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IDENTIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO VIA TÉCNICAS 
CROMATOGRÁFICAS DE ÁCIDOS GRAXOS  COM 

POTENCIAL FARMACOLÓGICO EM FRUTOS AMAZÔNICOS  
 

ALEXANDRE EDUARDO DE SOUZA DA SILVA 
 

RESUMO 
 

A região amazônica apresenta grande quantidade de plantas perenes, com 

particular relevância para as espécies frutíferas.  Os frutos amazônicos são 

conhecidos pelo seu grande potencial energético e são usados como fonte de 

alimento nas grandes regiões do país.  Dentre esses frutos, destaca-se o açaí, fruto 

do açaizeiro (Euterpe oleracea Martius), a copaíba (Copaifera officinalis L.) e a 

castanha do Pará (Bertholletia excelsa).  Esses frutos são importantes para o 

desenvolvimento agroindustrial da região amazônica. Os mesmos contêm na sua 

composição proteínas, fibras e ácidos graxos.  Os frutos possuem ácidos graxos 

são usados na área farmacêutica, com finalidade clínica e dermatológica. O projeto 

tem como objetivo apresentar técnicas analíticas de caracterização e quantificação 

dos ácidos graxos presente  na composição oleosa dos frutos e descrever a ação 

farmacológica.  Esses ácidos são o oléico, linoleico e palmítico.  As técnicas 

analíticas com características de quantificação deverão gerar informações 

confiáveis e interpretáveis sobre a amostra, sendo o critério de avaliação 

denominado validação.  A validação foi estudada neste trabalho, visando ter 

confiabilidade e reprodutibilidade nos resultados.  Os processos analíticos com 

características de identificação e quantificação aplicados nesse projeto são: a 

cromatografia a gás acoplada a espectrometria de massas (CG/MS), a 

espectrometria de massas Tanden (MS/MS) e cromatografia líquida de alta 

eficiência com detector ultra violeta (HPLC/UV).  Os resultados demonstram que os 

três frutos amazônicos comtem ácidos oléico, linoleico e palmítico em proporções 

diferentes potencializando seu uso em aplicações farmacêuticas, específicamente 

em tratamentos dermatológicos.  
 



 

 
 

IDENTIFICATION AND TECHNIQUES VIA 
CHROMATOGRAPHIC QUANTIFICATION OF FATTY ACID IN 

FRUIT WITH POTENTIAL PHARMACOLOGICAL AMAZON 
 

ALEXANDRE EDUARDO DE SOUZA DA SILVA 
 

ABSTRACT 
 

The Amazon region presents a great amount of perennial plants, with 

particular relevance to the fruit species. The Amazonian fruits are known for their 

high energy potential and are used as a food source in large regions of the country. 

Among these fruits, there is acai, the fruit of the açai palm (Euterpe oleracea 

Martius), copaiba (Copaifera officinalis L.) and Brazil nut (Bertholletia excelsa). 

These fruits are important for agro-industrial development in the Amazon region. 

They contain in their composition of protein, fiber and fatty acids. The fruits are fatty 

acids are used in the pharmaceutical field, with clinical and dermatological purposes. 

The project aims to provide analytical techniques for characterization and 

quantification of fatty acids present in the composition of the oily fruits and describe 

the pharmacological action. These acids are oleic, linoleic and palmitic acids. 

Analytical techniques for quantifying characteristics should generate reliable and 

interpretable information about the sample, and the evaluation criteria called 

validation. The validation was studied in this work, aiming to have reliability and 

reproducibility of the results. The analytical procedures to identify and quantify 

features implemented in this project are: a gas chromatography-mass spectrometry 

(GC / MS), Tanden mass spectrometry (MS / MS) and high performance liquid 

chromatography with UV detector (HPLC / UV). The results show that the three 

Amazon fruits did contain oleic, linoleic and palmitic acids at different increasing its 

use in pharmaceutical applications, specifically in dermatological treatments. 

 
 
 
 



 

 
 

SUMÁRIO  
 

1. INTRODUÇÃO.........................................................................................................9 

1.1 Açaí .......................................................................................................................9 

1.2 Copaíba.................................................................................................................10 

1.3 Castanha do Pará.................................................................................................12  

1.4 Importância dos ácidos graxos.............................................................................13 

1.5  Farmacologia dos ácidos graxos.........................................................................15 

2. OBJETIVO..............................................................................................................22 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA...................................................................................23 

3.1 Extração...............................................................................................................23 

          3.1.1 Extração líquido-líquido...........................................................................23 

3.2 Esterificação dos ácidos graxos...........................................................................24 

          3.2.1 Catálise básica........................................................................................25 

          3.2.2 Catálise ácida..........................................................................................27 

3.3 Detecção e quantificação via CG/ITMS.............................................................. 29 

3.4 Modos de ionização e aquisição de dados no CG/ITMS.................................... 30 

 3.4.1 Ionização por impacto de elétrons.........................................................30 

 3.4.2 Ionização química ................................................................................ 31 

3.5  Métodos analíticos via GC/MS........................................................................... 32 

3.6 Espectrômetria de massas...................................................................................33  

          3.6.1 Princípio do MS/MS................................................................................33 

       3.6.2 Ionização por electrospray......................................................................34 

3.7 Cromatografia líquida de alta precisão – HPLC..................................................36   

           3.7.1 Reservatório Fase Móvel......................................................................37 

 3.7.2 Bombas.................................................................................................37 

 3.7.3 Programação Fase Móvel.....................................................................38 

 3.7.4 Sistema Injeção amostra......................................................................39 

 3.7.5 Colunas.................................................................................................39  

           3.7.6 Detectores............................................................................................40  

3.8 Validação Analítica ............................................................................................41 

           3.8.1 Critérios de ensaio de conformidade....................................................43 

 3.8.1.1 Especificidade/Seletividade...............................................................43 

 3.8.1.2 Linearidade........................................................................................44 



 

 
 

