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RESUMO 
 

Nesse trabalho, foram desenvolvidos métodos analíticos para determinação de 

três classes de conservantes e contaminantes em alimentos e bebidas utilizando 

como técnica analítica a Eletroforese Capilar. No primeiro subgrupo, foram 

investigados os ânions nitrito e nitrato, utilizados como conservantes em alimentos 

curados. A separação foi efetuada utilizando os seguintes parâmetros 

instrumentais: eletrólito de corrida: 60 mmol.L-1 de borato de sódio contendo 0,2 

mmol.L-1 de CTAB, pH 9,30; tensão: -10 kV, temperatura: 29º C, injeção: 8 s x 30 

mbar, Capilar: 48,5 cm (sendo 40,0 cm até o detector) e detecção direta em 210 

nm. Os parâmetros de validação foram investigados revelando boa precisão no 

tempo de migração (RSD < 0,73%). A linearidade foi estudada na faixa de 50 – 

250 mg.Kg-1 para nitrito e 100 – 1000 mg.Kg-1 para nitrato, com r > 0,99. Os limites 

de quantificação foram de 14,8 mg.Kg-1 para nitrito e 16,9 mg.kg-1 para nitrato. A 

recuperação foi maior que 98% para os ânions. O método foi aplicado a amostras 

de alimentos encontradas no comércio local e os resultados estão abaixo dos 

valores permitidos pela legislação para nitrito (150 mg.kg-1) e nitrato (300 mg.kg-1). 

O segundo subgrupo avaliado foram os ânions benzoato, sorbato, metil e 

propilparabeno, que são utilizados como conservantes em diversos alimentos, 

dentre eles em sucos, bebidas gaseificadas, condimentos e adoçantes. As 

condições de separação otimizadas foram: Eletrólito de corrida: 20 mmol.L-1 de 

borato de sódio, tensão: 20 kV; temperatura: 29ºC, injeção: 8 s x 30 mbar; Capilar: 

48,5 cm (sendo 40,0 cm até o detector) e detecção direta em 220 nm. O método 

foi validado, com bons resultados de precisão analítica para tempo de migração 

(RSD < 1,89 %), a linearidade estudada foi na faixa de 75 – 500 mg.Kg-1, com        

r > 0,99 para todos os ânions. Os limites de detecção são de 27,0; 47,5; 27,0; 40,5 

mg.Kg-1; para metilparabeno, propilparabeno, benzoato e sorbato, 

respectivamente. A recuperação situa-se no intervalo de 98,81 – 104,87 %. O 

método foi aplicado a diferentes marcas de refrigerantes, bebidas gaseificadas, 

adoçantes, molhos e sucos. Os resultados estão de acordo com os limites 

determinados pela legislação brasileira. O último subgrupo investigado foram os 

aldeídos e cetonas de baixa massa molar, contaminantes formados na 
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fermentação e no armazenamento de bebidas alcoólicas, como cachaça e vinhos. 

Utilizou-se a Cromatografia Eletrocinética Micelar para a separação das 

hidrazonas resultantes da reação dos aldeídos com a 2,4 – DNFH. Os parâmetros 

analíticos e instrumentais foram: Eletrólito: 50 mmol.L-1 de SDS, 20 mmol.L-1 de 

borato e sódio, 15 mmol.L-1 de B-ciclodextrina e 10% de metanol; Tensão: 20 kV; 

Temperatura: 29ºC; Injeção: 1,5 s X 50 mbar; Capilar: 58,5 cm (sendo 50,0 cm até 

o detector); Detecção direta em 360 nm. O método desenvolvido foi validado 

revelando boa precisão para tempo de migração (RSD < 0,99 %), a linearidade 

estudada foi na faixa de 1,0 – 50, 0 mg.L-1, com r > 0,99. A recuperação está num 

intervalo de 90 - 105 %. A extração foi otimizada com a utilização de um cartucho 

de SPE C18. O método foi aplicado a amostras de cachaça, encontradas no 

comércio local.  

Palavras-chave:  Validação de métodos analíticos, conservantes em alimentos. 

Eletroforese capilar.  
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ABSTRACT 
 
 

In this work were developed analytical methods for determination of three 

groups of preservatives and contaminants in foods and beverages using Capillary 

Electrophoresis. In the first group, it was investigated the nitrite and nitrate anions, 

used as preservatives in cured meats. The separation was achieved according to 

the following instrumental parameters: Running buffer: 60 mmol.L-1 sodium 

tetraborate containing 0.2 mmol.L-1 CTAB; voltage: -10 kV, temperature: 29ºC; 

injection: 8 s x 30 mbar, Capillary lenght: 48.5 cm (40.0 cm effective length) and 

wavelength: 210 nm. The validation parameters were investigated, revealing a 

good precision on the migration time (RSD < 0,73%). The linearity was evaluated 

in the range of 50 – 250 mg.Kg-1 to nitrite and 100 – 1000 mg.Kg-1 to nitrate 

(r>0.99). Limit of quantification was 14.8 mg.Kg-1 to nitrite and 16.9 mg.Kg-1 to 

nitrate and the recovery rate higher than 98% to these anions. The method was 

applied to commercial samples of meats and the obtained results were below the 

acceptable levels according to the Brazilian legislation (150 mg.Kg-1 to nitrite and 

300 mg.Kg-1 to nitrate). The second group evaluated was the anions benzoate, 

sorbate, methyl and propylparaben, used as preservatives in several foods, 

including juices, sauces, soda and sweeteners. The analytical parameters were: 

running buffer: 20 mmol.L-1 sodium borate; voltage: 20 kV; temperature: 29ºC; 

injection: 8 s x 30 mbar; capillary: 48.5 cm (40.0 effective length), wavelength: 220 

nm. The method was validated revealing a good precision (RSD > 1.89 %) and 

linearity in range of 75 – 500 mg.L-1 (r>0.99). Limits of detection were 27.0; 47.5; 

27.0; 40.5 mg.Kg-1; to methylparaben, propylparaben, benzoate and sorbate, 

respectively. The recovery range found was from 98.81 – 104.87%. The method 

was applied in different commercial sodas, sweeteners, sauces and juices. The 

found results were in acceptable levels to the Brazilian rules. The last investigated 

group was to low molecular weight aldehydes, contaminants formed during the 

fermentation and storage of alcoholic beverages, such as sugar cane and wines. 

Micellar Electrokinetic Chromatography (MEKC) was employed to separate 

hydrazones, products of the reaction of aldehydes with 2,4-DNFH. The analytical 
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parameters were: buffer: 50 mmol.L-1 SDS, 20 mmol.L-1 sodium borate, 15  

mmol.L-1 β-cyclodextrin with 10% methanol; voltage: 20 kV; temperature: 29ºC; 

injection: 1.5 s x 50 mbar; capillary: 58.5 cm (50.0 effective length), wavelength: 

360 nm. The developed method was validated, showing good precision (RSD < 

0.99%), linearity in range of 1.0 – 50.0 mg.L-1 (r > 0.99). The recovery range found 

was from 90 – 105%. The extraction procedure was developed using Solid Phase 

Extraction (SPE) cartridge. The method was applied to commercial sugar cane 

samples.  

Keywords:  Validation of analytical methods, preservatives in foods, Capillary 

Electrophoresis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Conservantes: Aspectos gerais  

 
A utilização de conservantes em alimentos é conhecida desde que o 

homem passou a estocar alimentos. A partir da idade média, a utilização de 

especiarias como preservativo de alimentos fez o seu comércio se tornar a 

principal fonte de renda de diversos paises da Europa Ocidental e da Ásia antiga 

no século XIV. A busca de rotas alternativas fez com que Portugal e Espanha 

tivessem significativos avanços tecnológicos na área de navegação marítima que 

culminou, dentre outros eventos, com o descobrimento da América.  

Atualmente, a grande produção de alimentos processados e de 

conveniência pela chamada indústria alimentícia (SAAD et al., 2005), requer o uso 

da preservação química como uma prática generalizada. A existência de vários 

produtos alimentícios, tais como os embutidos, fast-food, petiscos embalados, não 

seria possível sem os aditivos. A organização mundial da saúde (OMS) define um 

aditivo alimentar como: “Um aditivo alimentar é uma substância ou mistura delas, 

diferentes do alimento original e que estão presentes nesse alimento como o 

resultado de algum aspecto da produção, processamento, armazenagem ou 

empacotamento. Esse termo não inclui contaminação acidental”.  

O Grupo Mercado Comum (GMC), órgão decisório executivo do 

MERCOSUL aprovou como definição de aditivos alimentares: “É qualquer 

ingrediente adicionado intencionalmente aos alimentos, sem propósito de nutrir, 

com o objetivo de modificar as características físicas, químicas, biológicas ou 

sensoriais, durante a fabricação, processamento, preparação, tratamento, 

embalagem, acondicionamento, armazenagem, transporte ou manipulação de um 

alimento. Isto implicará direta ou indiretamente em  fazer com que o próprio aditivo 

ou seus produtos se tornem componentes do alimento. Esta definição não inclui os 

contaminantes ou substâncias nutritivas que sejam incorporadas ao alimento para 

manter ou melhorar suas propriedades nutricionais”. (SISTEMA DE 

INFORMAÇÃO SOBRE COMÉRCIO EXTERIOR, 2009)  
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Os aditivos são usados para preservar os alimentos, melhorar o seu 

aspecto visual, intensificar sabor e odor, estabilizar sua composição e evitar a sua 

decomposição ou oxidação entre a produção e o consumidor final.  

 

1.1.1 Princípios fundamentais referentes ao emprego  de aditivos 

alimentares 

 
 A utilização de conservantes em alimentos segue alguns princípios 

fundamentais, tais como: 

 a) A segurança dos aditivos é primordial e supõe-se que, antes de autorizar 

o uso de aditivos em alimentos, deverá ser feita adequada avaliação toxicológica 

levando-se em conta, entre outros aspectos, qualquer efeito cumulativo, sinérgico 

ou de proteção, causado por seu uso; os aditivos alimentares deverão ser 

mantidos sob observação e ser reavaliados, quando necessário se mudarem as 

condições de uso, devendo estar a par das informações científicas que surjam 

sobre esse tema. 

b) A restrição aos aditivos estabelece que o uso deverá limitar-se a 

alimentos específicos, em condições especificas e no nível mínimo para obter o 

efeito desejado. 

c) A necessidade tecnológica de uso de um aditivo será justificada quando 

proporcionar vantagens de ordem tecnológica e não quando estas possam ser 

alcançadas por operações de fabricação mais adequadas ou por maiores 

precauções de ordem higiênica ou operacional. (SALINAS, 2002) 

 

1.2. Contaminantes – Definição  

 
É qualquer substância indesejável presente no alimento no momento do 

consumo, proveniente das operações efetuadas no cultivo de vegetais, criação de 

animais, tratamento zôo e fitossanitário ou como resultado da contaminação do 

ambiente ou dos equipamentos de elaboração e/ou conservação. (SALINAS, 

2002) 
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1.3 Aspectos gerais: Nitrato e nitrito 

 
Entendem-se como alimentos curados aqueles que são submetidos à 

adição de sais de nitrito e/ou nitrato. Embora outros compostos como fosfatos, 

cloretos, açúcar e outros sejam tipicamente encontrados nessa classe de 

alimentos, é a adição desses sais de nitrito/nitrato que resulta nas características 

das carnes curadas, como a cor e o sabor (PEGG & SHAHIDI, 2000).  

A principal justificativa para utilização de nitrito e nitrato na fabricação de 

produtos derivados de carnes, além dos aspectos de sabor e cor, é sua ação 

preventiva na germinação e proliferação de esporos de Clostridium botulinum, 

responsáveis pela produção de neurotoxinas causadoras de quadros de botulismo 

(PEREZ-RODRIGUES et al., 1996), que é uma doença que se caracteriza pela 

paralisia muscular progressiva e morte por parada respiratória e o controle de 

outros microorganismos, como a Listeria monocytogenes, um importante patógeno 

causador de doenças com mortalidade acima de 30% (KRUGER, 2006). Como 

resultado da adição de nitrato e nitrito, a incidência da doença é baixa, mas 

sempre com alta letalidade se não tratada adequada e precocemente. São 

conhecidos casos esporádicos ou em grupos de pessoas, em todos os países do 

mundo, na maioria das vezes relacionados à ingestão de alimento, preparado ou 

conservado em condições que permitam a produção da toxina pelo bacilo. Alguns 

casos de botulismo podem estar subnotificados devido às dificuldades 

diagnósticas. No Brasil foram confirmados 41 casos nos últimos dez anos 

(COVEH, 2009). 

 

1.3.1 Nitrato 

 

Ainda não está claro quando foi a primeira vez que o salitre (Nitrato de 

potássio) foi utilizado como um agente de cura. É conhecido que nitrato, seja 

como salitre ou como contaminante do cloreto de sódio, era utilizado como 

conservante antes dos cientistas desvendarem a química dos alimentos curados. 

(SEBRANEK, 2007). No final do século XIX, foi descoberto que nitrato era 

convertido a nitrito através da ação de uma bactéria redutora de nitrato e que o 
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nitrito era o agente responsável pela cura dos alimentos. No século XX, no 

começo da década de 70, o nitrato passou a ser utilizado em menor quantidade 

em relação ao nitrito, devido a algumas vantagens, como maior rapidez no tempo 

de cura e aumento na capacidade de produção (BINKERD, 1975). O início dessa 

década, entretanto, trouxe um evento marcante para a indústria de carnes 

curadas, quanto se tornou evidente que nitrito seria responsável pela formação de 

n-nitrosaminas, compostos com potencial ação cancerígena.  

 

1.3.2 Nitrito 

 

A química do nitrito em alimentos curados é uma mistura extremamente 

complexa de reações químicas envolvendo diferentes reagentes. O nitrito é um 

composto altamente reativo, que pode funcionar como redutor, oxidante ou agente 

nitrosante e pode ser convertido numa variedade de compostos nos alimentos, 

como ácido nitroso, óxido nítrico e nitrato (HONIKED, 2004).  

Os alimentos curados são facilmente distintos de outras classes de 

alimentos graças a seu sabor e cor característicos, porém a identidade dos 

compostos químicos responsáveis por essas características ainda não está bem 

esclarecida. A diferença do sabor pode ser associada à supressão da oxidação de 

lipídios pelo nitrito e a formação de novos compostos voláteis. Além dessas 

reações que resultam em mudança de cor, sabor característico, inibição de 

microorganismos e efeitos oxidantes tem sido demonstrado que a adição de nitrito 

resulta na formação de nitrato e de gás nitrogênio, assim como reações com 

lipídios e carboidratos (PEGG & SHAHIDI, 2000). 

