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NA DEGRADAÇÃO DO ÁCIDO FÓLICO
Michel Mozeika Araújo
RESUMO

Os folatos, vitaminas hidrossolúveis do grupo B estão envolvidos em
importantes processos bioquímicos como a síntese e reparação de DNA. O
metabolismo humano não é capaz de sintetizar folatos e necessita obtê-los da
dieta. O ácido fólico (AF), vitâmero sintético e estável dos folatos, é usado para a
fortificação de alimentos como farinha de trigo em função do baixo custo e grande
biodisponibilidade. O AF compreende uma pterina, um ácido p-aminobenzóico e
um ácido glutâmico. É um composto sensível, facilmente degradado em solução
aquosa por luz ultravioleta e visível. O tratamento por ionização de alimentos
elimina ou reduz patógenos e insetos, aumenta o tempo de estocagem e a vida
de prateleira dos alimentos. A irradiação de alimentos utiliza elétrons acelerados,
raios gama ou raios X. Os objetivos deste estudo foram avaliar os efeitos dos
tratamentos com feixe de elétrons, térmico em estufa e em forno micro-ondas na
degradação do AF em solução, suspensão e pó. Também foi desenvolvido um
método de extração por solvente pressurizado do AF de farinha de trigo fortificada
e de pães. Os diferentes processamentos degradaram o AF e os principais
produtos de degradação foram identificados por LC/MS/MS como sendo: 6carboxipterina (PCA), ácido p-aminobenzóico (PABA), p-aminobenzoil-L-ácido
glutâmico (pABGA) e ácido pteroico (PA). Em soluções de AF irradiadas foram
identificados novos radioprodutos: n-(4-nitrobenzoil)-L-ácido glutâmico (pNBGA),
xantopterina (XA) e 2-amino-6-(hidroximetil)pteridina-4(1H)-one (AHMP). Uma
extração completa do AF por solvente pressurizado foi realizada com sucesso em
amostras de farinha de trigo fortificada e pães em apenas 15 minutos. A
panificação reduziu em até 57% o teor de AF no produto final. Por outro lado, a
irradiação de farinha de trigo fortificada com doses de radiação até 10 kGy não
alterou o conteúdo de AF. Esta tecnologia mostrou-se eficaz para tratamento de
farinha de trigo e poderia ser utilizada como medida fitossanitária.

IONIZING, HEAT AND MICROWAVE PROCESSING EFFECTS ON
FOLIC ACID DEGRADATION

Michel Mozeika Araújo

ABSTRACT

Folates, water soluble vitamins of B group, are involved in important
biochemical processes such as DNA synthesis and repair. The human metabolism
is not able to synthesize folate and needs to get them from the diet. Folic acid, a
synthetic and stable folate vitamer, is used in food fortification such as wheat flour
due to the low cost and high bioavailability. Folic acid is composed of a pterin, the
p-aminobenzoic acid and glutamate. This sensitive compound is easily degraded
in aqueous solution by ultraviolet and visible light yielding various by-products.
Ionizing radiation treatment of food reduces or eliminates pathogens and insects,
increases food shelf life and storage. Irradiation is a food preserving process
which uses accelerated electrons, gamma rays or X-rays. The objectives of this
study were to evaluate the effects of electron beam treatment, heat treatment in
oven and microwave in folic acid degradation in solution, in suspension and in
powder. A pressurized solvent extraction method was also developed to folic acid
fortified wheat flour and bread. The different processing degraded folic acid and
the main degradation products were identified by LC/MS/MS as 6-carboxipterin
(PCA), p-aminobenzoic acid (PABA), p-aminobenzoyl-L-glutamic acid (pABGA)
and pteroic acid (PA). In irradiated folic acid solutions were identified new
radioproducts: n-(4-nitrobenzoyl)-L-glutamic acid (pNBGA), xanthopterin (XA) and
2-amino-6-(hydroxymethyl)-pteridine-4(1H)-one (AHMP). A complete extraction of
folic acid by pressurized solvent extraction was successfully performed on
samples of fortified wheat flour and bread in just 15 minutes. Bread manufacturing
reduced up to 57% folic acid content in the final product. Irradiation up to 10 kGy
did not alter folic acid content of fortified wheat flour. Irradiation technology proved
to be effective for the treatment of fortified wheat flour and could be used as a
phytosanitary measure.
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INTRODUÇÃO

As vitaminas são um grupo de compostos orgânicos, constituintes
minoritários dos alimentos, essenciais para o desenvolvimento normal, para a
manutenção da saúde e de funções metabólicas do organismo humano. Estes
micronutrientes são divididos em dois grupos de acordo com sua solubilidade:
vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K) e vitaminas hidrossolúveis (C, B1, B2, niacina,
B5, B6, biotina, ácido fólico e B12) (Ball, 2006).
Neste sentido, o ácido fólico tem ganhado espaço nos últimos anos em
função de fortes evidências que relacionam sua ingestão inadequada com
severas desordens de saúde, como doenças cardiovasculares (Moat et al., 2004),
desordens neuropsiquiátricas (Selhub et al., 2000), defeitos do tubo neural
(Tamura et al., 2006) e alguns tipos de câncer (Kim, 1997).
A preocupação sobre a condição nutricional das populações e o
aproveitamento adequado das fontes naturais de alimentos tem crescido nos
últimos anos (Penteado, 2003). Nos países em desenvolvimento os problemas
sociais têm uma influência direta na alimentação da população em geral e casos
de má-nutrição podem atingir todas as faixas etárias. Logo, além de medidas para
a erradicação da mortalidade infantil faz-se necessária a garantia de um
desenvolvimento saudável do feto durante a gestação.
Assim, medidas governamentais de fortificação compulsória de
alimentos com vitaminas têm sido implantadas em diversos países para garantir
um suprimento adequado de ácido fólico na alimentação. Seguindo estas
recomendações, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil, 2002)
determinou a fortificação compulsória de farinhas de trigo e milho com AF em uma
dose de 1,50 µg/g de farinha de trigo e milho.
O entendimento sobre o manuseio dos alimentos, o tempo de
estocagem, o pré/pós-processamento de alimentos e a preparação para o
consumo são importantes já que podem levar à perda das vitaminas mais
instáveis e, muitas vezes a biodisponibilidade das vitaminas remanescentes
também é reduzida. Assim o conhecimento sobre a estabilidade das vitaminas é
fundamental para assegurar à população a ingestão adequada de cada vitamina
(Penteado, 2003; Ball, 2006).
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Com base nisso, a indústria de alimentos tem interesse em conhecer o
efeito das diferentes etapas de produção na composição final dos alimentos, para
atender critérios internos de qualidade e cumprir com a legislação referente a
cada produto. Assim, torna-se necessário o desenvolvimento e validação de
métodos analíticos para a extração e determinação do conteúdo de vitaminas em
alimentos fortificados e para a compreensão de eventuais perdas durante o
processamento e a vida de prateleira do produto. Isto assegura ao consumidor
final as expectativas de adequação nutricional e inocuidade do alimento.
Desta maneira, este trabalho foi dividido em quatro capítulos. O
primeiro capítulo apresenta o contexto do estudo sobre o ácido fólico, sua
estrutura e propriedades, as fontes naturais de folatos, seu metabolismo e
biodisponibilidade, os efeitos de uma carência em folatos, a fortificação de
alimentos com ácido fólico bem como sua estabilidade. Também é abordado o
pré-processamento por radiação ionizante, seus conceitos, objetivos e modo de
ação nos alimentos e pós-processamentos como o tratamento térmico e microondas. O segundo capítulo apresenta o efeito dos processamentos por radiação
ionizante, por aquecimento em forno e por aquecimento em micro-ondas na
degradação do ácido fólico sob diferentes condições de solubilização e de pH.
Também são elucidados e identificados os produtos de degradação do ácido
fólico formados após cada tratamento. No terceiro capítulo foi descrito o
desenvolvimento de um método de extração por solvente pressurizado do ácido
fólico de farinha de trigo fortificada. O quarto capítulo avaliou o efeito do processo
de irradiação e panificação no teor de AF de farinha de trigo fortificada e pães,
aplicando o método de extração por solvente pressurizado.
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OBJETIVOS

Os objetivos do presente trabalho foram investigar os efeitos do
processamento por ionização, calor e micro-ondas na degradação do ácido fólico.
Para isso foi utilizado o ácido fólico em pó, em solução aquosa e em suspensão
como modelo teórico e farinha de trigo fortificada com ácido fólico como alimentomodelo para o conhecimento dos mecanismos de degradação. Para alcançar este
objetivo o trabalho compreendeu as seguintes etapas:
- avaliação do efeito dos processamentos de ionização, calor e microondas na degradação do ácido fólico em pó, em solução e em suspensão;
- identificação e quantificação dos produtos de degradação majoritários
do ácido fólico em pó, em solução e em suspensão decorrentes de cada
processamento;
-

desenvolvimento

de

um

método

de

extração

por

solvente

pressurizado do ácido fólico de farinha de trigo fortificada;
- quantificação do ácido fólico de farinha de trigo fortificada,
processadas ou não por radiação;
- avaliação do efeito do processo de panificação no teor de ácido fólico.
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CAPÍTULO 1: CONTEXTO DO ESTUDO

1.1 Ácido Fólico

1.1.1 Estrutura e Definição
O ácido fólico (AF) ou ácido pteroil-L-glutâmico, também conhecido
como vitamina B9, é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao grupo de
vitaminas do complexo B. O termo ácido fólico é geralmente utilizado para
designar os folatos, embora represente somente uma pequena porcentagem dos
folatos que ocorrem naturalmente (Gregory, 1989).
Os folatos de ocorrência natural diferem na composição da sua cadeia
lateral com relação ao número de glutamatos, assim como a posição específica
de ligação de estruturas de carbono na vitamina. Estes folatos são derivados do
tetra-hidrofolato (THF), que é a forma totalmente reduzida. Assim a forma sintética
do folato, o AF se refere especificamente ao monoglutamato completamente
oxidado (Bailey, 2007).
O AF é um pó de coloração laranja-amarelado, micro-cristalino, quase
sem odor e sabor. Apresenta um peso molecular de 441,4 g/mol (C19H19N7O6). O
AF não tem um ponto de fusão definido, embora escureça a 250°C seguido a uma
carbonização. É composto de uma pterina (2-amino-4-hidroxipteridina), do ácido
p-aminobenzóico (PABA) e do ácido glutâmico (FIG. 1). Separadamente, as três
frações não têm atividade vitamínica. Seu espectro de absorção UV está
representado na FIG. 2 (Lucock, 2000; Ball, 2006).
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FIGURA 1. Estrutura química do ácido fólico.

FIGURA 2. Espectro de absorção UV do ácido fólico.

Ele se mostra praticamente insolúvel em água em pH neutro
(0,01 mg/mL). Igualmente apresenta uma baixa solubilidade em metanol, é
insolúvel em acetona, di-etil éter, clorofórmio e benzeno. Esta vitamina só é
solúvel e estável em soluções diluídas alcalinas e igualmente se dissolve em meio
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ácido, porém nesta condição é instável. Sua dissolução também é facilitada na
presença de sais (Ball, 2006; Guilland, 2009).

1.1.2 Fontes Naturais de Folatos
Os humanos não sintetizam folatos e devem adquiri-los por meio dos
alimentos (Lucock, 2000). Geralmente frutas e carne, exceto vísceras, são fontes
pobres de folatos. As principais fontes de folatos em alimentos são verduras,
especialmente vegetais de folhas verdes como alface, couve e brócolis. Outras
fontes de folatos são lentilhas, laranja, tomate, cebola, pimenta, feijão branco,
aspargos, gérmen de trigo e amendoim (TAB. 1) (Vahteristo et al., 1997).

TABELA 1. Conteúdo de folato em alimentos.
Concentração de folato (µg/100g peso fresco)
Produto

5-metil-THF

THF

Total (como AF)

batata crua

21

3

23

cenoura crua

16

1

16

brócolis

98

18

114

couve-de-bruxelas

88

9

94

couve-flor

80

9

85

nabo

50

2

49

tomate

11

1

11

cebola

13

1

13

pimenta-vermelha

50

5

55

alface

44

9

51

lentilha congelada

51

10

59

banana

12

1

13

laranja

27

<1

27

suco de laranja

16

<1

15

Vegetais

Frutas

Fonte: Adaptado de Vahteristo et al. (1997).
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1.1.3 Metabolismo e Biodisponibilidade
O folato atua como coenzima, em processos de redução e de
transformação de unidades de carbono, incluindo nucleotídeos e certos
aminoácidos (Lucock, 2000).
A ingestão adequada de folato é vital para a divisão celular e para a
homeostase devido ao papel essencial das folato-coenzimas na síntese do ácido
nucléico, na formação de metionina e, na liberação, oxidação e redução de
unidades de carbono necessárias para o metabolismo normal (Penteado, 2003).
Os folatos são absorvidos no intestino delgado e transportados pelo
sangue, sendo então estocados em pequena quantidade (5 a 10 mg)
principalmente no fígado. O suprimento de folato-coenzima in vivo depende da
quantidade e da biodisponibilidade do folato ingerido e da taxa de perda pela
urina e pelas fezes e através do catabolismo. Isto demonstra a importância de
uma ingestão regular de AF na alimentação (Guilland, 2009).
A biodisponibilidade do AF e dos folatos naturais é definida como a
fração da vitamina que é absorvida fisiologicamente e utilizada pelo organismo. A
biodisponibilidade pode ser influenciada por muitos fatores, incluindo a forma
química do folato, a matriz alimentícia, o ambiente químico no trato intestinal e
fatores que podem afetar a utilização metabólica do folato pós-absorção (McNulty
& Pentieva, 2004, 2009).
Os derivados poliglutamatos constituem a maioria dos folatos
presentes nos alimentos e nos meios biológicos. A absorção de folatos se dá no
duodeno e jejuno, após a hidrólise dos poliglutamatos em monoglutamatos.
Transportadores intestinais facilitam sua passagem neste nível. Uma vez dentro
do enterócito, os monoglutamatos são metabolizados e ocorre uma dupla redução
do AF (Guilland, 2009).
Após a metilação, principalmente em 5-metil-THF, o sangue encaminha
os folatos sob a forma metabolizada em direção ao fígado. Nele se encontra 50%
do estoque do organismo: 5 a 10 mg. O resto encontra-se dentro dos eritrócitos:
535 a 935 nmol/L, assegurando assim um nível sérico de em média 10 a 30
nmol/L. A liberação progressiva do estoque hepático permite manter um nível
sérico mínimo no caso de uma carência durante no máximo um mês (Guilland,
2009).
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1.1.4 Ingestão Diária Recomendada
A ingestão diária recomendada para o folato (DFE) é uma maneira
comum de expressar os folatos totais oriundos dos folatos naturais e do AF
sintético. A quantidade do AF sintético é multiplicada por 1,7, e esta quantidade é
adicionada aos microgramas do folato natural. O fator de conversão (1,7) está
baseado na observação de que quando o AF é consumido com um alimento, ele é
biodisponível em 85% (Pfeiffer et al., 1997), enquanto que os folatos naturais são
biodisponíveis em aproximadamente 50% (Sauberlich et al., 1987); assim, a razão
85/50 é igual a um fator multiplicador de 1,7 no cálculo do DFE.
A ingestão dietética de referência para folatos determinada em estudos
metabólicos da concentração da vitamina nos eritrócitos é considerada o maior
indicador de adequação. Os valores são de 400 µg/dia de equivalentes de folato
dietético (DFE) para adultos de 19 anos e inclui um aporte adicional de 100 a 200
µg de DFE/dia para lactantes e grávidas, respectivamente (Penteado, 2003).
Quando a ingestão de folatos excede o limite fisiológico específico, a
habilidade das enzimas intestinais e hepáticas em converter a vitamina para a
forma reduzida é sobrecarregada, resultando em AF não metabolizado na
circulação sanguínea (Bailey, 2007).
O limite fisiológico está intimamente relacionado ao limite superior
tolerável de ingestão (UL), que é o nível máximo de ingestão diária de nutrientes
que provavelmente não apresentaria um risco de efeitos adversos para quase
todas as pessoas. Indivíduos de uma população em geral não devem consumir
rotineiramente mais do que o UL. O UL para os folatos em alimentos fortificados
e/ou suplementos alimentícios é de 1.000 µg/dia. Ainda que um indivíduo
consuma alimentos fortificados e faça uso concomitantemente de um suplemento
de AF não atingiria este limite. O UL não inclui os folatos de ocorrência natural e
está baseado no aparecimento ou exacerbação de neuropatia em indivíduos com
deficiência de vitamina B12. É sabido que uma ingestão excessiva de
suplementos de AF pode ocultar ou mascarar e assim comprometer o diagnóstico
de deficiência de vitamina B12 (Otten et al., 2006).
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1.1.5 Deficiência de folatos
No caso de deficiência de folato, todas as reações do metabolismo do
carbono podem ser comprometidas em vários graus dependendo das afinidades
relativas das enzimas às respectivas moléculas de folato envolvidas (Penteado,
2003).
Desta forma, os folatos estão atraindo um considerável interesse na
área de nutrição devido às crescentes evidências que apontam a relação de uma
ingestão inadequada de folatos com severas desordens de saúde, como defeitos
do tubo neural (Tamura et al., 2006), doenças cardiovasculares (Moat et al.,
2004), desordens neuropsiquiátricas (Selhub et al., 2000) e alguns tipos de câncer
(Kim, 1997).
A carência de AF pode se manifestar por um distúrbio nas células que
se renovam rapidamente, notavelmente à nível hematopoiético. Logo, a
deficiência de AF pode se traduzir por uma anemia megaloblástica e uma
diminuição da contagem de leucócitos e plaquetas. A renovação das células
constituintes do trato digestivo se vê também reduzida, causando problemas de
digestão e dores gástricas, que impedem uma nutrição normal (Guilland, 2009)
Igualmente, uma carência em folatos ocasiona a ausência ou
reparação ineficiente do DNA durante a divisão celular. Se estes erros de
replicação ocorrerem em genes importantes, tais como os proto-oncogenes ou os
genes supressores de tumores, pode haver o desenvolvimento de câncer
(Guilland, 2009).
Vale ressaltar o papel primordial do AF nas mulheres grávidas. Foi
estabelecido que os folatos têm um papel fundamental na prevenção de
problemas de desenvolvimento, podendo ocorrer severas mal-formações
congênitas do tubo neural do feto (spina bifida). A medula espinhal e o sistema
nervoso são danificados de maneira permanente e em diferentes níveis, podendo
resultar em paralisias definitivas. Estas paralisias variam na sua extensão
segundo o local e gravidade da lesão e segundo o tipo de spina bifida. Os
sintomas variam de incontinência urinária até uma paralisia parcial ou total dos
membros inferiores (Mitchell et al., 2004).
A dose ótima recomendada de folato necessária para obter proteção
contra a má-formação do tubo neural é de 400 µg/dia. Este nível de ingestão deve
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ser garantido no momento da concepção e imediatamente depois, período em
que as mulheres não estão cientes da gravidez (Penteado, 2003).
Para erradicar estes problemas e, fundamentalmente erradicar a
incidência de má-formação do tubo neural, três estratégias podem ser
consideradas: utilização de suplementos de AF, seleção de alimentos ricos em
folato e consumo de alimentos fortificados. Entretanto, a eficiência da utilização
das duas primeiras medidas é discutida em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento que sofrem de importantes problemas sociais e de má-nutrição.
Neste sentido, uma intervenção como a fortificação de alimentos pode resultar em
uma mudança positiva do quadro de deficiência de folato.

