3 ± 533,6; (3250,0-5170,0)

Grembecka et al. (2007) [2] Café solúvel (n=27) 2530,0 ± 527,0; (1871,0-3324,0)

MAFF (1998) [189] Café solúvel (n=3) NA

Debry (1994) [188] Café solúvel 400,0

Krivan et al. (1993) [190] Café torrado (n=10) (1400,0-1600,0)

Martín et al. (1999) [5] Café torrado (n=18) (1300,0-1500,0)

Morgano et al. (2002) [8] Café cru (n=47) (1225,2-1700,3)
NA: Valor não apresentado

Com base nos valores apresentados na tabela verifica-se que o valor 

experimental obtido neste estudo é superior aos valores médios apresentados pelos 

restantes autores. Porém, o intervalo de valores integra-se nos demais intervalos, 

revelando mais uma vez a diversidade das amostras de café solúvel. Apesar do valor 

médio de Dos Santos [3] ser inferior, este estudo possui amostras de café solúvel com 

quantidades de K superiores às encontradas para as amostras estudadas.

Ao contrário do que se verificou para os elementos Ca e Mg, o intervalo de valores 

encontrados para as amostras com café e chicória na sua composição são superiores 

aos descritos por Suseela et al. [120] (1400,0-2900,0 mg K/100 g amostra). Neste caso 

poderá ser indicação de que as amostras analisadas por este autor continham

provavelmente maior quantidade de chicória do que as avaliadas neste estudo, não 

sendo essa informação fornecida pelo autor. A possibilidade de existirem correlações 

com significado estatístico entre a quantidade de determinados elementos e a quantidade 

de café nas misturas será alvo de avaliação no capítulo seguinte.
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Do mesmo modo que para o Mg, os estudos de Krivan et al. [190], Martín et al. [5] e 

Morgano et al. [8] o teor em K no café cru e torrado é inferior ao encontrado nas amostras 

de café solúvel estudadas, conforme é de esperar pelo rendimento do processo. Mais 

uma vez, não se encontram descritos estudos relativos ao teor mineral de sucedâneos 

para comparação.

Na tabela que se apresenta encontram-se os valores de DDR e de DMI de K por 

30 ml de bebida, para cada grupo de sucedâneos estudados.

Tabela 52: Dose mineral de K ingerida por bebida de sucedâneo (2 g/30 ml de amostra).

Potássio

Tipo de amostra DDR [80] (mg/dia) K (mg/bebida) DMI (%)

Café 73,58 1,57

Mistura com café 53,68 1,14

Mistura sem café 4700 30,24 0,64

Cevada 23,98 0,51

Chicória 54,49 1,16

O café solúvel, as misturas com café e de amostras de chicória contribuem para a 

dose diária recomendada de K, com 1,57, 1,14 e 0,64%, respectivamente. As misturas 

sem café fornecem 0,64% dessa dose, enquanto que as amostras de cevada contribuem 

apenas com 0,51%. Comparativamente aos outros elementos estudados, as misturas de 

sucedâneos constituem um suplemento nutricional de K significativo.



Resultados e Discussão

______________________________________________________________________ 84

7.2.5. Teor mineral em fósforo

Os valores experimentais obtidos na quantificação deste elemento nas amostras 

consideradas encontram-se descritos nas tabelas 53 e 54.

Tabela 53: Composição mineral em P nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

P a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg P/100 g amostra)
23 420,5 8,4
38 371,7 2,9
42 379,5 2,8

Caf� 43 415,8 0,6
44 407,9 4,7
52 260,8 2,3
39 417,6 5,4
46 429,2 6,5
29 291,7 3,2
20 328,0 4,5
4 314,8 3,8
24 237,3 1,2
34 313,3 5,9
14 211,2 2,9
35 140,2 1,0

Misturas com caf� 1 199,2 1,2
6 163,8 2,9
8 158,1 2,0
11 159,0 3,8
16 106,6 1,3
19 172,6 2,6
21 154,9 0,6
32 132,0 2,7
37 162,6 2,8
51 163,2 1,1
40 128,9 1,0
47 74,8 1,7

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 54: Composição mineral em P nas amostras de sucedâneos sem café.