A adição de nitrito confere aos alimentos melhor aspecto visual, tornando-

os mais atraentes para o consumo. Nesse processo, o íon está envolvido num 

ciclo de reações químicas, que ocorre na presença de oxigênio.  O pigmento 

responsável pela cor rosa dos alimentos curados é um derivado da mioglobina, 

chamado de oximioglobina. Esse derivado é formado através da captura de um 

oxigênio pela mioglobina, de coloração roxa, resultando na formação da 

oximioglobina, de coloração avermelhada (MOLLER et al., 2003).    
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1.3.3 Aspectos toxicológicos 

 

1.3.3.1. Metaemoglobinemia 

 

Os íons nitrato e nitrito são absorvidos pelo organismo através do trato 

gastrointestinal, sendo o nitrato rapidamente excretado pela via renal. O nitrito, por 

sua vez, reage com a hemoglobina transformando-a em metaemoglobina, que é 

menos eficiente na absorção e transporte de oxigênio para as células.  

 

Apesar de apresentar baixa toxicidade, o íon nitrato pode ser convertido a 

nitrito por ação de bactérias anaeróbicas presentes na boca, tornando-se 

potencialmente tóxico. 

A Metaemoglobinemia é uma doença causada pelo excesso de 

metaemoglobina no sangue e é mais comum em crianças, sendo conhecida 

também como “síndrome do bebê-azul”, devido à morte de vários recém nascidos 

em uma área rural nos EUA, em 1945, por ingestão de formulações infantis 

preparada com água de poços artesianos. Essa síndrome atinge também 

lactentes e adultos com particular deficiência enzimática. No Brasil, o Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), na Resolução nº 357 de 17 de março de 

2005, estabelece a concentração de 1,0 mg L-1 de nitrito, como limite máximo 

permitido deste íon em águas doces naturais (BRASIL, 2005a). Para o teor de 

nitrato e nitrito em água potável, a Resolução nº 310, de 16 de junho de 1999 

(Ministério da Saúde), estabelece os limites de 50 mg L-1 calculados como nitrato 

e 0,02 mg L-1, calculado como nitrito (BRASIL, 2005b). 

 

1.3.3.2. Formação de n-nitrosaminas.  

 

 O excesso de íons nitrito e nitrato em alimentos constituem um risco a 

saúde, visto que pode levar a um aumento na incidência de câncer de estomago 

em seres humanos. Após a digestão por adultos saudáveis, aproximadamente 5% 
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do nitrato é reduzido, por ação de bactérias, a nitrito na saliva. O problema reside 

no fato de que os nitritos podem reagir com aminas para formar N-nitrosaminas, 

compostos conhecidos pelo seu potencial carcinogênico e por sua ação 

teratogênica em animais. (WHO, 1978). Efeitos carcinogênicos já foram 

observados em macacos, além de mais de 40 animais estudados (BARTSCH e 

MONTESANO, 1984).  

As n-nitrosaminas são absorvidas principalmente no trato gastrointestinal. 

Após a absorção, os compostos permanecem na corrente sanguínea por um 

período de até 8 horas. Os compostos nitrosos não são bioacumulados, mas 

sofrem biotransformação no organismo (SWANN, 1975).  

As nitrosaminas são compostos n-nitrosos, de formula estrutural 

R1R2NN=O, onde os radicais R1 e R2 podem ser grupos radicais arila ou alquila. 

De modo geral, as nitrosaminas são estáveis, decompondo-se apenas lentamente 

em soluções ácidas e por radiação ultravioleta (MAFF, 1992). Os compostos n-

nitrosos podem ser formados pela reação de um composto orgânico nitrogenado e 

um agente nitrosante (X-NO), como demonstrado na figura 1. Em geral, o pH 

ótimo para a formação desses compostos situa-se entre 2,5 e 3,5, que é 

encontrado no estômago do homem após ingestão de alimentos (CRADDOCK, 

1992).  

X NO N
R1

R2
H HX N

R1

R2
NO+ +

 
Figura 1 . Reação de formação das nitrosanimas 
 

1.3.4. Aspectos da legislação 

 

Considerando a importância industrial e os possíveis riscos toxicológicos 

causados por estes sais, é essencial que sejam feitas avaliações periódicas dos 

teores de nitratos e nitritos em alimentos buscando manter a concentração destes 

compostos dentro do estabelecido pela ingestão diária aceitável (IDA), e com isto 

evitar risco a saúde da população. Os valores de IDA para nitratos e nitritos 

preconizados no Brasil e em todo MERCOSUL, são os mesmos da FAO/OMS, ou 
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seja, de 0,06 mg/kg corpóreo/dia de nitrito (como íon) e de 3,7 mg/kg corpóreo/dia 

para nitrato, ressaltando que a IDA não deve ser aplicada às crianças menores de 

3 meses de idade. Alimentos destinados às crianças com menos de 6 meses de 

idade não podem conter nitrito como aditivo. (ELIAS, 2005) 

A ANVISA, através da Portaria nº 1004, de 11 de dezembro de 1998,  

atribuiu as funções dos aditivos e seus limites máximos em uso em carne e 

produtos cárneos. Os conservantes nitrito de sódio e nitrito de potássio possuem 

um limite máximo de 150 mg.Kg-1 e nitrato de sódio e nitrato de potássio, possuem 

um limite máximo de 300 mg.Kg-1. (ANVISA, 2009a) 

 

1.3.5. Aspectos analíticos 

 

O AOAC (Association of Analytical Communities) estabelece como método 

oficial de análise de nitrito e nitrato em alimentos curados sua determinação 

através do ensaio de Griess-Ilosvay, que consiste na reação do nitrito, em meio 

ácido, com a sulfanilamida. O diazo composto formado reage com o reagente NED 

(N-1 nafitil etileno diamina) e a medição da absorbância do produto da reação é 

realizada em comprimento de onda de 540 nm. (AOAC, 1997). O íon nitrato é 

determinado como nitrito, após sua redução em coluna de cádmio esponjoso. 

(ELLIOT e PORTER, 1971).  A reação de Griess está representada a seguir 

(RAMOS et al., 2006): 

H2NO2S NH2

NO2
- H2O

H2NO2S N2
+

NH NH2

H2NO2S N N NH NH2

Sulfanilamida

NED

Diazo composto  
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O método oficial estabelecido pelo Ministério da Agricultura e 

Abastecimento (BRASIL, 1999) para determinação de íons nitrato e nitrito em 

carnes e demais alimentos, promove a redução do nitrato a nitrito em meio 

alcalino pela passagem do extrato em coluna contendo cádmio esponjoso, com 

posterior quantificação do nitrito através da reação de Griess. Este procedimento 

apresenta como desvantagens ser trabalhoso, necessitar do uso de vários 

reagentes e expor o analista a eventuais riscos pelo contato com o cádmio. 

As técnicas analíticas comumente utilizadas para análise de nitrito e nitrato 

são: espectrofotometria UV-Vis, através da reação de derivação, potenciometria e 

cromatografia líquida e iônica. A tabela abaixo apresenta as técnicas utilizadas na 

determinação dos íons nitrito e nitrato. 

 

Tabela 1.  Métodos utilizados na determinação de nitrito e nitrato. 
Técnica analítica Espécie Referência 

Espectrofotometria NO2
- / NO3

- ENSAFI  e KAZEMZADEH, 

1999 

Espectrofotometria NO2
- KAWAKAMI e IGARASHI, 

1996 

Potenciometria NO2
- ZARATE et al, 2009 

CLAE – DAD NO2
- / NO3

- FERREIRA e SILVA, 2008 

CI - Fluorescência NO2
- / NO3

- STALIKAS et al, 2003 

CI - UV NO2
- / NO3

- BUTT et al, 2001 

Fluorescência NO2
- HUANG et al, 2006 

Polarografia NO2
- YILMAZ and SOMER, 2008 

Quimioluminescência NO2
- HE, 2007 

 

Os principais métodos de análise dos ânions nitrito e nitrato apresentam 

como desvantagens elevado consumo de solventes, longos tempos de análise e 

alto custo, além de que o método oficial utilizado no Brasil necessita da utilização 

de reagentes de elevada toxicidade. Nas duas ultimas décadas, a eletroforese 

capilar vem sendo apontada como uma poderosa ferramenta analítica na área de 

separação, possibilitando a determinação em uma pequena quantidade de 
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amostra das duas espécies químicas em um único procedimento e sem o uso de 

redutores. 

 O presente trabalho tem como objetivo desenvolver e/ou otimizar  métodos 

alternativos utilizando a CE para a determinação de íons nitrato e nitrito em 

diferentes tipos de alimentos. 

 

1.4. Aspectos gerais: Benzoato, sorbato, metil e pr opil parabenos 

 
A utilização de sais de benzoato pela indústria farmacêutica e de alimentos 

é conhecida há mais de 100 anos, sendo um dos aditivos químicos mais utilizados 

em produtos alimentícios devido a sua atividade antifúngica (MALDONADO, 

2007).  

O benzoato de sódio (C7H5OONa) é um pó cristalino estável, de sabor 

suave e adstringente, com alta solubilidade em água fria (66g/100ml a 20ºC) e não 

interfere na coloração dos alimentos.  A figura 2 representa a estrutura molecular 

do benzoato. 

O

O

 
Figura 2 . Estrutura molecular do benzoato 
 

O ácido sórbico (C6H8OOH) é um ácido graxo insaturado, isolado pela 

primeira vez do óleo de Sorbus aucuparia L. (Rosaseae), mas fabricado para seu 

uso como aditivo alimentar por síntese química (KUBO e LEE, 1998).  

O ácido sórbico foi isolado pela primeira vez em 1859, pelo químico alemão 

W. Hoffmann, a partir de frutas verdes de sorveteira prensadas.  

No início da década de 40 foi descoberto que o ácido sórbico e seus sais 

possuíam ação antimicrobiana. Sua eficácia como conservante e sua segurança 

fisiológica foram exaustivamente estudadas. Tanto o ácido quanto sua forma 

solúvel de sal de potássio foram considerados como seguro e inócuo desde 1955. 
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Desde então os sorbatos foram aprovados como conservantes alimentícios em 

quase todos os países do mundo (ARAUJO, 1990) 

O ácido sórbico e seus sais são fornecidos ao mercado de forma altamente 

refinada, em pó ou granulado, de cor branca. A forma ácida possui maior poder 

antimicrobiano e os sais propiciam uma maior solubilidade. A estrutura molecular 

do ácido sórbico e de sua forma dissociada está representada na figura 3:  

O

O H

O

O
H

++
 

Figura 3.  Estrutura molecular do Ácido sórbico e sua forma dissociada.  
 

As principais características físico-químicas dos ésteres do ácido p-

hidróxibenzóico, comumente conhecidos como parabenos, são: não-voláteis, não 

higroscópicos, inodoros, insípidos e incolores. A solubilidade em água depende da 

natureza do radical alquil. Possuem baixa reatividade e são resistentes a hidrólise 

em aquecimento e resfriamento em água (auto-clave) e são estáveis a mudanças 

de pH (CARREIRA, 2008). As estruturas do metil e propilparabeno estão 

representadas na figura 4: 

 

O H

O

O          

O H
O

O  
Figura 4.  Estrutura molecular do metil e propil parabeno. 
 

Os parabenos possuem amplo espectro de atividade antiomicrobiana, 

sendo utilizados como conservantes em alimentos, bebidas, cosméticos e 

fármacos. O metilparabeno e o propilparabeno são os parabenos mais utilizados e 

são freqüentemente usados juntos, aproveitando seus efeitos sinérgicos 

(MAHUZIER et al., 2001). 

 

1.4.1. Uso como conservantes em alimentos e aspecto s toxicológicos 
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Benzoatos são encontrados naturalmente em baixas concentrações em 

diferentes tipos de alimentos, como leite, frutas (especialmente amoras e ameixas) 

e canela (WHO 2000a) 

O ácido benzóico e seus sais de benzoato de cálcio, potássio e sódio são 

um grupo de aditivos importantes para conservar alimentos e proteger os 

consumidores de riscos microbiológicos de várias bactérias, fungos e leveduras, 

como Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Aspergillus sp. and Penicillium sp.  

O benzoato de sódio especificamente apresenta efeito antimicrobiano 

principalmente inibindo o crescimento de população de leveduras em sua forma 

não dissociada (C7H5OONa). Nessas condições, o benzoato de sódio é permeável 

a membrana celular da levedura, facilitando a entrada de prótons na célula. Dessa 

forma, o pH interno é diminuído em mais de uma unidade, fazendo com que o 

microorganismo gaste energia para manter seu pH e prejudicando assim seu 

crescimento (PÖLÖNEM, 2000; MALDONADO, 2007) (Figura 5).   

 
Figura 5.  Representação esquemática da ação antimicrobiana do benzoato de 

sódio na forma não dissociada (MALDONADO, 2007).  
 

A eficiência da ação antimicrobiana dos sais de benzoato está diretamente 

relacionada com o pH dos alimentos. A maior atividade é encontrada em alimentos 

ácidos, como sucos e refrigerantes e perde boa parte de sua eficácia em pH acima 

de 4,5 (BILAU et al., 2008; TANG e WU, 2007).  
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A toxicidade dos benzoatos é baixa. Entretanto, casos de urticárias, 

choques anafiláticos, asmas e rinites já foram registrados depois de exposição 

oral, derma ou por inalação. A IDA desses compostos é de 5 mg/kgcorporeo/dia. 

Em pessoas com alta sensibilidade, doses menores que a IDA causam alguma 

reação não imunológica (WHO, 2000a). 

Assim como o ácido benzóico, os parabenos apresentam maior atividade 

antimicrobiana na forma não-dissociada. A diminuição do pH de um produto 

alimentício, por exemplo, acarreta um aumento na proporção de moléculas não-

dissociadas do ácido orgânico, que é responsável pela ação antimicrobiana dos 

conservantes. A não-dissociação destes compostos facilita a penetração das 

membranas celulares dos microorganismos, sobre os quais será exercida ação 

inibitória do agente conservante (CARREIRA, 2008). Sugere-se que estes ácidos 

lipofílicos inibam ou levam a morte dos microorganismos, tanto pela alteração da 

permeabilidade das membranas celulares, quanto pela interferência em reações 

metabólicas essenciais para o crescimento e atividade celular (ANTUNES & 

CANHOS, 1983). Sua atividade antimicrobiana é diretamente proporcional ao 

comprimento da cadeia lateral e não aumenta com o abaixamento do pH na 

mesma intensidade que ocorre com os benzoatos e sorbatos. (CARREIRA, 2008; 

SIMÃO, 1989; FRANCO & LANDGRAF, 1996).  

A principal ação inibitória dos sorbatos é contra leveduras e bolores, onde 

pequenas concentrações já causam efeito antifúngico. Em leveduras, é necessário 

maior quantidade do conservante para que seja eficiente, a dose mínima letal 

(MFC) para Saccharomyces cerevisiae é de 1600 µg.mL-1 (KUBO e LEE, 1998). 