1.1.6 Fortificação de Alimentos com Ácido Fólico
A forma sintética do AF apresenta vantagens em relação aos folatos de
ocorrência natural para fins de fortificação. Isto se deve, notavelmente em função
de sua alta estabilidade e disponibilidade que contam para sua ampla distribuição
na fortificação de alimentos e preparação de suplementos vitamínicos. Na forma
sintética, o anel pterina (2-amino-4-hidroxipteridina) não se encontra reduzido,
promovendo assim uma melhor resistência à oxidação química (Gregory, 1989;
Bailey & Gregory, 1999; McNulty & Pentieva, 2004).
A fim de atingir diferentes segmentos da população que pode ter
diferentes hábitos alimentares, a seleção de mais de um alimento-carreador pode
ser necessário. Os cereais são em geral bons alimentos carreadores devido ao
fato de serem versáteis, saborosos, de fácil disponibilidade no mercado,
acessíveis e aceitos culturalmente. Eles são consumidos diariamente, e em quase
todas as refeições, por um grande grupo de pessoas incluindo crianças. Além
disso, não há restrições religiosas ou culturais do seu consumo. Os principais
benefícios da fortificação são: alta aceitabilidade, não requerer mudanças nos
hábitos alimentares, não alterar as características do alimento, podem ser
introduzidas rapidamente e produzir benefícios para a população alvo de forma
rápida e é segura (WHO, 2006).
As vitaminas do complexo B, incluindo o AF, podem ser adicionadas
diretamente na farinha de trigo como um só ingrediente ou como uma pré-mistura
(que geralmente também contem ferro), ou são diluídas com uma pequena
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quantidade de farinha no moinho antes de serem acrescentadas ao lote. No caso
de cereais matinais prontos para o consumo, as vitaminas do complexo B são
adicionadas à mistura seca antes do processo de extrusão ou outros processos,
ou uma solução ou suspensão pode ser pulverizada sobre os cereais depois de
torrados (WHO, 2006).
Medidas compulsórias de fortificação atualmente são adotadas em
diversos países. Desde janeiro de 1998, o FDA determinou que todas as farinhas
e grãos de cereais não cozidos nos EUA deveriam ser fortificados com uma
concentração de 140 µg de AF por 100 gramas do produto. Estima-se que esta
medida aumentaria a ingestão diária de folato em 100 µg por dia pelas mulheres
que normalmente ingerem quantidades pequenas de folato dietético (Penteado,
2003).
Assim como os Estados Unidos, outros 30 países adicionam o AF à
farinha, incluindo: Canadá (150 µg/100 g), Chile (220 µg/100 g de farinha de
trigo), Costa Rica (180 µg/100 g), República Dominicana (180 µg/100 g), El
Salvador (180 µg/100 g), Guatemala (180 µg/100 g), Honduras (180 µg/100 g),
Indonésia (200 µg/100 g de farinha de trigo), México (200 µg/100 g de farinha de
trigo), Nicarágua (180 µg/100 g) e Panamá (180 µg/100 g) (Bowley, 2003; Brasil,
2005).
Seguindo esta recomendação, em 2002, a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Brasil, 2002) determinou a fortificação compulsória com AF e
ferro de farinhas de trigo e milho com uma quantidade de 150 µg de AF para cada
100 g de farinha de trigo e milho.
O efeito da fortificação compulsória de farinhas teve um efeito
importante na redução da incidência de doenças do tubo neural (DTN). Em um
estudo sobre os efeitos da fortificação de farinhas, Crider et al. (2011)
constataram que nos Estados Unidos houve uma redução de 19% a 32% na
prevalência de DTN, desde a fortificação compulsória de 1998.
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1.1.7 Efeito dos Processamentos de Alimentos na Estabilidade do AF
O desenvolvimento de novos produtos alimentícios e de novos
processamentos de alimentos visa reter tanto quanto possível o conteúdo natural
de vitaminas, proteger os micro-nutrientes acrescentados e minimizar o
surgimento de produtos neo-formados indesejáveis (Ball, 2006).
A labilidade química de todos os folatos naturais resulta em uma perda
significante

de

atividade

bioquímica

durante

as

etapas

de

colheita,

processamento, estocagem e preparação. De maneira geral, metade ou até três
quartos da atividade biológica inicial do folato é perdida durante estas etapas
(Bailey & Gregory, 1999).
A estabilidade dos folatos durante o processamento de alimentos é
influenciada pela temperatura, duração do aquecimento, pH, dose de radiação,
presença de oxigênio, luz, íons metálicos, antioxidantes (McKillop et al., 2002;
Indrawati et al., 2004; Verlinde et al., 2008; Araújo et al., 2011) ou combinações
destes fatores. A degradação desta molécula pode resultar da reação de cisão,
como a quebra da ligação covalente C9-N10 que resulta na perda irreversível da
atividade vitamínica (Murphy et al., 1976; McKillop et al., 2002).

Processamento térmico
A temperatura elevada acelera reações que, de outra forma, ocorreriam
com mais lentidão à temperatura ambiente. Perdas de vitaminas induzidas
termicamente dependem da natureza química dos alimentos, do seu ambiente
químico (pH, umidade relativa do ar, metais de transição, outros compostos
reativos, concentração de oxigênio dissolvido, etc.), da estabilidade de formas
individuais de vitaminas presentes e da possibilidade de lixiviação (Damodaran et
al., 2010).
O tratamento térmico é uma parte intrínseca da maioria dos
processamentos de alimentos e pode ser empregado para inativar enzimas e
fatores tóxicos (como as lectinas), para alterar a textura e o sabor ou para
preservar (Ryley & Kajda, 1994).
Provavelmente o fator mais importante em qualquer processo térmico é
se a transferência de calor dentro do alimento ocorre por condução ou convecção.
Em um alimento aquecido por condução sem agitação haverá um gradiente de
temperatura a partir da superfície, que é a temperatura do processo, em direção
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ao centro, de modo que é inevitável que as camadas exteriores do produto
tenham um processamento mais acentuado que o centro (Ryley & Kajda, 1994).
Já a transferência de calor por convecção é o principal tipo de transferência de
calor entre a superfície de um material sólido e o líquido que o rodeia, e sua taxa
depende das propriedades do fluido e das características do fluxo do fluido
(Heldman & Lund, 2007).
Em geral, a maior perda de vitaminas de um alimento ocorre
geralmente durante a etapa final de preparação antes do consumo. Esta perda
pode ser decorrente do cozimento caseiro ou de operações da cadeia produtiva.
Assim, o teor de vitamina real de um alimento particular pronto é frequentemente
o mesmo, independentemente do tipo de processamento, ou da falta de
processamento, que o alimento foi submetido. Perdas significativas de vitaminas
podem ocorrer em cada uma das várias fases de preparação de alimentos,
incluindo (i) o corte preliminar, lavagem, imersão, corte em fatias, o ato de picar;
(ii) o processo de cozimento; (iii) retenção do alimento cozido sob vapor, forno de
aquecimento sob ar insuflado, ou sob lâmpada infravermelha; (iv) armazenamento
do alimento em geladeira ou congelador; e (v) reaquecimento dos alimentos
armazenados. As maiores perdas durante o cozimento em casa são devido à
lixiviação de vitaminas hidrossolúveis na água de cozimento (Ball, 2006).

Processamento por Micro-ondas
Há um enorme potencial de oportunidades na exploração dos
benefícios

de

tecnologias

electromagnéticas

como

aquecimento

óhmico,

infravermelho e micro-ondas no processamento de alimentos. Estas tecnologias
podem ser aplicadas de diferentes maneiras, dependendo dos requisitos do
processamento e da procura dos consumidores. O processamento dos alimentos
é um requisito necessário para a extensão da sua vida de prateleira. No entanto,
esses processamentos geralmente envolvem um tratamento térmico dos
alimentos que pode reduzir sua qualidade organoléptica. Ao longo dos anos, os
pesquisadores têm otimizado os perfis de tempo/temperatura para minimizar a
exposição dos alimentos ao calor. Além disso, as novas tecnologias têm o
potencial de reduzir ou mesmo eliminar a exposição ao calor. Alguns destes
processos não são novos, mas têm ganhado recentemente avanços significativos
para sua comercialização (Vikram, 2005).
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Entre estas tecnologias promissoras está o uso de micro-ondas. As
micro-ondas são ondas eletromagnéticas de energia radiante, que penetram
facilmente em materiais contendo moléculas dielétricas como a água. O campo
electromagnético de oscilação rápida força a reorientação rápida das moléculas.
Neste processo, a energia electromagnética é convertida em energia térmica. No
cozimento convencional, o calor é aplicado na superfície do alimento e logo
conduzido para o interior do alimento com distribuição desigual. As micro-ondas
geram calor em todo o alimento, resultando em um aumento de temperatura
comparativamente uniforme e rápido ao produto (Ball, 2006).
O aquecimento por micro-ondas tem o potencial de uma maior
retenção de vitaminas termolábeis em comparação com outros métodos
convencionais porque o tempo de aquecimento é reduzido (Ball, 2006; Lesková et
al., 2006).

Processamento por Radiação Ionizante
O tratamento por radiação é um processo no qual os alimentos são
expostos à radiações ionizantes emitidas por radioisótopos
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Co, elétrons de alta

energia e raios X produzidos por máquinas. Dependendo da dose de radiação
absorvida, vários efeitos podem ser alcançados, resultando na redução de perdas
por estocagem, extensão da vida útil e/ou melhora microbiológica e segurança
parasitológica dos alimentos (Farkas, 2006; Farkas et al., 2011).
Os alimentos em geral contêm alguns componentes-chaves que,
embora presentes em concentrações muito baixas regulam o sabor, aspecto e
valor nutritivo (WHO, 1994; Kitazuru et al., 2004; Fanaro et al., 2011). Esses
componentes são muito sensíveis à irradiação e, se a dose de radiação for alta,
pode causar transformações prejudiciais no sabor, odor e cor desses alimentos
(Villavicencio, 2000; Delincée, 1998). O processo de irradiação causa alterações
mínimas no aroma, sabor, cor e perfil nutritivo dos alimentos (Alothman et al.,
2009). Pesquisas mostram que macronutrientes como proteínas e carboidratos
são relativamente estáveis a doses de até 10 kGy e micronutrientes,
especialmente vitaminas, podem ser sensíveis a quaisquer tratamentos de
alimentos (Villavicencio et al., 2000).
Este tratamento pode ser realizado após a embalagem do produto e
acarreta alterações mínimas a produtos frescos e perecíveis, que podem ser
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conservados por mais tempo sem perder sua qualidade. A irradiação de alimentos
é um dos mais efetivos meios para desinfestar alimentos secos e se mostra
promissora como um tratamento fitossanitário no controle de pestes, como parte
de um programa de quarentena. A desinfestação previne perdas causadas por
insetos em grãos estocados, farinhas, cereais, grãos de café, frutas secas e
outros produtos alimentícios. A dose requerida para o controle de insetos é bem
baixa, da ordem de 1,0 kGy ou inferior (Morehouse, 2002).
A legislação brasileira (RDC n° 21/2001) aprovou o uso da radiação em
qualquer alimento com qualquer dose, desde que sejam observadas as seguintes
condições: a) a dose mínima absorvida deve ser suficiente para alcançar a
finalidade pretendida; b) a dose máxima absorvida deve ser inferior àquela que
comprometa as propriedades funcionais e/ou atributos sensoriais dos alimentos;
c) a embalagem deve ter condições higiênicas aceitáveis para o processo de
irradiação e d) o rótulo do produto deve conter os dizeres “alimento tratado por
irradiação” ou o símbolo da radura (FIG. 3). Esta resolução ainda estabelece que
quando um produto irradiado é usado como ingrediente em outro alimento, este
fato deve ser mencionado na embalagem final indicando que o alimento foi
tratado por irradiação.

FIGURA 3. Radura: símbolo utilizado para identificar produtos irradiados.
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A radiação ionizante quando é absorvida por um material biológico,
pode ter ação direta ou indireta sobre o material que recebeu este
processamento. Quando a radiação ionizante é absorvida por um material
biológico, existe a possibilidade de que esta irá agir diretamente em alvos críticos
na célula, como a molécula de DNA. As moléculas de ácido nucléico podem ser
ionizadas ou excitadas, e por meio disso, iniciar a cadeia de eventos que
conduzem às mudanças biológicas e à morte celular, se a mudança é
suficientemente séria. Este é o efeito direto da radiação. O efeito indireto é
ocasionado pela interação da radiação com a molécula de água e também outras
moléculas presentes na matéria, produzindo os radicais livres. Os diversos
produtos da radiólise da água, como por exemplo, radicais hidroxila ( OH),
elétrons hidratados (e-H2O), radicais de hidrogênio ( H), moléculas de hidrogênio
(H2), peróxido de hidrogênio (H2O2) e prótons hidratados (H3O+), podem reagir
com compostos e componentes dos alimentos. O radical hidroxila é um poderoso
agente oxidante, enquanto o elétron hidratado é um forte agente redutor. Desta
forma, tanto reações de oxidação como reações de redução podem acontecer
quando compostos e/ou alimentos contendo água são irradiados (von Soontag,
1987; WHO, 1994; Diehl, 1995; Tritsch, 2000).
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CAPÍTULO 2: ESTUDO DOS EFEITOS DE DIFERENTES PROCESSAMENTOS
DE ALIMENTOS NO ÁCIDO FÓLICO E ELUCIDAÇÃO DOS PRODUTOS DE
DEGRADAÇÃO

1. MATERIAIS E MÉTODOS

1.1 Reagentes e Solventes

1.1.1 Reagentes
O AF e os produtos de degradação 6-carboxipterina (PCA), paminobenzoil-L-ácido glutâmico (pABGA), ácido para-aminobenzóico (PABA), N(4-nitrobenzoil)-L-ácido glutâmico hemihidratado (pNBGA) e ácido pteróico (PA)
foram

adquiridos

na

Sigma-Aldrich

(Steinheim,

Alemanha).

Xantopterina

monohidratada (XA) foi adquirida na Acros Organics (Geel, Bélgica). 2-amino-6(hidroximetil)pteridina-4(1H)-one (AHMP) foi adquirido da Florida Center for
Heterocyclic Compounds (Flórida, Estados Unidos). Hidróxido de sódio (NaOH) foi
adquirido da SDS (Peypin, França). Acetato de amônio foi adquirido da Merck
(Darmstadt, Alemanha).

1.1.2 Solventes
A água foi purificada usando um sistema Synergy Milli-Q System
(Millipore, Molsheim, França). Metanol (MeOH) (Carlo Erba, Val de Reuil, França)
e acetonitrila (ACN) (Sigma-Aldrich, Steinheim, Alemanha) foram de grau
cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Todos os outros reagentes foram
de grau analítico. O ácido fórmico e o ácido acético foram adquiridos da Riedelde-Haen/Fluka (Seelze, Alemanha).
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1.1.3 Soluções estoque
Todas as amostras padrões de AF foram preparadas sob o abrigo da
luz para proteger o AF da degradação oxidativa. A fim de avaliar tanto a resposta
dependente de pH como o efeito da solubilização, o AF em solução, em pó e em
suspensão foram preparados sob quatro diferentes condições: (a) 100 mg de AF
foram solubilizados em um volume total de 100 mL de água com adição de 5,0 mL
de NaOH 1M. A solução foi diluída em água a uma concentração final de 0,1
mg/mL (pH=12,0); (b) 100 mg de AF foram solubilizados em um volume total de
100 mL de água com adição de 0,5 mL de NaOH 1M. A solução foi diluída em
água em uma concentração final de 0,1 mg/mL (pH=8,0); (c) 100 mg de AF foram
solubilizados em um volume total de 1000 mL de água com adição de 100 mL de
acetato de amônio 0,4 M, resultando em uma concentração final de 0,1 mg/mL
(pH=6,8); (d) 70 mg de AF foram misturados a 700 mL de água, resultando em
uma concentração final de 0,1 mg/mL (suspensão); (e) AF em pó. Antes da
irradiação, um conjunto de amostras foi selado em presença de O2 e outro
conjunto em presença de N2 (substituindo o espaço de ar com gás N2 puro
durante 1 min). As soluções, suspensões e AF em pó, foram embaladas em
sachês plásticos de poliamida/polietileno (4 mm de espessura), seladas e
etiquetadas com suas respectivas doses de radiação. As soluções de AF foram
diretamente injetadas no sistema cromatográfico após o processamento por
irradiação. O AF em pó e em suspensão foram primeiramente solubilizados com
adição de água e NaOH 1M, como descrito acima.
O PABA, pABGA e pNBGA foram dissolvidos e diluídos em água pH
7,0 enquanto o PCA, o PA, o XA e o AHMP foram dissolvidos e diluídos em água
alcalina, todos a uma concentração final de 0,1 mg/mL.
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1.2 Métodos

1.2.1 Processamento por radiação
As soluções e suspensões de AF e amostras de farinha de trigo
fortificadas foram irradiadas com um acelerador de elétrons Van de Graaff Ebeam, 2 MeV (Vivirad High Voltage, Handschuheim, França) com 100 µA de
corrente, 20 cm de largura de feixe e taxa de dose de aproximadamente 2 kGy/s.
As doses de radiação aplicadas foram de aproximadamente 0 (controle); 0,25;
0,5; 0,75; 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 e 10,0 kGy. As doses absorvidas foram monitoradas
com dosímetros radiocrômicos FWT 60.00 (Far West Technology, Goleta, CA),
previamente calibrados com dosímetros de alanina (Aérial, Illkirch, França) (Kuntz
et al., 1996). A uniformidade de dose foi de aproximadamente 10% dentro da
amostra e esta foi alcançada pelo uso de uma lâmina de espalhamento de cobre
de 100 µm de espessura (Kuntz et al., 1990). Durante a irradiação, condições
padrões de temperatura e pressão foram utilizadas (25ºC e 0,1 MPa).

1.2.2 Processamento por calor
Amostras de AF em pó (20 mg) foram depositadas no fundo de
recipientes de vidro e aquecidas em estufa com temperatura constante de 200ºC.
O aquecimento foi realizado durante 0 (controle), 10, 15, 30, 45, 60, 120 e 180
min.

1.2.3 Processamento por micro-ondas
As soluções de AF (0,1 mg/mL, pH 12,0) foram processadas em um
forno micro-ondas em sistema fechado (Multiwave 3000, Anton Paar, Austria). A
potência aplicada foi de 1000 W e a pressão máxima atingida de 6,0 MPa. O
tempo de aquecimento foi de 0 (controle), 5, 10, 15, 20 e 25 min.
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1.3 Separações cromatográficas

1.3.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC)
O trabalho experimental foi realizado usando dois sistemas HPLC
Varian ProStar (Palo Alto, CA). O primeiro sistema era constituído de uma bomba
binária ProStar 9012, injetor automático 9300 e detector por rede de diodos 330
(DAD) UV-vis. O controle do equipamento HPLC e a análise dos dados foram
realizados pelo software Interactive Graphics versão 6.9.1 (Varian MS
Workstation). A separação cromatográfica foi feita com uma coluna analítica
Hypersil Gold aQ C18 (250 x 4,6 mm; tamanho de partícula de 5 µm) (Thermo
Scientific), protegida por uma pré-coluna ODS (Uniguard, Thermo Scientific).
Trata-se de uma coluna C18, a qual por apresentar end-capping hidrófobo admite
o uso de fases móveis fortemente aquosas e permite a retenção de compostos
mais polares do que uma coluna C18 convencional. Deste modo, proporciona
uma solução aos problemas inerentes das fases contendo grupos alquilo
convencionais como o arrasto de picos de compostos básicos e a retenção
insuficiente de compostos hidrofílicos. A fase móvel consistiu de água/ácido
fórmico (pH 3,5) e MeOH, com um fluxo de 1,0 mL/min. O gradiente utilizado está
resumido na TAB. 2.