P a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg P/100 g amostra)

9 119,7 1,1
2 128,4 2,1

17 98,6 1,1

26 96,0 2,2
Misturas sem caf� 30 111,0 1,4

33 82,4 1,4

49 119,8 1,3
45 145,4 1,0

12 73,4 1,5
27 129,4 0,9
41 149,5 2,9

5 137,9 1,6
7 90,0 1,5

3 144,8 2,6
10 89,5 2,1
13 142,2 0,4

Cevada 15 126,4 1,6
18 118,9 2,3
22 124,6 0,4
25 127,1 3,2
31 134,1 3,1
36 131,0 2,6
50 68,6 1,2

Chic�ria 28 65,4 0,9

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

Da análise dos resultados pode-se observar que a composição em P das 

amostras de café solúvel (260,8-429,2 mg/100 g) são distintas, enquanto que as misturas

com café (74,8-328,0), as misturas sem café (73,4-149,5) e as amostras de cevada (68,6-

144,8 mg/100g) apresentam valores próximos. A chicória (65,4) apresenta um teor em P, 

inferior aos encontrados para os demais grupos em estudo, o que vai ao encontro dos 

valores apresentados na tabela 12 para os cereais em cru.
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Na tabela que se segue, apresentam-se os resultados obtidos da an�lise Anova 

one-way com aplica��o do teste de post-hoc HSD de Tukey, para o elemento P.

Tabela 55: Quantidade mineral m�dia de P, presente nos diferentes tipos de amostras.

Fósforo

Tipo de amostra n μ � σ F (3,43) p
(mg P por 100 g amostra)

Caf� 8 387,9 � 55,2a

Mistura com caf� 19 190,1 � 73,9b 50,7 <0.001

Mistura sem caf� 13 114,0 � 24,4c

Cevada 10 120,7 � 23,8c
n – n�mero de amostras

Caf� Mistura com caf � Mistura sem caf� Cev ada
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Figura 19: Quantidades médias de fósforo (em mg por 100 g de amostra) presentes nas amostras 
para os diferentes tipos de composição.

Com base nos dados obtidos pelo tratamento estat�stico para a quantidade de 

f�sforo que se encontra presente nas amostras estudadas, pode-se afirmar que o tipo de 

amostra teve um efeito estatisticamente significativo (F(3,43)=50,7; p<0,001).

As amostras de caf� s�o claramente mais ricas neste elemento, seguindo-se as amostras 

com caf� em diferentes percentagens, as amostras de cevada e por fim as amostras sem 

caf� na sua composi��o. O teste de post-hoc HSD de Tukey revela que as amostras de 
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café (a), de mistura com café (b) apresentam diferenças estatisticamente significativas 

entre si, enquanto que os grupos de amostras de cevada (c) e de misturas sem café (c) 

não. 

De seguida apresenta-se na tabela 56, os valores descritos na literatura para a 

determinação de P, no café.

Tabela 56: Comparação dos resultados obtidos para o P nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

F�sforo (mg P//100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Café solúvel (n=8) 387,9 ± 55,2; (260,8-429,2)

Dos Santos et al. (2001) [3] Café solúvel (n=21) 349,8 ± 46,6; (223,0-410,0)

Grembecka et al. (2007) [2] Café solúvel (n=27) 413,0 ± 85,5; (348,0-598,0)

MAFF (1998) [189] Café solúvel (n=3) NA

Debry (1994) [188] Café solúvel 350,0

Krivan et al. (1993) [190] Café torrado (n=10) NA

Martín et al. (1999) [5] Café torrado (n=18) (124,0-196,0)

Morgano et al. (2002) [8] Café cru (n=47) (117,2-182,6)
NA: Valor não apresentado

Com base nos resultados apresentados na tabela, verifica-se que as amostras 

analisadas apresentam valores concordantes com os fornecidos pelos restantes estudos, 

para o café solúvel. Tal como observado para os outros elementos estudados, evidencia-

se um intervalo alargado de valores, revelando a heterogeneidade das amostras de café 

solúvel. 