Conseqüentemente, os sorbatos podem ser usados para prevenir a formação de 

leveduras e mofos em alimentos tais como picles e na maioria dos produtos 

curados derivados do leite sem intervir na ação da bactéria desejada. Outra 

vantagem em seu uso é o efeito quase nulo no sabor dos alimentos (GAVA, 1984). 

Quando usados em produtos cujo pH é ligeiramente ácido (pH 5,5 - 6,0) os 

sorbatos são os agentes conservantes mais eficazes contra um amplo espectro 

deteriorações por microorganismo; nestes casos são nitidamente superiores aos 

benzoatos e propionatos. A eficiência dos sorbatos aumenta com o aumento da 



 33 

acidez dos alimentos, sendo praticamente ineficaz em alimentos com pH neutro. 

(KIMBLE, 1977; JAY, 1999). 

De acordo com o JECFA (Joint Expert Committee on Food Additives), a 

segurança de uso de um aditivo pode ser estabelecida em termos de sua ingestão 

diária aceitável que é a quantidade de um aditivo que pode ser consumida 

diariamente e por toda vida sem risco apreciável à saúde, expressa em mg por kg 

de peso corpóreo. Para o ácido sórbico e seus derivados, o IDA é de 5 mg/kg de 

peso corpóreo (FAO/WHO, 1999).  

Da mesma forma que os sais de benzoato, os sorbatos possuem baixa 

toxicidade, entretanto, foram reportados casos de convulsões, alergias e 

inflamações em pessoas com sensibilidade a esses compostos (SONI et al., 

2001).  

 

1.4.2 Aspectos de legislação 

 

Em diferentes países, o uso desses conservantes em variados tipos de 

alimentos é limitado pelo órgão federal responsável. No Brasil, A ANVISA, através 

da RDC nº 5 de 15 de Janeiro de 2007, limita o uso desses conservantes em 

sucos, refrigerantes e bebidas não alcoólicas para no máximo 500 mg.Kg-1 de 

ácido benzóico e seus respectivos sais, 300 mg.Kg-1 (sem gás) e 800 mg.Kg-1 

(com gás) de ácido sórbico e seus respectivos sais e 300 mg.Kg-1 para metil e 

propilparabeno (ANVISA, 2009c) 

 

1.4.3 Aspectos analíticos 

 

Uma variedade de métodos analíticos está disponível para a determinação 

desta classe de conservantes em alimentos. As técnicas tradicionalmente 

utilizadas para estas análises são as espectrofotométricas e volumétricas (OCHIAI 

et al., 2002). Métodos cromatográficos também são bastante utilizados (OCHIAI et 

al., 2002; CHEN, 1995; BURINI e DAMIANI, 1991), porém com a desvantagem de 

necessitarem de um complexo pré-tratamento da amostra, como extrações 
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demoradas, necessidade de derivação e pré-concentração, o que causa 

diminuição da precisão analítica (OCHIAI et al., 2002).  

A AOAC (Association of Analytical Communities) estabelece como métodos 

oficiais de análise dos ácidos benzóico e sórbico em sucos, a espectrofotometria 

(Método 960.38) e a Cromatografia Gasosa (Método 983.16). Em ambos os 

métodos, o pré-tratamento da amostra é moroso, necessitando de extrações com 

solventes orgânicos, sucessivas lavagens com base inorgânica e etapas de 

derivação. 

A tabela 2 apresenta os métodos analíticos comumente utilizados para a 

determinação dos ácidos orgânicos em diversas matrizes. 

 
Tabela 2.  Métodos analíticos utilizados na analise de benzoato, sorbato, 

metilparabeno e propilparabeno 
Técnica Instrumental Matriz Espécie Referência 

Headspace Refrigerantes AC BEN/ SOR DONG e WANG, 
2006 

CG-EM Refrigerantes, 
molhos e 
vinagres 

AC BEN/ SOR/ 
PARABENOS 

OCHAIN et al, 2002 

CLAE-DAD Refrigerantes, 
sucos, iogurtes, 

margarinas 

AC BEN/ SOR TFOUNI e TOLEDO, 
2002 

MEKC Medicamentos PARABENOS JAWORSKA et al, 
2005 

ESPECTROFOTOMETRIA Sucos AC BEN/ SOR MARSILI et al, 2004 
EC Sucos e vinhos AC BEN/ SOR MATO et al, 2006 

CLAE - UV Refrigerantes, 
frutas e vegetais 

AC BEN/ SOR/ 
PARABENOS 

SAAD et al, 2005 

MEKC Refrigerantes e 
geléias 

AC BEN/ SOR/ 
PARABENOS 

BOYCE, 1999 

CLAE – DAD Vinhos AC BEN/ SOR MACHADO et al, 
2007 

CG-TD Refrigerantes, 
vinhos e molhos 

AC BEN/ SOR/ 
PARABENOS 

WANG et al, 2006 

POTENCIOMETRIA Bebidas AC SOR SANTINI et al, 2009 
CLAE – Fluorescência Margarina e 

manteiga 
AC SOR BURINI e DAMIANI, 

1991 
AC BEN – Ácido Benzóico; AC SOR – Ácido Sórbico; SOR – Sorbato 
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O presente trabalho tem por objetivo desenvolver métodos analíticos de 

rotina para a análise de benzoato, sorbato, metilparabeno e propilparabeno em 

amostras de alimentos tais como: refrigerantes, sucos de frutas, adoçante e molho 

de soja utilizando a eletroforese capilar.   

 

1.5 Aspectos Gerais: Aldeídos de baixa massa molar e cetonas  

 
Os aldeídos e cetonas são grupos funcionais orgânicos caracterizados pela 

presença da carbonila (C==O), sendo que a diferença entre eles é que nos 

aldeídos, a carbonila está ligada a um átomo de hidrogênio e nas cetonas ela está 

entre dois átomos de carbono. 

A temperatura ambiente, o formaldeído é um gás incolor, inflamável e tem 

um forte odor penetrante. Ele é solúvel em água e solventes orgânicos mais 

comuns (BUDAVARI, 1996) 

A imensa utilidade industrial do formaldeído se deve a sua alta reatividade, 

natureza incolor, pureza na forma comercial e baixo custo. Embora tenha sido 

inicialmente produzido comercialmente para uso como fluido para embalsamar, 

bactericida, desinfetante, fungicida e desodorizante, nas ultimas décadas estas 

utilizações consomem apenas uma pequena porcentagem do volume total 

produzido. Metade de sua utilização é responsabilizada pelo uso em resinas (KIRK 

e OTHMER, 1960). Outro setor que utiliza o formaldeído é a indústria de papel, 

porque ele confere resistência ao papel e serve como fixador de pigmentos. Ele 

também é utilizado como conservantes em materiais, que incluem alimentos, 

produtos de higiene pessoal e cosméticos (KIRK e OTHMER, 1960) 

O acetaldeído é um líquido incolor, extremamente volátil (P.E. 20,2 ºC a 

1atm) com um forte odor característico. É uma substância altamente inflamável e 

reativa que é miscível em água e na maioria dos solventes orgânicos. Tem como 

principal uso como matéria prima para a síntese de outros produtos (ácido acético, 

n-butanol, acetato de etila) (KIRK e OTHMER, 1960). Também é utilizado como 

agente aromatizante, para endurecimento de gelatina e na composição de 

combustíveis. 
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O propionaldeído é um liquido branco, inflamável, volátil e com odor 

sufocante, pode formar peróxidos no ar que são explosivos e é solúvel em água 

(MERCK, 1996). É utilizado principalmente na manufatura de plásticos, derivados 

de borracha e celulose e também como desinfetante e conservante.  

A acroleína (pentanal) à temperatura ambiente é um liquido incolor ou 

amarelo, inflamável, volátil, com odor penetrante e altamente reativo (KIRK e 

OTHMER, 1960). É solúvel em água, álcool e éter. Ela vem sendo utilizada na 

produção de plástico, perfume, em síntese orgânica e como herbicida aquático. 

Devido a sua atividade microbiana, freqüentemente é utilizada como agente para 

controlar crescimentos de micróbios em processos contínuos (KIRK e OTHMER, 

1960). 

O benzaldeído é um liquido incolor com odor característico de amêndoas. 

Ele é solúvel em etanol e pouco solúvel em água. Seu mais importante uso está 

na síntese orgânica, onde é matéria prima de um grande numero de produtos. 

A acetona é um liquido incolor, inflamável com suave odor picante. É um 

composto solúvel em água e solventes orgânicos, como éter, metanol, etanol e 

éster (KIRK e OTHMER, 1960). Ela é utilizada como solvente na manufatura de 

acetato de celulose, na manufatura de produtos farmacêuticos e cosméticos e 

como matéria prima na síntese se produtos químicos.  

O furfural é um líquido oleoso, incolor, volátil e com odor pungente. É 

utilizado na extração na indústria de refinamento de petróleo, como matéria prima 

na produção do outros produtos químicos, como herbicida e como conservantes 

em alimentos (GAO et al., 2006).  

As estruturas moleculares dos aldeídos estão representadas na Tabela 3. 
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Tabela 3.  Estrutura dos aldeídos e cetonas investigados. 

   Formaldeído Acetaldeído 

 Acetona 
 Acroleína 

 Propionaldeído  Furfural 

 Benzaldeído 

 

1.5.1 Aspectos toxicológicos em bebidas 

 
A produção da cachaça brasileira é aproximadamente 109 litros por ano 

(CARDOSO et al., 2003), sendo que aproximadamente 70% da produção é 

consumida pura no Brasil e menos de 1% é destinada a exportação. No Brasil, 

existem cerca de 5 mil marcas registradas e mais de 30 mil produtores em todo 

país (MIRANDA, 2006). Embora esses números sejam expressivos, muito pouco é 

conhecido da composição química dessa bebida (CARDOSO et al., 2003).   

Aldeídos e cetonas estão presentes em pequenas concentrações, sendo 

responsáveis pelo sabor e aroma das bebidas. Alguns aldeídos, como acroléina, 

pioram drasticamente o gosto e o aroma, mesmo quando presente em baixas 

concentrações, tornando-se compostos indesejáveis. Além disso, devido a suas 

propriedades eletrofílicas, os compostos carbonilícos podem reagir facilmente com 

aminas e grupos de enxofre, resultando em ligações com nucleófilos biológicos 

como proteínas, ácidos nucléicos e membranas celulares. Aldeídos insaturados, 

são suspeitos de terem ação cancerígena (SOWINSKI, 2005).   

Além da cachaça, os compostos carbonílicos são encontrados em vinhos, 

bebidas alcoólicas destiladas e envelhecidas (CARDOSO et al, 2003). Alguns 
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aldeídos são encontrados nos barris utilizados para estocarem e envelhecerem 

bebidas (CADAHIA et al, 2003). Durante o tratamento térmico da parte interna dos 

barris, a lignina contida na madeira decompõe, formando aldeídos fenólicos. Em 

menor proporção, aldeídos furânicos são formados pela degradação da celulose e 

hemicelulose. Durante o processo de envelhecimento, os aldeídos são extraídos 

da madeira pelas bebidas alcoólicas, contribuindo para o sabor e aroma final do 

produto (RODRÍGUEZ et al, 2005) A fonte principal de aldeídos furânicos é 

proveniente da reação de Maillard, onde os açúcares são aquecidos acima de seu 

ponto de ebulição (CANAS et al, 2003).    

Outra fonte dos compostos carbonílicos é como subproduto do processo da 

fermentação alcoólica. Além de aldeídos e cetonas, podem ser formados ésteres, 

álcoois superiores e ácidos orgânicos durante o processo fermentativo.  

O teor de aldeídos e cetonas em bebidas alcoólicas é um importante 

parâmetro de qualidade. Seu conhecimento permite uma avaliação preliminar do 

processo tecnológico envolvido na produção, bem como a qualidade da matéria 

prima utilizada. A concentração dos compostos carbonílicos está diretamente 

relacionada com a qualidade da matéria prima e com as condições do processo 

fermentativo, como tipo e magnitude da inoculação da levedura e também o grau 

de corrosão dos tanques de fermentação e estoque (KLOSOWSKI et al., 1993).   

O formaldeído é outro composto carbonilico encontrado com frequência em 

vinhos, cervejas e outras bebidas alcoólicas. Entretanto, sua toxicidade a homens 

e animais tem sido estudada. Recentemente, ele foi classificado pela Agência 

Internacional de Pesquisas de Câncer (IARC) no grupo 1 como “carcinogênico em 

homens”. Sua ingestão diária aceitável é de 0,2 mg.kg-1 de peso corpóreo, de 

acordo com a Agencia de Proteção Ambiental Americana (EPA) (BIANCHI et al., 

2007). O acetaldeído é outro aldeído considerado nocivo a saúde, porém, seu 

limite de tolerância é superior a 200 mg.kg-1 (LABIANCA, 1974). 

 

1.5.2 Aspectos analíticos 
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Nos últimos anos, a determinação de aldeídos em bebidas tem-se tornado 

alvo de inúmeras pesquisas, principalmente devido ao seu recém descoberto 

potencial cancerígeno e mutagênico e toxicidade elevada.  

Os compostos carbonílicos podem ser determinados por vários métodos 

que incluem titulação, reações colorimétricas, reações enzimáticas, entretanto as 

técnicas de separação, tais como cromatografia e eletroforese capilar, são mais 

sensíveis e seletivas, especialmente após a derivação com agentes específicos 

como, por exemplo, a 2,4-dinitrofenilhidrazina, seguidos pela identificação de suas 

respectivas hidrazonas. A 2,4 DNFH pode reagir com a maioria dos aldeídos e 

cetonas. A reação está representada na figura 6.  

 

 
Figura 6.  Reação da DNFH com aldeídos e cetonas. 
 

A Tabela 4 apresenta as técnicas utilizadas bem como seus respectivos 

agentes derivantes. 

 

Tabela 4 . Métodos analíticos para determinação de aldeídos. 
Técnica Analitica Agente derivante Referência 

CG 2 - aminoetanoltiol LAU et al., 1999 
CLAE – 

Fluorescência 
5 – dimetil-aminonaftaleno-1-

sulfohidrazida (DNSH) 
HYYTIANINEN, 1996 

CG - ECD 2,4,6 - triclorofenilhidrazina KONIDARI et al., 2001 
EC Ácido 4-Hidrazinobenzóico PEREIRA et al., 2004 
CG 2,3,4,5,6 - 

pentafluorfenilhidrazina 
STASHENKO et al., 

2000 
 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver métodos de extração e 

análise para a determinação quantitativa de aldeídos e cetonas em amostras de 

bebidas alcoólicas utilizando a eletroforese capilar como técnica analítica. 
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1.6. Eletroforese Capilar:  

 
1.6.1 Aspectos gerais 

 

Eletroforese é uma técnica de separação baseada na migração diferenciada 

de compostos iônicos ou ionizáveis sob ação de um campo elétrico (LANDERS, 

1997).  