TABELA 2. Gradiente de eluição em cromatografia analítica (Método 1)
Tempo (min)

% MeOH

% H2O (pH 3,5)

0

5

95

10

5

95

30

50

50

31

5

95

45

5

95

O segundo foi constituído de bomba binária ProStar 210, injetor
automático ProStar 410 e detector por rede de diodos 335 (DAD) UV-vis]. A
separação cromatográfica foi feita com uma coluna analítica Agilent-XDB Phenyl
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(250 x 4,6 mm; tamanho de partícula de 5 µm). A fase móvel consistiu de
água/ácido acético (pH 2,8) e MeOH, com um fluxo de 1,0 mL/min. O gradiente
utilizado está resumido na TAB. 3.

TABELA 3. Gradiente de eluição em cromatografia analítica (Método 2)
Tempo (min)

% MeOH

% H2O (pH 2,8)

0

0

100

10

0

100

52

45

55

53

0

100

65

0

100

Em ambos os sistemas o volume de injeção utilizado foi 20 µL. A
detecção foi realizada a 280 nm. A fim de controlar o sistema analítico, água
(controle negativo) e solução aquosa de AF 0,1 mg/mL (pH 12,0) foram injetadas
durante a análise das amostras a cada 10 injeções. A identificação do AF foi feita
pela comparação do tempo de retenção e do espectro de absorção UV (detecção
DAD).
Foi realizada a quantificação analítica do ácido fólico e dos produtos de
degradação através de uma curva de calibração externa.

1.3.1.1 Análise Quantitativa do AF e de seus produtos de
degradação
A quantificação do AF e de seus produtos de degradação foi realizada
por padronização externa com soluções padrão dos diferentes compostos. Para
este fim, uma solução padrão de cada composto (1000 µg/mL) foi inicialmente
preparada com água pH 7,0 ou água alcalina (de acordo com o composto como
descrito na seção 1.1.3). Desta foi feita diluição seriada para o preparo da curva
de calibração com sete pontos diferentes, na faixa de 1,56 a 100 µg/mL. Todas as
soluções de calibração padrão foram preparadas sob o abrigo da luz e
armazenadas em frascos âmbar.
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O limite de detecção (LDD) foi definido como a menor concentração do
analito que apresentasse uma razão sinal/ruído (S/N) de 3. O limite de
quantificação (LDQ) foi definido como a menor concentração do analito que
apresentasse uma razão sinal/ruído (S/N) de 10.
As amostras foram analisadas em triplicata. As concentrações do AF e
dos produtos de degradação foram expresss em µg/mL. Para a comparação das
médias aritméticas, empregou-se o teste ANOVA e o teste de Tukey usando o
software Statgraphics Plus para Windows. Adotou-se o nível de significância de
5% de probabilidade (p<0,05).

1.3.2 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência para Coleção de
Frações
A purificação foi realizada usando um sistema cromatográfico semipreparativo para coleção de frações Gilson PLC 2020 (Villiers-le-Bel, França). Foi
utilizada coluna Agilent-XDB Phenyl (250 x 4,6 mm; tamanho de partícula de
5 µm). As soluções injetadas foram de 0,1 ou 1 mg/mL. O fluxo foi de 1 mL/min e
um volume máximo de injeção de 150 µL. O gradiente utilizado está resumido na
TAB. 4. As frações coletadas foram concentradas com a ajuda de um
concentrador de amostras Savant SPD 121P (Thermoscientific, EUA) sob vácuo
usando bomba/trap RVT4101 (Thermoscientific, EUA) com temperatura entre -95
e -100°C. A duração de evaporação foi variável em f unção do volume inicial
coletado. A temperatura foi fixada em 40°C para ini bir qualquer possível
degradação.
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TABELA 4. Gradiente de eluição em cromatografia analítica (Método 3)
Tempo (min)

% MeOH

% H2O (pH 2,8)

0

0

100

10

0

100

66

60

40

70

60

40

71

0

100

80

0

100

1.3.3 Espectrometria de Massas
As análises de massa foram efetuadas usando um sistema
cromatográfico Varian ProStar HPLC (Palo Alto, CA) constituído de uma bomba
binária ProStar 210, amostrador automático 410 e espectrômetro de massas (MS)
triplo quadrupolo Varian 1200L equipado de uma fonte de ionização por
eletrospray (ESI) (Varian, Les Ulis, França). O controle do equipamento LC-MS e
a análise dos dados foram realizados pelos softwares Interactive Graphics e MS
Data Review versão 6.9.1 (Varian MS Workstation). A separação cromatográfica
foi realizada na mesma coluna analítica Agilent-XDB Phenyl (250 x 4,6 mm;
tamanho de partícula de 5 µm) anteriormente descrita (seção 1.3.1). O volume de
injeção foi de 20 µL e o fluxo de 1 mL/min. As condições cromatográficas foram as
descritas no método 2 (seção 1.3.1), sendo que na saída da coluna 80% do fluxo
foi dirigido em direção ao detector de rede de diodos e 20% em direção ao
espectrômetro de massas. Tratava-se de um triplo quadrupolo equipado de uma
câmara de ionização por eletrospray. O detector foi operado em modo EDR
(Extended Dynamic Range), em modo positivo e negativo, com aquisição de
dados na gama m/z entre 70 e 500. A tensão do capilar de nebulização foi de
5000 V, a tensão do capilar de transferência de íons de 71 V e a tensão do cone
de 600 V. Nitrogênio de alta pureza fornecido por um gerador (Domnik Hunter,
Villefranche sur Saône, França) foi usado como gás de nebulização com pressão
de 46 psi (3,2 MPa) e como gás de secagem (200ºC). A acoplagem do HPLC ao
MS permitiu a determinação do peso molecular do produto puro e aquisição de
informações estruturais a partir da natureza dos fragmentos obtidos. Observa-se
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geralmente o íon correspondente ao peso molecular mais ou menos um próton
[M+H]+ ou [M-H]+. Estas informações permitem de deduzir o peso molecular do
composto em estudo. Também foi utilizada a espectrometria de massa em
sequência que serve no estudo de misturas de compostos conhecidos e
desconhecidos. Um íon « pai » advindo da fragmentação inicial é selecionado e
novamente submetido à fragmentação, originando íons « filhos ». Em misturas
complexas, estes íons filhos provam de maneira inequívoca a presença dos
compostos conhecidos. Para os compostos desconhecidos, estes íons provem
informações estruturais potenciais.

1.3.4 Espectrometria de Massas de Alta Resolução
Análises de confirmação foram realizadas com um espectrômetro de
massas de alta resolução (HRMS) (Agilent Technologies, Massy, França) [bomba
binária G1312B, amostrador automático G1367C munido de termostato G1316B,
detector por rede de diodos DAD SL G1315C e de um espectrômetro de massas
Accurate Mass Q-TOF G6520 A]. O controle do equipamento LC-HRMS e a
análise dos dados foi realizada pelos softwares ChemStation e MassHunter
(Agilent). Este último permite a geração das fórmulas brutas dos produtos
desconhecidos. A separação cromatográfica foi feita com uma coluna analítica
Thermo Hypersil Gold C8 (100 x 1,0 mm; tamanho de partícula de 1,9 µm). A fase
móvel consistiu de água/ácido fórmico (0,05%) e ACN, com um fluxo de 0,1
mL/min. Um volume de injeção de 0,4 µL foi utilizado. O gradiente utilizado está
resumido na TAB. 5.

TABELA 5. Gradiente de eluição em cromatografia analítica (Método 4)
Tempo (min)

% ACN

% H2O (0,05%)

0

0

100

2

0

100

8

95

5

14,5

95

5

15

0

100

41

O gradiente de eluição começou com 100% de água/ácido fórmico
entre 0 e 2 min, seguido de uma aumento da concentração de ACN até 95% em 6
min. A concentração de ACN foi mantida em 95% entre 8 e 14,5 min.
Subsequentemente, a concentração de ACN diminui a 0% em 0,5 min.
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 Efeitos dos diferentes processamentos na degradação do AF

2.1.1 Efeito do processamento por radiação ionizante
Soluções Aquosas de AF
Neste estudo foi avaliado o efeito da irradiação com feixe de elétrons
sobre soluções aquosas de AF (0,1 mg/mL) em diferentes valores de pH, uma vez
que este parâmetro é de extrema importância na estabilidade da molécula de AF.
Igualmente, também foram analisadas duas diferentes condições de atmosfera,
com oxigênio e com o gás inerte N2, já que o oxigênio também tem papel
importante durante o processamento por radiação.

- Efeito da irradiação em função da dose
As soluções aquosas de AF irradiadas mostraram uma relação
decrescente entre sua concentração e as doses de radiação absorvidas (FIG. 4).
Soluções aquosas de AF mostraram uma degradação pronunciada até mesmo
com doses inferiores a 1 kGy (FIG. 4). Houve uma redução de 60% a 80% no
conteúdo de AF. Doses superiores a 1 kGy promoveram uma forte degradação do
AF e notavelmente a partir de 3 kGy foi encontrado apenas 10% do conteúdo
inicial de AF (FIG. 4). Doses de radiação superiores a 5 kGy promoveram uma
completa degradação do AF, para todas as soluções testadas, independente do
pH ou atmosfera utilizada (p≥0,05).
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D50

D50

FIGURA 4. Porcentagem remanescente de AF em solução aquosa sob diferentes
valores de pH com (A) O2 e (B) N2 (—, pH 12,0;

, pH 8,0; - - -, pH 6,8).

- Efeito da irradiação em função do pH da solução
Para avaliar o efeito da irradiação nas soluções de AF com diferentes
pHs e atmosferas, de maneira similar aos estudos toxicológicos e radiológicos, foi
calculado a D50 (dose efetiva) para cada condição testada. Esta grandeza tenta
representar a dose de radiação necessária para degradar o AF em 50%.
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As soluções aquosas de AF com pH 12,0, apresentaram valores de D50
de 0,37 e 0,5 kGy em presença de O2 e em presença de N2, respectivamente
(TAB. 6). Para todas as doses de radiação aplicadas (0,25 a 10 kGy), não houve
uma diferença significativa entre as soluções aquosas de AF com O2 e N2
(p≥0,05) (FIG. 4).
As soluções aquosas de AF com pH 8,0, apresentaram valores de D50
de 0,53 e 0,75 kGy, respectivamente na presença de O2 e na presença de N2
(TAB. 6). Para todas as doses de radiação aplicadas (0,25 a 10 kGy), não houve
uma diferença significativa entre as soluções aquosas de AF com O2 e N2
(p≥0,05) (FIG. 4).
Por outro lado para soluções aquosas de AF com pH 6,8, os valores de
D50 foram 0,8 e 0,42 kGy com O2 e N2, respectivamente (TAB. 6). Para estas
amostras, a condição de atmosfera estudada (O2 e N2) mostrou uma diferença
significativa para as amostras irradiadas com 0,5; 0,75 e 1 kGy (p<0,05),
mostrando-se mais estável na presença de O2.

TABELA 6. Valores de D50 (kGy) de soluções aquosas de AF a pH 6,8; 8,0 e 12,0
com O2 e N2.
pH
6,8

8,0

12,0

O2

0,80

0,53

0,37

N2

0,42

0,75

0,50

A ausência de diferença significativa para a condição de atmosfera
entre as soluções aquosas de AF com pH 12,0 e 8,0, pode ser explicada devido
ao fato de que a água, em equilíbrio com o ar, contem pequenas quantidades de
oxigênio dissolvido, que podem ser reduzidos por átomos de hidrogênio a radicais
hidroperoxila ( HO2), uma agente oxidante suave. O radical hidroperóxi está em
equilíbrio com o radical superóxido ( O2-) e ambos podem produzir peróxido de
hidrogênio em uma reação que consome o oxigênio; assim, uma matriz
anaeróbica pode ser gerada pela radiação com elétrons em altas taxas de dose,
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como nas encontradas durante o processamento por feixe de elétrons (WHO,
1994).
Diferentemente dos resultados encontrados com soluções aquosas de
AF com um pH 6,8 (ligeiramente ácidas), Thomas et al. (2000), mostraram que o
AF em soluções aquosas ácidas é foto-estável em ausência de oxigênio quando
comparado com as mesmas amostras em presença de oxigênio.

Estudos anteriores que avaliaram o efeito da irradiação na estabilidade
do AF não realizaram ensaios sob diferentes condições de pH e atmosfera. Por
outro lado, diversos autores estudaram os efeitos da fotólise do AF sob diferentes
condições de pH e atmosfera. Akhtar et al. (1999) propuseram que a taxa de
fotólise do AF decresce gradualmente partindo de valores de pH ácido a alcalinos.
Entretanto, as amostras solubilizadas com o acetato de amônio (pH 6,8)
pareceram tão suscetíveis ao processamento por radiação como as amostras
solubilizadas com NaOH (pH 8,0 e 12,0) (FIG. 4). De maneira surpreendente, as
amostras solubilizadas com acetato de amônio apresentaram uma sensibilidade à
radiação aumentada em ausência de oxigênio quando comparada as mesmas
amostras em presença de oxigênio (p<0,05).
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FIGURA 5. Efeito do processamento por radiação ionizante na degradação de
solução de AF (pH 8,0).

Resumidamente, independentemente da condição de atmosfera ou pH
testada, houve um importante efeito da irradiação na degradação do AF para toda
a faixa de doses de radiação estudadas (0,25 a 10 kGy), com uma redução
importante da concentração do AF até mesmo com uma dose de radiação de
1 kGy. (FIG. 5).

Suspensões de AF
A solubilidade do AF é crucial para a liberação de fármacos, absorção
e transferência no organismo humano bem como na cristalização durante seu
processo de produção. É sabido que o AF obtido de preparações farmacêuticas é
mais biodisponível que os folatos adquiridos através da dieta, já que até metade é
perdido durante o cozimento e requer uma etapa de hidrólise para sua absorção
(Suitor & Bailey, 2000; McNulty & Pentieva, 2004). Sabendo que a irradiação é
uma tecnologia também extensamente aplicada à fármacos e medicamentos, foi
estudado o efeito do processamento por feixe de elétrons em suspensões de AF
em água (0,1 mg/mL).
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Como descrito na revisão de literatura, o AF só é solúvel e estável em
soluções diluídas alcalinas e igualmente se dissolve em meio ácido, porém nesta
condição é instável (Ball, 2006; Guilland, 2009). O AF mostra uma baixa
solubilidade água em pH neutro, sendo praticamente insolúvel (0,01 mg/mL).
Foi encontrada uma alta estabilidade do AF em suspensão ao
processamento por radiação com feixe de elétrons. Não houve diferença
significativa entre as suspensões controle não-irradiadas e as amostras
irradiadas, assim a concentração de AF se manteve constante com todas as
doses de radiação aplicadas (até 5 kGy). Pode-se perceber que neste modelo,
nem o efeito direto na radiação nem o efeito indireto decorrente da radiólise da
água e consequente formação de radicais livres não promoveu a degradação do
AF em suspensões de AF irradiadas, ainda com doses de radiação elevadas (5
kGy).

2.1.2 Efeito do processamento por aquecimento em estufa
O AF tem uma importância mundial do AF na fortificação de alimentos,
em especial em farinhas de trigo e milho. Sabendo que o AF em pó é comumente
misturado às farinhas de trigo e milho com a finalidade de fortificação, foi
realizada uma abordagem sobre a estabilidade do AF em pó ao aquecimento em
estufa com temperatura constante de 200ºC. Isto se deve ao fato destes
ingredientes serem consumidos logo de um processamento térmico, como por
exemplo, o cozimento em forno a uma temperatura média de 200ºC.
Neste estudo, percebeu-se que o processamento do AF em pó em
estufa a 200ºC acarretou em uma degradação acentuada proporcional ao tempo
de aquecimento (FIG. 6). O tratamento térmico por 15 minutos provocou uma
redução de 20% da quantidade inicial do conteúdo de AF (FIG. 6). Um período de
aquecimento superior a 30 minutos acarretou em uma perda de 50% do conteúdo
inicial. Uma redução ainda mais pronunciada se deu passados 60 min de
aquecimento, neste caso apenas 5% do conteúdo de AF (5,80 µg/mL) da
quantidade inicial foi encontrada.
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FIGURA 6. Degradação do AF decorrente do aquecimento em estufa (200ºC).

Não foi realizado o aquecimento de uma solução de AF devido ao fato
de ocorrer uma perda importante de volume durante este processamento. Uma
abordagem tentativa sobre o efeito do calor em um solução de AF foi realizado
autoclavando (120°C) uma solução de AF (0,1 mg/mL) por um período de tempo
de 15 e 30 min. Entretanto não houve alteração no perfil cromatográfico do AF
(dados não mostrados).

2.1.1 Efeito do processamento por micro-ondas
A fim de avaliar o efeito do processamento por micro-ondas na
estabilidade da molécula de AF, soluções de AF (0,1 mg/mL a pH 12,0) foram
aquecidas em forno micro-ondas especial em sistema fechado. Este tipo de
equipamento permitiu o tratamento das soluções de AF em recipiente fechado,
impedindo desta forma a perda de solvente durante o processo. A escolha deste
tipo de equipamento micro-ondas se deve ao fato de que um aparelho microondas convencional, de uso doméstico, não permite o uso de recipientes
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fechados. Assim, o aquecimento de uma solução em um recipiente aberto levaria
à evaporação do solvente da solução parcial e/ou totalmente, dependendo do
tempo de aquecimento, dificultando as análises quantitativas do AF e eventuais
produtos de degradação formados.
O aquecimento de uma solução de AF em forno micro-ondas mostrou
uma degradação inexpressiva (2% de perda) do AF ao longo de 5 min de
tratamento. Entretanto, após 10 minutos de aquecimento, a degradação do AF foi
importante, acarretando uma perda de aproximadamente 98% da quantidade
inicial (FIG. 7).

FIGURA 7. Degradação do AF decorrente do aquecimento em forno micro-ondas

Indrawati et al. (2004) realizaram um estudo comparativo sobre a
estabilidade à pressão e à temperatura do 5-metil-tetrahidrofolato (5-CH3-H4folato)
em um modelo experimental e em alimentos líquidos/pastosos. Ainda que a faixa
de pressão (100-700MPa) aplicada foi muito superior a realizada neste estudo,
estes

autores

também

encontraram

uma

aumento

na

degradação

do
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5-CH3-H4 folato sob o efeito da pressão à temperaturas elevadas (≥ 40°C). Por
outro lado, eles preconizam uma relativa baro-estabilidade do 5-CH3-H4folato à
temperaturas inferiores a 40°C.
Neste estudo observou-se um efeito combinado de temperatura e
pressão elevadas que promoveu uma degradação importante do AF a partir de
5 min de tratamento. No tempo 10 min, a pressão do sistema já alcançou valores
de pressão (5,32 MPa) próximos das que o equipamento suporta e uma
temperatura (194ºC) próxima da temperatura no final dos tratamentos (TAB. 7).
Vale ressaltar que os tratamentos foram aplicados nos tempos
descritos anteriormente (5, 10, 15, 20 e 25 min) em diferentes células contendo as
soluções de AF dentro do forno micro-ondas. Entretanto, antes da retirada das
células do sistema foi necessário um resfriamento prévio à sua manipulação. Este
tempo de espera adicional poderia explicar este efeito importante na degradação
do AF durante o processo.