Os teores de P apresentados pelos autores Morgano et al. [8] e Martín et al. [5] para 

o café cru e torrado são inferiores aos valores apresentados para o café solúvel, 

mantendo-se na proporção expectável levando em atenção o rendimento do processo de 

preparação do café solúvel. Não se encontram descritos na bibliografia estudos 

relacionados com o teor mineral nos sucedâneos, pelo que os resultados obtidos não 

podem ser comparados com outros estudos.



Resultados e Discussão

______________________________________________________________________ 88

Na tabela 57 determina-se a dose mineral ingerida de P, pela ingestão de 30 ml 

de bebida, equivalente a 2g de amostra.

Tabela 57: Dose mineral de P ingerida por bebida de sucedâneo (2g/30 ml de amostra).

Fósforo

Tipo de amostra DDR [79] (mg/dia) P (mg/bebida) DMI (%)

Café 7,76 1,11

Mistura com café 3,80 0,54

Mistura sem café 700 2,28 0,33

Cevada 2,41 0,34

Chicória 1,31 0,19

As amostras de café contribuem para o suplemento mineral de P com 1,11% da 

DDR, seguindo-se as amostras com café com 0,54%. As misturas sem café (0,33%) 

contribuem nutricionalmente com valores muito próximos aos da cevada (0,34%), 

enquanto que as amostras de chicória apenas fornecem 0,19% da DDR. Tendo em conta 

que o teor deste elemento tem vindo a aumentar na nossa alimentação, mostram-se 

benéficos os valores relativamente baixos deste elemento nos sucedâneos de café.
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7.2.6. Teor mineral em ferro

Os dados experimentais determinados para o elemento Fe, nas várias amostras em 

estudo encontram-se resumidos nas tabelas 58 e 59. 

Tabela 58: Composição mineral em Fe nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

Fe a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Fe/100 g amostra)
23 7,11 0,36
38 6,16 0,33
42 2,44 0,19

Caf� 43 3,00 0,09
44 4,90 0,19
52 10,81 0,17
39 4,70 0,27
46 1,85 0,08
29 8,22 0,37
20 6,31 0,30
4 4,14 0,24

24 3,76 0,27
34 6,81 0,20
14 7,87 0,48
35 3,75 0,07

Misturas com caf� 1 2,61 0,08
6 2,73 0,09
8 1,37 0,01

11 2,59 0,13
16 3,27 0,05
19 2,99 0,13
21 2,79 0,02
32 3,33 0,05
37 3,20 0,03
51 4,98 0,06
40 1,61 0,03
47 3,19 0,05

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 59: Composição mineral em Fe nas amostras de sucedâneos sem café.

Fe a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Fe/100 g amostra)
9 1,31 0,02
2 1,38 0,01

17 2,44 0,03
26 2,45 0,03

Misturas sem caf� 30 2,79 0,08
33 3,86 0,10
49 2,63 0,03
45 3,61 0,07
12 4,40 0,06
27 2,77 0,03
41 3,14 0,08
5 1,41 0,01
7 1,40 0,01
3 1,79 0,04

10 0,58 0,02
13 0,94 0,02

Cevada 15 0,72 0,03
18 1,56 0,04
22 0,74 0,01
25 0,57 0,01
31 0,62 0,02
36 0,83 0,01
50 0,84 0,01

Chic�ria 28 9,05 0,18

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

As amostras de café (1,85-10,81) e misturas com café (1,37-8,22 mg/100 g) revelaram-

se, mais uma vez, as mais ricas em Fe. As misturas sem café (1,31-4,40) e as amostras 

de cevada (0,57-1,79 mg/100 g) possuem teores baixos de Fe, comparativamente aos 

restantes grupos. A amostra de chicória (9,05) apresenta-se igualmente muito rica em Fe. 