Em 1979, Everaerts publicou a primeira análise feita por Eletroforese 

Capilar, seguido por Jogenson e Lukacs em 1981. Nos anos seguintes a 

eletroforese capilar passou a ser aplicada as mais diversas áreas, como 

farmacêuticas, alimentícias e forenses (KASICKA, 2003).   

Em eletroforese capilar, a separação é conduzida em tubos de dimensões 

capilares, geralmente de 50 ou 75 µm de diâmetro interno e 50 a 100 cm de 

comprimento, usualmente preenchidos com solução tampão. O uso de capilar 

possibilita numerosas vantagens em relação aos outros meios utilizados em 

eletroforese, como placas de gel e papel. A principal vantagem dos capilares é 

favorecer a dissipação eficiente do calor gerado pela corrente elétrica (Efeito 

Joule) devido a grande área superficial dos capilares. Além disso, a alta 

resistência elétrica do capilar permite a aplicação de campos elétricos elevados 

(100 a 500 V/cm), resultando em separações de alta eficiência (geralmente 

excede 105 pratos teóricos), resolução inigualável e tempos de análise 

apreciavelmente curtos. O pequeno volume de amostra necessário para injeção 

no equipamento também é outra vantagem da técnica, assim como a possibilidade 

de injeção e detecção em fluxo.  

 

1.6.2. Instrumentação 

 

O equipamento de eletroforese capilar consiste basicamente de uma fonte 

de alta tensão, capilares de sílica fundida, eletrodos que geralmente são de 

platina, um detector apropriado e um computador para analise dos dados. A 

Figura 7 representa um esquema de um equipamento.  

 



 41 

 
Figura 7.  Representação de um equipamento de eletroforese capilar (ZANOLLI 

FILHO, 2007).  
 

A fonte de tensão é conectada, através de eletrodos de platina, a dois 

reservatórios contendo solução de um eletrólito conveniente. Tubos capilares de 

sílica fundida são então preenchidos com a solução e servem como canal de 

migração. As extremidades dos capilares são imersas nos reservatórios de 

solução para completar o contato elétrico. Para minimizar os efeitos térmicos, o 

capilar deve ser mantido a temperatura constante (PEREIRA, 2002).  

 

1.6.3. Fluxo eletrosmótico 

 

As características de alta eficiência da técnica estão vinculadas a um 

fenômeno de importância significativa que ocorre em eletroforese capilar, 

conhecido como eletrosmose (fluxo de solução induzido por campo elétrico). O 

fluxo eletrosmótico é caracterizado por um perfil radial de velocidade praticamente 

linear, cuja contribuição no alargamento das bandas é praticamente desprezível. 

Esta peculiariedade distingue a eletroforese capilar dos métodos cromatográficos 

em fase liquida, que apresentam um perfil de velocidade parabólico, característico 

do fluxo induzido sob pressão. A Figura 8 representa os diferentes perfis de 

velocidade eletroforéticos e cromatográficos. 
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Figura 8.  Representação esquemática do perfil de velocidade eletroforético e 

cromatográfico.  
 

Os capilares de sílica fundida utilizadas em eletroforese capilar são os 

responsáveis pela existência do fluxo eletrosmótico (Electroosmotic flow, EOF). Os 

grupos silanol na superfície interna do capilar têm caráter ácido em contato com 

meio aquoso (pH acima de 2), alguns desses grupos são dissociados, tornando a 

parede interna carregada negativamente. Quando o eletrólito é introduzido no 

capilar, os íons positivos do eletrólito são atraídos pela superfície do capilar, 

formando uma camada fixa de cátions. Como estes cátions não neutralizam todas 

as cargas negativas, uma segunda camada de cátions é formada e é chamada de 

camada difusa. Sob a ação do campo elétrico, os cátions da camada difusa são 

atraídos em direção ao eletrodo de carga oposta. Durante a migração, os íons 

transportam moléculas de água, induzindo um fluxo de solução como um todo. 

Este fenômeno é chamado de fluxo eletrosmótico.  

No fluxo eletrosmótico normal, a solução se movimenta em direção ao 

cátodo, o que favorece a analise dos cátions, já que fluxo e cátions migram na 

mesma direção (Figura 9).  

 
Figura 9.  Representação esquemática do fluxo eletrosmótico (GRAEF, 2007). 
 

1.6.4 Fluxo eletrosmótico invertido 
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A análise de ânions sob fluxo eletrosmótico normal, fluxo direcionado ao 

catodo e polaridade positiva na extremidade do capilar onde é feita a injeção da 

amostra somente é possível no caso de ânions lentos, cuja mobilidade é menor 

que a mobilidade eletrosmótica. Se os ânions são rápidos ou moderadamente 

lentos, eles deixam a coluna assim que o campo elétrico é estabelecido e nunca 

atingem o detector, cuja posição é fica em um ponto no final da coluna. A inversão 

da polaridade torna viável a analise de ânions rápidos, no entanto, como estes 

migram no contra fluxo, o tempo de analise pode ser consideravelmente longo. A 

situação ideal neste caso é a inversão do fluxo e da polaridade da fonte de tensão. 

O fluxo pode ser invertido, adicionando-se um sal quaternário de amônio ao 

eletrólito de corrida. De acordo com a figura 10, a adsorção de tensoativos 

catiônicos seguida pela interação por dispersão entre as caudas permite o 

estabelecimento de semi micelas na superfície, onde as cabeças positivas do 

tensoativo estão voltadas para a solução. Dessa forma, uma dupla camada 

elétrica constituída de ânions é organizada na interface superfície-solução. Sob 

ação de um campo elétrico, uma parte dos ânions presentes na camada difusa 

sofre migração em direção ao ânodo.  

 
Figura 10.  Representação esquemática do fluxo eletroosmótico invertido. 

(ZANOLLI FILHO, 2007). 
 

1.6.5 Modos de separação 
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1.6.5.1. Eletroforese Capilar de Zona (CZE) 

 

A eletroforese capilar de zona, também chamada de eletroforese capilar em 

solução livre (Free Solution Capillary Electrophoresis, FSCE) é um dos modos de 

separação mais utilizados na prática, provavelmente em razão da facilidade de 

sua implementação e da otimização das condições experimentais. Em CZE, a 

separação é realizada com base apenas na diferença de mobilidade de espécies 

carregadas em eletrólitos que podem ser aquosos ou orgânicos.  O tubo capilar é 

preenchido com o eletrólito, geralmente com características tamponantes, e as 

separações são otimizadas através da maximização das mobilidades efetivas dos 

analitos e minimização das causas dos alargamentos das bandas (TAVARES, 

1997).  

 

1.6.5.2. Cromatografia Eletrocinética Micelar (MEKC ) 

 

A principal desvantagem da eletroforese capilar de zona é sua 

incapacibilidade de separar compostos neutros. A cromatografia eletrocinética 

micelar (Micellar Electrokinetic Capillary Chromatography, MEKCC) foi 

desenvolvida por Terabe et al em 1984, com o objetivo de separar solutos neutros 

em misturas. Nesse trabalho, agentes tensoativos iônicos, em condições 

apropriadas a formação de micelas, são adicionados ao eletrólito de corrida, 

proporcionando desta forma um sistema cromatográfico de duas fases. O eletrólito 

representa uma fase, a qual é transportada eletroosmoticamente sob a ação do 

campo elétrico aplicado, enquanto as micelas representam uma fase pseudo-

estacionária, a qual é transportada por uma combinação de eletroforese e 

eletroosmose. A partição diferenciada de solutos neutros entre as duas fases é 

responsável pela seletividade da separação (PEREIRA, 2002). A Figura 11 

representa a migração de solutos neutros por MEKC. 
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Figura 11 . Representação da migração de solutos neutros por MEKC em fase 

micelar.  
 

Quando analitos neutros são introduzidos dentro da solução micelar, uma 

fração é incorporada dentro da micela e migra com velocidade da micela. A fração 

restante do analito permanece livre em solução e migra com a velocidade do fluxo 

eletroosmótico. A velocidade de migração do analito é dependente do coeficiente 

de distribuição entre a fase micelar e a fase aquosa. O analito deve migrar com 

uma velocidade intermediária entre a velocidade micelar e a velocidade 

eletroosmótica. A Figura 12 representa a ordem de detecção das bandas 

eletroforéticas em MEKCC. 

 
Figura 12 . Intervalo característico de eluição em MECK (TAVARES, 1997). 
 

A Cromatografia Eletrocinética Micelar é comumente feita com eletrólito de 

corrida que contem um tampão e um tensoativo iônico. Outras substâncias, 

porém, podem ser adicionadas ao eletrólito com objetivo de melhorar a 
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seletividade do meio. Cinco classes de aditivos são utilizados em MECK 

(TERABE, 1995). A Tabela 5 apresenta os principais aditivos com suas 

respectivas aplicações: 

 

Tabela 5.  Aditivos usualmente empregados em MECK (PEREIRA, 2002). 
ADITIVO FUNÇÃO/EFEITO 

Ciclodextrinas Complexante auxiliar, pode ser usado 
para a solubilização de soluto nas 
micelas 

Par Iônico Pode afetar a carga das micelas ou dos 
solutos e muda a solubilidade do soluto 
nas micelas 

Solventes Orgânicos Ajuste de coeficiente de partição do 
soluto. Alteração da seletividade 

Uréia Aumenta a solubilidade de compostos 
hidrofóbicos em água 

Sais de Metais Aumenta a seletividade 
 

1.6.6 Detecção 

 
Uma variedade de detectores tem sido usada em Eletroforese Capilar, 

dentre eles: UV/Vis, fluorescência, fluorescência induzida por lases (LIF), 

condutividade, índice de refração, espectrometria de massas, amperométricos e 

radiométricos. Nesse trabalho, utilizou-se a detecção por UV/Vis, através de um 

detector de arranjo de diodos (DAD).  

A fonte de luz frequentemente usada é a lâmpada de deutério. A janela de 

detecção do capilar é aberta retirando-se a cobertura externa de polimida, 

queimando uma pequena seção do capilar.  
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2. OBJETIVO 
 

O objetivo desse trabalho é o desenvolvimento e adaptação de métodos 

alternativos para separação, identificação e quantificação de conservantes e 

contaminantes em alimentos, utilizando como técnica analítica a Eletroforese 

Capilar. 

Os analitos a serem avaliados  foram separadas em 3 sub-grupos: 

Sub-grupo 1: Nitrito e nitrato  

Sub-grupo 2: Benzoato, sorbato, metil e propilparabenos 

Sub-grupo 3: Aldeídos e cetonas de baixa massa molar 
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3. DETERMINAÇÃO DE NITRITO E NITRATO 

 

3.1 Parte experimental 

 

3.1.1. Reagentes e padrões 

 
Todos os reagentes e padrões utilizados foram de grau analítico. Nitrito de 

sódio (Alemanha), nitrato de sódio (Alemanha) foram obtidos da Merck .Sulfito de 

sódio (Padrão Interno) (Reagen, Brasil) borato de sódio (Synth, Brasil), Brometo 

de cetiltrimetilamônio (CTAB) (Acros Organic, Bélgica) e Hidróxido de sódio 

(Qhemis, Brasil). 

As soluções padrão dos ânions estudados foram preparadas com água de 

alta pureza (milli-Q, Millipore, EUA). Foram preparadas soluções estoque de 

concentração 1000 mg.L-1 e mantidas em geladeira, com validade de um mês. As 

soluções de trabalho foram preparadas diariamente por diluição apropriada. À 

solução estoque de nitrito de sódio foi adicionado uma gota de clorofórmio, com 

objetivo de evitar a oxidação do nitrito por bactérias (DABEK-ZLOTORZYNSKA e 

DLOUHY, 1993).  

As soluções estoques do eletrólito borato de sódio foram preparada na 

concentração de 100 mmol.L-1. A solução aquosa do tensoativo catiônico CTAB, 

responsável pela inversão do fluxo, foi preparada em concentração de                  

20 mmol.L-1. As soluções de trabalho contendo concentrações apropriadas de 

tensoativo e eletrólito foram preparadas diariamente por diluição das soluções 

estoques.. 

 

3.1.2. Instrumentação 

 

Os experimentos foram realizados no equipamento da Agilent 

Technologies, modelo HP 3D CE, Palo Alto, CA, USA, equipado com um detector 

diode-array, que opera na faixa de 190-600 nm, controlador de temperatura e com 

programa de aquisição e tratamento de dados. Os capilares de sílica fundida 

utilizados são da Polymicro Technologies, Phoenix, AZ, com dimensões de 75 µm 
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d.i.e 48 cm de comprimento total (40 cm até detector). A janela de detecção de 

aproximadamente 0,2 cm foi aberta pela remoção do revestimento de poliimida do 

capilar por aquecimento. As amostras foram injetadas pelo modo hidrodinâmico 

com pressão de 30 mBar x 12 s e detectados em 210 nm. 

O condicionamento do capilar foi feito através da passagem de uma  

solução de NaOH 1 mol.L-1 por 30 min, seguido por água deionizada por 30 mim e 

com eletrólito de corrida por 15 minutos. Para capilares que já foram utilizados, o 

procedimento de condicionamento é a lavagem inicial com solução de NaOH                     

1 mol.L-1 por 5 minutos, seguido por água deionizada por 5 minutos e eletrólito de 

corrida por 15 minutos. No fim das análises, o mesmo procedimento é adotado, 

com exceção da lavagem com eletrólito de corrida. 

O espectrofotômetro utilizado foi de marca HITACHI modelo U2000.  

 

3.2. Resultados e discussão 

 
3.2.1 Estudo de otimização das condições analíticas  e instrumentais  

 

Para os testes iniciais utilizou-se uma mistura padrão contendo 20 mg.L-1 

dos ânions nitrito, nitrato e sulfito preparados a partir da solução estoque. Ânions 

de baixa massa molar são frequentemente analisados por detecção indireta, 

utilizando cromato de sódio como eletrólito de corrida (DOBLE et al., 1997). 

Entretanto, a utilização desse composto é incompatível nesse trabalho, devido a 

reação de oxidação do nitrito pelo cromato. Sendo assim, o eletrólito utilizado para 

a separação foi uma solução de 20 mmol.L-1 de tetraborato de sódio, pH=9,30. As 

condições instrumentais utilizadas foram tensão: -15 kV; temperatura: 29ºC; 

Injeção 30 mbar x 3 s, detecção direta: 210 nm. 

Desse modo, a direção do fluxo eletrosmótico é contrária à direção da 

velocidade eletroforética dos ânions, como representada na figura a seguir: 
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Figura 13.  Representação esquemática da direção do fluxo eletroosmótico e da 

velocidade eletroforética dos ânions. 
 

Nessas condições, não foram detectados sinais analíticos na corrida 

eletroforética. Neste caso, a velocidade dos ânions deveria ser maior do que a 

velocidade do fluxo eletrosmótico, para que eles atravessassem o capilar e fossem 

detectados no ânodo. Com esse teste preliminar, concluiu-se que os ânions eram 

incapazes de vencer o EOF e alcançar a janela de detecção.  