 3.8.1.3 Intervalo..............................................................................................44 

 3.8.1.4 Precisão..............................................................................................45 

 3.8.1.5 Limite de Detecção (LOD)..................................................................46  

           3.8.1.6 Limite de Quantificação (LOQ) ..........................................................47 

 3.8.1.7 Exatidão..............................................................................................48 

           3.8.1.7.1 Fármaco...........................................................................................48 

           3.8.1.7.2 Forma Farmacêutica.........................................................................48 

           3.8.1.7.3 Impurezas.........................................................................................49 

 3.8.1.8 Robustez.............................................................................................49 

4. METODOLOGIA....................................................................................................51 
4.1 Ensaio analítico no CG/MS..................................................................................51 

4.2 Ensaio analítico no espectrofotômetro de massa................................................52 

          4.2.1 Materiais.................................................................................................52 

       4.2.2 Procedimento experimental....................................................................52 

4.3  Ensaio analítico no HPLC...................................................................................53 

         4.3.1 Materiais..................................................................................................53 

         4.3.2 Procedimento experimental.....................................................................53 

5. RESULTADOS......................................................................................................57 
5.1 Resultado do ensaio no CG/MS..........................................................................57 

5.2 Resultado do ensaio no MS/MS..........................................................................59 

5.3 Resultado do ensaio no CLAE/UV.......................................................................61 

      5.3.1 Linearidade..............................................................................................61 

      5.3.2 Seletividade.............................................................................................66 

      5.3.3 Precisão...................................................................................................71 

6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS.......................................................................73 

7. CONCLUSÃO ......................................................................................................75 

8. BIBLIOGRAFIA.....................................................................................................76 
 

 

 



 

 
 

 
 

Lista de Tabela 
 

Tabela 1: Composição percentual comparativa de ácidos graxos presente nos óleos 

de açaí, óleo de abacate e óleo de oliva...................................................................10      

Tabela 2: Composição percentual dos ácidos graxos no óleo de copaíba...............11  

Tabela 3: Composição percentual dos ácidos graxos no óleo da  castanha do 

Pará...........................................................................................................................12 

Tabela 4: Classificação dos testes, segundo sua finalidade.....................................42 

Tabela 5: Testes analíticos à serem realizados, de acordo com a categoria............42 

Tabela 6: Limites percentuais do teor do analito que devem estar contidos no intervalo 
de linearidade para alguns métodos analiticos..........................................................45 
Tabela 7: Fatores que devem ser considerados na determinação da robustez do 
método analítico.........................................................................................................50 
Tabela 8: Concentração da curva de linearidade dos ativos......................................55 
Tabela 9: Preparo do diluente, padrão e amostra......................................................55 
Tabela 10: Preparo das amostras para precisão.......................................................56 
Tabela 11: Dados das curvas de linearidade dos ativos...........................................61 
Tabela 12: Dados da regressão linear do ácido oléico..............................................63 
Tabela 13: Dados da regressão linear do ácido linoléico..........................................64 

Tabela 14: Dados da regressão linear do ácido palmítico........................................65 

Tabela 15: Resultados da precisão  do óleo de açaí................................................71 

Tabela 16: Resultados da precisão  do óleo de copaíba..........................................71 

Tabela 17. Resultados da precisão  do óleo de castanha do pará...........................72 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Lista de Figura 
 

Figura 1: Estruturas moleculares dos ácidos:  A) oléico ; B) linoleico e C) 
palmítico..................................................................................................................14 
Figura 2 - Esquema que representa matriz lipídica intercelular – via transcelular, e 
via da matriz lipídica entre os corneócitos – via intercelular...................................16  

Figura 3 - Esquema que representa as vias de permeação do fármaco através do 
estrato córneo.........................................................................................................17 
Figura 4 - Esquema que representa os locais de ação dos promotores de 
permeação nos lipídios intercelulares do estrato córneo........................................19 

   Figura 5.Esquema da síntese de ácidos graxosomega 3 e 6.................................21 

Figura 6: Sistema do aparato de um aparelho de extração líquido-líquido.............23 
Figura 7: Aparato GC/ITMS compreendendo o cromatógrafo a gás, linha de 
transferência e espectrômetro de massa de armadilha iônica................................29   
Figura 8.  Esquema de análise em espectrômetro de massas do tipo triplo 
quadrupolo..............................................................................................................33 
Figura 9.  Esquema de um espectrômetro de massas em tandem API 4000TM

Figura 10. Sistema esquematizado de uma cromatografia líquida – HPLC...........36 

 da 
Applied Biosystems com ionização por electrospray (figura sem escala)..............35 

Figura 11. Cromatograma do perfil de uma amostra de açaí por CG/MS..............58 

Figura 12. Espectro de uma amostra de açaí.........................................................58 

Figura 13. Espectro de massa do ácido oléico.......................................................59 

Figura 14. Espectro de massa do ácido linoléico...................................................60 

Figura 15. Espectro de massa do ácido palmítico..................................................60 

Figura 16. Cromatograma dos ativos oleico e linoléico em 205nm........................61 

Figura 17. Cromatograma do ativo palmítico em 232nm........................................62 

Figura 18. Curva de linearidade do ativo ácido oléico............................................62 

Figura 19. Gráfico residual do ativo ácido oléico....................................................63 

Figura 20. Curva de linearidade do ativo ácido linoleico.........................................63 

Figura 21. Gráfico residual do ativo ácido linoléico.................................................64 

Figura 22. Curva de linearidade do ativo ácido palmítico.......................................64 

Figura 23. Gráfico residual do ativo ácido palmítico...............................................65 

Figura 24. Cromatograma do diluente em 205nm..................................................66 

Figura 25. Cromatograma do  diluente em 232nm.................................................66 

Figura 26. Cromatograma dos ativos oleico e linoléico em 205nm........................67 



 

 
 

Figura 27. Cromatograma do ativo palmítico em 232nm........................................67 

Figura 28. Cromatograma do óleo de açaí em 205nm...........................................68 

Figura 29. Cromatograma do óleo de açaí em 232nm...........................................68 

Figura 30. Cromatograma do óleo de copaíba em 205nm.....................................69 

Figura 31. Cromatograma do óleo de copaíba em 232nm.....................................69 

Figura 32. Cromatograma do óleo de castanha do pará em 205nm......................70 

Figura 33. Cromatograma do óleo de castanha do pará em 232nm......................70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

1 INTRODUÇÃO 

Os frutos amazônicos são geralmente conhecidos pela sua riqueza 

alimentar, porém não é somente na alimentação que esses frutos encontram sua 

importância, na sua composição química possuem substâncias que tem aplicação 

na área farmacêutica, especificamente clínica e dermatológica, sendo de interesse 

industrial a caracterização química dos seus constituentes, específicamente os 

ácidos graxos. 