A chicória apresenta nestas amostras um teor em Fe superior aos observados nas 

amostras de cevada, contrariamente aos valores teóricos apresentados na tabela 12. 

Porém apenas foi analisada uma única amostra de chicória, o que não nos permite tirar 

quaisquer conclusões. 
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Na tabela 60, apresenta-se a compara��o de m�dias dos v�rios grupos, resultante 

da an�lise Anova one-way e do teste post-hoc HSD de Tukey.

Tabela 60: Quantidade mineral média de Fe, presente nos diferentes tipos de amostras.

Ferro

Tipo de amostra n μ � σ* F (3,43) p
(mg Ca por 100 g amostra)

Caf� 8 5,1 � 2,9a

Mistura com caf� 19 4,0 � 2,0a 10,4 <0.001

Mistura sem caf� 13 2,6 � 1,0b

Cevada 10 0,8 � 0,3c

n – n�mero de amostras

Caf� Mistura com caf� Mistura sem caf� Cevada
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Figura 20: Quantidades médias de ferro (em mg por 100 g de amostra) presentes nas amostras 
para os diferentes tipos de composição.

Para o ferro � poss�vel afirmar que o tipo de amostra teve um efeito 

estatisticamente significativo sobre a quantidade deste mineral presente na amostra 

(F(3,43)=10,4; p<0.001).  De acordo com a tabela e figura anteriores, a quantidade de 

ferro � mais elevada mas amostras de caf�, seguindo-se as amostras de misturas com 

caf�, as amostras de misturas sem caf� e, por �ltimo as amostras de cevada. De acordo 



Resultados e Discussão

______________________________________________________________________ 92

com o teste post-hoc, apenas no par de amostras de mistura com café (a) e amostras de 

café (a) não foram verificadas diferenças estatisticamente significativas entre si.

Em seguida apresentam-se os valores descritos na literatura para a determinação de Fe 

nas amostras de café solúvel, na tabela 61.

Tabela 61: Comparação dos resultados obtidos para o Fe nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

Ferro (mg Fe//100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Café solúvel (n=8) 5,1 ± 2,9; (1,8-10,8)

Dos Santos et al. (2001) [3] Café solúvel (n=21) 8,4 ± 11,3; (14,0-450,8)

Grembecka et al. (2007) [2] Café solúvel (n=27) 3,4 ±1,5; (1,9-5,9)

MAFF (1998) [189] Café solúvel (n=3) (2,4-4,1)

Debry (1994) [188] Café solúvel 4,5

Krivan et al. (1993) [190] Café torrado (n=10) (3,7-5,7)

Martín et al. (1999) [5] Café torrado (n=18) (4,0-7,3)

Morgano et al. (2002) [8] Café cru (n=47) (2,3-36,7)

O valor médio de Fe para as amostras de café solúvel é concordante com os 

valores obtidos pelos estudos apresentados na tabela. O estudo de Dos Santos et al. [3]

revela, na gama de valores apresentados, uma heterogeneidade que se destaca dos 

demais estudos, assim como o intervalo de valores descrito por Morgano et al. [8] para o 

café cru. 

Os teores de Fe determinados para as amostras constituídas apenas por café e chicória 

enquadram-se nos descritos por Suseela et al. (1,6-9,2 mg Fe/100 g amostra) [120]. Porém 

o intervalo de valores apresentado não nos permite tirar qualquer conclusão.

Na tabela que se segue, apresenta-se a DDR e a DMI ingerida por dose (30 ml/2g de 

amostra) para o elemento Fe.
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Tabela 62: Dose mineral de Fe ingerida por bebida de sucedâneo (2g/30 ml de amostra).