Sabendo-se que as velocidades eletroforéticas dos íons não são 

suficientemente grandes para percorrer o capilar e alcançar o detector, a  inversão 

de fluxo foi utilizada para contornar o problema, possibilitando a separação dos 

ânions num tempo conveniente de análise. Na figura 14 o fluxo eletrosmótico 

caminha no mesmo sentido da migração do ânion, diminuindo o seu tempo de 

residência na coluna: 

 
Figura 14.  Com a inversão de fluxo, EOF e os ânions têm a mesma direção. 
 

Com o objetivo de otimizar o método proposto, foi adicionado ao eletrólito 

de corrida 0,2 mmol.L-1 de Brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB).  A Figura 15 

apresenta os resultados obtidos.  



 51 

1 . 0 1 . 5 2 . 0 2 . 5

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

7
3

2

1

m
A

U

m i n

 Figura 15.  Mistura padrão 20 mg.L-1 de nitrito (1), nitrato (2) e sulfito (3).: Eletrólito: 
20 mmol.L-1 de tetraborato de sódio contendo 0,2 mmol.L-1 CTAB, pH = 9,30; tensão: -15 
kV; temperatura: 29ºC; Injeção: 30mbar x 5s e detecção direta: 210 nm, capilar: 48,5 cm 
(40,0 cm até o detector) x 75 µm i.d. 

 

Como mostra a Figura 15 foi possível obter um sistema de separação 

rápido com boa resolução entre os picos. Com os parâmetros analíticos e 

instrumentais estabelecidos, a próxima etapa foi buscar um procedimento 

conveniente para extração dos analitos em amostras de salsichas. 

 

3.2.2.  Extração 

 
O procedimento descrito na literatura (OZTEKIN et al., 2002; MARSHAL e 

TRENERRY, 1996) baseia-se na extração dos analitos da amostra com água 

quente, filtração e diluição a concentração conveniente. O fluxograma do 

procedimento de extração está apresentado na Figura 16: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16:  Fluxograma esquemático do processo de extração de nitrato/nitrito de 
embutidos.   
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Para avaliar o procedimento de extração, uma amostra de salsicha 

previamente triturada, com massa de 5,0235 g foi tratada conforme as etapas 

descritas no fluxograma (Figura 16). Após a pesagem, foi adicionado um volume 

de 1000 µL de solução de nitrito e nitrato, ambas de concentração de 1000 mg.L-1. 

Esta adição foi calculada para que fornecesse um valor equivalente de 20 mg.Kg-1 

de ambos os analitos na solução final. Posteriormente uma alíquota da amostra foi 

injetada no EC, sob as condições otimizadas já descritas. A Figura 17 apresenta 

os resultados obtidos. 
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Figura 17:  Eletroferograma de amostra de salsicha contaminada com 20 mg.Kg-1 

de nitrito (2), nitrato (3) e sulfito (4) . Eletrólito: 20 mmol.L-1 borato de sódio contendo 0,2 
mmol.L-1 de CTAB; pH = 9,30; temperatura: 29ºC; tensão: -15 kV; injeção: 5 seg x 30 
mbar; capilar: 48,5 cm (sendo 40,0 cm até o detector) x 75 µm; detecção direta: 210 nm 
colocar identificação dos picos. 1. pico não identificado; 2. Nitrito; 3. Nitrato; 4. Sulfito (PI). 
  

Foi possível observar a existência de um pico desconhecido muito próximo 

ao do pico do nitrito, o que resultou na perda de resolução. Com o objetivo de 

melhorar a resolução entre os picos avaliou-se o comportamento do sistema em 

função da concentração do eletrólito de corrida. A concentração do eletrólito variou 

de 25 a 70 mmol L-1 de tetraborato de sódio. O aumento da concentração do 

eletrólito proporcionou a separação dos componentes da mistura que estavam 

comigrando, entretanto concentrações acima de 30 mmol L-1 do eletrólito 

resultaram no aumento da corrente elétrica e conseqüente aumento da 
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temperatura dentro do capilar (Efeito Joule). Assim cresce o risco de quebra do 

capilar e/ou a formação de bolhas, prejudicando a separação. Para minimizar o 

efeito Joule causado pelo aumento da concentração do eletrólito reduziu-se a 

tensão aplicada. A diminuição da tensão resulta também na redução do fluxo 

eletrosmótico, o que contribui para uma melhor separação. Os melhores 

resultados foram obtidos com tetraborato de sódio 60 mmol L-1, tensão aplicada de 

– 10 kV. 

Outro parâmetro otimizado foi o tempo de injeção da amostra. O tempo de 

12 segundos apresentou o melhor compromisso entre resolução e limite de 

detecção. A Figura 18 apresenta um eletroferograma de uma amostra de salsicha 

fortificada com soluções de nitrito e nitrato. 
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 Figura 18:  Eletroferograma, sob condições otimizadas,  de amostra de salsicha 
fortificada com 150 mg.Kg-1 de nitrito, 300 mg.Kg-1 de nitrato. Eletrólito: 60 mmol.L-1 
Tetraborato de sódio contendo 0,2 mmol.L-1 de CTAB; pH = 9,30; temperatura: 29ºC; 
tensão: -10kV; injeção: 12 seg x 30 mbar; capilar: 48,5 cm (40,0 cm até o detector) x 75 
µm; detecção direta: 210 nm. Identificação dos picos: 1. não identificado; 2. Nitrito, 3. 
Nitrato e 4. Suflito (P.I.) 

 

3.2.3. Validação do método proposto 

 
Para garantir que um método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis sobre a amostra, ele deve passar pela etapa de validação (RIBANI 

et al., 2004). De acordo com a ANVISA (Agencia Nacional de Vigilância Sanitária), 

a validação deve garantir, através de estudos experimentais, que o método atenda 
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as exigências das aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos 

resultados (ANVISA, 2009b). 

Dentro do âmbito geral da validação de métodos, distingue-se a validação 

no laboratório, que consiste em etapas de validação dentro de um único 

laboratório, onde são avaliados todos os parâmetros, com exceção de 

reprodutibilidade. O método foi validado segundo parâmetros de seletividade, 

linearidade, precisão, exatidão, limite de detecção e quantificação.  

 

3.2.3.1. Precisão 

 
A precisão mostra como ocorre a dispersão de resultados entre ensaios 

independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou 

padrões, sob condições definidas. A precisão é avaliada pela estimativa do desvio 

padrão relativo (RSD), conhecido também como coeficiente de variação (CV) e é 

calculado de acordo com a equação III. 

     

 

     onde s = desvio padrão das medidas e X =  médias das medidas 
(III) 

 

Normalmente em análises que quantificam compostos em macro 

quantidade, são aceitos RSD entre 1% a 2%. 

A repetibilidade do método em termos de tempo de migração e área do pico 

foi determinada quanto ao desvio padrão relativo (RSD) para dez consecutivas 

injeções da mistura padrão contendo 20 mg L-1 de cada analito de interesse. A 

Tabela 6 apresenta os resultados obtidos. Os RSDs foram inferiores a 1.0% para 

tempo de migração e 1,1% para área dos picos.  

 

Tabela 6.  Valores de tempo de migração e área para os ânions nitrito e nitrato 
 Tempo de migração RSD (%) Área RSD (%) 

Nitrito 3,54 0,73 65,38 0,89 
Nitrato  3,65 0,70 90,70 1,04 

    Injeção hidrodinâmica (12 s x 30 mBar ) 



 55 

        RSD = Desvio Padrão Relativo (n = 10) 
 

O procedimento fundamental para manter os valores de desvio menor que 

2% foi a troca da solução de eletrólito entre as corridas. Em contato com a parte 

interna do capilar, pode haver mudança no pH do eletrólito, influenciando assim na 

força do fluxo eletrosmótico. 

 

3.2.3.2. Seletividade 

 
A seletividade de um método instrumental de separação é a capacidade de 

avaliar, de forma inequívoca, as substâncias em exame na presença de 

componentes que podem interferir com a sua determinação em uma amostra 

complexa. 

A seletividade garante que o pico de resposta seja exclusivamente do 

composto de interesse. A avaliação da seletividade foi feita injetando um “ branco” 

(água utilizada para preparação dos padrões e amostras foi submetida ao 

procedimento de extração) e verificando o aparecimento de algum interferente 

com o  mesmo tempo de migração  dos ânions de interesse. Verificou-se que não 

havia nenhum interferente, garantindo assim a seletividade do método. A Figura 

19 apresenta um eletroferograma de um branco. 
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  Figura 19 . Eletroferograma do branco (água deionizada). Eletrólito: 60 mmol.L-1 
tetraborato de sódio contendo 0,2 mmol/L de CTAB; pH = 9,30; temperatura: 29ºC; 
tensão: -10kV; injeção: 12seg x 30 mbar; capilar: 48,0 cm (sendo 40,0 cm até o detector) 
x 75 µm; detecção direta: 210 nm.   

 
3.2.3.3. Linearidade 
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A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração do analito, dentro de uma determinada 

faixa de aplicação. 

Nesse trabalho, avaliou-se a linearidade nas faixas de trabalho próximas 

aos valores permitidos de nitrito e nitrato pela ANVISA. Para nitrito, a faixa de 

trabalho no equipamento foi de 0,2 – 2,5 mg.L-1 e para nitrato, foi de 0,5 – 5,0 

mg.L-1. Utilizou-se o método da regressão linear para obter os coeficientes das 

curvas analíticas no formato y = a + bx e também para obter o coeficiente de 

correlação. Na Figura 20 estão representadas as curvas analíticas de nitrito e 

nitrato juntamente com a curva analítica e o coeficiente de correlação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20:  Curvas analíticas de nitrito e nitrato, respectivamente. 
 

A tabela 7 apresenta os valores dos coeficientes lineares, angulares e de 

correlação dos ânions: 

 

Tabela 7. Valores da equação da reta: 
 Coeficiente linear (a) Coeficiente angular (b)  Coeficiente de correlação (r)  

Nitrito 0,0108 0,151 0,998 
Nitrato  0,00422 0,163 0,999 

 

O método apresentou boa linearidade (r > 0,998) dentro da faixa de 

concentração estudada. 
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3.2.3.4. Limite de detecção 

 

O limite de detecção (LD) representa a menor concentração da substância 

em análise que pode ser detectada, mas não necessariamente quantificada, 

utilizando um determinado procedimento experimental.  

O LD calculado foi determinado pela equação IV: 

 

     
S

s
xLD D3,3=                                                    (IV)  

 

 Onde sd = estimativa do desvio padrão da linha da regressão e S = 

coeficiente angular da reta 

 

Para nitrito a equação da reta Y = 0,0108 + 0,151 X, forneceu um valor de s 

de 0,00745. Sendo assim, o valor de Limite de Detecção do equipamento foi de 

0,148 mg.L-1 e do método foi de 14,8 mg.Kg-1. A equação da reta de nitrato, Y= 

0,00422+ 0,163 X, forneceu um valor de s de 0,0092. O Limite de Detecção do 

equipamento foi de 0,169 mg.L-1 e do método de 16,9 mg.Kg-1. 

 

3.2.3.5. Limite de Quantificação 

 

O limite de quantificação (LQ) representa a menor concentração da 

substância em análise que pode ser quantificada, utilizando um determinado 

procedimento experimental. 

Os mesmos critérios de LD podem ser adotados para o LQ, utilizando a 

relação 10:1, ou seja, o LQ pode ser calculado utilizando o método visual, a 

relação sinal-ruído ou a relação entre a estimativa do desvio padrão da linha de 

regressão (sD) e a inclinação da reta analítica (S), em níveis próximos ao LD, a 

partir da equação (V): 
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S

s
xLQ D10=                                                                           (V) 

 

Os valores calculados de LQ foram de 0,492 mg.L-1 e 49,2 mg.Kg-1 para 

nitrito e 0,563 mg.L-1 e 56,3 mg.Kg-1 para nitrato.  

 

3.2.3.6. Exatidão 

 
Representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como 

verdadeiro. Os processos mais utilizados para avaliar a exatidão de um método 

são: materiais de referência; comparação de métodos; ensaios de recuperação; 

adição padrão. 

Neste trabalho, foi realizado o ensaio de recuperação. A recuperação (ou 

fator de recuperação) é definida como a proporção da quantidade da substância 

de interesse, presente ou adicionada na porção analítica do material teste, que é 

extraída e passível de ser quantificada. Uma das maneiras de medir a 

recuperação é fortificar a matriz isenta dos analitos, com quantidades conhecidas 

dos compostos a serem analisados. Neste trabalho, devido a dificuldade de 

encontrar matriz isenta dos analitos, o ensaio de recuperação foi feito comparando 

2 tipos de experimentos realizados concomitantemente. No primeiro, foi 

adicionada a três tubos, contendo amostra, quantidades conhecidas de analito 

(nitrato e nitrito). Após essa etapa realizou-se o procedimento de extração e 

posterior análise. No segundo, realizou-se a extração da amostra e antes do 

processo de análise, adicionou-se quantidades equivalentes em concentração 

aquelas adicionadas no experimento 1. Sendo assim, o experimento 2 foi 

considerado aquele que não houve perda na extração, ou seja, o 100%. 

Comparando os valores de concentração do grupo do experimento 1 com do 

experimento 2, obteve-se a um valor de recuperação, de acordo com a equação 

(VI). 
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                          (VI) 

 

 Onde, Cantes = Concentração das amostras fortificadas antes da extração;   

          Cdepois = Concentração das amostras fortificadas após a extração. 

 

Os ensaios de recuperação foram realizados em triplicata e em dois níveis 

de concentração. Um referente ao valor máximo permitido pela ANVISA (150 

mg.Kg-1 de NO2
- e 300 mg.Kg-1 de NO3

-) e um próximo aos pontos de menor 

concentração da curva analítica (40 mg.Kg-1 e 100 mg.Kg-1, de NO2
- e NO3

-, 

respectivamente). Os resultados estão apresentados na tabela 8. 

 

 Tabela  8 . Valores de recuperação para nitrito e nitrato 
Analitos Recuperação (%) 

Nitrito (40 mg.Kg -1) 100,4 ± 10,1 
Nitrito (150 mg.Kg -1) 96,9 ± 4,1 
Nitrato (100 mg.Kg -1) 96,8 ± 5,4 
Nitrato (300 mg.Kg -1) 101,9 ± 2,1 

 

A Tabela 8 mostra a exatidão do método com valores de recuperação que 

variam de 96,9 a 100,4% para nitrito e 96,8 a 1001,9 % para nitrato. 

 

3.3. Aplicação do método 

 

As amostras de salsicha, lingüiça, bacon, salame, mortadela, calabresa e 

presunto foram compradas no comércio local de Araraquara e foram analisadas 

em triplicata conforme o procedimento analítico desenvolvido. O trabalho não tem 

como objetivo comparar várias marcas de um mesmo tipo de alimentos e sim, 

verificar a aplicabilidade do método analítico para diferentes produtos. 