Dentre as espécies, serão estudados no presente trabalho o Açaí, a 

Copaíba e a Castanha do Pará.  Estes frutos foram escolhidos para o estudo já 

que segundo a literatura são os que possuem maior teor de ácidos graxos, 

compostos químicos muitos utilizados pela indústria farmacêutica no tratamento 

dermatológico [OLIVEIRA et al,1995]. 

 

1.1 AÇAÍ 

 O açaí, fruto do açaizeiro (Euterpe oleracea Martius), é importante para o 

desenvolvimento agroindustrial da região amazônica.  A produção de açaí, na 

microrregião de Belém, ocorre em todos os meses do ano, porém concentra-se no 

segundo semestre, principalmente entre os meses de setembro e dezembro.  Esse 

fruto contém lipídios, proteínas, fibras e antocianinas.  Seu consumo na região 

Norte do Brasil se faz, em geral, combinado com outros alimentos regionais ou, 

ainda, na forma de sorvetes, cremes, mingaus, geléias e licores.  No Sudeste, o 

açaí é consumido de forma distinta da praticada na região Norte, pois o objetivo 

dos consumidores é a ingestão de um alimento energético e nutricionalmente 

completo.  Para essa finalidade são adicionados ao açaí cereais, frutas e 

carboidratos de assimilação rápida para compensar sua deficiência em açúcares 

simples [NOGUEIRA, 1995].  Segundo Rogez [ROGEZ, 2000], o óleo de açaí, da 

mesma forma que o óleo de oliva e abacate, é rico em ácidos graxos 

monoinsaturados e poliinsaturados, 60 e 14% respectivamente.  Os óleos de oliva 

e abacate, por suas características químicas relacionadas com a respectiva 

composição em matéria insaponificável, são utilizados tanto para consumo in 
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natura quanto na indústria de cosméticos.  Esses produtos conquistaram uma fatia 

nobre do mercado e são, em geral, comercializados com um valor superior ao dos 

demais óleos vegetais.  Diferentemente do óleo de abacate, que já foi avaliado 

para diferentes variedades cultivadas no Brasil [SZPIZ, 1987], a caracterização do 

óleo de açaí carece de mais estudos.  A tabela 1 é apresentada a composição em 

porcentagem, dos ácidos graxos nos óleos de oliva, açaí e abacate. 

Tabela 1 - Composição percentual comparativa de ácidos graxos presente nos óleos de açaí, óleo 

de abacate e óleo de oliva [SZPIZ, 1987]. 

 

Ácidos Graxos Oleo de Oliva Óleo de açaí Óleo de 

abacate 

C16:0 Palmítico 7,5 – 20 % 22,0 % 28,1 % 

C16:1 Palmitoléico 0,3 – 3,5 % 2,0 % 9,1 % 

C18:0 Esteárico 0,5 – 5,0 % 2,0% 0,8 % 

C18:1 Oléico 55 – 83 % 60,0 % 45,7 % 

C18:2 Linoléico 3,5 – 21 % 12,0 % 0,8 % 

C18:3 Linolênico 0,9 % Traços 0,8 % 

C20:0 Araquídico 0,6 % 2,5 % Não 

detectado 

 

 

1.2 COPAÍBA 

Estas são conhecidas popularmente como “copaíba”, “copaibeiras”, pau 

d’óleo” entre outros nomes, pertencem ao gênero Copaifera (Leguminosae – 

Caesalpinioideae) e são encontradas na Amazônia. 

As espécies desse gênero podem ser arbustos ou árvores que chegam a 

atingir até cerca de quarenta metros de altura e são fornecedoras de madeira e 

óleo-resina, os produtos são extraídos de seu tronco e explorados em níveis 

comercial e industrial.  A madeira é utilizada na produção de compensados e o 

óleo-resina é empregado na medicina popular como antiinflamatório e 

antibactericida.  
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Veiga Junior & Pinto [Veiga Junior & Pinto, 2002],  comentaram que apesar 

da extensa literatura sobre os óleos-resina de Copaifera, poucos são os artigos 

nos quais é encontrada a identificação botânica da espécie estudada.  Assim, se 

torna impossível proceder uma comparação entre os diversos resultados, visto que 

os dados químicos encontrados em uma espécie podem ser completamente 

diferentes em outra, como se pode verificar nos trabalhos realizados por Maia et 

al. [MAIA et al, 2001] e Cascon & Gilbert [Cascon & Gilbert, 2000], que 

demonstraram existir diferenças nas características químicas do óleo proveniente 

de diferentes espécies e até mesmo no âmbito de uma mesma espécie. Segundo 

Cascon & Gilbert [Cascon & Gilbert, 2000], é necessário, antes se conhecer a 

variabilidade da composição química inter específica da Copaifera, para só depois 

utilizar o óleo-resina como matéria prima para medicamentos e cosméticos.  

Segundo Langenhein [Langenhein, 2003], a variação na composição química do 

óleo-resina de Copaifera pode influenciar a ação farmacológica e a toxidez dos 

produtos que o utilizam em suas composições, podendo comprometer o controle 

de qualidade.  Apesar dos vários estudos sobre a taxonomia do gênero Copaifera 

realizados ao longo de quase três séculos, ainda existiam dificuldades para 

reconhecer as espécies que ocorrem na Amazônia brasileira devido à carência de 

informações de campo sobre a variação de características morfológicas e a 

ausência de ilustrações demonstrativas dos caracteres-chave. A tabela 2 

apresenta a composição de ácidos graxos no óleo de copaíba segundo Maia et al. 