Ferro

Amostra DDR [80] (mg/dia) Fe (mg/bebida) DMI a (%) DMI b (%)

Café solúvel 0,10 0,57 1,28
Mistura com café 18a 0,08 0,44 1,00
Mistura sem café 8b 0,05 0,29 0,65

Cevada 0,02 0,09 0,20

Chicória 0,18 1,01 2,26
a Valor para Mulher adulto com 31-50 anos.
b Valor para Homem adulto com 31-50 anos.

A chicória revela-se o grupo de estudo mais rico em Fe, contribuindo com 1,01 e 

2,26% da DDR para mulheres e homens, respectivamente. No entanto seria necessário 

analisar um maior número de amostras deste grupo para corroborar esta afirmação, já 

que de entre as amostras de café uma apresentou um valor de 10,8 mg/100 g (52). As 

amostras de café são igualmente ricas neste elemento, pois contribuem para o aporte 

nutricional da nossa dieta, com 0,57% para as mulheres e 1,28% para os homens. Os 

sucedâneos de misturas com e sem café contribuem com valores entre 0,44 e 0,29% 

para as mulheres e entre 1,00 e 0,65% para os homens. As amostras de cevada 

fornecem valores inferiores de 0,09 e 0,20%, respectivamente. Tendo em consideração a 

carência deste elemento na alimentação de muitos indivíduos, a ingestão deste tipo de 

bebidas é sempre um suplemento, ainda que em pequena escala.
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7.2.7. Teor mineral em manganésio

Os resultados obtidos para a quantificação de manganésio nas amostras de café, 

misturas com e sem café, de chicória e cevada apresentam-se nas tabelas que se 

seguem. 

Tabela 63: Composição mineral em Mn nas amostras de café solúvel e sucedâneos com café.

Mn a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Mn/100 g amostra)
23 2,09 0,01
38 2,24 0,03
42 1,98 0,02

Caf� 43 0,99 0,04
44 2,00 0,02
52 3,99 0,22
39 2,42 0,05
46 1,73 0,02
29 1,60 0,05
20 1,37 0,02
4 1,83 0,04

24 1,79 0,03
34 1,68 0,03
14 1,45 0,01
35 1,90 0,03

Misturas com caf� 1 1,35 0,01
6 1,39 0,03
8 0,97 0,01

11 0,98 0,01
16 1,24 0,01
19 1,00 0,01
21 0,99 0,02
32 1,16 0,01
37 0,95 0,01
51 0,92 0,01
40 0,15 0,01
47 0,89 0,01

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)
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Tabela 64: Composição mineral em Mn nas amostras de sucedâneos sem café.

Mn a σ
Tipo de amostra Amostra

(mg Mn/100 g amostra)
9 1,09 0,02
2 1,00 0,03

17 0,90 0,02
26 1,05 0,01

Misturas sem caf� 30 1,09 0,02
33 1,20 0,02
49 0,90 0,02
45 1,32 0,02
12 1,53 0,01
27 0,90 0,01
41 0,96 0,03
5 1,28 0,01
7 1,03 0,01
3 0,65 0,01

10 0,80 0,01
13 0,74 0,04

Cevada 15 0,90 0,01
18 0,58 0,01
22 0,77 0,02
25 0,76 0,02
31 0,77 0,01
36 1,01 0,04
50 0,81 0,01

Chic�ria 28 1,02 0,01

a cada valor apresentado é o resultado médio de 3 leituras (n=3)

De um modo geral, as amostras de café apresentam valores mais elevados de Mn 

(0,99-3,99 mg/100g amostra), seguidas das misturas com café (0,89 ± 1,90) e sem café

(0,90-1,53) e por fim pelas amostras de cevada (0,65-1,01 mg/100g amostra) com valores 

ligeiramente mais baixos. 

O tratamento estatístico dos valores obtidos foi realizado pela análise Anova one-

way e pelo teste post-hoc HSD de Tukey. Os resultados obtidos encontram-se resumidos 

na tabela 65.
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Tabela 65: Quantidade mineral média de Mn, presente nos diferentes tipos de amostras.