As concentrações dos ânions em alimentos foram calculadas de acordo 

com a equação VII: 

 

CREAL = Cdiluição x 100       (VII) 
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Onde, CREAL = Concentração na amostra em mg.Kg-1; Cdiluição = Concentração encontrada 

pela curva analítica em mg.L-1 

 

Para efeito de comparação com o método desenvolvido, foi realizada a 

análise das amostras utilizando o método oficial recomendado pela AOAC. Os 

procedimentos são: 

 

3.3.1. Nitrito – Método oficial AOAC 973.31 

 
O procedimento de extração foi feito como descrito na seção 3.2.2. Foi 

adicionado 500 µL de Sulfanilamida a 9 mL da solução final da extração, após 5 

minutos, adicionou-se 500 µL do reagente NED (N-1 naftil etileno diamina) e a 

reação foi mantida em repouso por 15 minutos. As medidas de absorbância foram 

feitas em espectrofotômetro Hitach  modelo U 2000 (λ= 540 nm) 

  

3.3.2. Nitrato – Método oficial AOAC 993.03 

 

Em um frasco, pesou-se 600 mg de Zinco em pó e adicionou-se 4 mL de 

solução de Sulfato de Cádmio. 9 mL solução final de extração, contendo nitrato, foi 

adicionada. A reação permaneceu em repouso por 10 minutos até redução 

completa do nitrato a nitrito e adicionou-se 2 mL de uma solução 25% de 

Hidróxido de Amônio e 10 mL da solução final da extração. Após agitação por 1 

minuto, a solução permaneceu em repouso por 10 minutos. Filtrou-se e foi 

adicionado a solução 500 µL de Sulfanilamida, após 5 minutos adicionou-se                

500 µL do reagente NED e a reação foi mantida em repouso por  15 minutos. As 

medidas de absorbância foram feitas em espectrofotômetro Hitach  modelo U 

2000 (λ= 540 nm) 

 

3.3.3. Resultados 
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Demonstrada a confiabilidade do método proposto, através das análises 

comparativas com o método oficial, amostras de diferentes procedências foram 

analisadas pelo método proposto. A Tabela 9 apresenta os resultados obtidos.  

 

Tabela 9. Resultados das análises de nitrito e nitrato em produtos comerciais 
(mg.Kg-1). 

 Eletroforese Capilar Método Oficial AOAC 
 Nitrito (NO 2

-) Nitrato (NO 3
-) Nitrito (NO 2

-) Nitrato (NO 3
-) 

Salsicha 36,18 ± 1,77 86,90 ± 3,92 35,66 ± 2,45 86,68 ± 2,24  
Lingüiça n.d. 154,67 ± 7,27 n.d. 155,44 ± 6,15 
Bacon 46,39 ± 4,81 n.d. 47,71 ± 2,45 n.d 
Salame 26,21 ± 7,40 n.d. 23,25 ± 1,67 n.d. 

Presunto 17,33 ± 15,03 198,06 ± 4,54 24,42 ± 9,51 198,50 ± 5 ,86 
Mortadela 25,13 ± 0,66 69,91 ± 2,99 25,49 ± 0,80 69,60 ± 1,68  
Calabresa n.d. 104,59 ± 5,57 n.d. 105,43 ± 6,65 

 

As amostras de presunto, salame e bacon apresentaram maiores valores 

de desvio padrão. Uma possível justificativa seria o fato de que a agitação manual 

não estava sendo efetiva para a extração dos analitos de interesse.  A partir disso, 

a agitação manual por trituração foi substituída pela trituração mecânica utilizando 

o Turratec, pelo mesmo tempo de 2 minutos, com uma rotação de 6000 rpm. Esse 

equipamento permite que a amostra seja homogeneizada com maior vigor. A 

Figura  21 apresenta o procedimento de extração. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Figura 21.  Fluxograma do procedimento de extração utilizando o equipamento 

Turratec. 
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Para efeito de comparação entre os procedimentos de extração, uma 

porção de uma amostra de alimento foi submetida à análise pelo procedimento de 

agitação manual e outra porção da mesma amostra pelo de trituração com 

turratec. Os resultados comparativos estão apresentados na tabela 10. 

 

Tabela 10.  Resultados das amostras submetidas pelo procedimento de extração 
turratec (mg.Kg-1). 

 Nitrito Nitrato 
Presunto convencional 70,41 ± 17,11 35,67 ± 2,29 

Presunto turratec 126,30 ± 6,43 46,55 ± 2,21 
Salame convencional 34,09 ± 2,78 n.d. 

Salame turratec 83,98 ± 2,70 n.d. 
Bacon convencional 37,80 ± 1,68 n.d. 

Bacon turratec 38,26 ± 0,46 n.d. 
 

Com base nos resultados foi possível observar que os valores de desvio 

padrão das amostras de presunto e bacon submetidas à trituração foram menores 

do que as submetidas à agitação manual. Nas amostras de salame, os valores 

foram praticamente o mesmo. Além disso, as concentrações dos ânions foram 

maiores nos alimentos submetidos à trituração mecânica. Conclui-se que esse 

procedimento é mais efetivo na extração dos analitos para as matrizes avaliadas. 

Para comparar o método desenvolvido com o método oficial, realizou os 

testes estatísticos “F” e “t”. Com base nos dados obtidos, verificou-se que os 

valores encontrados pelo método desenvolvido estão em concordância com os o 

método oficial. Os valores calculados de “t” e “F” não excederam os valores 

teóricos tabelados para um nível de confiança de 95%, demonstrando que os 

valores encontrados nos dois métodos distintos podem ser comparados. A Tabela 

11 apresenta os resultados obtidos.  
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Tabela 11 . Valores dos testes estatísticos t e F. 
 Teste t (2,98ª) Teste F (19,0a) 
 Nitrito (NO2

-) Nitrato (NO3
-) Nitrito (NO2

-) Nitrato (NO3
-) 

Salsicha 0,297 0,0847 1,92 6,16 
Lingüiça - 0,141 - 1,92 
Bacon 0,419 - 3,85 - 
Salame 0,653 - 18,63 - 

Presunto 0,689 0,258 2,50 1,61 
Mortadela 0,508 0,155 0,68 5,81 
Calabresa - 0,176 - 1,43 

a = Valores teóricos tabelados para os teste t e F em um nível de confiança de 95% 

 

3.4. Conclusão 

 
O método desenvolvido apresentou bons resultados no que diz respeito à 

sensibilidade, precisão, recuperação e tempo de análise. Com base nos 

resultados obtidos, a metodologia proposta pode ser considerada uma boa 

alternativa para a análise de nitrato e nitrito em alimentos.   

A comparação do método desenvolvido com os métodos oficiais da AOAC e 

a realização dos testes estatísticos confirmou que não existem diferenças 

significativas entre eles.  

O método proposto apresenta a vantagem de não ser necessário a etapa 

de redução do nitrato que envolve a utilização de espécies químicas bastante 

tóxicas e que geram resíduos indesejáveis e de difícil descarte ao laboratório de 

análise. Outra vantagem é o tempo reduzido de análise dos analitos de interesse. 

Enquanto o método oficial demora cerca de 30 minutos de reação colorimétrica 

dos analitos pelos agentes cromóforos, o método proposto leva menos de 6 

minutos para detectar os compostos de interesse. 

A comparação de dois procedimentos de extração permitiu identificar a 

causa dos altos valores de desvio padrão encontrados nas amostras de presunto, 

salame e bacon, mostrando que o tipo de preparação da amostra influencia 

diretamente na quantidade de analitos extraídos da matriz. 

As amostras de diferentes tipos de alimentos coletadas no comércio de 

Araraquara não apresentaram concentração de nitrito e nitrato superiores aos 

limites estabelecidos pela ANVISA 
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4. SORBATO, BENZOATO, METIL E PROPIL PARABENOS 
 

4.1. Parte experimental 

 

4.1.1. Reagentes e soluções 

 

Todos os reagentes e solventes utilizados foram de grau analítico. Os 

padrões utilizados foram: Sorbato de sódio (Merck, Alemanha), benzoato de sódio 

(Riedel-de Haen, Alemanha), metilparabeno (Reagen, Brasil) e propilparabeno 

(Reagen, Brasil). Borato de sódio (Synth, Brasil), monohidrogenofosfato de sódio 

(JT Baker, México), dihidrogenofosfato de sódio (JT Baker, México) e hidróxido de 

sódio (Qhemis, Brasil). 

As soluções estoque de benzoato e sorbato foram preparadas com água de 

alta pureza (milli-Q, Millipore, EUA) e as soluções estoque de metil e 

propilparabeno foram preparadas com etanol (JT Baker, México). Foram 

preparadas soluções estoque de concentração 1000 mg.L-1 e mantidas em 

geladeira, com validade de um mês. As soluções de trabalho foram preparadas 

por diluição da solução estoque em água deionizada.   

Foram preparadas soluções estoque de tetraborato de sódio e 

monohidrogenofosfato de sódio (NaHPO4) de concentração 100 mmol.L-1 e 

dihidrogenofosto de sódio de concentração 200 mmol.L-1. 

 

4.1.2. Instrumentação 

 

Todos os experimentos foram realizados no equipamento HP 3D CE - 

Agilent, equipado com detector diode-array, que opera na faixa de 190 - 

600 nm, controlador de temperatura e programa de aquisição e tratamento de 

dados. Os capilares de sílica fundida utilizados são da Polymicro Technologies, 

Phoenix, AZ, com dimensões de 75 µm d. i. e comprimento total 48,5 cm (40 cm 

até o detector). A janela de detecção de aproximadamente 0,2 cm foi aberta pela 

remoção do revestimento de poliimida do capilar. As amostras foram injetadas 

pelo modo hidrodinâmico com pressão de 30 mBar x 8 s e detectados em 220 nm, 
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O condicionamento do capilar foi feito através da passagem de uma  

solução de NaOH 1 mol.L-1 por 30 min, seguido por água deionizada por 30 mim e 

com eletrólito de corrida por 15 minutos. Para capilares que já foram utilizados, o 

procedimento de condicionamento é a lavagem inicial com solução de NaOH                     

1 mol.L-1 por 5 minutos, seguido por água deionizada por 5 minutos e eletrólito de 

corrida por 15 minutos. No fim das análises, o mesmo procedimento é adotado, 

com exceção da lavagem com eletrólito de corrida. 

 

4.2. Resultados e discussão 

 
4.2.1. Otimização das condições analíticas e instru mentais 

 

Para os testes inicias foi utilizado como eletrólito de corrida uma solução 

contendo 20 mmol.L-1 de Monohidrogenofosfato de sódio (NaHPO4), pH 6,80. A 

mistura padrão contendo os quatros analitos de interesse foi preparada em água 

deionizada com concentração de 20 mg.L-1. O tempo de injeção e a tensão foram 

fixados em 5 s x 30 mBar e 15 kV, respectivamente. Foi utilizada detecção direta 

em 214 nm. Com as condições inicialmente selecionadas não foi observado a 

presença de picos no eletroferograma. Este comportamento pode estar 

relacionado ao fato que em baixo valor de pH o fluxo eletroosmótico não foi forte o 

suficiente para carregar os analitos para a janela de detecção, já que os ânions se 

movimentavam no sentido contrário ao EOF.  Uma alternativa para solucionar o 

problema foi aumentar o pH do eletrólito, visando aumentar a intensidade do fluxo. 

Para isso preparou-se uma mistura de 20 mmol.L-1 de Monohidrogenofosfato de 

sódio (NaHPO4) e 0,2 mmol.L-1 de Dihidrogenofosfato de sódio (Na2H2PO4), 

resultando em um pH de 8,50. Mantendo as mesmas condições instrumentais, foi 

possível observar no eletroferograma da mistura padrão a presença dos analitos 

de interesse (Figura 22). 
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Figura 22.  Eletroferograma da mistura padrão contendo 20 mg/L de metilparabeno 

(1), propilparabeno (2), sorbato (3) e benzoato (4). Capilar de sílica fundida de  48,5 cm 
(40,0 com até o detector) x 75 µm. Eletrólito: 20 mmol.L-1 NaHPO4) e 0,2 mmol.L-1 
Na2H2PO4; pH 8,50; Temperatura: 29ºC; Tensão: 15kV; Injeção: 5 s X 30 mBar; Detecção 
direta: 214 nm.  

 
Com o objetivo de selecionar o melhor sistema de eletrólito o  

comportamento do sistema de separação foi investigado quando o tetraborato de 

sódio foi utilizado como eletrólito de corrida, em concentração de 20 mmol.L-1. As 

condições de análise foram idênticas as descritas na Figura 22.. A Figura 23 

apresenta a separação dos analitos de interesse.  

 

2 4 6 8 1 0

0

5

1 0

1 5

2 0

2 5

m
A

U

m i n

 Figura 23 . Eletroferograma da mistura padrão contendo 20 mg.L-1 de 
metilparabeno (1), propilparabeno (2) , sorbato (3) e benzoato (4). Eletrólito: 20 mmol/L 
Tetraborato de sódio; pH 9,30; Temperatura: 29ºC; Tensão: 15kV; Injeção: 5 s X 30 mBar; 
Capilar de sílica fundida 48,5 cm (sendo 40,0 com até o detector) x 75 µm; Detecção 
direta: 214 nm.  
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Como mostra a Figura 23 o tetraborato de sódio apresentou melhor 

resolução entre os picos e maior estabilidade da linha de base quando comparado 

ao sistema fosfato. Visando diminuir o tempo de corrida, avaliou-se o 

comportamento do sistema variando a tensão aplicada de 20 a 25 kV. Valores de 

tensão superiores a 20 kv proporcionaram um aumento considerável na corrente,  

aumentando as chances de quebra do capilar devido ao aumento de temperatura 

no seu interior, resultado do efeito Joule. Com base nos resultados obtidos a  

tensão  foi fixada em 20 kV.  

 Buscando melhorar a sensibilidade do método, avaliou-se o comportamento 

do sinal analítico em função do comprimento de onda utilizado nas análises. 

Nesse teste, os comprimentos de ondas foram avaliados utilizando uma mistura 

padrão contendo 20 mg.L-1 de cada analito de interesse. O intervalo investigado 

foi de 214 – 280 nm. A Tabela 12 apresenta os resultados obtidos. 