[MAIA et al, 1978]. 
 

Tabela 2: Composição percentual dos ácidos graxos no óleo de copaíba [MAIA et al, 1978]. 

 

Ácidos graxos (%) 

 

Araquídico 

 

1,1 % 

Paltímico 24,9 % 

Oléico 35,3 % 

Linoléico 35,7 % 

Beênico 3,0 % 
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1.3 CASTANHA DO PARÁ 

A amêndoa de Castanha do Pará (Bertholletia excelsa H.B.K.) 

Lecythidaceae é uma espécie reconhecida pelos seus elevados teores de selênio 

[ESCRICHE et al, 2000] e a presença das vitaminas A, C e E sendo relatados na 

literatura por seus potenciais antioxidantes, contra doenças relacionadas aos 

radicais livres: artrite, catarata, inflamações crônicas e cardiopatias.  A formação 

dos radicais livres ocorre via ação catalítica de enzimas durante o metabolismo 

celular ou por exposição à radiação, tendo como principais locais de formação: 

membrana plasmática, citoplasma e mitocôndrias.  Os profissionais de saúde que 

realizam tratamentos envolvendo radiação têm um aumento na geração dos 

radicais livres por este fator ocupacional. 

Os estudos sobre os antioxidantes ressaltam principalmente o uso de nutrientes 

isolados na prevenção e tratamento de doenças, em contra partida nos alimentos 

existe uma grande variedade de substâncias que podem atuar com sinergismo na 

proteção das células e tecidos [NIKI, 1995].  

A Castanha-do-Brasil é um alimento muito apreciado pelo seu  sabor e 

ainda apresenta qualidades nutricionais importantes.  Além disso, é constituída por 

60 a 70% de lipídios, expressivamente de ácidos graxos poliinsaturados, e de 15 a 

20% de proteínas de boa qualidade biológica além de ser fonte reconhecida de 

selênio, cálcio, fósforo, magnésio e vitaminas do complexo B6.  A tabela 3 

apresenta a composição de ácidos graxos no óleo da castanha do Pará segundo 

Tateo et al. [TATEO, 1971]. 
 

Tabela 3: Composição percentual dos ácidos graxos no óleo da  Castanha do Pará [TATEO, 1971]. 

 
 

Ácidos graxos (%) 

 

Esteárico 

 

8,7 % 

Paltímico 13,8 % 

Oléico 45,2 % 

Linoléico 31,4 % 
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1.4 IMPORTÂNCIA DOS ÁCIDOS GRAXOS 

Numerosos estudos têm sido conduzidos considerando os efeitos dos níveis 

de gordura na dieta de pacientes que sofrem de doenças crônicas.  Em 

populações cujas dietas têm excessivo teor de gordura ocorre maior número de 

mortes por doenças coronarianas que em outras [FUENTES, 1998]. 

Uma questão presente na elaboração e/ou recomendação de dietas é, 

principalmente, qual deve ser a proporção entre os ácidos graxos saturados, 

monoinsaturados e poliinsaturados, dentro do consumo total de gordura, 

considerando tanto indivíduos saudáveis quanto doentes. A ingestão de ácidos 

graxos essenciais (figura 1) como oléico, linoléico e palmítico podem levar o 

indivíduo a uma vida alimentar mais saudável e evitar problemas de saúde que 

podem comprometer o bom funcionamento de diversos órgãos e sistemas 

[FUENTES, 1998]. 

Os ácidos graxos são componentes importantes dos fosfolípideos que 

compõem a matriz estrutural de todas as membranas celulares. Os lipideos da 

membrana celular determinam funções específicas, como a atividade de 

receptores hormonais, o transporte transmembrana e a atividade de enzimas. Os 

ácidos graxos atuam como precursor de metabólitos oxigenados altamente ativos, 

os leucotrienos, os tromboxanos, as prostaglandinas e prostaciclinas, que são 

importantes moduladores de vários processos como a patência do ducto arterioso, 

as interações vaso plaquetárias e a função renal. A deficiência de ácido linoléico 

e/ou linolênico durante o desenvolvimento cerebral resulta em problemas de 

aprendizado a longo prazo e em deficiência de função visual, que podem ser 

irreversíveis, mesmo fornecendo-se dieta adequada em ácidos graxos 

posteriormente.  Assim, os ácidos graxos na nutrição são o suporte das vias 

normais do metabolismo dos eicosanóides e os mantenedores de níveis ótimos de 

ácidos graxos essenciais nas membranas do sistema nervoso central e dos outros 

órgãos [RAMOS et al, 1996]. 
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A- CH3(CH2)7-CH=CH-(CH2)7

 

COOH 

 

 

B- CH3-(CH2)4CH=CH-CH2CH=CH-(CH2)7

 

COOH  

 
 

C – CH3-(CH2)14

 

-COOH 

 
 

Figura 1 - Estruturas moleculares dos ácidos:  A) Oléico ; B) Linoleico e C) Palmítico. 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Oleic-acid-skeletal.svg�
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1.5 FARMACOLOGIA DOS ÁCIDOS GRAXOS. 

 
O desenvolvimento de sistemas transdérmicos tem suscitado interesse 

crescente nas últimas décadas, uma vez que alguns fármacos foram 

desenvolvidos com sucesso, utilizando esta via, quer direcionados para uma ação 

local, quer para uma ação sistêmica [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

A eficácia clínica de um fármaco aplicado por via tópica depende não só 

das suas propriedades farmacológicas, mas também da sua disponibilidade no 

local de ação [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

A maioria dos fármacos que são utilizados no tratamento de problemas 

dermatológicos tem como local de ação os tecidos mais profundos da pele. Assim, 

o fármaco necessita permear o estrato córneo para chegar ao seu local de ação.  