Manganésio

Tipo de amostra n μ � σ F (3,43) p
(mg Ca por 100 g amostra)

Caf� 8 2,2 � 0,8a

Mistura com caf� 19 1,2 � 0,4b 16,4 <0.001

Mistura sem caf� 13 1,1 � 0,2bc

Cevada 10 0,8 � 0,1c
n – n�mero de amostras

Caf � Mistura com caf� Mistura sem caf � Cevada
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Figura 21: Quantidades médias de manganésio (em mg por 100 g de amostra) presentes nas 
amostras para os diferentes tipos de composição.

Mais uma vez, o tipo de amostra revelou um efeito estatisticamente significativo 

sobre a quantidade mangan�sio presente na amostra (F(3,43)=16,4; p<0.001). A 

quantidade mais elevada deste elemento foi observada em amostras de caf�, seguindo-

se as amostras de misturas com caf�, as amostras de misturas sem caf� e, por �ltimo as 

amostras de cevada. De acordo com as compara��es m�ltiplas de m�dias, as diferen�as 

observadas entre as amostras de misturas sem caf� (bc) e as amostras de cevada (c) 

n�o se revelaram estatisticamente significativas, assim como o par de amostras de 
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misturas com caf� (b) e as amostras de mistura sem caf� (bc). Nos restantes casos as 

diferen�as revelaram-se significativas.

A compara��o dos resultados obtidos no presente trabalho com os resultados 

encontrados na literatura encontram-se resumidos na tabela 66. 

Tabela 66: Comparação dos resultados obtidos para o Mn nas amostras de café com valores 

bibliográficos.

Mangan�sio (mg Mn/100 g amostra)

Estudo Tipo de amostra μ � σ (gama)

Valor experimental Caf� sol�vel (n=8) 2,2 � 0,8; (1,0-4,0)

Dos Santos et al. (2001) [3] Caf� sol�vel (n=21) 1,5 � 0,82; (3,6-38,8)

Grembecka et al. (2007) [2] Caf� sol�vel (n=27) 1,8 � 0,8; (0,9-3,5)

MAFF (1998) [189] Caf� sol�vel (n=3) (1,6-2,7)

Debry (1994) [188] Caf� sol�vel NA

Krivan et al. (1993) [190] Caf� torrado (n=10) (1,8-5,6)

Martín et al. (1999) [5] Caf� torrado (n=18) (1,2-4,5)

Morgano et al. (2002) [8] Caf� cru (n=47) (1,4-6,0)

NA – N�o apresentado

Por compara��o dos dados experimentais obtidos com os resultados indicados

por outros estudos, observa-se que os teores de Mn nas amostras de caf� s�o pr�ximos, 

sendo este o elemento com valores mais homog�neos entre os diversos estudos com 

caf� sol�vel. No entanto dentro de cada grupo existe alguma heterogeneidade nas 

amostras, especialmente nas comercializadas no Brasil [3]. O teor de Mn nas amostras de 

caf� sol�vel e nas amostras de caf� cru e torrado n�o se apresenta muito distinto.

O estudo apresentado por Suseela et al. [120] apresenta um intervalo de valores 

0,7-1,3 mg/100g amostra inferior aos valores determinados para as amostra com caf� e 

chic�ria na sua composi��o.
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Na tabela que se segue apresenta-se o valor da dose mineral ingerida de Mn com 

30 ml de bebida de sucedâneo. 

Tabela 67: Dose mineral de Mn ingerida por bebida de sucedâneo (2g/30 ml de amostra).