TABELA 7. Valores de temperatura e pressão máximos do processamento por
micro-ondas.
Tempo (min)

Temperatura máxima (°C)

Pressão máxima (MPa)

0

25

0,101325

5

117

1,74

10

194

5,32

15

222

5,9

20

231

6,0

25

230

6,0
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2.2. Identificação dos produtos de degradação do AF decorrente
dos diferentes processamentos
Dados da literatura preconizam que a estabilidade dos folatos durante
o processamento de alimentos é influenciada pela temperatura, duração do
aquecimento, pH, dose de radiação, presença de oxigênio, luz, íons metálicos e
antioxidantes, entre outros. Assim, foram utilizados dados prévios sobre produtos
de degradação conhecidos para a análise inicial dos produtos encontrados após
os tratamentos aplicados ao AF.
Notavelmente, com relação à sensibilidade dos folatos e em especial o
AF, diversos estudos foram realizados sobre o efeito da fotólise no AF. É sabido
que este processamento leva a ruptura da molécula de AF com a formação de
cinco principais produtos de degradação, a saber: 6-carboxipterina (PCA), paminobenzoil-L-ácido

glutâmico

(pABGA),

ácido

pteroico

(PA),

ácido

p-aminobenzóico (PABA) e ácido glutâmico.
Soluções padrão destes compostos de degradação conhecidos foram
utilizadas para sua identificação nas amostras submetidas aos processamentos
de radiação, aquecimento e micro-ondas aplicados neste estudo. Ferramentas
cromatográficas e espectrométricas foram usadas para a identificação e
caracterização dos produtos de degradação decorrentes destes processamentos.
Com o intuito de obter informações sobre a identificação de produtos
de degradação ainda não conhecidos, foram utilizados diferentes métodos
cromatográficos de análise e purificação. Foram analisadas as informações dos
espectros UV destes compostos, espectros de massas (MS) e os espectros de
massas em sequência (MS2) obtidos por LC/MS e LC/MS/MS, respectivamente.
Resultados confirmatórios sobre a identidade dos diversos produtos de
degradação foram obtidos por espectrometria de alta resolução HRMS. Também
foi utilizado um sistema cromatográfico semi-preparativo para coleção de frações
dos produtos de degradação desconhecidos.
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2.2.1 Processamento por radiação ionizante
O tratamento por radiação acarretou uma intensa degradação do AF.
Diferentes perfis foram obtidos nas análises cromatográficas das soluções
aquosas de AF não-irradiada e irradiadas com doses de radiação de 1 kGy, 5
kGy, 7 kGy e 10 kGy (FIG. 8). Ainda que as soluções de AF foram irradiadas com
uma ampla faixa de doses de radiação, os perfis cromatográficos para as doses
de radiação de 0,25 kGy, 0,5 kGy e 0,75 kGy apresentaram perfil similar à
solução aquosa irradiada com 1 kGy (FIG. 8B). Igualmente o tratamento por
radiação com doses superiores a 1 kGy apresentou um perfil cromatográfico
similar, assim foram escolhidas as doses de radiação de 5 kGy e 10 kGy para
ilustrar esta faixa de doses (FIG. 8C e 8D). O AF apresentou tempo de retenção
(tr) de 42,4 min. Doses de radiação crescentes vieram acompanhadas de uma
importante degradação do AF e o aparecimento de diversos produtos de
degradação.
O processamento por radiação com doses de até 1 kGy ocasionou o
aparecimento principalmente de produtos de degradação de natureza química
similar ao AF, apresentando tempos de retenção próximos ao mesmo (FIG. 8B).
Por outro lado, doses de radiação superiores a 5 kGy promoveram uma
intensa quebra da molécula do AF, originando outros produtos de degradação de
natureza mais polar que o AF (FIG. 8C e 8D).
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FIGURA 8. Sobreposição de perfis cromatográficos de soluções de AF (0,1
mg/mL) não-irradiada (A) e irradiadas com 1 kGy (B), 5 kGy (C) e 10 kGy (D).

No perfil cromatográfico de uma solução aquosa de AF irradiada com
uma dose de radiação de 1 kGy (FIG. 8B), foi notada a presença de quatro
produtos de degradação majoritários com tempos de retenção (tr) 17,2; 38,5; 40,5
e 45,8 min, respectivamente os picos cromatográficos 4, 5, 6 e 7. Os perfis
cromatográficos de soluções aquosas de AF irradiadas com doses de radiação de
5 kGy (FIG. 8C) e 10 kGy (FIG. 8D) evidenciaram a formação de outros produtos
de degradação, representados pelos tr 6,9 e 13,2 min, respectivamente os picos
cromatográficos 1 e 3.
Além dos produtos de degradação enumerados acima, outros produtos
de natureza extremamente polar foram encontrados com tempo de retenção
compreendido entre 2,2 e 5,0 min. Entretanto, a separação cromatográfica destes
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produtos apresentou uma resolução insatisfatória, prejudicando as análises
cromatográficas e espectrométricas. Assim, faz-se necessário uma investigação
futura com auxílio de outros parâmetros e/ou coluna cromatográfica para
identificação destes produtos de degradação.

Pico cromatográfico 3
A comparação das informações de tr e espectro UV dos produtos de
degradação já conhecidos da fotólise, levaram a indicação de que o pico
cromatográfico caracterizado pelo tr = 13,2 min (FIG.8B, pico 3) poderia tratar-se
de um fotoproduto do AF. A injeção de um padrão do composto 6-carboxipterina
(PCA) com o método 2 resultou na eluição deste composto no mesmo tr deste
produto de degradação do AF. Na avaliação dos espectros UV do padrão de PCA
e do produto de degradação eluído a 13,2 min, foram obtidos espectros UV que
se sobrepuseram (FIG. 9). Estas duas informações coincidentes, de tr e espectro
UV, levaram a crer que se tratasse do mesmo composto.

FIGURA 9. Estrutura química e espectro UV do PCA (linha pontilhada) sobreposto
ao produto de degradação eluído com tr = 13,2 min (linha contínua).
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A análise deste pico cromatográfico por espectrometria de massas com
eletronebulização em modo positivo (ESI+) gerou o íon [M+H]+ de m/z 208,0,
correspondente a massa molecular de 207,0 (FIG. 10). A análise por MS da
solução padrão de PCA gerou igual espectro MS. Também foi observada a razão
m/z 229,9, devido ao aduto de sódio [M+Na]+. A presença de adutos de sódio é
bem conhecida em espectrometria de massas devido ao uso corrente de
recipientes em vidro para os solventes. No presente estudo, a presença destes
adutos de sódio também podem ser devido ao uso de uma solução de NaOH para
dissolução do AF em água.

FIGURA 10. Espectro de massas (ESI+) do produto de degradação eluído com
tr = 13,2 min.
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A fragmentação do padrão de PCA permitiu a comparação de seus
fragmentos MS2 com os fragmentos do produto de degradação com tr = 13,2 min.
Diferentes energias de ionização foram testadas (15, 20, 25, 30 e 35V), gerando
diversos fragmentos. O íon de m/z = 208,0 foi selecionado e analisado por MS em
sequência (MS2) no intervalo de 100 a 210 m/z com 15V, como mostrado na
FIG. 11. O fragmento inicial ainda era visível com uma alta energia de 35V. Um
perfil de fragmentação similar foi encontrado para a solução padrão de PCA e o
produto de degradação (tr = 13,2 min). Deste experimento pode-se inferir que o
íon de m/z 189,8 e 161,9, fragmentos do íon 208,0 [M+H]+, referem-se a perda de
água [M+H-H2O]+ e descarboxilação [M+H-HCOOH]+, respectivamente.

FIGURA 11. Espectro de massas em sequência (MS2-ESI+) do produto de
degradação eluído com tr = 13,2 min.

A análise por espectrometria de massas de alta resolução (HRMS) do
produto de degradação (tr = 13,2 min) com ionização em modo positivo confirmou
o resultado da MS, ou seja, um íon [M+H]+ de m/z 208,0464, correspondendo a
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uma fórmula bruta de C7H6N5O3 (FIG. 12) (TAB. 8). Com base nestas informações
pode-se verificar a identidade deste produto de degradação.

FIGURA 12. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
com tr = 13,2 min.

Uma clivagem da ligação C9–N10 da molécula de AF resultou assim, na
formação do produto de degradação 6-carboxipterina (PCA), correspondente ao
pico 3 (FIG. 8).

Pico cromatográfico 4
Os perfis cromatográficos de uma solução aquosa de AF irradiadas a
partir de 1 kGy, evidenciaram a presença de um produto de degradação com tr =
17,2 min (FIG. 8B,C,D, pico 4). Este radioproduto foi confrontado com os demais
produtos fotolíticos conhecidos do AF. Uma solução padrão do composto
p-aminobenzoil-L-ácido glutâmico (pABGA) com o método 2 resultou na eluição
deste composto no mesmo tr deste produto de degradação do AF. Os espectros
UV do padrão de pABGA e do produto de degradação eluído a 17,2 min
apresentaram espectros sobrepostos (FIG. 13). Estes resultados deram fortes
indícios de tratar-se do mesmo produto.
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FIGURA 13. Estrutura química e espectro UV do pABGA (linha pontilhada)
sobreposto ao produto de degradação eluído com tr = 17,2 min (linha contínua).

A confirmação desta informação se deu com o uso de MS/ESI+. Esta
análise gerou o íon [M+H]+ de m/z 267,0, correpondente a massa molecular de
266,0 (FIG. 14), sugerindo uma perda de 175 da molécula de AF. Também foi
observada a razão m/z 289,0, novamente devido a um aduto de sódio [M+Na]+. A
análise por MS da solução padrão de pABGA gerou igual espectro MS. Além
disso, no mesmo espectro de massas, observou-se uma m/z = 119,9,
provavelmente decorrente da perda do ácido glutâmico (m/z 147) da molécula de
pABGA.
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FIGURA 14. Espectro de massas (ESI+) do produto de degradação eluído com tr
= 17,2 min.

Com o objetivo de se ter mais informações sobre este composto, o íon
de m/z = 267,0 foi selecionado e analisado por MS em sequência (MS2) com
diferentes energias de ionização (15, 20, 25, 30 e 35V) no intervalo de 100 a 275
m/z. Uma energia de ionização de 15 V gerou uma fragmentação importante do
fragmento inicial (FIG. 15). Percebeu-se que o íon m/z 267 fragmentou
preferencialmente no íon de m/z 119,9, sugerindo a quebra da porção
p-aminobenzoil do AF. Um perfil de fragmentação similar foi encontrado para a
solução padrão de pABGA. Assim como o AF, o pABGA apresenta um ponto de
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fragilidade entre a porção glutamato e a porção p-aminobenzóico com ionização
positiva.

FIGURA 15. Espectro de massas em sequência (MS2-ESI+) do produto de
degradação eluído com tr = 17,2 min.

A análise de HRMS com ionização em modo positivo confirmou a
presença do íon [M+H]+ de m/z 267,0992. A HRMS permitiu a atribuição de uma
fórmula bruta de C12H14N2O5 (FIG. 16) (TAB. 8), coincidente ao composto pABGA.
Todas estas informações permitiram confirmar a identidade do composto com tr =
17,2 min como sendo o pABGA.
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FIGURA 16. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
com tr = 17,2 min.
Igualmente, traços de m/z 138,0 [M+H]+ foram encontrados em
soluções aquosas de AF (FIG. 17). A perda simultânea do grupo pterina e da
molécula de ácido glutâmico da molécula inicial do AF deu origem à molécula do
ácido p-aminobenzóico (PABA).

FIGURA 17. Espectro de massas (ESI+) do PABA [M+H]+.
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FIGURA 18. Estrutura química e espectro UV do PABA.

Não foi possível a comparação do espectro UV do padrão de PABA
uma vez que o sinal cromatográfico era muito pequeno (FIG. 18). Assim a
confirmação da presença do produto de degradação ácido p-aminobenzóico se
deu por espectrometria de massas (FIG. 19) (TAB. 8).

FIGURA 19. Espectro de massas HRMS (ESI+) do PABA [M+H]+.
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Pico cromatográfico 1
Além destes produtos de degradação já conhecidos, outros picos
também foram observados nos cromatogramas LC/UV/MS (FIG. 8). O produto de
degradação encontrado no tr = 6,9 min (FIG. 8B, pico 1) não apresentou dados
cromatográficos e/ou espectrométricos comparáveis a nenhum fotoproduto do AF
conhecido.
A análise por LC/MS indicou a presença de um íon com m/z = 180,0
+

[M+H] (FIG. 20). No mesmo espectro MS também observou-se a presença de um
íon m/z = 198,0, provavelmente devido a uma molécula de H2O [M+H+H2O]+.

FIGURA 20. Espectro de massas (ESI+) do produto de degradação eluído com
tr = 6,9 min.
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A fragmentação em MS2 dos fotoprodutos do AF permitiu a
comparação dos fragmentos obtidos para determinar que partes da molécula de
AF estariam presentes nos novos produtos de degradação encontrados. Além
disso, sugeriu as transformações sofridas por estes produtos logo dos
tratamentos estudados, inclusive a irradiação.
O íon de m/z = 180,0 foi selecionado e analisado por MS em
sequência (MS2) com energias de ionização na faixa de 10 V a 40 V no intervalo
de 80 a 200 m/z. Com uma ionização (20V) tanto em modo positivo quanto
negativo observamos os fragmentos 107,7 e 134,8, característicos do grupamento
pteridina (FIG. 21). Com base nestas informações supôs-se a presença da função
pteridina neste produto de degradação. Uma diferença m/z de 16 entre o íon 179
e a pterina (m/z 163) poderia propor uma transformação da mesma com adição
de oxigênio. A única possibilidade de oxidação que permitiria a ruptura do AF
decorrente da irradiação é a ligação C-C entre o ciclo pteridina e a porção
p-aminobenzóico, podendo corresponder desta forma à xantopterina (XA) (2amino-3,5-dihidropteridina-4,6-dione).

FIGURA 21. Espectro de massas em sequência (MS2-ESI+) do produto de
degradação eluído com tr = 6,9 min.
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A análise por espectrometria de massas de alta resolução (HRMS) com
ionização em modo positivo reafirmou a hipótese mostrada. Foi confirmada a
presença do íon [M+H]+ de m/z 180,0518 (FIG. 22) e a proposição de uma fórmula
bruta correspondente a C6H6N5O2, coincidente com a xantopterina (TAB. 8).

FIGURA 22. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
com tr = 6,9 min.

Um padrão de XA (CAS 5979-01-1) foi adquirido e submetido às
mesmas análises do produto de degradação em estudo (tr = 6,9 min). Análises de
MS e MS2 foram realizadas com uma solução padrão de XA e os mesmos
espectros MS e MS2 foram encontrados, confirmando a identidade deste produto
de degradação do AF. A injeção do padrão da XA com o método 2 resultou na
eluição deste composto no mesmo tr deste produto de degradação do AF
encontrado com tr = 6,9 min. Na avaliação dos espectros UV do padrão da XA e
do produto de degradação eluído a 6,9 min, foram obtidos espectros que se
superpõem (FIG. 23).
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FIGURA 23. Estrutura química e espectro UV do XA (linha pontilhada) sobreposto
ao produto de degradação eluído com tr = 6,9 min (linha contínua).

Pico cromatográfico 2
O processamento por radiação (1 kGy) promoveu a formação de outro
novo produto de degradação no tr = 8,7 min (FIG. 8B, pico 2). Este novo
composto não coincidiu com nenhum outro fotoproduto conhecido. A análise por
LC/MS indicou a presença dos íons com m/z = 194,0 [M+H]+; 175,9 e 215,9 (FIG.
24). O íon m/z 175,9, provavelmente trata-se da perda de uma molécula de água
[M+H-H2O]+ e o íon m/z 215,9 deve tratar-se de um aduto de sódio [M+Na]+.
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FIGURA 24. Espectro de massas (ESI+) do produto de degradação eluído com
tr = 8,7 min.

A análise do íon m/z = 194,0 por MS2 com energia de ionização de 15V
promoveu a formação dos fragmentos de m/z 107,8 e 134,0, característicos da
pteridina (FIG. 25). Assim, novamente esta parte da molécula de AF estaria
presente neste produto de degradação. Uma diferença de 30 m/z em relação à
pteridina (m/z 163), característica de uma função CH2O, propôs uma redução no
carbono da pteridina ligado à porção do ácido p-aminobenzóico.
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FIGURA 25. Espectro de massas em sequência (MS2-ESI+) do produto de
degradação eluído com tr = 8,7 min.

Os resultados de HRMS com ionização em modo positivo confirmaram
o dado de m/z encontrado por LC/MS (m/z = 194,0676 [M+H]+) e indicaram uma
possível fórmula molecular de C7H7N5O2. Igualmente na análise por HRMS, o íon
de m/z 216,0491 [M+Na]+ também foi encontrado. Com bases nestes resultados,
poderia

tratar-se

do

composto

2-amino-6-(hidroximetil)pteridina-4(1H)-one

(AHMP) (FIG. 26) (TAB. 8).

FIGURA 26. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
com tr = 8,7 min.
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Análises de MS e MS2 de uma solução padrão de AHMP
comercialmente

disponível

(CAS

712-29-8)

confirmaram

os

resultados

cromatográficos e espectrométricos obtidos. Foram encontramos os mesmos
espectros MS e MS2. Igualmente, uma solução padrão de AHMP teve mesmo tr
do produto de degradação com tr = 8,7 min. Os espectros UV de ambos também
se sobreporam (FIG. 27).

FIGURA 27. Estrutura química e espectro UV do AHMP (linha pontilhada)
sobreposto ao produto de degradação eluído com tr = 8,7 min (linha contínua).

Pico cromatográfico 7
Um produto de degradação do AF também foi encontrado em soluções
de AF irradiadas com baixas doses de radiação (até 1 kGy) no tr = 45,8 min (FIG.
8B, pico 7). Nenhuma informação sobre este produto (tr, espectro UV, MS, MS2,
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HRMS) foi coincidente com os fotoprodutos do AF conhecidos, fato que levou a
pensar em um terceiro novo radioproduto formado.
O espectro MS obtido na análise por LC/MS indicou a presença dos
íons com m/z = 149,9; 279,0 e 297,0 [M+H]+ (FIG. 28); também foi verificada a
presença de m/z 319,0. O íon de m/z 279,0 poderia tratar-se de [M+H-H2O]+ e o
íon de m/z 319,0 poderia tratar-se novamente de um aduto de sódio [M+Na]+.

FIGURA 28. Espectro de massas (ESI+) do produto de degradação eluído a
45,8 min.

Os dados da análise do íon m/z = 297,0 por MS2, demonstrou a
presença de fragmentos característicos do pABGA e ainda um acréscimo de 30
m/z com relação ao mesmo (FIG. 29). Visto que no produto de degradação AHMP
descoberto anteriormente houve uma oxidação, é possível que uma modificação
similar poderia ter acontecido dando origem ao produto de degradação m/z 297,0.
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A análise dos fragmentos supõe uma substituição de dois hidrogênios por dois
oxigênios. A posição ocupada pelo nitrogênio do grupo p-aminobenzóico no
pABGA, poderia ser suscetível a esta dupla oxidação, formando desta forma um
grupo nitro (NO2). Esta substituição também explicaria uma menor polaridade
deste composto de m/z 297,0, eluindo assim após o AF.

FIGURA 29. Espectro de massas em sequência (MS2-ESI+) do produto de
degradação eluído com tr = 45,8 min.

A análise por HRMS confirmou o dado de m/z 297,07240. A fórmula
molecular proposta C12H12N2O7 confirmou as suposições sobre estrutura desta
molécula obtidas do espectro MS2 e também confirmou a adição de dois
oxigênios em relação ao pABGA (FIG. 30). Estes indícios permitiram a suposição
de tratar-se do composto N-(4-nitrobenzoil)-L-ácido glutâmico (pNBGA).
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FIGURA 30. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
a 45,8 min.