 

Tabela 12.  Valores de áreas dos picos em diferentes comprimentos de onda. 
Analitos Comprimento de onda (nm) 

 214 220 230 240 250 260 270 280 

Metilparabeno 58,761 60,067 34,691 27,797 37,120 36,498 62,785 87,448 
Propilparabeno 65,749 62,216 38,705 31,142 40,301 39,208 70,803 96,881 

Sorbato 50,656 81,380 93,239 120,07 110,45 142,098 100,427 58,057 
Benzoato 74,887 95,642 54,398 44,212 35,221 10,782 8,123 - 

 

O comprimento de onda de 220 nm foi escolhido como ideal para detecção 

dos analitos de interesse, sendo assim, as melhores condições analíticas e 

instrumentais foram: Eletrólito: 20 mmol.L-1 de tetraborato de sódio, pH = 9,30; 

Temperatura: 29ºC; Tensão: 20 kV; Injeção: 8 s X 30 mbar; Capilar: 48,5 cm (40,0 

cm até o detector) x 75 µm; Detecção direta: 220 nm.  A figura 24 representa o 

eletroferograma da mistura padrão sobre condições otimizadas.  
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Figura 24.  Eletroferograma da mistura padrão contendo 20 mg.L-1 de 

metilparabeno (1), propilparabeno (2), sorbato (3) e benzoato (4). Eletrólito: 20 mmol/L 
Tetraborato de sódio; pH 9,30; Temperatura: 29ºC; Tensão: 20kV; Injeção: 8 s X 30 mBar; 
Capilar: 48,5 cm (sendo 40,0 com até o detector) x 75 µm; Detecção direta: 220 nm.  

 

Com o sistema de separação otimizado, a próxima etapa do procedimento 

analítico foi buscar formas convenientes para possibilitar a extração dos analitos 

das diferentes matrizes avaliadas. 

 

4.2.2. Extração de amostras de bebidas gaseificadas  

 

O procedimento de extração dos analitos em bebidas gaseificadas inicia-se 

com uma etapa de desgaseificação e posterior diluição das amostras a um volume 

conveniente de trabalho. O fluxograma do procedimento é apresentado na Figura 

25. 

 
Figura 25 : Fluxograma de extração dos analitos em bebidas gaseificadas 
 

Para avaliar o procedimento de extração 1,00 g de uma determinada 

amostra de refrigerante foi submetida ao procedimento de extração e 

posteriormente analisada. Os resultados obtidos estão apresentados na Figura 26. 
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 Figura 26.  Eletroferograma de uma amostra de refrigerante. Sorbato (1) e 
benzoato (2). Eletrólito: 20 mmol/L de Tetraborato de sódio; pH = 9,30; Injeção: 8 s x 
30mbar; tensão: 20kV; temperatura: 29ºC; detecção direta: 220 nm, capilar: 48,0 cm 
(sendo 40,0 cm até o detector) x 75 µm.  
 

4.2.3. Validação do método 

 
4.2.3.1. Precisão 

 

Para avaliar a precisão do método, preparou-se uma solução de 20 mg.L-1 

de Benzoato de Sódio, Sorbato de potássio, Metilparabeno e Propilparabeno. A 

mistura padrão foi injetada 10 vezes, sob as condições otimizadas. Os valores de 

área e tempo de migração, bem como as respectivas médias e RSD estão 

apresentadas na Tabela 13. Os RSDs foram inferiores a 1.9% para tempo de 

migração e 1,5% para área dos picos.  

 

Tabela 13 . Valores de tempo de migração e área dos ânions metilparabeno, 
propilparabeno, sorbato e benzoato.   

Analitos Tempo de migração RSD (%) Área RSD (%) 
Metilparabeno 3,34 1,89 48,50 1,43 

Propilparabeno  3,63 1,59 53,34 1,26 
Sorbato 4,15 0,86 61,34 1,26 

Benzoato 4,54 1,44 72,53 1,20 
 

4.2.3.2. Linearidade 

 

Neste trabalho, avaliou-se a linearidade nas faixas de trabalho próximas 

aos valores encontrados nas bebidas e também próximo ao limites permitidos pela 
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ANVISA. Para os analitos de interesse, o intervalo de concentração avaliado foi de 

1,5 – 10,0 mg.L-1. Utilizou-se o método da regressão linear para obter os 

coeficientes das curvas analíticas no formato y = a + bx e também para obter o 

coeficiente de correlação. A Tabela 14 e Figura 27 apresentam os resultados 

obtidos. 

 

Tabela 14.  Valores da equação da reta.  
Analitos a b r 

Metilparabeno -0,659 1,743 0,999 
Propilparabeno -0,563 2,106 0,998 

Sorbato -0,964 3,306 0,999 
Benzoato -1,318 3,093 0,996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 . Curvas analíticas dos ânions estudados.  
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Os valores do coeficiente de correlação foram considerados bons (r > 0,99), 

o que demonstra que o método tem boa linearidade analítica.  

 

4.2.3.3. Limite de detecção e quantificação 

 

Os limites de detecção e quantificação foram calculados de acordo com a 

equação IV e V (Ítem 3.2.3.4 e 3.2.3.5). A tabela 15 apresenta os resultados. 

 

Tabela 15 . Valores de limite de detecção e limite de quantificação do método. 
Analitos LD (mg.L -1) LQ (mg.L -1) 

Metilparabeno 0,54 1,79 
Propilparabeno 0,95 3,17 

Sorbato 0,54 4,88 
Benzoato 0,81 2,69 

 

4.2.3.4. Exatidão 

 
Para os ensaios de recuperação, as amostras de refrigerantes foram 

fortificadas com os analitos e submetidas ao processo de extração. Considerando 

que as amostras de bebidas utilizadas no ensaio já contenham os analitos, uma 

amostra sem fortificar foi também submetida ao processo de extração. A 

porcentagem de recuperação foi calculada através da comparação entre a 

diferença de área dos analitos das amostras fortificadas e da área dos analitos das 

amostras sem fortificar com a área dos ânions de uma solução aquosa de 

concentração equivalente, como demonstrado na equação VIII. A tabela 16 mostra 

a exatidão do método.  

 

P

SFF

A

xAA
cuperação

100)(
(%)Re

−
=                  (VIII) 

Onde: AF = Área do analito em amostra fortificada; ASF = Área do analito 
em amostra sem fortificar; AP = Área do analito em solução aquosa. 
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Tabela 16 . Valores de recuperação obtidos para os analitos de interesse. 

Analito Níveis de concentração 
  
 Concentração 75 ppm  

Metilparabeno 104,66 ± 2,96 
Propilparabeno 102,97±2,69 

Sorbato 99,73±1,98 
Benzoato 101,59±0,67 

 Concentração 250 ppm 
Metilparabeno 98,81±0,46 
Propilparabeno 99,80±2,51 

Sorbato 103,69±2,45 
Benzoato 101,29±1,44 

 Concentração 500 ppm 
Metilparabeno 99,80±1,49 
Propilparabeno 100,55±1,29 

Sorbato 104,87±1,01 
Benzoato 100,38±2,15 

 

Após estabelecer a validação da metodologia proposta, o método foi 

aplicado a deferentes tipos de amostras adquiridas no mercado local. 

 

4.3. Aplicação do método proposto 

 
As amostras de refrigerantes, sucos, adoçantes, molhos e águas 

gaseificadas foram compradas no comércio local e foram analisadas em triplicata 

conforme o procedimento analítico desenvolvido. O trabalho tem como objetivo 

comparar várias marcas de um mesmo tipo de produto e também verificar a 

aplicabilidade do método analítico para diferentes alimentos. 

As concentrações dos ânions nas bebidas, adoçantes e molhos foram 

calculadas de acordo com a equação IX: 

 

50xCC diluiçãoREAL =       (IX) 

Onde, CREAL = Concentração na amostra em mg.Kg-1; Cdiluição = 

Concentração encontrada pela curva analítica, diluída 50 vezes, em mg.L-1 

.  



 73 

Os resultados de concentração dos ânions nas amostras estão 

apresentados na tabela 17. 

 

  Tabela 17 . Valores de concentração dos analitos em diferentes matrizes.  
Matriz Analitos (mg.Kg -1) 

 Metilparabeno  Propilparabeno  Sorbato Benzoato 
Refrigerante “A” n.d. n.d. n.d. n.d. 
Refrigerante “B” n.d. n.d. n.d. 315,20 ± 2,39 
Refrigerante “C” n.d. n.d. n.d. 224,92 ± 2,49 
Refrigerante “D” n.d. n.d. n.d. 343,34 ± 0,58 

Suco concentrado 
Goiaba 

n.d. n.d. 72,14 ± 2,91 338,42 ± 3,16 

Suco concentrado 
Caju 

n.d. n.d. 233,15 ± 1,17 421,34 ± 3,54 

Suco Máquina n.d. n.d. n.d. n.d. 
Água gaseificada “A” n.d. n.d. 200,13 ± 5,03 399,95 ± 4,56 
Água gaseificada “B” n.d. n.d. 60,75 ± 1,76 341,06 ± 0,65 

Adoçante “A” 467,21 ± 3,86 n.d. n.d. 338,09 ± 4,31 
Adoçante “B” 458,63 ± 2,38 n.d n.d. 434,17 ± 4,26 

Molho “Shoyo” n.d. n.d. n.d. 139,80 ± 2,82 
 

4.4.  Conclusão 

 

O melhor eletrólito encontrado para separação dos analitos de interesse foi 

o tetraborato de sódio (pH = 9,30), uma vez que o eletrólito contendo a mistura de 

fosfatos (pH = 8,50) apresentou instabilidade na linha de base e resolução inferior.  

A avaliação de diferentes comprimentos de onda no intervalo de 214 –               

290 nm permitiu selecionar o comprimento mais sensível para os quatro ânions 

investigados. 

Diante dos resultados de validação obtidos pode-se concluir que o método 

proposto é uma boa alternativa para a quantificação de metilparabeno, 

propilparabeno, benzoato e sorbato em bebidas. A grande vantagem desse 

método é a possibilidade de realizar a análise simultânea dos analitos de interesse 

em curto tempo.     

Verificou-se uma grande variação na concentração dos ânions benzoato e 

sorbato no mesmo tipo de bebidas, sendo que o sorbato é o conservante mais 

popular entre os diferentes tipos de alimentos, devido ao seu grande espectro de 
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atuação. As concentrações dos analitos encontradas nas bebidas estão de acordo 

com os limites estabelecidos pela legislação brasileira.  
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5. ALDEÍDOS E CETONAS DE BAIXA MASSA MOLAR 
 

 
5.1. Parte experimental 

 

5.1.1. Soluções e reagentes 

 
Todos os reagentes e solventes utilizados foram grau analítico. 

Benzaldeido, 2,4-dinitrofenilhidrazina e β-ciclodextrina foram obtidas da Sigma-

Aldrich (St. Louis, EUA). Propionaldeido, acroleina, acetona e SDS foram obtidos 

da JT Baker (México). Formaldeído foi obtida da Synth (Brasil) e acetaldeido da 

Mallinckrodt (França). Os solventes orgânicos acetonitrila, metanol e etanol e o 

ácido sulfúrico foram obtidos da JT Baker (México). 

As soluções estoque de SDS de 200 mmol.L-1 e de borato de sódio                   

100 mmol.L-1 foram preparadas com água de alta pureza (mili-Q, milipore, EUA). 

Os solventes utilizados na preparação das soluções padrão dos aldeidos e 

do eletrólito foram purificados através da destilação, utilizando o seguinte 

procedimento: 0,5 g de 2,4-DNFH foi adicionado a 1 L do solvente e 10 gotas de 

Ácido sulfúrico concentrado. O solvente foi recolhido em um frasco, em sua 

temperatura de ebulição característica, 64ºC para metanol, 78ºC para etanol e 80º 

para acetonitrila.  

A 2,4 DNFH foi purificada através da recristalização com etanol purificado, 

utilizando o seguinte procedimento: 5 g de 2,4-DNFH foram adicionados a              

1000 mL de etanol e levados ebulição (banho maria). A solução foi mantida em 

repouso na geladeira por 12 horas. Os cristais formados foram filtrados e secos 

em dessecador por um período de dois dias.  

A solução derivante utilizada para preparar as dinitrofenilhidrazonas foi 

preparada dissolvendo 3 g de DNFH cristalizado em 15 mL de ácido sulfúrico 

concentrado. Adicionou-se 20 ml de água deionizada e 70 mL de etanol 95% (v/v).  

As dinitrofenilhidrazonas de cada aldeído estudado foram precipitadas de 

acordo com um método descrito na literatura. Dilui-se 100 µL de cada aldeído em 

10 mL de etanol em um balão volumétrico. Transferiu-se para um béquer e 

adicionou-se lentamente 5 mL da solução derivante de 2,4-DNFH sob vigorosa 
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agitação. A solução foi mantida em repouso por 15 minutos, para a formação do 

derivado. O precipitado amarelado, produto da reação entre o composto 

carbonílico e a DNFH foi separado por filtração a vácuo e lavado com água 

deionizada gelada até remoção completa do excesso de reagente. Transferiu-se o 

precipitado para um béquer contendo etanol, que foi levado a ebulição (banho 

maria). Esta solução foi colocada na geladeira por um período de 12 horas. Os 

cristais do produto aldeído 2,4-DNFH foram filtrados e secos em dessecador por 2 

dias.  

A solução estoque contendo 200 mg.L-1 de cada hidrazona foi preparada 

em acetonitrila e mantida em frasco âmbar, sob refrigeração. As soluções de 

trabalho foram preparadas por diluição apropriada da solução estoque com o 

eletrólito de corrida.  

 

5.1.2. Extração 

 

A solução derivante foi preparada dissolvendo 0,625 g de 2,4-DNFH em             

4 mL de ácido sulfúrico concentrado. Foi utilizado água deionizada para completar 

o volume a 250 mL. Esta solução foi mantida em frasco âmbar, sob refrigeração. 

As colunas SEP PAK C18 foram condicionadas com a passagem de 4,0 mL 

de metanol pela coluna seguido de 10 mL de  água deionizada.  

A amostra foi preparada misturando-se 1,00 mL de aguardente com             

4,00 mL de solução de 2,4-DNFH preparada previamente e manteve a reação em 

em agitação vigorosa  por 30 minutos. A solução foi então transferida para uma 

uma microcoluna sep pak C18. As hidrazonas adsorvidas na microcoluna foram 

eluídas com 5,00 mL de acetonitrila e evaporadas até secura. O resíduo foi 

dissolvido utilizando 500 µL de acetonitrila e 500 µL de eletrólito. 

 

5.1.3. Instrumentação 

 
Todos os experimentos foram realizados no equipamento HP 3D CE - 

Agilent, equipado com detector diode-array, que opera na faixa de 190 - 

600 nm, controlador de temperatura e programa de aquisição e tratamento de 
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dados. Os capilares de sílica fundida utilizados são da Polymicro Technologies, 

Phoenix, AZ, com dimensões de 75 µm d. i. e comprimento total 58,5 cm (50 cm 

até o detector).. A janela de detecção de aproximadamente 0,2 cm foi aberta pela 

remoção do revestimento de poliimida do capilar. As amostras foram injetadas 

pelo modo hidrodinâmico com pressão de 50 mBar x 1,5 s e detectados em               

360 nm, 

O condicionamento do capilar foi feito através da passagem de uma  

solução de NaOH 1 mol.L-1 por 30 min, seguido por água deionizada por 30 mim e 

com eletrólito de corrida por 15 minutos. Para capilares que já foram utilizados, o 

procedimento de condicionamento é a lavagem inicial com solução de NaOH                     

1 mol.L-1 por 5 minutos, seguido por água deionizada por 5 minutos e eletrólito de 

corrida por 15 minutos. No fim das análises, o mesmo procedimento é adotado, 

com exceção da lavagem com eletrólito de corrida. 