Manganésio

Tipo de amostra DDR [79] (mg/dia) Mn (mg/bebida) DMI (%)

Café 0,04 2,44
Mistura com café 0,02 1,33
Mistura sem café 1,8 0,02 1,22

Cevada 0,02 0,89
Chicória 0,02 1,13

As amostras de café solúvel fornecem 2,44% da DDR necessária, seguindo-se as 

amostras de mistura com e sem café com 1,33 e 1,22%, respectivamente. As amostras 

de chicória contribuem com 1,13% enquanto que as amostras de cevada contribuem com 

0,89% da DDR do Mn. A ingestão regular dos sucedâneos contribui assim, juntamente 

com uma alimentação equilibrada para os níveis de Mn necessários ao bom 

funcionamento do organismo humano.
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7.3. A composição mineral como ferramenta para estimar a quantidade de café

Com base nos elementos analisados e na sua discussão em 7.2., verificou-se 

que, para a maior parte dos elementos, o café solúvel apresenta as maiores 

concentrações, sendo seguido pelas misturas com café. Já as misturas sem café, 

usualmente preparadas com cevada, chicória, centeio, entre outros, apresentam teores 

mais baixos. Desta forma, será de supor que os teores aumentados nas amostras com 

algum café na sua composição poderão estar correlacionados com a efectiva quantidade 

de café presente, o que merece ser investigado. No entanto, e também conforme 

discutido anteriormente, apesar de na maior parte dos casos as médias se apresentarem 

distintas, todos os grupos se caracterizam por uma grande variabilidade. Esta poderá ser 

devida às características do solo onde as plantas foram cultivadas, mas também à 

composição mineral da água utilizada na preparação dos extractos. Apesar de na maior 

parte dos casos ser utilizado café robusta para a preparação de café solúvel, pelo seu 

maior rendimento e mais baixo preço, a utilização de café arábica ou de misturas de 

ambos poderá também condicionar o teor em minerais, uma variável que não foi avaliada 

neste estudo.

Conscientes da importância destes factores, estudou-se a associação do tipo 

linear, pela determinação dos coeficientes de correlação de Pearson entre as variáveis 

quantidade de mineral (Ca, Mg, Na, K, P, Fe e Mn) e a percentagem de café presente 

nas amostras. Este estudo de correlação foi realizado apenas para as amostras de 

mistura com café, as quais apresentam diferentes percentagens de café, 

obrigatoriamente declaradas na sua rotulagem.

Tabela 68: Coeficientes de correlação de Pearson para as amostras de sucedâneos com 
café na sua composição.

Mineral Coeficiente de correlação p

Ca 0.412 0.089

Mg 0.814 <0.001*

Na 0.052 0.837

K 0.370 0.1311

Fe 0.748 <0.001*

Mn 0.642 0.040*

P 0.932 <0.001*

* correlação significativa (para um nível de significância de 5%)
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A relação (do tipo linear) entre a concentração dos minerais Mg, Fe, Mn e P e a 

percentagem de café presente na amostra revelou-se significativa, como se pode 

observar pelos valores de p <0,001, para um grau de confiança de 95%. De realçar que o 

Mg, o Fe e o P foram os minerais que apresentaram um coeficiente de correlação mais 

elevado. Os elementos Ca, K e Na não apresentam uma correlação do tipo linear entre a 

concentração mineral e o teor de café presente na amostra, sendo o K e o Na os que 

apresentam coeficientes de correlação de Pearson mais baixos.
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Parte IV

Conclusões
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8. Conclusões

A relação alimentação/saúde/doença é praticamente consensual e há uma 

preocupação generalizada em valorizar alimentos que, além de fornecerem os nutrientes 

indispensáveis ao organismo, proporcionem benefícios adicionais à saúde. As bebidas 

preparadas a partir de pós solúveis de café e/ou sucedâneos (misturas com malte, 

chicória, cevada e/ou café) são de utilização generalizada em praticamente todas as 

famílias. Os minerais desempenham funções essenciais no organismo humano e a 

informação acerca de composição em minerais das várias marcas de café e sucedâneos 

solúveis comercializadas em Portugal é praticamente inexistente.

