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Conhecer 0 teor dos minerais nos alimentos nao e urna informayao conclusiva sobre a
qualidade destes alimentos. E importante conhecer as formas quimicas em que os
elementos se encontram, sendo necessario 0 desenvolvimento de metodos capazes de
determinar alem dos teores totais, tambem as formas quimicas dos analitos nas amostras
de interesse. 0 fosforo e urn elemento essencial para os animais e alimentar urn animal
com alimento(s) rico(s) neste elemento nao significa que todo P ingerido esteja
disponivel para ser absorvido pelo animal. Em sementes, componente principal de
muitas rayoes, ate 88 % do P pode estar sob a forma de fitato, que nao e absorvido por
animais nao ruminantes. Os metodos para a determinayao de especies de P sao
complexos devido as dificuldades em extrair, separar ou purificar e mesmo determinar
essas especies. Neste trabalho, sistema por injeyao em fluxo foi desenvolvido para a
determinayao espectrofotometrica de ortofosfato, fitato e fosforo total. Amostras de
milho, rayao para lactayao e farelo de soja foram moidas em moinho de facas e em
moinho criogenico. Em seguida foram secas em estufa com circulayao foryada de ar a
60°C durante 48 h e submetidas aos processos de extrayao de fosforo nos seguintes
meios extratores: agua; acido nitrico 0,01; 0,05; 0,10; 0,20; 0,25 e 1,0 mol L-1; acido
acetico 0,25 e 1,0 mol L-1 e soluyao tampao biftalato pH 5,7. 0 fitato presente nas
amostras foi hidrolisado pela enzima fitase, derivada da Peniophora lycii, liberando
ortofosfato, que foi determinado a 650 nm pelo metodo azul de molibdenio. Foram
otimizadas as condiyoes para imobilizayao e reayao enzimatica. Os resultados obtidos
com os diferentes meios extratores e com os metodos propostos foram comparados
empregando espectrometro de emissao optica com plasma induzido de argonia (ICP-
OES). Extrayoes em concentrayoes 0,25 mol L-1 de HN03, em H20 e em soluyao
tampao apresentaram melhores eficiencias, extra indo de 80 a 90 % do fosforo total nas
amostras. Para hidrolise do fitato, a extrayao em soluyao tampao biftalato pH 5,7
apresentou-se mais adequada, assim como a imobilizayao da fitase por ligayao covalente
utilizando silica como suporte. 0 ortofosfato e 0 fitato foram determinados
seqiiencialmente, sendo os LD e LQ de 4,7xl0-7 mol L-1 e 1,5xl0-6 mol L-l,
respectivamente. A freqiiencia de amostragem foi de 72 determinayoes por hora.
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