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1. RESUMO 

Teores de minerais foram analisados em óleos essenciais cravo, por Fluorescência 

de raios-X por Energia Dispersiva (EDXRF). No estudo, foi pipetada entre 50 µL e 

100µL de amostras, acondicionadas em porta amostra específico e mensuradas em 

vácuo no espectrômetro EDX720-Shimadzu CO (15~50kV e 50µA). A quantização 

foi feita pelo método dos parâmetros fundamentais e calibração multivariada 

utilizada para corrigir efeitos de matriz. Os limites de quantificação estão entre 2 e 60 

μg·gˉ¹ considerados suficientes para este tipo de ensaio. Para a técnica aplicada, 

não foram observados valores significativos de elementos potencialmente tóxicos ou 

contaminantes. 

2. INTRODUÇÃO 

As plantas aromáticas, bem como os respectivos óleos essenciais são utilizados 

desde o inicio da historia da humanidade para dar sabor a comidas e bebidas; 

disfarçar odores desagradáveis; atrair outros indivíduos e controlar problemas 

sanitários. (FRANZ, 2010). 

Os óleos essenciais podem ser obtidos por diferentes técnicas de extração, como 

hidrodestilação, destilação com arraste por vapor, extração por solventes orgânicos 

e com fluido supercrítico, sendo a destilação com arraste por vapor a mais 

comumente empregada. Independente da técnica utilizada o conteúdo de óleo 

essencial extraído é muito baixo quantitativamente. (YUSOFF et al., 2011) 

Óleos de cravo apresentam abundância em minerais essenciais e ácidos graxos, 

além de vitamina A e C, representando ótimo efeito sobre a musculatura e 

articulações, ajudando em casos de artrite, reduzindo inchaços e dores.  

(SANTOS, B.R. et al., 2002). 

Compostos usualmente de hidrocarbonetos de natureza mono e sesquiterpenos e 

de fenilpropanoides estes que conferem as características organolépticas principais 

dos óleos, solúveis em solventes orgânicos, tendo como alguns exemplos de 

aplicação a extração do óleo de cravo. (SIANI et al., 2000) 



Os óleos essenciais podem ser extraídos em quantidade suficiente para serem 

utilizados em sínteses químicas ou como novos materiais, para uso científico ou 

comercial (SERAFINI et al., 2002). 

Na extração por arraste a vapor, em relação à composição química do óleo 

essencial, obtêm-se compostos mais voláteis em curtos intervalos de tempos de 

extração; por outro lado, extrações mais demoradas apresentam compostos não 

apreciáveis e de maior custo, devido ao elevado tempo de processo  

(SERAFINI et al., 2002). 

No processo de formulação alguns produtos podem conter em suas composições 

componentes potencialmente tóxicos agregados que durante a aplicação podem 

migrar para o organismo por contato direto com a pele, inalação, ou outros 

resultando em uma contaminação. Deste grupos é possível destacar elementos 

inorgânicos como Cu, Pb, Ag, Ni, Cr, As, Hg, Cd, B, entre outros que constituem 

significativa toxicidade para o organismo humano  

(PASCALICCHIO, 2002; BATISTA, 2013). 

3. OBJETIVOS 

A larga empregabilidade destes óleos em formulações de cosméticos, alimentos, 

entre outros, leva à preocupação de que componentes potencialmente tóxicos e, 

de  longa vida biológica que possam estar agregados a estes produtos  sendo 

absorvidos pelo organismo por contato direto com a pele, ingestão, inalação ou 

outros meios, resultando em contaminação sistêmica. 

Considerando a grande utilização destes óleos em diversas áreas do campo 

farmacêutico, fácil aquisição e a falta de um controle rigoroso sobre a 

comercialização destes produtos, a avaliação da concentração destes elementos é 

de fundamental importância para a saúde da população. Portanto, neste trabalho, 

objetiva-se a analisar os componentes inorgânicos, a partir da técnica de 

Fluorescência de Raios-X – EDXRF – presentes no óleo de cravo-da-índia.  

  



4. MATERIAIS E METODOLOGIA 

As amostras foram adquiridas no comércio local da cidade de São Paulo/SP, 

totalizando um conjunto de duas amostras. 

No processo de análise, alíquotas de cada amostra foram pipetadas com uma 

micropipeta de 200µ - Oxford, acondicionadas em amostrador padrão para o ensaio 

com óleos sendo recobertas por um filme fino de polipropileno (thin film for XRF, 5µ 

SPEX).  