O presente estudo teve como principal objectivo a determinação do teor de sódio, 

potássio, cálcio, magnésio, ferro, manganésio e fósforo nas marcas de café solúvel e 

sucedâneos de café, comercializados no grande Porto, num total de 51 amostras. Um 

outro objectivo consistiu em explorar a aplicação da Espectrometria de Absorção Atómica 

de Fonte Contínua e Elevada Resolução. Com esta nova abordagem tecnológica foi 

possível proceder a uma análise multielementar sequencial para os elementos Fe e Mn. 

Os elementos Ca, Mg e Na foram analisadas individualmente, devido aos diferentes 

factores de diluição que tiveram de ser aplicados às amostra. A determinação do 

elemento P foi realizada por espectrometria UV/Vis, segundo a norma P-4500. O 

elemento K foi analisado por FAAS, devido aos problemas técnicos com a linha do K no 

aparelho de HR-CS-AAS. 

De modo a assegurar uma maior sensibilidade de leitura e minimizar o efeito de 

matriz das amostras em estudo, o método foi optimizado para cada elemento em todos 

os parâmetros analíticos. Deste modo foram definidos para cada elemento os limites de 

detecção e quantificação, os coeficientes angulares e lineares de regressão das curvas 

analíticas optimizadas. Os métodos foram validados, recorrendo à avaliação da 

especificidade, sensibilidade, precisão e exactidão. A precisão do método foi avaliada 

através do cálculo dos limites de variação para a repetibilidade e precisão intermédia, 

tendo-se verificado valores satisfatórios. A exactidão das metodologias desenvolvidas foi 

avaliada por ensaios de recuperação para os elementos Ca, Mg, Na, Fe e Mn. 

Obtiveram-se valores igualmente satisfatórios para a recuperação destes elementos, o 

que revela a exactidão das determinações realizadas pelos métodos desenvolvidos. A 

técnica HR-CS-AAS revelou-se eficiente, sensível, rápida e automatizada na 

determinação do teor mineral de bebidas de café solúvel e sucedâneos. 

Para todos os elementos estudados observou-se uma grande heterogeneidade 

entre as amostras analisadas (comprovada pelo Teste de Levene [157,163]). Recorreu-se à 
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análise ANOVA para avaliar se o tipo de amostra afectava significativamente o teor 

mineral nos diferentes elementos. Comprovou-se que as amostras de café são mais ricas 

em todos os minerais analisados (p<0,001), excepto no sódio, seguindo-se usualmente 

as misturas com café e misturas sem café. As amostras de cevada apresentam 

sistematicamente teores minerais mais baixos. 

Neste estudo foi ainda avaliada a associação entre a quantidade de mineral e a 

percentagem de café presente nas amostras de misturas com café. Comprovou-se que 

existe uma relação do tipo linear entre a concentração dos minerais magnésio, ferro, 

manganésio e fósforo e a percentagem de café nas misturas. 

Tendo em conta as instruções de preparação recomendadas pelo fabricante 

(dissolução de 2 g de pó em 30 ml de água) e considerando o consumo de uma bebida 

por dia, foi realizada a avaliação da sua contribuição em minerais essenciais para a dieta 

dos portugueses. Dos resultados obtidos, verifica-se que a ingestão de uma dose de 

bebida de café solúvel contribui com pelo menos 1% da DDR para todos os elementos, 

com excepção do Ca e do Na, os quais apresentam valores de 0,16 e 0,11% da DDR, 

respectivamente. As amostras de café solúvel apresentam os valores mais elevados para 

todos os elementos, com excepção do Na que apresenta os teores mais elevados para 

as amostras de misturas com café. Este tipo de amostras contribui para o aporte 

nutricional de Na com 0,32% da DDR o que é vantajoso dado o elevado teor de Na que 

geralmente se encontram nos alimentos. Pode-se assim concluir que, do ponto de vista 

nutricional, o café solúvel e os sucedâneos de café contribuem, ainda que em pequena 

escala, para uma alimentação saudável e equilibrada.  
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