Um padrão de pNBGA (CAS 6758-40-3) foi adquirido, apresentando os
mesmos espectros MS e MS2 que o produto de degradação em estudo (tr = 45,8
min). Igualmente apresentou mesmo tr (45,8 min) e espectro UV do produto de
degradação em questão (FIG. 31) (TAB. 8).

FIGURA 31. Estrutura química e espectro UV do pNBGA.
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Dois outros produtos de degradação do AF também foram encontrados
em soluções de AF irradiadas com uma dose de radiação de 1 kGy,
respectivamente nos tr = 38,5 e 40,5 min (FIG. 8B). Nenhuma informação sobre
este produto (tr, espectro UV, MS, MS2, HRMS) foi coincidente com os
fotoprodutos do AF conhecidos, o que nos levou a pensar em novos
radioprodutos formados.

Pico cromatográfico 5
O produto de degradação com tr = 38,5 (FIG. 8B, pico 5) apresentou
uma m/z de 458, ou seja, 16 daltons a mais que o AF. Esta diferença poderia ser
provavelmente decorrente de um processo de oxidação do AF (FIG. 32). Este fato
poderia explicar um tr menor que o encontrado para o AF, uma vez que esta
molécula teria uma natureza mais polar.

FIGURA 32. Espectro de massas (MS-ESI+) do produto de degradação eluído
com tr = 38,5 min.
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Análises de HRMS indicaram uma fórmula bruta de C19H19N7O7
(99,74% de probabilidade), o que nos confirmou a suposição de uma oxidação do
AF (FIG. 33).

FIGURA 33. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
a 38,5 min.

Um investigação mais aprofundada foi realizada com o isolamento
deste radioproduto por HPLC semi-preparativa para posterior confirmação da
estrutura por ressonância magnética nuclear (RMN) já que não há padrões
comercialmente disponíveis. As soluções de AF irradiadas apresentavam baixa
concentração (0,1 a 1 mg/mL), impossibilitando o uso de uma coluna semipreparativa devido ao importante fator de diluição dos compostos no volume
interno de uma coluna semi-preparativa. Logo, decidiu-se pelo uso da mesma
coluna analítica fenil utilizada nas separações cromatográficas analíticas. A fim de
realizar a coleta de uma maior quantidade possível dos picos cromatográficos de
interesse, foram injetados volumes crescentes e a separação cromatográfica foi
monitorada continuamente. Assim, foi constatado que um volume máximo de
150 µL manteve uma boa resolução cromatográfica, com boa simetria dos picos,
sem sobrecarregar a coluna cromatográfica (dados não mostrados). Entretanto,
em função da baixa concentração deste radioproduto, a fração coletada foi
insuficiente para a análise de RMN.
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Pico cromatográfico 6
O produto de degradação com tr = 40,5 min (FIG. 8B, pico 6) também
apresentou uma m/z 458, novamente devido a um provável processo oxidativo
que levou a inclusão de oxigênio nesta molécula (FIG. 34). Este fato também
poderia explicar um tr menor que o encontrado para o AF, uma vez que esta
molécula teria uma natureza mais polar. Podemos ainda supor que a oxidação
sofrida por este composto, levou a formação de um produto de degradação de
polaridade intermediária entre o pico cromatográfico de tr = 38,5 min e o AF.

FIGURA 34. Espectro de massas (MS-ESI+) do produto de degradação eluído
com tr = 40,5 min.

Análises de HRMS indicaram a mesma fórmula bruta do pico
cromatográfico 5, ou seja, C19H19N7O7 (97,6% de probabilidade). Este dado
confirmou a suposição de uma oxidação do AF como exposto anteriormente (FIG.
35).
Assim como o exposto para o pico cromatográfico 5, a baixa
concentração obtida após a coleção da fração com o radioproduto 6 foi
insuficiente para a análise de RMN e identificação deste produto.
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FIGURA 35. Espectro de massas HRMS (ESI+) do produto de degradação eluído
a 40,5 min.

Muitos dos produtos de degradação do AF encontrados após o
processamento por feixe de elétrons foram similares a produtos de degradação
relatados na literatura decorrentes de outros tratamentos. Os dados de tr, massa
molecular obtida por MS e HRMS e a fórmula molecular de cada produto de
degradação formados após o tratamento por radiação estão resumidos na TAB. 8.

TABELA 8. Produtos de degradação do AF decorrentes do processamento por
radiação e seus correspondentes tr, m/z (MS), m/z (HRMS) e fórmula molecular.
Composto

Tempo de
retenção (min)

MS
[M+H]+

HRMS
[M+H]+

Fórmula
molecular

XA

6,9

180,0

180,0518

C6H5N5O2

AHMP

8,7

194,0

194,0676

C7H7N5O2

PCA

13,2

208,0

208,0464

C7H5N5O3

pABGA

17,2

267,0

267,0992

C12H14N2O5

PABA

19,1

138,0

138,0549

C7H7NO2

Pico 5

38,5

458,0

458,14160

C19H19N7O7

Pico 6

40,5

458,0

458,14244

C19H19N7O7

pNBGA

45,8

297,0

297,0724

C12H12N2O7
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2.2.2 Processamento do AF em pó por aquecimento em estufa
O AF mostrou uma degradação proporcional ao tempo de aquecimento
em estufa a 200ºC. O aquecimento por um período de 10 min degradou o AF em
menos de 10%, por este razão não foi ilustrado o perfil cromatográfico (FIG. 36).
Por outro lado, uma importante degradação do AF se deu com o aquecimento a
partir de 45 min de tratamento, dando origem à formação de diversos produtos de
degradação (FIG. 36).

FIGURA 36. Perfis cromatográficos sobrepostos de soluções (0,1 mg/mL)
preparadas com AF em pó controle (A) e AF em pó aquecido em estufa durante
15 min (B), 30 min (C), 45 min (D), 60 min (E), 120 min (F) e 180 min (G).
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No perfil cromatográfico de uma solução aquosa de AF aquecida em
estufa (FIG. 36), notou-se a presença de seis produtos de degradação
majoritários com tempos de retenção (tr) 13,1; 17,7; 18,9; 38,1; 46,8 e 53,1 min,
respectivamente os picos cromatográficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Comparando-os com
produtos de degradação já conhecidos, pode-se confirmar a identificação dos
picos cromatográficos 1, 2, 3 e 5, com tr = 13,1; 17,7; 18,9 e 46,8 min.
A termo-degradação do AF não veio acompanhada da formação de
quantidades importantes de determinados produtos de degradação. Por outro
lado, o tratamento térmico decompôs a molécula de AF em diversos fragmentos
com baixa concentração.

Pico cromatográfico 1
O pico cromatográfico eluído a 13,1 min (FIG. 36, pico 1) mostrou os
mesmos dados de tr, espectro UV e espectro MS do produto de degradação PCA
(6-carboxipterina) (TAB. 9).

Pico cromatográfico 2
O tratamento térmico com uma duração de pelo menos 30 min
acarretou uma formação importante do produto de degradação com tr = 17,7 min
(FIG. 36, pico 2). Este composto apresentou tr, espectro UV e espectro MS
similares aos encontrados para o pABGA, confirmando sua identificação (TAB. 9).

Pico cromatográfico 3
O tratamento térmico de longa duração, até 180 min, levou a formação
de um produto de degradação com tr = 18,9 min (FIG. 36, pico 3). Este composto
apresentou tr, espectro UV e espectro MS similares aos encontrados para o
PABA, confirmando sua identificação (TAB. 9).

Pico cromatográfico 5
Diferentemente

do

processamento

por

radiação,

uma

solução

preparada com o AF em pó submetido ao tratamento térmico analisada por
espectrometria de massas evidenciou a presença do íon [M+H]+ de m/z 313,0,
correspondente a massa molecular de 312,0. Este produto de degradação
pareceu tratar-se do ácido pteróico (PA) (C14H12N6O3). A análise por MS de uma
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solução padrão de PA confirmou este resultado, gerando igual espectro MS (FIG.
36, pico 3). A formação deste produto de degradação veio da quebra da ligação
amídica do AF entre a porção glutamato e a porção p-aminobenzóico.

FIGURA 37. Estrutura química, espectro de absorção UV e espectro de massas
(ESI+) do PA [M+H]+.

A injeção de uma solução padrão do PA com o método 2 resultou na
eluição deste composto no mesmo tr (46,8 min) deste produto de degradação
encontrado em amostras de AF em pó aquecidas (FIG. 37) (TAB. 9).

Pico cromatográfico 4
Além destes produtos de degradação já conhecidos, outros produtos
foram observados nos cromatogramas (FIG. 35). As análises cromatográficas e
espectrométricas do produto de degradação encontrado no tr = 38,1 min (FIG. 36,
pico 4) não forneceram informações suficientes para a atribuição de uma possível
estrutura química.
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Pico cromatográfico 6
O tratamento térmico também promoveu a formação de outro novo
produto de degradação no tr = 53,1 min (FIG. 36, pico 6). Assim como para o pico
cromatográfico 4, os dados obtidos não foram suficientes para sua identificação.

Em um estudo sobre a termo-estabilidade do AF, Vora et al. (2002)
propuseram que inicialmente a fração glutamato do AF se rompe deixando a
amida como componente principal. Em seguida a pterina e o PABA se decompõe
em um mecanismo de overlapping. Sugeriram também, que a 195°C não é
possível

discernir

grupos

presentes

no

AF,

indicando

uma

completa

decomposição do AF nesta temperatura. Uma vez que o AF não tem ponto de
fusão definido, o AF escurece a 250°C seguido de um a importante carbonização
(Ball, 2006). Estes resultados poderiam explicar a razão pela qual neste estudo
percebeu-se uma importante degradação do AF, com a formação de outros
produtos de degradação (picos 4 e 6) que não apresentaram informações que
pudessem levar à sua identificação.

Os principais produtos de degradação discerníveis decorrentes do
processamento por aquecimento em estufa estão resumidos da TAB. 9.

TABELA 9. Produtos de degradação decorrentes do tratamento térmico do AF e
seus correspondentes tr, m/z (MS) e fórmula molecular.
Composto

Tempo de
retenção (min)

MS
[M+H]+

Fórmula
molecular

PCA

13,1

208,0

C7H5N5O3

pABGA

17,7

267,0

C12H14N2O5

PABA

18,9

138,0

C7H7NO2

Pico 4

38,1

---

---

PA

46,8

313,0

C14H12N6O3

Pico 6

53,1

---

---
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2.2.3 Processamento por micro-ondas
O processamento por micro-ondas teve um importante efeito nas
soluções de AF. Como anteriormente exposto, este tratamento promoveu uma
importante degradação do AF (FIG. 38).
O tratamento em forno micro-ondas por 5 min mostrou uma
degradação do AF inferior a 2%, por esta razão não foi ilustrado o perfil
cromatográfico. Nas soluções de AF submetidas ao tratamento em forno microondas por 10 min ainda foi observado o pico correspondente ao AF no
cromatograma

(FIG.

38).

Entretanto,

a

partir

de

15

min

ocorreu

o

desaparecimento completo do AF nas soluções estudadas.

FIGURA 38. Perfis cromatográficos sobrepostos de soluções (0,1 mg/mL) controle
(A) e processadas em micro-ondas durante 10 min (B), 15 min (C), 20 min (D) e
25 min (E).
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No perfil cromatográfico de uma solução aquosa de AF aquecida em
forno micro-ondas (FIG. 38), notou-se que a presença do AF (tr = 42,7 min)
apenas no processamento por micro-ondas até um tempo de 10 min. Percebe-se
ainda a presença de sete produtos de degradação majoritários com tempos de
retenção (tr) 5,7; 7,9; 17,8; 18,9; 41,7; 46,7 e 48,7 min, respectivamente os picos
cromatográficos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
Dois dos produtos de degradação encontrados nas soluções de AF
processadas por micro-ondas foram identificados quando comparados à padrões
de produtos de degradação conhecidos do AF (pico 3 e 4) (FIG. 38). As análises
cromatográficas e espectrométricas dos outros produtos de degradação não
forneceram informações para uma identificação dos demais compostos (picos 1,
2, 5, 6, 7).

Pico cromatográfico 3
O produto de degradação eluído a 17,8 min representado pelo pico
cromatográfico 2, apresentou tr, espectro UV e espectro MS coerentes com o
produtos de degradação conhecido pABGA (FIG. 38, pico 2).

Pico cromatográfico 4
Os dados de tr, espectro UV e espectro MS do pico cromatográfico
com tr = 18,9 min foram similares ao produto de degradação PABA (ácido
p-aminobenzóico) (FIG. 38, pico 3).

Pico cromatográfico 1
O processamento por micro-ondas de uma solução de AF, promoveu a
formação de outros produtos de degradação como observado nos cromatogramas
LC/UV/MS (FIG. 38). O produto de degradação com tr = 5,7 min (FIG. 38, pico 1)
não apresentou dados cromatográficos e/ou espectrométricos comparáveis a
nenhum produto de degradação do AF conhecido.
A análise por LC/MS indicou a presença dos íons [M+H]+ com m/z =
119,9 e 167,9.
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Pico cromatográfico 2
O processamento por radiação promoveu a formação de outro produto
de degradação no tr = 7,9 min (FIG. 38, pico 2). Este novo composto não coincidiu
com nenhum produto de degradação conhecido. A análise por LC/MS indicou a
presença do íon com m/z = 119,9 [M+H]+.

Pico cromatográfico 5
Um novo produto de degradação foi encontrado no tr = 41,7 min (FIG.
38, pico 5). O espectro MS deste produto evidenciou a presença do íon de m/z
288,0 [M+H]+.

Pico cromatográfico 6
Uma solução de AF aquecida em forno micro-ondas por até 10 min
promoveu a formação de um produto de degradação com tr = 46,7 min (FIG. 38,
pico 6). Os dados espectrométricos deste composto indicaram a presença dos
íons com m/z 119,9; 270,9 e 418,1 [M+H]+.

Pico cromatográfico 7
De maneira similar, o processamento em forno micro-ondas de uma
solução de AF por até 10 min promoveu o surgimento de um produto de
degradação no tr = 48,7 min (FIG. 38, pico 7). A análise por espectrometria de
massas indicou a presença dos íons com m/z 150,9; 270,0 e 418,2 [M+H]+.

Os produtos de degradação decorrentes do processamento por microondas estão resumidos da TAB. 10.
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TABELA 10. Produtos de degradação decorrentes do processamento por microondas do AF e seus correspondentes tr, m/z (MS) e fórmula molecular.

Composto

Tempo de
retenção (min)

MS
[M+H]+

Fórmula
molecular

Pico 1

5,7

167,9

---

Pico 2

7,9

119,9

---

pABGA

17,8

267,0

C12H14N2O5

PABA

18,9

138,0

C7H7NO2

Pico 5

41,7

288,0

---

Pico 6

46,7

418,1

---

Pico 7

48,7

418,2

---

2.2.4 Comparação entre os Diferentes Processamentos
Os diferentes tratamentos ao qual o AF foi submetido ocasionaram
uma intensa degradação do mesmo e a formação de diversos produtos de
degradação.
A grande maioria dos produtos de degradação encontrados neste
estudo foram similares à produtos de degradação já conhecidos. Tannenbaum et
al. (1985) mostraram que uma hidrólise alcalina sob condições aeróbicas
promoveu uma clivagem oxidativa da molécula de AF originando o pABGA e o
PCA.
Os resultados deste estudo vão ao encontro com muitos outros que
analizaram a fotólise do AF. O primeiro estudo publicado por Lowry et al. (1949),
propôs que como resultado do processo de fotólise, o AF se degrada em pABGA
e PCA. Entretanto não precisou o tipo de luz aplicada neste estudo. Em um outro
estudo, Saxby et al. (1983) avaliaram a estabilidade à luz fluorescente do AF em
solução aquosa (pH 5,0) e na cerveja (pH 5,0), com ou sem acréscimo de dióxido
de enxofre (SO2), um agente preservante e antioxidante. Estes autores
verificaram o efeito fotoprotetor do SO2 e identificaram a formação de três
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compostos decorrentes da degradação do AF, o PCA, o pABGA e provavelmente
a 6-metilpterina. É importante salientar que a luz emitida por lâmpadas
fluorescentes é menos efetiva na fotólise que a luz solar, principalmente devido ao
fator UV da exposição solar.
Posteriormente, diversos outros estudos foram realizados sobre a
fotólise do AF sob luz ultra-violeta (UV). Akhtar et al. (1997, 1999, 2003)
estudaram os efeitos de diferentes pHs na fotodegradação do AF por UV.
Encontraram como produtos de degradação majoritários PABA, PCA, pABGA e
PA.
Ainda com relação à fotólise, diversos autores propuseram que em
presença de oxigênio, o AF em solução aquosa é inicialmente clivado
fotoquimicamente na ligação C9-N10 formando pABGA e 6-formilpterina (FPT)
(C7H5N5O2, MW: 191) (Thomas et al., 2000; Off et al., 2005; Vorobey et al., 2006;
Dántola et al., 2010). Com o avanço do processo de fotólise, ocorre a fotooxidação do grupo 6-formil do FPT e formação do 6-carboxipterina (PCA).
Contrariamente ao presente estudo, depois do tratamento com feixe de elétrons
nenhum traço do FPT foi detectado, provavelmente devido a velocidade do
processo de degradação promovida pela irradiação com feixe de elétrons e à alta
energia envolvida que aceleraram a formação do PCA.
Outros autores (Akhtar et al., 1997; Scurachio et al., 2011) estudaram o
efeito da foto-oxidação dos folatos sensibilizados pela riboflavina, encontrando
também o PCA e o pABGA como produtos de degradação.
O tratamento com feixe de elétrons promoveu uma degradação do AF
em compostos de degradação similares à fotólise com luz UV, entretanto novos
produtos de degradação foram encontrados. Isto é esperado uma vez que o
tratamento com feixe de elétrons é um tratamento em profundidade, mais
energético e com taxas de dose maiores que o tratamento UV.
Poucos estudos tentaram elucidar o processo degradativo do AF
depois do processamento por radiação ionizante; estes preconizam também o
surgimento do PCA e do pABGA como produtos de degradação. Nakken & Pihl
(1966) estudaram a degradação induzida por raios X de soluções de AF, PABA,
pABGA e N-(p-aminobenzoil)glicina em tampão fosfato (pH 7,4). Estes autores
propuseram também que um ponto de ataque suscetível na molécula de AF pelos
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radicais induzidos pela radiação seria a ligação C9-N10, resultando em pABGA e
PCA. Igualmente 3-OH-pABGA e o-amino-fenóis foram encontrados.
Em outro estudo, Kesavan et al. (2003) avaliaram os efeitos da
radiação gama na degradação de folatos em ratos irradiados de corpo inteiro com
doses de 2, 5, 7 Gy. Eles também observaram que a irradiação fragmentou a
molécula de AF em pterina e pABGA devido ao dano oxidativo.
Independentemente do tratamento ao qual o AF seja submetido, é sabido
que, as frações pteridina, p-aminobenzóico e glutamato, separadamente, não têm
atividade vitamínica (Akhtar et al., 1999; Guilland et al., 2009; Off et al., 2005;
USA, 1975). Assim, o decréscimo do conteúdo de AF decorrente do
processamento de alimentos ocasiona um decréscimo da atividade do folato
devido à formação de possíveis produtos de degradação inativos.
É sabido que o AF deva estar íntegro para que tenha sua atividade
biológica específica. Os dados disponíveis na literatura não apontam um potencial
tóxico dos produtos de degradação PABA, pABGA, PA e PCA do AF. Também
não foram encontrados dados na literatura sobre uma possível toxicidade dos
novos produtos de degradação XA, AHMP e pNBGA encontrados neste estudo.