Desse modo, a utilização clínica de fármacos por esta via está limitada pela 

capacidade destes ultrapassarem a barreira da pele (figura 2). Por exemplo, a 

baixa eficácia tópica do aciclovir, análogo do nucleosídico purínico sintético, 9-[(2-

hidroxi-etoxil) metil] guanina, pode ser atribuída à inadequada permeação deste 

fármaco antiviral através do estrato córneo até à camada basal da epiderme, isto 

é, o local das lesões virais. Esta impermeabilidade da pele devido ao estrato 

córneo afeta também os sistemas transdérmicos desenvolvidos para uma ação 

sistêmica, podendo causar variações individuais e imprevisíveis da liberação do 

fármaco a partir de sistemas transdérmicos de, por exemplo, nitroglicerina e 

estrogênios, entre outros [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

A promoção de permeação de fármacos através da pele pode ter os 

seguintes resultados: Melhoramento da liberação do fármaco a partir de 

preparações farmacêuticas transdérmicas; aumento do fluxo de fármaco através 

da pele ou retenção de fármaco nesta;  aumento da liberação localizada, tópica ou 

dos tecidos alvo através da pele;  combinação anteriores citadas [MARTINS & 

VEIGA, 2002]. 
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FIGURA 2 - Esquema que representa matriz lipídica intercelular – via transcelular, e via da matriz 
lipídica entre os corneócitos – via intercelular.  

 

Com o objetivo de, por um lado, ultrapassar os problemas devidos à 

impermeabilidade da pele e à variabilidade biológica e, por outro, de aumentar o 

número de fármacos candidatos ao desenvolvimento de medicamentos 

transdérmicos, vários métodos para remover reversivelmente a resistência desta 

barreira da pele têm sido investigados, entre os quais, a utilização de promotores 

de permeação [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

A liberação transdérmica de fármacos pode ter como finalidade ação local 

ou sistêmica. Os objetivos desta última são: evitar administrações repetidas, ter 

liberação prolongada e manter as concentrações plasmáticas constantes. 

As vantagens da via transdérmica de administração de fármacos são: 

diminuir as variações plasmáticas de fármaco; diminuir a freqüência de 

administração; anular a variabilidade da absorção oral; anular o metabolismo pré-

sistémico; possibilidade imediata de interromper a administração e constituir-se em 

boa alternativa à via intravenosa. 

A função barreira do estrato córneo, o intervalo de tempo entre a 

administração e o alcançar de concentração terapêutica, a possibilidade de 

irritação local e a possibilidade de desencadear tolerância e/ou resistência 
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constituem, no entanto, em desvantagens desta via de administração. 

Os fármacos que são bons candidatos ao desenvolvimento por esta via de 

administração são muito potentes, não irritantes, com extensa metabolização 

hepática, com tempos de meia-vida curtos, que não sofrem metabolismo na pele, 

que não induzem tolerância e que têm bons coeficientes de partição[MARTINS & 

VEIGA, 2002]. 

Os apêndices da pele apenas constituem 0,1% da superfície desta pelo que 

se estima ser a via trans epidérmica a principal via de permeação de fármacos. 

Assim, a absorção percutânea via trans-epidérmica envolve a difusão através do 

estrato córneo, das células viáveis da epiderme e, finalmente, das camadas 

superiores da derme até à microcirculação.  O passo determinante da absorção 

cutânea é a permeação através do estrato córneo. As proteínas desta camada 

constituem uma camada descontínua, enquanto que a fase lipídica é contínua.  

Teoricamente, existem, então, duas vias potenciais de passagem: a transcelular e 

a intercelular, tal como se pode ver na Figura 3 [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

 

 

FIGURA 3 - Esquema que representa as vias de permeação do fármaco através do estrato córneo, 
isto é, através dos corneócitos e da matriz lipídica intercelular – via transcelular, e via da matriz 
lipídica entre os corneócitos – via intercelular.  

 

Contudo, em ambas as vias de permeação a estrutura do estrato córneo 

obriga o fármaco a se difundir através das bicamadas lipídicas intercelulares. 
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Estudos experimentais indicam que a permeação da maioria dos compostos 

através da camada córnea está dependente, quer da sua lipofilicidade quer do seu 

tamanho molecular [MARTINS & VEIGA, 2002].  

Os promotores de permeação são compostos químicos, por si só, 

farmacologicamente inativos, mas que podem permear ou interagir com 

constituintes do estrato córneo, quando incorporados numa formulação 

transdérmica e, deste modo, diminuir a resistência da pele à difusão do fármaco. 

Um promotor de permeação deve incrementar a atividade termodinâmica do 

fármaco, resultando daí aumento do seu fluxo.  Um modo de promover a 

permeação de fármacos através da pele é a alteração reversível da sua função 

barreira.  A ação dos promotores “convencionais” tais como, álcool e ácidos 

graxos, na bicamada lipídica devem envolver interações nos dois locais indicados 

na Figura 4, isto é, nos grupos das cabeças polares dos lipídios e nas cadeias 

hidrofóbicas da bicamada. Assim, resulta o incremento da fluidez da membrana 

[MARTINS & VEIGA, 2002]. 

O promotor de permeação ideal será aquele que apresenta as seguintes 

caraterísticas: farmacologicamente inerte, não tóxico, de ação imediata, não 

irritante, não alérgico, de ação reversível, química e fisicamente compatível com o 

fármaco e excipientes, aceitável cosmeticamente, inodoro, insípido, incolor, 

acessível e com boa propriedade solvente [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

Amplo número de ácidos graxos e os seus ésteres tem sido utilizado como 

promotores de permeação. Uma tendência geral que se tem observado é que os 

ácidos graxos insaturados são mais efetivos na promoção da absorção percutânea 

de fármacos que os seus homólogos saturados. Referiram-se a incremento de 6,5 

vezes a 17,5 vezes na velocidade de permeação do flurbiprofeno através da pele 

de rato, pelos ácidos graxos insaturados, enquanto que nenhum aumento 

significativo foi observado utilizando ácidos graxos saturados. 
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FIGURA 4 - Esquema que representa os locais de ação dos promotores de permeação nos lipídios 
intercelulares do estrato córneo, isto é, nos grupos polares das cabeças lipídicas e/ou nas cadeias 
hidrofóbicas da bicamada. Representa-se a mudança de ordenamento, como estado normal dos 
lipídios intercelulares e que são responsáveis pela função barreira, para desordem relativa 
provocada por um promotor de permeação. 