Para a análise, o espectrômetro de fluorescência de raios X por dispersão de 

energia (EDX, modelo 720, produzido pela Shimadzu Corporation) foi configurado 

sob os seguintes parâmetros de operação: tubo de raios X de Ródio, tensão de 15 

kV (para os elementos leves, Z ≤ 21) e 50 kV (para os elementos pesados, Z > 21); 

corrente ajustada automaticamente de no máximo 1 µA; colimador de 3 mm; 

detector de estado-sólido tipo Si(Li) com resfriamento em nitrogênio líquido; câmara 

de análise em vácuo; tempo de contagem de 100 s. A Fig.1 mostra um espectro 

caraterístico produzido pelo espectrômetro.  

 

. 

Fig.1: Espectro característico de raios-X gerado pelo EDXRF para a análise 
do óleo de cravo.   
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A quantificação dos elementos foi realizada por meio do método dos Parâmetros 

Fundamentais (PF), considerando como balanço o elemento carbono. Nesse método 

são utilizados algoritmos matemáticos que permitem corrigir os efeitos espectrais 

(absorção/intensificação) a partir da medida da intensidade da linha de emissão do 

elemento e dos valores tabelados dos principais parâmetros fundamentais, como 

distribuição espectral primária (fonte), coeficiente de absorção (fotoelétrico e de 

massa), rendimento de fluorescência e outros. Nele se assume que a amostra é 

homogênea, apresenta espessura infinita e tem uma superfície razoavelmente plana 

(LACHANCE, 1995; SCAPIN, 2003). 

No método PF é possível analisar amostras sem a utilização de material de 

referência certificado, entretanto, a confiabilidade aumenta se os diversos 

parâmetros que fazem parte da expressão matemática forem obtidos a partir de 

padrões adequados. O cálculo envolve duas etapas fundamentais: calibração e 

previsão.  

Na etapa de calibração, a equação de PF é utilizada para prever a intensidade das 

linhas características do padrão de calibração. Os cálculos são realizados 

especificamente para o espectrômetro em que as medidas estão sendo realizadas, 

uma vez que, a equação de FP considera aspectos de geometria, fonte e condições 

instrumentais. As intensidades teoricamente calculadas são relacionadas com as 

intensidades medidas e esta última, corrigida para cada linha característica. Esta 

correção é obtida por meio da inclinação da curva, intensidades líquidas 

(experimentais) versus intensidades calculadas, que corresponde ao fator 

proporcional utilizado na correção (NAGATA, 2001). 

Na etapa da previsão é necessário estimar primeiramente uma composição 

aproximada da amostra. Normalmente, é considerada a intensidade relativa das 

linhas de emissão detectadas para cada elemento presente na matriz, assumindo 

que o total emitido corresponde a uma composição de 100% (ou outro total se os 

constituintes menores forem ignorados) (CRISS & BIRKS, 1969; NAGATA, 2001). 

A partir desta equação, um software calcula quais as intensidades deveriam ser 

observadas para a suposta composição, compara-as com os valores medidos, 

ajusta a composição assumida e calcula o novo conjunto de intensidades esperadas. 

Este processo de interação é repetido automaticamente até que a composição 



suposta forneça uma intensidade de raios-X correspondente ao valor medido para 

um nível de significância de 0,05. A composição que atender esta relação é o 

resultado da análise (BERTIN, 1970; NAGATA, 2001; SCAPIN, 2008). 

A avaliação metodológica aplicada seguiu orientações normativas sobre validação 

de métodos analíticos INMETRO-DOQ-CGCRE-8 (INMETRO, 2010). 

5. RESULTADOS 

As concentrações determinadas por EDXRF para o óleo de cravo estão 

expressos na Tab.1 e visualizados na Fig.2.  

 

 

Tab.1: Concentrações determinadas na amostra de óleo de cravo 
determinados por EDXRF.  

  

Concentração CV 
(%) 

 
[mg/L] 

 
Ni 106,2 ± 0,6 0,57 

 
Y 78,0 ± 0,8 1,03 

 
Cu 6,5 ± 0,3 4,55 

 
Fe 5,1 ± 0,1 0,61 

 
* Valores determinados considerando uma significância estatística de ±2σ 

 

 

 

FIG.2: Correlação entre teores determinados para as análises do óleo de 

cravo por EDXRF. 
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Observa-se na Fig.2, em relação às análises para as amostras de óleo cravo pela 

técnica de EDXRF, que os teores determinados para elementos potencialmente 

tóxicos são relativamente baixos ou inexistentes. Destaca-se o teor de níquel com a 

concentração de 106,2±0,6 mg/L.  

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A técnica de fluorescência de raios-X aplicada foi eficiente para o estudo 

desenvolvido conduzindo a resultados satisfatórios para as amostras analisadas. 

Não foram determinados elementos potencialmente tóxicos como Hg, Pb, Cd e As, 

nas amostras avaliadas pelas técnicas analisadas.  
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