2.3 Cinética de Degradação do AF

Processamento por Radiação
O processamento por radiação de uma solução aquosa de AF gerou
diversos produtos de degradação. Entretanto, as concentrações individuais dos
produtos de degradação encontrados não atingiu 10% da concentração inicial de
AF na solução não irradiada (100 µg/mL) (FIG. 39).
Compostos como o pABGA e o AHMP foram gerados em quantidades
muito pequenas, não alcançando uma concentração de 2,0 µg/mL (2% da
concentração inicial de AF) (FIG. 39).
Para a XA foi encontrado um resultado similar, alcançando apenas 3,70
µg/mL com altas doses de radiação ao redor de 5 kGy. Por outro lado, o pNBGA
mostrou um crescimento acentuado até uma dose de radiação de 1 kGy,
atingindo assim uma concentração final de pouco menos de 7,0 µg/mL (FIG. 39).
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FIGURA 39. Cinética de degradação do AF por irradiação e formação de produtos
de degradação (concentração de AF representado na escala à direita).

Tendo em vista estas curvas de cinética de degradação e formação de
novos compostos, pode-se propor uma série de hipóteses para o processo
degradativo do AF.
A presença do pABGA e PCA nas soluções de AF irradiadas propôs a
clivagem da ligação C9-N10 da molécula de AF. Entretanto, as quantidades de
PCA encontradas nas soluções de AF irradiadas são mínimas. A formação de
AHMP e XA propôs a ocorrência de dois possíveis mecanismos. No primeiro
mecanismo, ocorreu uma transformação do PCA com formação da XA. No
segundo mecanismo, ocorreu uma redução do PCA e formação do AHMP (Fig.
40).
O pABGA também foi detectado em pequenas quantidades, o que
sugeriu um mecanismo de reação similar. Isto vai ao encontro com quantidades
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crescentes de pNBGA nas soluções irradiadas, levando a crer que o pABGA
sofreu uma oxidação dando origem ao pNBGA (Fig. 40).

FIGURA 40. Esquema proposto para a radiodegradação do AF.

Processamento por Aquecimento em Estufa
O aquecimento em estufa de amostras de AF em pó a 200ºC acarretou
a formação de produtos de degradação diretamente proporcional ao tempo de
aquecimento. Um longo período de exposição (180 min) ocasionou a
decomposição quase completa do AF.
Assim como descrito para o tratamento com radiação ionizante, as
concentrações individuais dos produtos de degradação atingiram valores baixos,
menos de 5% da concentração inicial de AF controle (100 µg/mL) (FIG. 41).

89

FIGURA 41. Cinética de degradação do AF por aquecimento em estufa e
formação de produtos de degradação (concentração de AF representado na
escala à direita).

Diferentemente do processamento por radiação, as amostras de AF
foram submetidas ao processamento por calor na forma de pó. Assim, este
processo envolveu apenas um fenômeno físico de degradação da molécula do
AF.
Um aquecimento do AF em pó superior a 15 minutos promoveu a
clivagem da molécula de AF em diferentes posições, como exposto no possível
esquema de termodegradação do AF (FIG. 42): uma ruptura da ligação C9-N10,
originando o PCA e o pABGA; a perda da fração glutâmica, originando o PA; a
perda simultânea da fração glutâmica e da pterina, restando o PABA.
A presença de água no processamento por radiação favoreceu reações
oxidativas, diferentemente do processamento por aquecimento em estufa.
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A ausência de reações oxidativas decorrente da termodegradação do
AF não promoveu a oxidação do PCA com formação do AHMP e XA. O processo
oxidativo do pABGA também não ocorreu, logo não houve consequentemente a
formação de pNBGA. No caso do pABGA, ao que tudo indica, a partir de 45 min
de aquecimento ocorreu uma clivagem da ligação amídica entre o PABA e a
fração glutamato, contribuindo assim para o aumento da concentração de PABA.

FIGURA 42. Esquema proposto para a termodegradação do AF.
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Processamento em Forno Micro-ondas
O aquecimento de soluções aquosas de AF em forno micro-ondas
promoveu o aparecimento do pABGA e PABA como produtos de degradação
majoritários. Um tempo de aquecimento superior a 10 minutos promoveu uma
expressiva degradação do AF, gerando um aumento da concentração de pABGA
e PABA. Decorridos 25 minutos de aquecimento a concentração de PABA
alcançou 9,18 µg/mL (FIG. 43).

FIGURA 43. Cinética de degradação do AF por aquecimento em forno microondas e formação de produtos de degradação (concentração de AF representado
na escala à direita).

O processamento por micro-ondas promoveu a ruptura da ligação C9-N10
da molécula de AF, originando o pABGA. Ainda que as amostras de AF tenham
sido submetidas ao processamento por micro-ondas em solução, diferentemente
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da irradiação não ocorreu uma reação oxidativa do pABGA e formação de
pNBGA. No caso da irradiação, o efeito indireto dos produtos radiolíticos da água
poderia ter promovido este mecanismo (FIG. 44).
Sabendo que houve a clivagem entre C9-N10 era esperado encontrar o
PCA como produto de degradação também nas soluções de AF aquecidas em
micro-ondas. Provavelmente ocorreu uma degradação desse composto e
consequente formação de outros produtos de degradação.

FIGURA 44. Esquema proposto para a degradação do AF por micro-ondas.
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3. CONCLUSÕES

O processamento por radiação ionizante do AF em suspensão não
ocasionou um processo degradativo na molécula do AF.
O tratamento por irradiação, aquecimento em estufa e com forno microondas levou a uma importante degradação do AF em solução.
Foram encontrados diversos produtos de degradação decorrentes dos
três processamentos aplicados, a saber:
- foram encontrados os produtos de degradação PCA, PABA, pABGA
após a irradiação do AF;
- foram identificados três novos produtos de degradação decorrentes
do processamento por radiação ionizante: XA, AHMP e pNBGA;
- foram encontrados os produtos de degradação PCA, PABA, pABGA e
PA após o aquecimento em estufa a 200 °C;
- foram encontrados os produtos de degradação PABA e pABGA após
o aquecimento com forno micro-ondas;
- os novos produtos de degradação identificados não têm atividade
vitamínica uma vez que esta atividade biológica é encontrada apenas no AF
íntegro;
- a degradação do AF decorrente dos processamentos aplicados
ressalta a necessidade de constante avaliação dos níveis de fortificação de
alimentos para que quantidade suplementada da vitamina seja adequada.
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CAPÍTULO 3: DESENVOLVIMENTO DE UM MÉTODO DE EXTRAÇÃO POR
SOLVENTE PRESSURIZADO DE ÁCIDO FÓLICO EM FARINHAS DE TRIGO
FORTIFICADAS

Atualmente, devido ao número crescente de alimentos fortificados no
mercado e por causa da sua importância na saúde da população em geral,
métodos confiáveis e rápidos são necessários para a extração e quantificação do
AF em cereais fortificados.
O método microbiológico (MM) é o método padrão para a quantificação
de folatos e AF. Entretanto, além de levar muito tempo e requerer condições de
trabalho estéreis, é pouco específico uma vez que não distingue quais folatos são
dosados. Ainda assim, o MM é o único método oficialmente reconhecido para a
análise de folatos. Para isto é avaliada a resposta turbimétrica do crescimento
bacteriano de Lactobacillus rhamnosus ao conteúdo de folatos (Arcot & Shrestha,
2005). No entanto, além de demorado e trabalhoso, a resposta dos
microrganismos às diferentes formas de folato não é sempre a mesma. Uma
quebra enzimática é essencial antes da quantificação do folato poliglutamato e as
condições desta quebra precisam ser otimizadas para cada tipo de alimento
(Penteado, 2003).
Hoje em dia, os métodos que permitem diferenciar os diferentes
vitâmeros são a HPLC com detecção por fluorescência ou eletroquímica, ou
acoplada à espectrometria de massas (Rychlik, 2007). As aplicações de LC/MS
têm ganhado espaço especialmente usando ensaios de diluição isotópica para a
análise de folatos em alimentos. Estes ensaios são considerados mais precisos já
que o uso de padrões internos permitem corregir as perdas dos vitâmeros durante
o ʺclean-upʺ da amostra e as variações na eficiência de ionização devido as
interferências da matriz são compensadas (Pawlosky & Flanagan, 2001; Pawlosky
et al., 2003; Rychlik, 2003, 2004).
Ainda

que

diversos

métodos

tenham

sido

desenvolvidos

e

aperfeiçoados para a quantificação de folatos nos alimentos, a preparação de
amostras e métodos de extração tem recebido pouca atenção.
Usualmente, a extração de folatos é um processo que leva tempo e
envolve uma série de passos enzimáticos para liberar os folatos ligados às
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matrizes alimentícias e para deconjugar poliglutamil folatos para monofolatos ou
outras formas mais simples. Em cereais fortificados, não é necessária uma
extração enzimática uma vez que o AF é a forma de folato predominante já que
os cereais contêm baixos níveis de folatos nativos (Pfeiffer et al., 1997). Sendo
assim, uma simples extração sólido-líquida pode ser suficiente para recuperar
quantitativamente o AF fortificado.
Com relação às novas alternativas de técnicas de extração disponíveis,
podemos citar a Extração por Solvente Pressurizado (ESP), que tem recebido
atenção recentemente e ganhado ampla aceitação para a extração de compostos
orgânicos (Zhou et al., 2010). Esta técnica já foi utilizada para a extração de
compostos de vários materiais biológicos, como micotoxinas (Pallaroni et al.,
2003), saponinas (Chen et al., 2007), óleos (Dunford & Zhang, 2003; Freitas et al.,
2008), polifenóis (Salces et al., 2001) e lípidios (Toschi et al., 2003).
A

técnica

de

ESP

usa

pequenas

quantidades

de

solventes

convencionais à temperatura (40 a 200°C) e pressão (até 3000 psi) elevadas para
alcançar a extração quantitativa de amostras sólidas e semi-sólidas em um curto
tempo de extração (Coute et al., 1997; Macnaughton et al., 1997; Jansen et al.,
2006).
A utilização de solventes a temperatura e pressão elevadas permite a
obtenção de melhores rendimentos de extração por diferentes mecanismos:
-

uma melhor solubilidade dos analitos;

-

uma redução dos efeitos de matriz (forças de atração iônica, forças de
van der Waals, ligações hidrogênio, etc.);

-

uma diminuição da viscosidade do solvente.
Assim, temos uma melhor penetração e uma melhor difusão do

solvente dentro da matriz.
Neste estudo, o método de ESP foi usado pela primeira vez para a
extração de AF de farinhas de trigo fortificadas. A quantificação do AF foi
realizada por RP-HPLC. O conteúdo de AF foi determinado e comparado com os
resultados obtidos com uma extração solído-líquido (ESL) tradicional.
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1. MATERIAIS E MÉTODOS

1.1 Reagentes e Solventes

1.1.1 Reagentes
O AF e teofilina (TP) foram adquiridos na Sigma-Aldrich (Steinheim,
Alemanha). Hidrogenofosfato de dipotássio trihidratado foi adquirido da Carlo
Erba (Val de Reuil, França). Areia de Fontainebleau foi adquirida da VWR
(Leuven, Bélgica).

1.1.2 Solventes
A água foi purificada usando um sistema Synergy Milli-Q System
(Millipore, Molsheim, França). A acetonitrila (ACN) (Sigma-Aldrich, Steinheim,
Alemanha) foi de grau cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Todos os
outros reagentes foram de grau analítico. O ácido acético foi adquirido da Riedelde-Haen/Fluka (Seelze, Alemanha).

1.1.3 Soluções Estoque
Todas as amostras padrões de AF foram preparadas sob o abrigo da
luz para proteger o AF da degradação oxidativa. As soluções foram preparadas
como descrito mais abaixo na seção 1.5.

1.1.4 Amostras
Seis diferentes marcas de farinha de trigo brasileira fortificada com AF
foram adquiridas em diferentes supermercados da cidade de São Paulo de julho a
dezembro de 2010.
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1.2 Preparação in-house de Farinhas de Trigo Fortificadas
Farinhas de trigo não-fortificadas foram adquiridas no comércio
varejista de Strasbourg (França) em março de 2011 e serviram como amostras
branco. Estas foram fortificadas no laboratório com AF em uma concentração final
de 0,75 µg/g; 1,5 µg/g e 3,0 µg/g. A mistura foi realizada com um agitador
Turbula® T 2 F (Wab, Basel, Suíça) em uma velocidade de 72 rpm e com um
volume aproximado de 25% do recipiente. Inicialmente, 300 mg de AF foram
misturados a 200 g de farinha de trigo não-fortificada por 17 min, resultando assim
em uma concentração de 1.500 µg/g (farinha A). Em seguida, 10 g da farinha A
foram misturados com 90 g de farinha de trigo não-fortificada por 5 min,
resultando em uma concentração de 150 µg/g (farinha B). Finalmente, 1 g da
farinha B foi misturada com 99 g de farinha de trigo não-fortificada por 5 min,
resultando em uma concentração final de 1,5 µg/g. Similarmente, uma
concentração final de 0,75 µg/g e 3,0 µg/g foi feita misturando 0,5 g e 2,0 g da
farinha B com 99,5 g e 98,0 g de farinha de trigo não-fortificada por 5 min,
respectivamente. Todas as preparações foram realizadas em triplicata.

1.3 Extração do Ácido Fólico da Farinha de Trigo Fortificada

1.3.1 Extração Sólido/Líquido (ESL)
O protocolo de extração sólido/líquido foi adaptado de Alaburda et al.
(2008). Três gramas de farinha de trigo fortificada com AF foram extraídos com 30
mL de tampão fosfato 0,1 M pH 9. A mistura foi agitada por 30 min em agitador
rotacional a temperatura ambiente e em seguida centrifugada a 3.500 rpm por 15
min. O sobrenadante foi guardado e o ʺpelletʺ foi re-extraído por 3 vezes (total de
4 extrações) seguindo o mesmo procedimento. Cada sobrenadante foi filtrado
com membrana PVDF hidrofílica 0,22 µm (Millipore, Carrigtwohill, Irlanda) antes
da análise cromatográfica. As extrações foram realizadas em triplicata para cada
amostra individual de farinha de trigo.
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1.3.2 Extração por Solvente Pressurizado (ESP)
A

Extração

por

Solvente

Pressurizado

foi

realizada

em

um

equipamento Dionex PLE 350 (Dionex, Sunnyvale, CA, EUA). Três gramas de
farinha de trigo foram misturadas homogeneamente com 41 g de areia e
colocados dentro de uma célula de extração de aço inoxidável de 22 mL (L × Ø:
52 mm × 28 mm). Um volume de 50 µL de uma solução de TP (100 µg/mL) foi
adicionado a cada célula de extração. Um filtro de celulose foi colocado na saída
da célula de extração. O mesmo tampão fosfato previamente usado na ESL foi
empregado na ESP. Foi utilizada uma temperatura de extração de 40ºC
(temperatura mínima do equipamento). A pressão de extração foi de 10 MPa.
Cada etapa de extração compreendeu três ciclos com 3 min de tempo estático.
Após cada ciclo, a célula foi lavada com novo solvente de extração (20% do
volume da célula de extração). Finalmente, após o terceiro tempo estático, foi feita
a purga da célula de extração com um fluxo de nitrogênio (10 MPa por 60 s). O
tempo total de extração levou 15 min. A mesma amostra foi re-extraída 2 vezes
(sem acrescentar TP). Cada extrato (aproximadamente 30 mL) foi recuperado em
diferentes frascos e filtrados com membrana PVDF hidrofílica 0,22 µm (Millipore,
Carrigtwohill, Irlanda) antes da análise cromatográfica. As extrações foram
realizadas em triplicata para cada amostra individual de farinha de trigo.

1.4 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC)
As separações cromatográficas foram realizadas em cromatógrafo
líquido Beckmann Coulter System Gold HPLC system (Palo Alto, 163 CA, EUA)
equipado com módulo programável da bomba 126, injetor automático 508,
detector de arranjo de diodos 168 [DAD] UV-vis e software 32 Karat, versão 5.0.
Foi utilizada uma coluna analítica cromatrográfica Agilent Zorbax Eclipse XDBPhenyl (250 x 4,6 mm; tamanho de partícula de 5 µm) a 20ºC (±2ºC). Um
gradiente de eluição com acetonitrila e água acidificada com ácido acético (pH
2,8) foi utilizado. O fluxo foi de 1,0 mL/min. O gradiente utilizado está resumido na
TAB. 11. Um volume de injeção de 20 µL foi utilizado. A detecção foi realizada a
280 nm. A fim de controlar o sistema analítico, água (controle negativo) e solução
aquosa em tampão fosfato de AF (0,15 µg/mL) foram injetadas durante a análise
das amostras a cada 10 injeções. A identificação do AF foi feita pela comparação
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do tempo de retenção e do espectro de absorção UV com padrão de AF
(detecção DAD).

TABELA 11. Gradiente de eluição em cromatografia analítica (Método 5)
Tempo (min)

% ACN

% H2O (pH 2,8)

0

2

98

15

2

98

35

25

75

43

25

75

44

2

98

56

2
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1.5 Análise Quantitativa de AF em Farinhas de Trigo Fortificadas
A quantificação do AF foi realizada por padronização externa com
solução padrão de AF para o método ESL e por padronização interna com
solução padrão de AF e TP para o método ESP. Para ambas as padronizações,
uma solução padrão de AF (1.000 µg/mL) foi inicialmente preparada com tampão
fosfato 0,1 M pH 9,0 e então diluída para obter uma solução de concentração final
de 2 µg/mL. Esta última foi utilizada para preparar curva de calibração com seis
diferentes pontos, na faixa de 0,02 a 0,3 µg/mL. Na padronização interna, o
padrão interno TP foi adicionado em cada solução padrão de AF para obter uma
concentração final de 0,16 µg/mL. Todas as soluções de calibração padrão foram
preparadas sob o abrigo da luz e armazenadas em frascos âmbar para proteger o
AF da degradação oxidativa da luz.
O limite de detecção (LDD) foi definido como a menor concentração do
analito que apresentasse uma razão sinal/ruído (S/N) de 3. O limite de
quantificação (LDQ) foi definido como a menor concentração do analito que
apresentasse uma razão sinal/ruído (S/N) de 10.
As amostras de farinha de trigo foram analisadas em triplicata. As
concentrações de AF foram expressas em µg/g de farinha de trigo. Todos os
resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). Para a
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comparação das médias aritméticas, empregou-se o teste t de Student e o teste
de Tukey usando o software Statgraphics Plus para Windows. Adotou-se o nível
de significância de 5% de probabilidade (p<0,05).
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 Análise Cromatográfica
Muitos trabalhos publicados (Osseyi et. al, 1998; Alaburda et. al, 2008;
Cheung et. al, 2008; Patring et. al, 2009) utilizaram uma coluna cromatográfica
C18 para análise e quantificação de ácido fólico em cromatografia de fase
reversa.
No presente trabalho, foi testada igualmente uma coluna C18 e
também outros tipos de coluna, como amino (NH2), ciano (CN) e fenil.
Resumidamente, foram encontrados os seguintes resultados com as colunas
testadas:

- uma coluna analítica CN (Macherey-Nagel; 125 x 3,0 mm; tamanho
de partícula de 3 µm) não mostrou uma afinidade suficiente ao AF, sendo assim
eluído rapidamente;
- uma coluna analítica NH2 (Nucleosil 100-3 NH2; 125 x 4,6 mm;
tamanho de partícula de 3 µm) mostrou uma forte retenção ao AF, dificultando
sua liberação da fase estacionária;
- uma coluna analítica C18 (250 x 4,6 mm; tamanho de partícula de 5
µm, Hypersil Gold aQ, Thermo Scientific) apresentou valores de LDD e LDQ para
o AF 2 a 3 vezes maiores que aqueles obtidos com a coluna fenil;
- a coluna fenil mostrou valores de LDD e LDQ de 0,12 e 0,4 ng,
respectivamente, correspondente a 0,06 e 0,2 µg/g de farinha de trigo analisada.