 

A adição de ácido oléico a um sistema de co-solventes etanol:água (50:50) 

promoveu marcadamente a permeação de zalcitabina, didanosina e zidovudina 

através da pele, enquanto que a sua adição a etanol:tricaprilina (TCP) (50:50) não 

promoveu a permeação através da pele. Estes resultados sugeriram que o viscoso 

TCP reduziu a atividade termodinâmica do ácido oléico e que o ácido oléico foi o 

promotor de permeação mais eficiente para o piroxicam seguido do ácido linoléico 

e que o oleato de sódio foi promotor de permeação melhor que o oleato de oleíla, 

quando testado com os fármacos indometacina e uréia [MARTINS & VEIGA, 

2002]. 

O ácido oléico aumentou marcadamente o coeficiente de permeação da 

melatonina através da pele comparativamente ao obtido com o propilenoglicol 

usado somente como veículo. Assim, demonstrou-se que o ácido oléico utilizado 

num veículo adequado é um promotor de permeação da melatonina mais eficaz do 

que com os veículos etanol, polietilenoglicol, propilenoglicol e respectivas misturas 

binárias [MARTINS & VEIGA, 2002]. 

O ácido linoléico forma o alfa-linolénico, que é convertido em ácido 

aracdônico.  Este é precursor da síntese de eicosanóides.  Os eicosanóides são 
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produzidos nos tecidos, sendo responsáveis pela formação especificamente das 

prostaglandinas da série 2, tromboxano A (TXA) e leucotrienos da série 4, 

mediadores bioquímicos potentes envolvidos na inflamação, infecção, lesão 

tecidual, modulação do sistema imune e agregação plaquetária.  Em outra via, o  

linolênico é convertido, de forma lenta em ácido eicosapentanóico (EPA) e 

docosahexaenóico (DHA), precursores de mediadores químicos menos potentes, 

as prostaglandinas da série 3, tromboxano A e leucotrienos da série 5, que 

atuariam no processo anti-inflamatório e não inibiriam o sistema imune.  Os ácidos 

graxos ômega 3 favorecem a produção de prostaciclinas, que têm os efeitos 

opostos ao ômega 6, isto é prevenir a formação de coágulos e causar 

vasodilatação.  Por esse motivo, considera-se que o ômega 3 tem papel maior no 

mecanismo de defesa do sistema imune enquanto que o ômega 6 ω6 participa de 

forma mais efetiva do processo inflamatório. A Figuras cinco mostra uma 

representação esquemática das reações em cascata dos produtos metabólicos 

dos ácidos graxos polinsaturados de cadeia longa [HYRAYAMA et al, 2006]. 

Os ácidos graxos de cadeia muito longa, especificamente, os da série 

ômega 3 cumprem importantes papéis no organism tais como: 

a) Participa do desenvolvimento do cérebro e da retina, nos recém-nascido. 

b) Ajuda a controlar as taxas de colesterol do sangue, prevenindo 

aparecimento de doenças cardiovasculares e do câncer. 

c) São precursores das prostaglandinas, um potente vasodilatador, reduz a 

tensão arterial, e dos leucotrienos mediador dos linfócitos T (células de 

defesa). Por isso, estes ácidos graxos estão relacionados com efeitos 

antiinflamatórios, com a inibição da aterogênese, formação dos 

ateromas responsáveis pela obstrução das veias, e com os menores 

níveis da pressão arterial, dos triglicérides, dos colesterol e das 

lipoproteínas [HIRAYAMA et al, 2006]. 
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FIGURA 5. Metabolismo  dos ácidos graxos de Ômega 6(ω6) e 3(ω3)  
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2 OBJETIVO 

 

O presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para 

identificação e quantificação química dos principais ácidos graxos nos frutos 

amazônicos açaí, copaíba e castanha do Para, que possuem  aplicação 

farmacológica, utilizando as seguintes técnicas analíticas; a cromatografia a gás 

acoplada à espectrometria de massas (GC/MS), a cromatografia líquida de alta 

eficiência com detector de ultra violeta (HPLC/UV) e a cromatografia líquida 

acoplada ao espectrômetro de massas Tandem (HPLC-ELS-MS/MS).  Finalmente 

serão comparados os resultados das amostras analisadas dos frutos amazônicos, 

utilizando todas as técnicas analíticas instrumentais descritas, selecionando desta 

forma a técnica mais apropriada para a determinação química dos ácidos graxos 

com objetivos farmacológicos.   
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 EXTRAÇÃO 

 

A extração é uma técnica de transferência de uma substância dissolvida de 

uma fase a outra. Existe dois tipos clássicos de extração: líquido-líquido e sólido-

líquido. 

 

3.1.1 EXTRAÇÃO LÍQUIDO - LÍQUIDO 

 

Uma aplicação mais comum de extração é em extração líquido-líquido que 

é usado para isolar uma substância dissolvida em um solvente por agitação da 

solução com outro solvente imiscível com o primeiro, em um funil de separação. 
 

                          
 

Figura 6. Sistema do aparato de um aparelho de extração líquido-líquido. 
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O princípio geral deste processo é conhecido como Lei de distribuição. Em 

soluções diluídas uma substância se distribui entre dois solventes imiscíveis então 

a razão da concentração em um solvente para a concentração em segundo 

solvente sempre resulta em uma constante (Temperatura).  Essa razão constante 

de concentrações para a distribuição de um soluto entre dois solventes 

particulares é chamado de coeficiente de distribuição ou coeficiente de partição 

para uma substância entre dois solventes. 
Coeficientes de distribuição de   =  conc. de S em A   

   Soluto(S) entre solventes A e B      conc. de S em B                                                 ( 1 ) 

=     K (a Temperatura. constante)          

 

Onde as concentrações são expressas em gramas por mililitro da solução. 

