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Introdução 

A goma xantana é um polissacarídeo natural, 

sintetizado por bactérias do genêro Xanthomonas. 

Devido suas propriedades reológicas como elevada 

viscosidades e estabilidade, essa goma vem sendo 

amplamente utilizada na indústria alimentícia, 

substituindo muitos polissacarídeos que são 

tradicionalmente utilizados no preparo e no 

processamento dos alimentos.  

Para a produção desta, são adicionados ao meio 

de cultivo das bactérias sais de Ca, Fe, K, Mg e Na, 

os quais influenciam diretamente nas propriedades 

reológicas da goma e para sua melhor 

caracterização estes devem ser quantificados. 

Sendo assim, o emprego de uma metodologia 

analítica simples, segura e confiável para a 

quantificação desses elementos se faz necessário. 

Para o tratamento dessa amostra, a literatura 

reporta o uso de sistemas convencionais de 

digestão, o qual utiliza uma mistura oxidante de 

HNO3 e HClO4 para a completa digestão da 

amostra, uma vez que trata-se de uma matriz 

complexa e de difícil decomposição.
1 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é 

propor uma metodologia com uma maior segurança 

operacional, eliminando o uso de HClO4, 

minimizando riscos de explosão devido a seu 

elevado poder oxidante, adicionando apenas HNO3, 

que através da utilização de um novo sistema de 

refluxo
2
 nos tubos comerciais para a digestão das 

amostra, permite atingir elevadas temperaturas de 

aquecimento em sistema aberto propiciando uma 

completa mineralização. 
 

Resultados e Discussão 

Para o desenvolvimento da metodologia proposta, 
foram pesados aproximadamente 0,10 g de amostra 
da goma xantana, seguido da adição de 5 mL de 
HNO3 bidestilado e levados ao bloco digestor. Após 
a instalação do sistema de refluxo nos tubos 
digestores, a temperatura do bloco foi ajustada para 
220 °C por um período de 3 h. 
Para validar a metodologia desenvolvida, o uso do 

método convencional de decomposição ácida, 
citado na literatura

1
, foi também empregado. 

 De acordo com a Tabela 1 e aplicação do Teste T - 
Student Pareado, foi possível verificar uma boa 

concordância entre os resultados, não apresentando 
diferenças significativas, a um nível de 95 % de 
confiança. 
Tabela 1 – Resultados analíticos para amostras de 
goma Xantana por técnicas de espectrometria 
atômica.  

A: Farmaquímica, B: Jungbunzlaver, C: Kelgum, VE: valor 
encontrado; 

Conclusões 

 Foi possível observar que a metodologia proposta 

apresentou exatidão e precisão na determinação de 

K, Na, Ca e Mg em amostras de goma xantana, o 

que irá contribuir de forma significativa na sua 

caracterização e aplicação na indústria alimentícia. 

 O uso do sistema de refluxo mostrou ser eficiente 

para a mineralização das amostras, dispensando o 

emprego do HClO4. É importante salientar também 

que, é um sistema semifechado, não havendo risco 

de secar a reação, dispensando a reposição de 

reagentes durante a etapa de preparo, minimizando 

contaminações e perdas, além de ser um sistema 

de baixo custo e de fácil adaptação aos sistemas 

comerciais.   
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Analito Amostra 

Método 
Convencional 

Sistema de 
Refluxo 

VE 
(mg g

-1
) 

RSD 
(%) 

VE 
(mg g

-1
) 

RSD 
(%) 

K 

A 1,4 ± 0,1 7,1 1,6 ± 0,1 6,3 

B 27,8 ± 1,7 6,1 27,4 ± 0,9 3,3 

C 14,4 ± 0,9 6,3 14,2 ± 0,5 3,5 

Na 

A 25,7 ± 0,5 1,9 26,7 ± 0,2 0,7 

B 18,6 ± 0,1 0,5 18,4 ± 0,6 3,3 

C 3,5 ± 0,2 5,7 3,6 ± 0,1 2,8 

Ca 

A 9,5 ± 0,6 6,3 8,4 ± 0,3 3,6 

B 0,24 ± 0,02 8,3 0,21 ± 0,01 4,8 

C 0,46 ± 0,03 6,5 0,41 ± 0,01 2,4 

Mg 

A 0,76 ± 0,03 3,9 0,79 ± 0,01 1,3 

B 0,66 ± 0,01 1,5 0,66 ± 0,01 1,5 

C 0,45 ± 0,02 4,4 0,45 ± 0,01 2,2 
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