Por isso, pode-se concluir que a coluna fenil de escolha, descrita na
seção 1.4, apresentou resultados superiores em termos de seletividade e
sensibilidade em relação ao AF, com boa resolução e retenção em relação às
outras. Por esta razão esta coluna cromatrográfica foi utilizada neste experimento
de quantificação do AF logo da ESL e ESP.
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A fim de testar a especificidade do método cromatográfico proposto
utilizando a coluna fenil, foram analisados os perfis cromatográficos de soluções
padrão de TP e de AF, extratos de farinha de trigo não-fortificada e extratos de
farinha de trigo fortificada, com e sem a adição de padrão interno TP (FIG. 45). As
soluções padrão de TP e AF apresentaram tempos de retenção de 30,4 e 26,6
min, respectivamente (FIG. 45A).

A análise do perfil cromatográfico de um extrato de farinha de trigo nãofortificada (FIG. 45B e B1) evidenciou a ausência de compostos que eluam com
tempos de retenção iguais ao AF e à TP. A análise do perfil cromatográfico de um
extrato de farinha de trigo fortificada e com adição do padrão interno TP (FIG.
45C), corroborou este fato uma vez que a TP e o AF se encaixaram naquelas
regiões anteriormente vazias do cromatograma. Assim, pode-se demonstrar a
especificade do método cromatográfico proposto.

Como proposto por Pfeiffer et al. (1997) e Patring et al. (2009), farinhas
de trigo não-fortificadas não apresentam AF naturalmente ou sua concentração é
inferior ao limite de detecção do método analítico. Os resultados deste estudo
confirmaram esta afirmação. A razão da escolha da TP como padrão interno será
abordada mais adiante na seção 2.3.
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FIGURA 45 – Perfil cromatográfico de soluções padrão de (A) AF e TP, (B)
extrato de farinha de trigo não fortificada sem padrão interno, (B1) zoom do perfil
cromatográfico de B compreendendo os tempos de retenção do AF e TP e (C)
extrato de farinha de trigo fortificada com adição do padrão interno TP.
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2.2 Validação dos Resultados
Referente à análise quantitativa, a linearidade das repostas dos
padrões de AF e TP foram avaliados. Duas curvas de calibração foram
construídas relacionando às áreas dos picos cromatográficos à concentração das
soluções padrão injetadas. A padronização interna com soluções padrão de AF e
TP mostrou uma equação da reta y = 1,2573x + 0,0236, onde y representa a
razão da área dos picos do AF e TP e x, a razão da concentração entre o AF e a
TP (r2 = 0.999). Igualmente, a padronização externa com soluções padrão de AF
mostrou uma curva de calibração linear (y = 73967x + 97,4, r2 = 0.999, onde y
representa a área do pico do AF e x, a concentração do AF). Independentemente
do uso de uma padronização externa ou interna, os coeficientes de correlação
obtidos (r2) são superiores a 0,99, demonstrando que curvas de calibração
lineares foram obtidas em toda a faixa de calibração testada. Os baixos valores
de LDD e LDQ (respectivamente, 0,12 e 0,4 ng) obtidos mostram igualmente que
o método cromatográfico é igualmente sensível.

2.3 Otimização da Extração por Solvente Pressurizado (ESP)
O método de extração por solvente pressurizado foi otimizado fazendo
uso de farinhas de trigo fortificadas in house. Contrariamente à ESP, a ESL foi
utilizada sem modificações por tratar-se de um método de extração tradicional e
serviu de modelo de comparação.
A fim de obter uma ESP eficiente, foi imperativo a otimização de
diversos parâmetros da extração, como solvente de extração, célula de extração,
temperatura, tempo de extração e número de ciclos de extração.

Solventes de extração
Em um primeiro momento, foi avaliado o uso de diferentes solventes de
extração. Tendo em vista que o AF não é solúvel em solventes orgânicos (por
exemplo, metanol e acetonitrila), estes solventes foram logo descartados. Água a
pH 7 também não foi o solvente de escolha uma vez que o AF necessita de um
pH ácido ou básico para solubilizar-se. O tampão fosfato foi escolhido como
solvente de extração em função da alta solubilidade do AF nesse solvente e sua
estabilidade nesta condição.
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Em relação à célula de extração, quanto maior o tamanho da célula de
extração, maior será o volume de solvente e a quantidade de amostra utilizada.
Percebeu-se que uma célula de extração de 22 mL de volume permitiu uma
melhor passagem do solvente de extração que uma célula de extração de 10 mL.
Ainda assim, a quantidade de amostra foi pequena (3 g).

Temperatura
Outro parâmetro importante durante o processo é a temperatura.
Geralmente a ESP utiliza altas temperaturas (100 a 200ºC) para obter um melhor
rendimento de extração dos compostos de interesse. Diferentes temperaturas de
extração (40 to 80ºC) foram investigadas. Neste trabalho, um incremento de
temperatura não acarretou um melhor rendimento de extração do AF.
Temperaturas superiores a 50ºC desencadearam uma forte agregação das
partículas de farinha de trigo e a formação de uma mistura compacta, gerando
pouco volume de extração e um extrato turvo e viscoso. Como resultado, o
aumento na temperatura de extração levou a uma dificuldade de filtração dos
extratos para a análise em HPLC. Este fato poderia ser explicado devido ao fato
da farinha de trigo conter partículas muito finas que sobre pressão podem aderirse fortemente entre si a temperaturas elevadas. Igualmente não foi recomendada
a utilização de uma temperatura inferior a 40ºC (temperatura mínima
termostatizada do equipamento) devido à variação sazonal da temperatura no
laboratório, comprometendo a repetabilidade dos experimentos.
Em

função

desta

obtenção

de

extratos

pouco

límpidos

foi

recomendável à utilização de um agente dispersante para ajudar no processo de
extração. Neste estudo, a areia foi utilizada como agente dispersante, a qual foi
misturada de forma homogênea à farinha de trigo. Esta mistura homogênea
apresentou vantagens em relação à disposição em sanduíche de uma camada de
agente dispersante seguida de uma camada de amostra e uma segunda camada
de agente dispersante. O uso de areia misturada homogeneamente à farinha de
trigo assegurou uma mistura porosa, facilitando o fluxo de solvente pela amostra
através da célula de extração e também permitiu reduzir o volume de solvente
utilizado durante a extração. Pallaroni et al. (2003) igualmente enfatizaram a
necessidade de um agente dispersante (terra de diatomácea) para minimizar a
obtenção de extratos turvos com temperaturas crescentes.
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Quantidade de ciclos de extração
Também foi investigado o número de ciclos de extração necessários
para alcançar uma extração total do AF. Para isso, os rendimentos foram
calculados logo de cada extração com os diferentes ciclos de extração testados.
Um único ciclo com tempo estático de 10 min, permitiu apenas a
recuperação de 70% do AF na primeira extração (FIG. 46). Neste caso foram
necessárias três extrações consecutivas da mesma célula de extração para a
extração completa do AF.
De igual maneira, o uso de dois ciclos com tempo estático de 5 min
também não permitiu uma extração completa do AF em um único passo de
extração (FIG. 46). Entretanto, diferentemente na condição anterior, conseguiu-se
em torno de 85% do AF na primeira extração, sendo necessárias ainda três
extrações consecutivas da mesma célula de extração para a extração completa
do AF.
O número de ciclos de extração ideal foi encontrado com um
procedimento de extração contendo três ciclos com 3 min tempo estático. Nesta
condição, assegurou-se uma recuperação total do AF em apenas uma única
extração (FIG. 46). Para isso, o volume de lavagem inicial foi dividido entre os 3
ciclos, introduzindo desta forma novo solvente durante o processo de extração,
permitindo um equilíbrio de extração favorável.
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FIGURA 46 – Porcentagem de recuperação do AF após a otimização da ESP.

Vale ressaltar que na ESP o volume de extração obtido é variável em
função de fatores como a amostra analisada, uso de agentes dispersantes,
tamanho da célula de extração, pressão de extração, etc. Assim, como o volume
de extração obtido foi em torno de 30 mL, foi utilizado um padrão interno para
quantificar o AF de maneira correta.
Pallaroni et al. (2003) também ressaltaram a necessidade do uso de
um padrão interno (zearalanona) para a quantificação da micotoxina zearalenona
em amostras de trigo e milho devido à variação do volume de solvente
recuperado pelo método ESP.
Neste estudo, o padrão interno utilizado foi a teofilina (TP). A TP foi
escolhida como padrão interno por apresentar estrutura química e espectro de
absorção máximo similares ao AF (FIG. 47). Além disso, a TP também
apresentou ótima solubilidade no tampão fosfato utilizado como solvente de
extração.
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FIGURA 47. Estrutura química e espectro UV do AF (A) versus estrutura química
e espectro UV da TP.
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Assim, a condição de trabalho otimizada para a ESP foi encontrada
uma célula de 22 mL, a qual foi preenchida com uma mistura homogênea de
farinha de trigo e areia. Um tampão fosfato foi utilizado como solvente de extração
e foi aplicada um a condição de extração compreendendo três ciclos com 3 min
de tempo estático a uma temperatura de 40ºC.

2.4 Comparação da ESP e da ESL
Uma vez que o método ESP foi otimizado, este foi comparado ao ESL
quanto ao rendimento de extração do AF de farinhas de trigo fortificadas in house.
O método tradicional de ESL foi utilizado com modificações (como descrito na
seção 1.3.1). A fim de comparar os métodos ESP e ESL foram utilizadas farinhas
de trigo fortificadas in house com três diferentes concentrações de AF (0,75; 1,5 e
3,0 µg/g).
Os resultados mostrados na TAB. 12 representam os valores de
recuperação de uma única extração pelo método de ESP e da soma de três
extrações do método ESL. Os valores de recuperação variaram na faixa de 92,7 a
101,0 %. Não houve diferença significativa (p≥0,05) nem entre os diferentes níveis
de fortificação para um mesmo método de extração nem entre os dois diferentes
métodos de extração testados (ESP e ESL), indicando que ambos os métodos de
extração são eficientes para extrair o AF de farinhas de trigo.
Da mesma maneira, ambos os métodos de extração mostraram baixos
valores de desvio padrão (DP) assim como baixos coeficientes de variação (na
faixa de 1,7 a 6,4%).
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TABELA 12 – Valores de rendimento do AF extraído por ESP e ESL de farinhas
de trigo fortificadas de referência.

Concentração

Método de

Concentração de

teórica de AF (µg/g)

Extração

AF (µg/g)

ESP

0,76 ± 0,01

101,0 ± 1,7

ESLa

0,73 ± 0,01

97,3 ± 2,0

ESP

1,51 ± 0,10

101,0 ± 6,4

ESLa

1,39 ± 0,06

92,7 ± 3,9

ESP

2,95 ± 0,05

98,3 ± 1,7

ESLa

2,93 ± 0,14

97,7 ± 5,5

0,75

1,5

3,0

Recuperação (%)

a

Valores expressos como média±desvio padrão (n = 3). Resultado de três ESL sucessivas.

Também foi comparado o número de extrações necessárias para a
extração total do AF usando os dois métodos de extração (ESL e ESP). Para isso,
foram realizadas extrações sucessivas da mesma célula de extração, no caso da
ESP, e do mesmo tubo de extração, no caso da ESL. Assim, percebeu-se que os
dois métodos de extração (ESL e ESP) apresentaram diferenças em relação à
quantidade de AF recuperadas logo da primeira extração.
O procedimento otimizado de ESP (três ciclos com 3 min tempo
estático) permitiu a extração do conteúdo total do AF logo da primeira extração
das amostras de farinha de trigo fortificada (FIG. 48A). Independentemente do
nível de fortificação da farinha de trigo (0,75; 1,5 ou 3,0 µg/g), obteve-se uma
extração total do AF. As quantidades obtidas do AF abaixo do LDQ na segunda
extração confirmam estes resultados.
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LDQ

LDQ

FIGURA 48 – Conteúdo de AF recuperado de extrações sucessivas de farinhas
de trigo fortificadas in house: (A) método ESP; (B) método ESL.

Analisando os resultados da ESL, uma, duas ou até mesmo três
extrações sólido/líquido sucessivas, cada uma com 30 mL de solvente, foram
necessárias para uma recuperação total do AF da farinha de trigo, dependendo
do nível de fortificação (FIG. 48B). Embora uma única extração sólido/líquido
recuperasse quase todo o AF de farinhas de trigo fortificadas com 0,75 µg/g de
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AF, foram necessárias três extrações sólido/líquido sucessivas para recuperar
todo o AF de farinhas de trigo fortificadas com 3,0 µg/g (FIG. 48B).
Gregory (1989) também sinalizou que um duplo procedimento de
extração (isto é, o resíduo da primeira extração é ressuspendido e centrifugado)
rendeu mais AF que um procedimento rotineiro de uma única extração. Assim, o
método ESL mostrou-se um procedimento de extração mais demorado, já que
dependendo do nível de fortificação da farinha de trigo foram necessárias até três
extrações consecutivas para esgotar o conteúdo de AF. Além disso, é importante
frisar que cada extrato sólido-líquido (primeira, segunda e terceira extração da
mesma amostra) teve que ser analisado individualmente em HPLC para
quantificação total do AF. O pooling dos três extratos sólido-líquido juntos
(primeira, segunda e terceira extração da mesma amostra) foi inviável, pois
acarretaria um fator de diluição de 3 vezes, o que poderia comprometer os valores
de LDD e LDQ. Ainda se isso fosse feito, seria imperativo o uso de um
procedimento de concentração (por exemplo, evaporação) que demoraria ainda
mais a análise uma vez que um tampão fosfato em solução aquosa foi
empregado.
Foi por esta razão, que contrariamente à ESP, o uso de um padrão
interno não foi utilizado para o método tradicional de ESL já que extrações
sucessivas foram necessárias para recuperar todo o AF das amostras de farinha
de trigo fortificadas. Devido à alta solubilidade da TP no tampão fosfato, toda a TP
seria extraída na primeira extração impossibilitando a quantificação do AF de
cada extração individual. Assim, uma padronização externa utilizando o AF como
padrão foi utilizada para o método de ESL.
Concluiu-se que a ESP apresentou vantagens em relação à ESL para a
extração do AF em farinhas de trigo fortificadas. Uma única extração ESP permitiu
a extração completa do AF independentemente do nível de fortificação da farinha
de trigo. Por outro lado, a ESL necessitou de extrações sucessivas das amostras
de farinha de trigo a fim de alcançar a exaustão completa do AF.
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2.5 Quantificação do AF em Farinhas de Trigo Fortificadas
Comerciais
Logo da validação e otimização dos dois métodos de extração, ESP e
ESL, em farinhas de trigo fortificadas de referência, foi feito um estudo com
amostras de farinha de trigo comercialmente disponíveis. Analisando os
resultados obtidos com o método de ESP, as quantidades de AF variaram de 1,66
a 3,23 µg/g das amostras de farinha de trigo comerciais (TAB. 13). Resultados
similares foram encontrados utilizando o método de ESL (1,60 a 3,25 µg/g) (TAB.
13).

TABELA 13 – Conteúdo de AF extraída por ESP e ESL de seis diferentes farinhas
de trigo fortificadas comerciais analisadas por HPLC.

Conteúdo de AF em farinhas de trigo comerciais (µg/g)
Método de
Extração

I

II

III

IV

V

VI

ESP

3,23±0,10 3,05±0,02 2,18±0,13 1,94±0,15 1,78±0,22 1,66±0,04

ESLa

3,24±0,36 3,25±0,16 2,32±0,14 1,88±0,13 1,84±0,20 1,60±0,10
a

Valores expressos como média ± desvio padrão (n = 3). Resultado de três ESL sucessivas.

Em todas as amostras de farinha de trigo comerciais analisadas, o
conteúdo expresso na embalagem foi excedido. Dentre as farinhas de trigo
fortificadas analisadas, duas amostras (I, II) apresentaram uma fortificação em
excesso superior em duas vezes o nível de fortificação obrigatória (1,50 µg/g)
estabelecidas pela (ANVISA) (Brasil, 2002) (TAB. 13). Este fato também foi
constatado nos estudos de Osseyi et al. (1998) e Rychlik (2003). Estes
constataram uma fortificação em excesso de produtos cereais fortificados e
sugeriram que este fato pode ser uma estratégia da indústria de alimentos a fim
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de garantir a concentração final estabelecida pela legislação e compensar uma
possível perda de AF durante o processo de fortificação e/ou durante o
processamento do alimento.

A Resolução RDC No. 269 (Brasil, 2005) preconiza a fortificação de
alimentos com vitaminas e minerais até 100% da ingestão diária de referência, o
que para o AF equivale a 2,40 µg/g. Como corroborado, algumas amostras de
farinha de trigo excederam este valor (TAB. 13). Ainda assim, é sabido e
documentado a nível mundial que os níveis recomendados de AF para fins de
fortificação são extremamente inferiores ao limite superior tolerável de ingestão de
1.000 µg por dia para adultos (SCF, 2000; Otten et al., 2006).

A comparação do conteúdo de AF (µg/g de farinha de trigo) encontrado
com ambos os métodos de extração (ESP e ESL) mostra que os dados são muito
consistentes (TAB. 13). Foi encontrada uma alta correlação (r2 = 0,9835) dos
resultados obtidos (FIG. 49) (p≥0,05).

FIGURA 49 – Correlação do conteúdo de AF extraído de farinhas de trigo
comerciais pelo método ESP e ESL.
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Os resultados para cada amostra comercial de farinha de trigo
fortificada obtidos com a ESP e ESL não mostraram diferença significativa
(p≥0,05) no conteúdo de AF quantificado. Para ambos os métodos foram
encontrados as mesmas quantidades de AF para cada uma das amostras
comerciais de farinha de trigo analisadas, mostrando que as duas técnicas de
extração obtêm resultados comparáveis.
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3. CONCLUSÕES

A determinação precisa do AF em alimentos fortificados, e em especial
em farinha de trigo fortificada, é importante para o cumprimento da legislação
vigente tendo em vista o interesse nutricional crescente deste elemento para a
população em geral. Assim, pode-se concluir que:

- o método de ESP é um método simples, automático, rápido e eficiente
para a extração de AF de farinhas de trigo fortificadas;
- a automatização da ESP permite a redução de mão-de-obra e
minimização de erros de manipulação, pois a operação consiste apenas da
preparação das células de extração;
- um volume mínimo de solvente de apenas 30 mL foi necessário para
a ESP, independentemente do nível de fortificação da farinha de trigo;
- os materiais de extração da ESP são reutilizáveis, assim poderia ser
feita uma economia na compra de consumíveis;
- um único procedimento ESP (15 min) foi suficiente para extrair todo o
AF de farinhas de trigo fortificadas;
-

a

ESL

envolveu

diversas

etapas

(extração,

centrifugação,

resuspensão) que retardaram o processo e a quantidade de solvente e
consumíveis utilizadas depende do nível de fortificação da farinha inicial;
- a ESP foi aplicada com sucesso a seis amostras comerciais de
farinha de trigo brasileiras;
- os resultados obtidos por ESP e ESL mostraram uma grande
consistência.
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CAPÍTULO 4: QUANTIFICAÇÃO DO ÁCIDO FÓLICO EM FARINHAS DE TRIGO
FORTIFICADAS IRRADIADAS E EM PÃES PRODUZIDOS COM FARINHAS DE
TRIGO FORTIFICADAS IRRADIADAS

1. MATERIAIS E MÉTODOS

1.1 Reagentes e Solventes

1.1.1 Reagentes
O

AF

foi

adquirido

da

Sigma-Aldrich

(Steinheim,

Alemanha).