Na prática a aplicação mais comum da dei da distribuição é para extração de 

substâncias dissolvidas em soluções aquosas por solventes quase insolúveis tanto 

quanto éter, cloreto de metileno e hexano. Éter é usado freqüentemente como um 

solvente de extração porque muitos compostos orgânicos neutros são solúveis 

nele além dele ser mais solúvel em água do que outros solventes comuns. O 

coeficiente de distribuição atual é determinado quando solventes e soluto atingem 

o equilíbrio em uma dada temperatura e quando a concentração do soluto por 

unidade de volume é medida fase separada. Uma aproximação para o coeficiente 

de distribuição pode ser feita determinando a solubilidade do soluto em cada 

solvente puro independentemente, desde que o coeficiente de distribuição seja 

aproximadamente a razão das solubilidades nos dois solventes. Os valores 

obtidos desta maneira são sujeitos a vários erros, mas são geralmente suficientes 

para simplificar cálculos de laboratórios [PAVIA, 1995; FESSENDEN, 1984; 

GONÇALVES, 1998]. 

 

3.2 ESTERIFICAÇÃO DE ÁCIDOS GRAXOS 

 

Os métodos de esterificação descritos na literatura são em grande parte 

para obtenção de ésteres metílicos de ácidos graxos e por esse motivo são os 

derivados mais utilizados. Os métodos de esterificação normalmente são 

subdivididos em duas categorias: os de catálise ácida e os de catálise básica. Os 
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reagentes mais usados para esterificação por catálise ácida são ácido clorídrico 

(HCl), ácido sulfúrico (H2SO4) e trifluoreto de boro (BF3) em metanol. Todos são 

usados para esterificação de acilgliceróis e de ácidos graxos livres. No entanto, 

nenhum desses procedimentos ocorre à temperatura ambiente. Dentre esses 

métodos o BF3 em metanol tem sido amplamente usado para esterificação, porém 

é extremamente tóxico.  Entre os reagentes mais comuns usados para 

esterificação de ácidos graxos empregando catálise básica estão hidróxido de 

sódio (NaOH) ou potássio (KOH) em metanol e metóxido de sódio (NaOCH3

3.2.1 CATÁLISE BÁSICA 

) em 

metanol.  Os métodos de esterificação empregando estes reagentes são rápidos e 

podem ser realizados a temperatura ambiente. Uma desvantagem, porém, é que 

estes reagentes não convertem ácidos graxos livres em ésteres metílicos de 

ácidos graxos (20). No entanto, esses procedimentos podem afetar diretamente os 

resultados quantitativos devido a vários fatores como: conversão incompleta dos 

lipídios, mudança na composição dos ácidos graxos durante a esterificação, 

formação de artefatos que podem ser erroneamente identificados como ácidos 

graxos, contaminação da coluna cromatográfica com traços do reagente de 

esterificação, extração incompleta de ésteres metílicos de ácidos graxos ou ainda, 

perda de ésteres metílicos de cadeia curta e muito volátil [MILINSK, 2007]. 

 

Os reagentes mais comuns usados para transesterificação de acilgliceróis 

empregando catálise básica são hidróxido de sódio (NaOH) ou potássio (KOH) em 

metanol e metóxido de sódio (NaOCH3) em metanol.  Os métodos de 

transesterificação empregando estes reagentes são rápidos e podem ser 

realizados a temperatura ambiente, em um intervalo curto de tempo. Uma 

desvantagem, porém, é que estes reagentes não convertem ácidos graxos livres 

em ésteres metílicos de ácidos graxos devido à reação de saponificação. Logo, 

sua aplicação se torna limitada quando o óleo a ser transesterificado apresentar 

alta acidez. Na literatura existe uma variedade de métodos envolvendo estes 

reagentes para transesterificação e se tornaram mais usados com o avanço das 

pesquisas de biodiesel por serem reagentes de baixo custo e por apresentarem 

bons rendimentos [MILINSK, 2007]. 
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Entre os métodos de transesterificação que utilizam metóxido de sódio, a 

concentração deste reagente pode variar de 0,25 a 2 mol/L em metanol. Este 

reagente pode ser preparado pela dissolução do sódio metálico em metanol 

anidro, o que requer extremo cuidado, uma vez que esta reação é extremamente 

exotérmica. Este apresenta boa estabilidade durante meses, mas pode se 

deteriorar com a precipitação de sal de bicarbonato pela reação com dióxido de 

carbono da atmosfera, que pode ser um interferente na análise por cromatografia 

gasosa [MILINSK, 2007]. 

Os métodos que empregam hidróxido de potássio (ou sódio) em 

concentração similar, também têm sido muito utilizados devido à facilidade no 

preparo e ao custo relativamente menor quando comparado com o metóxido. 

A reação de transesterificação de óleos vegetais utilizando catálise básica 

corresponde a uma reação de equilíbrio onde a cinética é regida pelo princípio de 

Le Chatelier. Logo, o rendimento da reação dependerá do deslocamento do 

equilíbrio químico a favor dos ésteres formados, através do emprego de um 

excesso estequiométrico do agente de transesterificação (álcool) e também da 

otimização de outros fatores como: temperatura de reação, concentração do 

catalisador, agitação do meio reacional, remoção da água presente nos reagentes, 

solubilização dos triacilglieróis em solvente como heptano e utilização de metóxido 

no lugar de hidróxido de sódio [MILINSK, 2007].  