 

5.2. Resultados e discussão 

 
5.2.1. Condições analíticas e instrumentais.  

 

As condições analíticas e instrumentais utilizadas neste estudo foram 

baseadas no trabalho de PEREIRA, que utiliza a eletroforese capilar para 

separação e identificação das hidrazonas. O eletrólito utilizado foi uma mistura de 

SDS, que tem como objetivo criar micelas ao redor dos analitos; tetraborato de 

sódio, que gera um fluxo eletroosmótico alto e também proporciona melhor 

resolução entre as bandas eletroforéticas e β-ciclodextrina, que quando 

adicionada ao eletrólito, os analitos solúveis em água distribuem-se entre as 

micelas e as CDs, reduzindo consideravelmente sua permanência na fase aquosa. 

Dessa forma, a adição de β-CD promove um aumento do sinal analítico, 

relacionado diretamente com a maior solubilidade dos compostos investigados. 

Para os testes iniciais foram utilizadas as seguintes condições analíticas e 

instrumentais: Eletrólito: 50 mmol.L-1 de SDS, contendo 20 mmol.L-1 de borato de 

sódio,  15 mmol.L-1 de β-ciclodextrina e 10% de metano; Injeção: 1,5 s X 50 mbar; 
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Temperatura: 29ºC; Tensão: 25 kV, Capilar: 58,5 cm ( 50,0 cm até o detector) X 

75 µm; Detecção direta 360 nm.  

A amostra foi diluída no eletrólito de corrida, pois observou-se aumento na 

resolução das bandas coeluidas. A figura 28 apresenta um eletroferograma de 

uma mistura padrão contendo  30 mg.L-1 de cada hidrazona.  
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Figura 28.  Eletroferograma de uma mistura padrão de aldeídos-DNFH de 
concentração 30 mg.L-1 Eletrólito: 50 mmol.L-1 de SDS, 20 mmol.L-1 de borato de sódio, 
15 mmol.L-1 de β-ciclodextrina e 10% de metanol; Injeção: 1,5 segundos X 50 mbar; 
Temperatura: 29ºC; Tensão: 25 kV, Capilar: 58,5 cm ( 50,0 cm até o detector) X 75 µm; 
Detecção direta 360 nm. Picos: 1. Formaldeido, 2. Acetaldeído; 3. Acetona, 4. Acroleína, 
5.Propionaldeido, 6. Furfural, 7. Benzaldeido.   
 

5.2.2. Extração 

 

O procedimento de extração dos aldeídos consiste basicamente numa 

etapa de derivação através do reagente 2,4-DNFH, seguidos de posterior etapa de 

clean-up com uma microcoluna sep-pak C18 com eluição de acetonitrila, secagem 

e ressuspensão do resíduo com mistura de acetonitrila e eletrólito de corrida. A 

figura 29 representa o procedimento de extração. 
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Figura 29.  Representação esquemática do procedimento de extração de aldeídos 

em bebidas alcoólicas 
  

Com o objetivo de avaliar se o procedimento de extração e pré-

concentração era adequado duas amostras, uma fortificada e outra sem 

fortificação, foram submetidas ao processo de extração e pré-concentração.                  

As figuras 30 e 31 apresentam os eletroferogramas das amostras avaliadas. 
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Figura 30.  Eletroferograma de uma amostra de aguardente submetida ao 
processo de extração. Eletrólito: 50 mmol.L-1 de SDS, 20 mmol.L-1 de borato de sódio, 
15 mmol.L-1 de β-ciclodextrina e 10% de metanol; Injeção: 1,5 segundos X 50 mbar; 
Temperatura: 29ºC; Tensão: 25 kV, Capilar: 58,5 cm ( 50,0 cm até o detector) X 75 µm; 
Detecção direta 360 nm.Picos: 1. Formaldeido; 2. Acetaldeido 
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Figura 31.  Eletroferograma de uma amostra de aguardente fortificada com 

aldeídos de concentração 5 mg.L-1. Eletrólito: 50 mmol.L-1 de SDS, 20 mmol.L-1 de borato 
de sódio, 15 mmol.L-1 de β-ciclodextrina e 10% de metanol; Injeção: 1,5 segundos X 50 
mbar; Temperatura: 29ºC; Tensão: 25 kV, Capilar: 58,5 cm ( 50,0 cm até o detector) X 75 
µm; Detecção direta 360 nm.Picos: 1. Formaldeido, 2. Acetaldeido, 3. Acetona, 4. 
Acroleína, 5.Propionaldeido, 6. Furfural, 7. Benzaldeido.   

 

Com base nos experimentos foi possível observar que o procedimento  de 

extração mostrou-se adequado, a próxima etapa avaliada em relação ao 

procedimento de extração foi o seu percentual de recuperação, que foi descrito no 

procedimento de validação do método. 

 

5.2.3. Validação do método 

 
5.2.3.1. Precisão 

 

Para avaliar a precisão do método, preparou-se uma solução de 35 mg.L-1 

de cada derivado aldeído-DNFH em uma mistura de acetonitrla e eletrólito de 

corrida (1:1). A mistura padrão foi injetada 10 vezes, sob as condições otimizadas. 

Os valores de área e tempo de migração, bem como as respectivas médias e RSD 

estão apresentados na Tabela 18. 
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Tabela 18 . Valores de tempo de migração e área dos derivados aldeídos-DNFH.  
Aldeído -DNFH Tempo de migração RSD (%) Área RSD (%) 
Formaldeido 7,01 0,57 49,47 0,75 
Acetaldeído 8,80 0,66 50,56 0,63 

Acetona 10,30 0,44 49,28 0,56 
Acroleína 11,01 0,39 26,55 1,15 

Propionaldeído  11,42 0,55 25,54 1,49 
Furfural 12,69 0,39 22,47 1,37 

Benzaldeído 14,95 0,99 21,54 1,57 
 

5.2.3.2. Seletividade 

 
A seletividade do método desenvolvido foi avaliada de acordo com o 

seguinte procedimento. A solução derivante de DNFH foi diluída no eletrólito e 

analisada. O único pico  observado foi a da DNFH, o que confirma a seletividade 

do método. A figura 32 apresenta o resultado obtido.  

 

 

Figura 32.  Eletroferograma de solução de DNFH diluída em eletrólito. Eletrólito: 50 
mmol.L-1 de SDS, 20 mmol.L-1 de borato de sódio, 15 mmol.L-1 de β-ciclodextrina e 10% 
de metano; Injeção: 1,5 segundos X 50 mbar; Temperatura: 29ºC; Tensão: 25 kV, Capilar: 
58,5 cm ( 50,0 cm até o detector) X 75 µm; Detecção direta 360 nm. Pico: 1. DNFH 

 

5.2.3.3. Linearidade 

 
 Utilizou-se o método da regressão linear para obter os coeficientes das 

curvas analíticas no formato y = a + bx e também para obter o coeficiente de 
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correlação. O intervalo de linearidade investigado foi de 5 – 50 mg.L-1. A Tabela 19 

apresenta os valores obtidos. 

Tabela 19 . Parâmetros estatísticos.  
Aldeídos - DNFH a b r 

Formaldeído 0,954 1,441 0,995 
Acetaldeído -3,099 1,535 0,999 

Acetona 1,818 1,171 0,997 
Acroleína 3,533 1,487 0,996 

Propionaldeído 2,885 1,919 0,995 
Furfural 5,682 0,855 0,999 

Benzaldeído 3,499 0,726 0,999 
 Os valores do coeficiente de correlação foram considerados bons (r > 

0,99), o que demonstra que o método tem boa linearidade analítica. Na figura 33 

estão apresentadas as curvas analíticas dos derivados aldeído-DNFH. 
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Figura 33 . Curvas analíticas dos derivados aldeído-DNFH.  
 

5.2.3.4. Limite de detecção e quantificação 

 

Os limites de detecção e quantificação foram calculados de acordo com as 

equações IV e V (item 3.2.3.4 e 3.2.3.5). A tabela 20 a seguir apresenta os 

resultados.   

 

Tabela 20.  Valores de limite de detecção e limite de quantificação. 
Aldeídos - DNFH LD (mg.L -1) LQ (mg.L -1) 

Formaldeído 2,29 7,63 

Acetaldeído 1,07 3,56 

Acetona 4,49 14,99 

Acroleína 5,79 19,30 

Propionaldeído 1,77 5,90 

Furfural 3,71 12,36 

Benzaldeído 4,94 16,47 

 

5.2.3.5. Exatidão 
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Para os ensaios de recuperação, as amostras de cachaça foram fortificadas 

com os analitos e submetidas ao processo de extração em triplicata. 

Considerando que as amostras de cachaça contenham os analitos, uma amostra 

sem fortificar foi também submetida ao processo de extração. A porcentagem de 

recuperação foi calculada através da comparação entre a diferença de área dos 

analitos das amostras fortificadas e da área dos analitos das amostras sem 

fortificar com a área dos ânions de uma solução aquosa de concentração 

equivalente, como demonstrado na equação X.  

rãosoluçãopad

SFF

A

xAA
cuperação

100)(
(%)Re

−
=                                                (X) 

 

Os valores de recuperação estão apresentados na tabela 21.  

Tabela 21 . Valores de recuperação dos derivados aldeídos-DNFH 
Aldeído-DNFH Recuperação ± DP 

 Concentração 10 ppm 

Formaldeído 99,47 ± 0,41 
Acetaldeído 98,15 ± 0,10 

Acetona 97,16 ± 0,39 
Acroleína 96,22 ± 0,19 

Propionaldeído 102,65 ± 0,44 
Furfural 104,81 ± 1,00 

Benzaldeído 96,98 ± 0,14 
 Concentração 35 ppm 

Formaldeído 93,63 ± 1,46 
Acetaldeído 94,55 ± 1,26 

Acetona 98,81 ± 5,22 
Acroleína 91,27 ± 3,54 

Propionaldeído 101,41 ± 1,15 
Furfural 95,51 ± 0,90 

Benzaldeído 97,01 ± 5,26 
 Concentração 50 ppm 

Formaldeído 98,90 ± 1,22 
Acetaldeído 99,14 ± 2,00 

Acetona 99,66 ± 0,53 
Acroleína 100,30 ± 0,22 

Propionaldeído 100,49 ± 1,03 
Furfural 99,84 ± 1,55 

Benzaldeído 96,52 ± 1,87 
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Os valores de recuperação encontram-se na faixa de 90 – 105 %, que é 

considerável aceitável, de acordo com as normas de validação da ANVISA.  

 

5.3. Aplicação do método  

 
 O método desenvolvido foi aplicado a uma amostra de cachaça, de marca 

conhecida, para demonstrar o potencial do método. A concentração dos derivados 

aldeído-DNFH é a mesma dos aldeídos livres. Os resultados encontram-se na 

tabela 22: 

Tabela 22.  Resultado da análise de aldeídos em amostras de cachaça  
Aldeídos Concentração (mg.L -1) 

Formaldeído 39,19 ± 2,55 
Acetaldeído 121,48 ± 3,27 

Acetona n.d. 
Acroleína n.d. 

Propionaldeído n.d. 
Furfural n.d. 

Benzaldeído n.d. 
 

 A alta concentração de acetaldeído é uma confirmação da presença de 

compostos carbonilicos em bebidas alcoólicas.  A análise confirmou também a 

presença de formaldeído. 

 

5.4. Conclusão 

 
 A análise de aldeídos e cetonas em bebidas alcoólicas é de grande 

importância industrial e  econômica. Os compostos carbonilicos são formados 

como subprodutos da fermentação e durante a estocagem em tonéis de madeira 

envelhecida e influenciam diretamente na qualidade final das bebidas. A 

exportação de cachaça para mercados internacionais tem crescido nos últimos 

anos, o que torna seu controle de qualidade de extrema importância. 

O método proposto mostrou-se eficiente na separação e quantificação dos 

aldeídos. A maior desvantagem do método é o alto tempo de análise 
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eletroforética, entretanto, a reação de derivação é bastante rápida, o que torna a 

análise vantajosa.  

 O procedimento de extração envolvendo uma etapa de derivação e uma de 

pré-concentração utilizando colunas de extração em fase sólida sep pak C18 

mostrou-se eficiente, com valores de recuperação superior a 90 %. Os outros 

parâmetros de validação investigados evidenciam que o método tem boa 

confiabilidade analítica.  

 Apesar de ter sido aplicado  para apenas uma amostra, os resultados 

mostraram que o método tem potencial para ser utilizado na determinação de 

aldeídos de baixa massa molar em variados tipos de bebidas alcoólicas, como 

vinhos e vodkas, em análises de rotina.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 
 

O desenvolvimento de métodos analíticos alternativos para a determinação 

de diferentes classes de preservativos e contaminantes em alimentos e bebidas é 

importante não apenas para controle de qualidade das empresas responsáveis, 

mas também para a segurança e qualidade de vida dos consumidores. 

Os métodos oficiais para determinação de nitrito e nitrato e metil, 

propilparabeno, benzoato e sorbato, estabelecidos pelas agências responsáveis 

possuem algumas desvantagens, como alto tempo de análise, difícil manipulação 

da amostra, que envolve a utilização de reagentes tóxicos, procedimentos 

morosos e prolongados, o que resulta em baixa freqüência analítica.  

Os métodos propostos por esse trabalho utilizam a Eletroforese Capilar 

como técnica analítica alternativa para a análise de duas classes de preservativos 

e uma de contaminantes em alimentos e bebidas. Em todos os métodos, os 

parâmetros de validação foram investigados e foram obtidos resultados que 

comprovam sua confiabilidade analítica. Após a etapa de validação, o método foi 

aplicado a amostras adquiridas no comércio local e as análises das amostras 

investigadas revelaram que suas concentrações estavam abaixo dos limites 

estabelecidos pela ANVISA.  

A EC vem sendo utilizada com maior freqüência pelos laboratórios de 

pesquisa de todo país, por ser uma técnica que possui alta resolução, pouco uso 

de reagentes e solventes tóxicos, dentro outros. Esses fatores, aliados a um 

crescente número de trabalhos, demonstram o potencial que a EC tem de 

substituir técnicas cromatográficas e espectrofotométricas em análises de rotina e 

credencia sua utilização como técnica oficial de análise.  

As próximas etapas do trabalho seriam a aplicação do método dos aldeídos 

em diferentes tipos de bebidas alcoólicas, para avaliar a variação da concentração 

e presença dos aldeídos e a aplicação do método de benzoato, sorbato, metil e 

propilparabeno em outros tipos de alimentos, como iogurtes, queijos e margarinas.  
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