Hidrogenofosfato de dipotássio trihidratado foi adquirido da Carlo Erba (Val de
Reuil, França). Areia de Fontainebleau foi adquirida da VWR (Leuven, Bélgica).

1.1.2 Solventes
A água foi purificada usando um sistema Synergy Milli-Q System
(Millipore, Molsheim, França). A acetonitrila (ACN) (Sigma-Aldrich, Steinheim,
Alemanha) foi de grau cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). Todos os
outros reagentes foram de grau analítico. O ácido acético foi adquirido da Riedelde-Haen/Fluka (Seelze, Alemanha).

1.1.3 Soluções estoque
Todas as amostras padrões de AF foram preparadas sob o abrigo da
luz para proteger o AF da degradação oxidativa. As soluções foram preparadas
como descrito no item 1.8.
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1.2 Preparação in-house de farinhas de trigo fortificadas
Farinhas de trigo não-fortificadas foram adquiridas no comércio
varejista de Strasbourg (França) em março de 2011 e serviram como amostras
branco. Estas foram fortificadas no laboratório com AF com uma concentração
final de aproximadamente 3,0 µg/g. As misturas foram realizadas como descrito
no item 1.2 do Capítulo 3 com um agitador Turbula® T 2 F (Wab, Basel, Suíça)

1.3 Titulação de Karl Fischer
A determinação de água pelo método de Karl Fischer foi realizada
utilizando um titulador TitroMatic KF 1S-2B (Crison, Barcelona, Espanha). Dois
gramas de farinha de trigo foram adicionadas em um volume final de 50 mL de
metanol e agitadas por 15 min a 50°C. Depois do res friamento até temperatura
ambiente e sedimentação da farinha de trigo, 3 mL do sobrenadante foram
utilizados para a titulação durante 5 min. Uma amostra controle de metanol puro
foi utilizada.

1.4 Processamento por Radiação Ionizante
As amostras de farinha de trigo fortificadas com AF e amostras de AF
em pó foram irradiadas com um acelerador de elétrons Van de Graaff E-beam, 2
MeV (Vivirad High Voltage, Handschuheim, França) com 100 µA de corrente, 20
cm de largura de feixe e taxa de dose de aproximadamente 2 kGy/s. As doses de
radiação aplicadas foram 0 (controle); 1,0; 3,0; 5,0; 7,0 e 10,0 kGy. As doses
absorvidas foram monitoradas com dosímetros radiocrômicos FWT 60.00 (Far
West Technology, Goleta, CA), previamente calibrados com dosímetros de
alanina (Aérial, Illkirch, França) (Kuntz et al., 1996). A uniformidade de dose foi de
aproximadamente 10% dentro da amostra e esta foi alcançada pelo uso de uma
lâmina de espalhamento de cobre de 100 µm de espessura (Kuntz et al., 1990).
Durante a irradiação, condições padrões de temperatura e pressão foram
utilizadas (25ºC e 0,1 MPa).
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1.5 Fabricação do pão
A fabricação de pães foi realizada automaticamente com o uso de uma
máquina de pão caseira (Moulinex Home Bread). Para a fabricação de um pão de
500 g foram utilizados os seguintes ingredientes: água (210 mL), sal (5,0 g),
farinha de trigo (360 g) e levedura (2,5 g). O programa de fabricação dos pães
levou um tempo total de 3 h 28 min e envolveu as seguintes etapas: mistura (5
min), repouso (5 min), segunda mistura (20 min), fermentação inicial (39 min),
terceira mistura (10 s), fermentação intermediária (30,5 min), quarta mistura (10
s), fermentação final (59,5 min), cocção (48 min). A temperatura máxima
alcançada na máquina de pão foi de 135°C. No final da cocção, os pães foram
imediatamente retirados da máquina e resfriados antes da pesagem. Os pães
foram embalados e armazenados ao abrigo da luz a temperatura ambiente. A
análise ocorreu no máximo no dia seguinte ao dia da preparação.

1.6 Moagem Criogênica
Fatias das amostras de pão foram colocadas dentro da cubeta do
moinho criogênico (6870 Freezer/Mill, Spex SamplePrep, Metuchen, EUA) cheia
de nitrogênio líquido. O método de criomoagem utilizado compreendeu três ciclos,
detalhados a seguir: 2 min de pré-congelamento dentro do nitrogênio líquido, 3
min de moagem e ainda 1 min de congelamento. Depois de moídas, as amostras
foram recuperadas na forma de pó fino, pesadas e armazenadas até o momento
da extração por ESP.
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1.7 Extração do AF de amostras de Farinha de Trigo Fortificada e
de Pães

1.7.1 Extração Sólido/Líquido (ESL)
O protocolo de extração sólido/líquido empregado foi idêntico ao
utilizado no Capítulo 3.

1.7.2 Extração por Solvente Pressurizado (ESP)
A Extração por Solvente Pressurizado foi realizada como descrito no
item 1.3.2 do Capítulo 3, com modificações. Três gramas de amostra (farinha de
trigo ou pão moído criogênicamente) foram misturadas homogeneamente com 41
g de areia e colocados dentro de uma célula de extração de aço inoxidável de 22
mL (L × Ø: 52 mm × 28 mm). Sabendo que a densidade do extrato era em torno
de 1 g/mL, o peso final do volume de extração foi levado em conta para os
cálculos de concentração. Um tampão fosfato 0,1 M pH 9,0 foi utilizado como
solvente de extração. A temperatura e pressão de extração foram 40ºC e 10 MPa,
respectivamente. Cada etapa de extração compreendeu três ciclos de 3 min de
tempo estático. Após cada ciclo, a célula foi lavada com novo solvente de
extração (20% do volume da célula de extração). Finalmente, após o terceiro
tempo estático, foi feita a purga da célula de extração com um fluxo de nitrogênio
(10 MPa por 60 s). O tempo total de extração levou 15 min. A mesma amostra foi
re-extraída 2 vezes. Cada extrato (aproximadamente 30 mL) foi recuperado em
diferentes frascos e filtrados com membrana PVDF hidrofílica 0,22 µm (Millipore,
Carrigtwohill, Irlanda) antes da análise cromatográfica. As extrações foram
realizadas em triplicata para cada amostra individual de farinha de trigo.
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1.8 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC)

As separações cromatográficas foram realizadas da mesma maneira
como descrito no Método 5 do item 1.4 do Capítulo 3.

1.8.1 Análise Quantitativa de AF em farinhas de trigo fortificadas
A quantificação do AF foi realizada por padronização externa com
solução padrão de AF. Para esta, uma solução padrão de AF (1000 µg/mL) foi
inicialmente preparada com tampão fosfato 0,1 M pH 9,0 e então diluída para
obter uma solução de concentração final de 2 µg/mL. Esta última foi utilizada para
preparar curva de calibração com seis diferentes pontos, na faixa de 0,02 a
0,3 µg/mL. Todas as soluções de calibração padrão foram preparadas sob o
abrigo da luz e armazenadas em frascos âmbar para proteger o AF da
degradação oxidativa da luz.
As amostras de farinha de trigo e de pão foram analisadas em
triplicata. As concentrações de AF foram expressas em µg/g de farinha de trigo.
Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP). Para a
comparação das médias aritméticas, empregou-se o teste ANOVA e o teste de
Tukey usando o software Statgraphics Plus para Windows. Adotou-se o nível de
significância de 5% de probabilidade (p<0,05).
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO

2.1 Efeito do processamento por Radiação Ionizante em amostras
de AF em pó e em amostras de farinhas de trigo fortificadas com AF
Tendo em vista que o processo de fortificação de farinhas envolveu a
adição do AF em pó, foi estudado inicialmente o efeito do processamento por
radiação na própria vitamina em sua forma sólida.
Logo após a irradiação, o AF em pó foi dissolvido em água com adição
de NaOH a uma concentração final de 0,1 mg/mL (pH 12) e quantificado por
HPLC (como descrito no Capítulo 1). Foi observada que a concentração do AF se
manteve constante em toda a faixa de doses de radiação utilizada (1,0 a
10,0 kGy) (p≥0,05).
Salvo raras exceções, a água é constituinte majoritário dos alimentos;
mesmo alimentos ditos secos, tais como farinha de trigo ou vegetais desidratados,
contem quantidades consideráveis de água.
Mesmo o AF disponível comercialmente (em pó) contem em média de
8,0 a 8,5% de hidratação (Temple et al., 1984). Entretanto, o teor de umidade de
8% não provocou uma radiosensibilidade no AF em pó. Como visto anteriormente
no capítulo 2, o AF solubilizado é extremamente radiosensível, com uma perda de
50% com doses de radiação inferiores a 1 kGy. Por outro lado, o AF em pó não é
sensível ao tratamento por radiação com doses de até 10 kGy.
As amostras de farinha de trigo fortificadas não-irradiadas e irradiadas
em toda a faixa de doses de radiação testadas também não apresentaram
diferença significativa em relação ao teor de AF antes e depois do processamento
por radiação (p≥0,05) (FIG. 50).
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FIGURA 50 – Porcentagem de recuperação do AF de amostras de farinhas de
trigo processadas por feixe de elétrons.

O conteúdo de água de amostras de farinha de trigo também foi
determinado, sendo em torno de 13% (m/m). Este resultado é consistente com
dados da literatura e depende do tipo de farinha de trigo (Souci, 2008). Não
obstante, o nível de hidratação das amostras de farinha de trigo não alterou a
radiosensibilidade do AF e seu teor nas amostras após o processamento por
radiação manteve constante.
Müller et al. (1996) observaram que a estabilidade dos folatos ao
processamento por radiação tem relação direta com o teor de umidade dos
alimentos. Amostras frescas de espinafre, couve e couve-de-Bruxelas irradiadas
com doses de 2,5; 5,0 e 10,0 kGy apresentaram uma perda mais acentuada de
folatos que as mesmas amostras desidratadas.
Galán et al. (2010), estudaram os efeitos do tratamento com feixe de
elétrons em hambúrgueres enriquecidos com AF e encontraram de 20 a 30% de
redução do conteúdo de AF logo de irradiação com uma dose de 2 kGy. Este fato
pode ser facilmente explicado pela elevada quantidade de água presente em
hambúrgueres, o que não é o caso das amostras de farinha de trigo.
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É evidente que a destruição sofrida por materiais secos como resultado
da irradiação é muito menor que naqueles materiais com teor de água mais
elevado, onde os efeitos indiretos da radiação são predominantes.
O principal interesse da irradiação de grãos, cereais e farinhas é a
desinfestação. Neste sentido, as doses requeridas são da ordem de 1 kGy ou
inferiores (Who, 1994; Hayashi et al., 1998). Assim, podemos concluir que o
processamento por radiação ionizante pode ser aplicado em cereais fortificados
como medida fitossanitária, sem comprometer o nível de fortificação do produto
estabelecido por lei.

2.3 Quantificação do AF em Pães Fabricados com Farinha de Trigo
Fortificada Irradiada
Neste estudo, foi utilizada uma máquina de pão para a fabricação
automatizada dos pães. Isto permitiu automatizar todas as etapas do processo
(mistura, fermentação e cocção), minimizando erros de manipulação.
Geralmente, a cocção de pães é feita em fornos com uma temperatura
média de 200°C durante 25-27 min (Calvel, 1987). Na máquina de pão utilizada, a
temperatura máxima foi de 135°C na lateral da cuba de mistura e cocção e de
98°C no interior do pão. Entretanto, o tempo de coc ção mais longo (48 min) foi
utilizado.
O uso da moagem criogênica de fatias dos pães permitiu a obtenção
de um pó fino e homogêneo. As fatias de pão não apresentaram uma variação de
peso antes e depois do processo de criomoagem.
O conteúdo de AF nos pães foi calculado como a porcentagem de
recuperação do AF baseado na concentração inicial presente na farinha de trigo
fortificada. Esta porcentagem de recuperação foi utillizada para avaliar a
degradação do AF antes e depois da fabricação do pão. Antes da fabricação, o
conteúdo de AF na farinha de trigo fortificada foi normalizado a 100% e os valores
de porcentagem de recuperação foram baseados nesta concentração inicial.
Observou-se que o processo de fabricação do pão promoveu uma
degradação no conteúdo do AF inicial (p<0,05). As amostras de pão
apresentaram um queda acentuada no teor de AF, representando uma perda de
entre 24% (amostra de pão preparada com farinha de trigo irradiada com dose de
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1 kGy) e 57% (amostra de pão preparada com farinha de trigo irradiada com dose
de 5 kGy) (FIG. 51).

FIGURA 51 – Porcentagem de recuperação do AF de amostras de farinhas de
trigo irradiadas e pães preparados com farinha de trigo irradiada.

A fim de verificar se a diminuição do teor de AF nas amostras de pão
preparadas com farinha de trigo fortificada não foi decorrente de uma ESP
incompleta do pão, a ESL foi utilizada como método de comparação. Os
resultados obtidos por ESP e ESL corroboraram a queda significativa do teor de
AF nas amostras de pão, sendo os dois métodos consistentes (FIG. 52). Assim, a
ESP poderia ser igualmente aplicada para a extração de AF de amostras de pão
preparados com farinha de trigo fortificada.
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FIGURA 52. Comparação dos resultados de porcentagem de recuperação do AF
de amostras de farinha de trigo fortificada e de pão preparado com farinha de trigo
fortificada.

No capítulo 2, foi mostrado o alto poder de degradação do aquecimento
a 200°C na molécula de AF em pó. A fim de compreend er a influência da
temperatura de cocção neste experimento em particular, amostras de AF em pó
foram aquecidas dentro da cuba da máquina de pão. Para isso, quantidades
precisas de AF acondicionadas em recipientes de vidro foram aquecidas por igual
período de tempo (48 min) à cocção do pão propriamente dita. Após o
aquecimento, a amostra foi resfriada, solubilizada em água com adição de NaOH
(0,1 mg/mL, pH 12) e analisada por HPLC, como ilustra o perfil cromatográfico na
FIG. 53.
Notou-se que o aquecimento do AF na cuba da máquina de pão
ocasionou uma ligeira degradação transcorridos os 48 min de tratamento térmico
(FIG. 53). Foi encontrado um produto de degradação majoritário com tempo de
retenção de 18,5 min. A suspeita de que este pico cromatográfico se tratasse do
pABGA foi confirmada com a injeção de uma solução padrão deste composto
(10 µg/mL). Esta hipótese foi confirmada pela coerência de tr e espectro UV deste
produto de degradação e da solução padrão de pABGA.
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FIGURA 53 – Efeito do aquecimento do AF em pó dentro da cuba da máquina de
pão: AF controle (A); AF aquecido por 48 min (B); zoom do cromatrograma B (C);
zoom de cromatograma de pABGA (D).

Vale ressaltar que diferentemente deste ensaio, na fabricação de pão
há uma quantidade considerável de água, o que pode potencializar ainda mais o
processo de ruptura da molécula de AF. Uma degradação deste tipo pode ter
ocorrido durante o processo de fabricação do pão o que explicaria a perda
acentuada de AF durante o processo. Assim, associada à perda de AF durante a
fabricação de pão haveria a formação de pABGA, um produto de degradação sem
atividade vitamínica.

Os resultados encontrados em relação à perda do AF durante o
processo de fabricação de pão vão ao encontro com outros trabalhos. Gujska et
al. (2005) também notaram um decaimento do AF em pães preparados com
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farinha de trigo e farinha de centeio fortificadas. Eles apontaram que as perdas
variaram de 12 a 21%, dependendo do processo de panificação empregado. De
maneira similar, Anderson et al. (2010) também verificaram uma degradação
térmica do AF durante a etapa de cocção do pão, com uma perda de entre 21,9%
e 32,1%.
Tendo em vista que a irradiação não alterou o conteúdo do AF
presente em farinhas de trigo fortificadas, pudemos concluir que não houve um
efeito combinado do processamento por irradiação e fabricação do pão. Assim, a
perda do conteúdo de AF nas amostras de farinhas de trigo deveu-se
exclusivamente à fabricação do pão e em especial à etapa de cocção.
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3. CONCLUSÕES

A legislação brasileira estabelece a fortificação compulsória de farinha
de trigo e milho com AF. Tão importante que conhecer o conteúdo de AF neste
ingrediente alimentício é entender o efeito do processamento de alimentos e
fundamentalmente da preparação de alimentos na conservação da vitamina
adicionada. Assim, pode-se concluir que:

- a irradiação de amostras de farinha de trigo fortificada não alterou o
teor de AF na faixa de dose de radiação de 1,0 a 10,0 kGy;
- o processamento por radiação ionizante poderia ser aplicado em
cereais fortificados com AF como medida fitossanitária, não comprometendo o
nível de fortificação do produto final;
- a extração por solvente pressurizado foi aplicada com sucesso para a
extração de AF em amostras de pães preparados com farinha de trigo fortificada;
- a fabricação de pão promoveu uma redução acentuada no teor de AF
do produto final;
- o tratamento térmico do AF em pó nas condições deste ensaio
promoveu uma degradação do AF e formação do produto de degradação pABGA,
sem atividade vitamínica.
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CONCLUSÕES GERAIS

Os processamentos por radiação ionizante, aquecimento em estufa
(200°C) e aquecimento em forno micro-ondas promover am uma degradação
importante do AF.
No processo degradativo do AF decorrente do processo de irradiação,
os parâmetros condição de solubilização, pH e atmosfera influenciaram sua
radiosensibilidade. A degradação do AF foi proporcional à dose de radiação
aplicada e solubilização da amostra.
O processo degradativo do AF decorrente do tratamento térmico em
estufa e forno micro-ondas foi proporcional ao tempo do processamento.
Os três tratamentos ocasionaram uma importante ruptura da molécula
de AF e formação de produtos de degradação majoritários, a saber: PCA, PABA,
pABGA e PA.
A irradiação com feixe elétrons de uma solução de AF promoveu o
aparecimento de três novos produtos de degradação: XA, AHMP e pNBGA.
O AF só tem atividade vitamínica na sua forma íntegra, logo os novos
produtos de degradação identificados não têm esta atividade biológica.
O conhecimento sobre a degradação do AF decorrente do tratamento
de alimentos permite predizer danos que podem ocorrer na molécula, ressaltando
a necessidade de constante avaliação dos níveis de fortificação de alimentos para
que quantidade suplementada da vitamina seja adequada.
A fortificação de alimentos com AF ressalta a necessidade de métodos
de extração e quantificação rápidos e confiáveis. Neste trabalho, o método de
extração por solvente pressurizado foi otimizado para a extração completa do AF
de amostras de farinha de trigo fortificada em apenas 15 minutos.
A esta redução do tempo de extração soma-se uma redução
considerável de volume de solvente utilizado (apenas 30 mL) e a economia na
compra de consumíveis.
A irradiação de farinha de trigo fortificada com AF não alterou o teor de
AF na faixa de dose de radiação de 1,0 a 10,0 kGy.
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O processamento por radiação ionizante poderia ser aplicado em
cereais fortificados com AF como medida fitossanitária, não comprometendo o
nível de fortificação do produto final.
A extração por solvente pressurizado foi aplicada com sucesso para a
extração de AF em amostras de pães preparados com farinha de trigo fortificada.
O processo de fabricação de pão promoveu uma redução acentuada
no teor de AF do produto final e formação do produto de degradação pABGA, sem
atividade vitamínica.
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