Dados da literatura mostram que os estudos utilizando catálise básica foram 

realizados antes do que a aplicação da catálise ácida. Em estudo as ocorrências 

das reações de transesterificação e saponificação, bem como a perda no 

rendimento da reação de transesterificação por hidróxido de potássio em etanol na 

presença de 5 % de água. O uso de metóxido de sódio e de hidróxido de potássio 

e verificaram que o uso de metóxido leva a um maior rendimento, pois não resulta 

em saponificação. Com base neste estudo Bannon et al., propuseram um método 

utilizando metóxido de sódio, entretanto, não recomendam o uso para 

determinação de ácidos graxos de cadeia curta. Outro método proposto utilizando 

metóxido de sódio foi desenvolvido sem o uso de aquecimento e realizado em 

apenas cinco minutos. Cita-se ainda, o uso de dietil éter para solubilização dos 



 

27 
 

lipídios polares a fim de melhorar o rendimento da reação. Na presença de ácidos 

graxos livres (AGL), o uso de hidróxidos se torna limitado devido à formação de 

sabão, comprometendo a análise e o rendimento da reação. O aumento da 

temperatura também pode interferir no rendimento da reação assim como a 

presença de água [MILINSK, 2007]. 

O reagente guanidina e seus derivados alquilados em metanol também são 

usados para converter óleos e gorduras em ésteres metílicos. Estes reagentes 

convertem tanto acilgliceróis como ácidos graxos livres em ésteres metílicos de 

ácidos graxos. Os ácidos graxos livres formam sais carboxilatos de guanidina, que 

na presença de excesso de metanol forma os ésteres metílicos. No entanto, o 

excesso de reagente deve ser extraído antes da injeção da amostra no 

cromatógrafo gasoso. Nos últimos anos tem se dado maior atenção para o uso de 

catalisadores básicos devido ao avanço nas pesquisas de biodiesel. O emprego 

destes catalisadores se deve às características destes reagentes quando 

comparado com os catalisadores ácidos como, serem menos corrosivos e 

apresentarem menor custo [MILINSK, 2007]. 

 

3.2.2 CATÁLISE ÁCIDA 

 

Dentro dos métodos envolvendo catálise ácida, os reagentes mais 

empregados são trifluoreto de boro em metanol, ácido clorídrico em metanol  e 

ácido sulfúrico em metanol. Estes reagentes são utilizados, tanto para 

transesterificação de acilgliceróis como para esterificação de ácidos graxos livres 

[MILINSK, 2007]. 

Na literatura existe uma variedade de metodologias envolvendo estes 

reagentes, em procedimentos utilizando uma única etapa, como também 

procedimentos em duas etapas (descritos como etapa de saponificação seguido 

de esterificação) e o uso de aquecimento [MILINSK, 2007]. 

Entre os métodos que utilizam ácido clorídrico em metanol para a reação de 

esterificação, podemos encontrar métodos empregando HCl em metanol anidro, 
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onde a preparação mais comum desse reagente, ocorre pelo bombeamento do 

gás HCl anidro em metanol anidro. No entanto, além dos cuidados necessários 

para a preparação deste reagente, este apresenta instabilidade durante o 

armazenamento à temperatura ambiente [MILINSK, 2007]. 

Os pré-requisitos exigidos para execução deste método consistem na 

ausência de água e acidez média, pois a capacidade de doação de elétrons do 

oxigênio da água é maior que o oxigênio do metanol impedindo a formação dos 

ésteres metílicos. Além disso, o uso de benzeno como solvente para solubilizar os 

triacilgliceróis se torna um ponto crítico para o método uma vez que este solvente 

é tóxico e carcinogênico [MILINSK, 2007] . 

A aplicação de resina de troca iônica para esterificação de ácidos graxos 

também foi proposta, no entanto, este método apresenta vários inconvenientes 

como a preparação da resina, manipulação excessiva da amostra, condição isenta 

de água, além de ter apresentado perdas de ésteres metílicos de baixo peso 

molecular quando comparado com outros métodos [MILINSK, 2007]. 

O uso de procedimentos empregando HCl em metanol anidro tem sido 

pouco utilizado devido à necessidade de condições rigorosas. O uso de HCl em 

metanol aquoso foi adotado por vários pesquisadores e os resultados obtidos 

foram muito satisfatórios [MILINSK, 2007]. 

O método usando HCl em metanol aquoso como reagente esterificante 

consiste de uma etapa de hidrólise com KOH (0,5 mol/L) em metanol seguido por 

esterificação ambos sob aquecimento a cem graus Ceisius,
 
quando comparado os 

resultados com os obtidos por métodos que empregam BF3

Algumas classes lipídicas não se solubilizam na presença apenas de HCl 

em metanol como, por exemplo, os triacilgliceróis, logo deve ser adicionado 

juntamente um solvente para solubilizá-los antes de proceder a reação. Em 

principio, o benzeno foi muito aplicado, no entanto, devido a suatoxicidade este foi 

sendo gradativamente substituído por outros solventes como clorofórmio 

[MILINSK, 2007]. 

 em metanol nenhuma 

diferença significativa foi observada [MILINSK, 2007]. 
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3.3 DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO VIA CROMATOGRAFIA GASOSA 
ACOPLADA À ESPECTOMETRIA DE MASSAS DE ARMADILHA IÓNICA 
“ION-TRAP”(GC/ITMS) 

A Cromatografia a Gás acoplada à Espectrometria de Massas de armadilha 

iônica “Ion-Trap”(GC/ITMS) constitui uma das técnicas mais efetivas na 

separação, detecção e caracterização de componentes de uma mistura orgânica 

complexa (Figura 7).  No Cromatógrafo a Gás, especificamente, a amostra é 

previamente vaporizada no sistema de injeção e posteriormente separada pela 

coluna cromatográfica.  A coluna possui no seu interior um material adsorvente 

com as seguintes características gerais: Estabilidade térmica, estabilidade física, 

ligações cruzadas e polaridade bem definida.  Este material é denominado fase 

estacionária da coluna cromatográfica. Alguns exemplos são: Dimetil Siloxana, 

Polietileno Glicol e Dimetil Silarileno entre outros.  A amostra, previamente  

vaporizada, é arrastada por um gás inerte (fase móvel) através da coluna (fase 

estacionária).  Os compostos são separados de acordo com suas características 

físicas e químicas relativamente à fase estacionária e emergem da coluna em 

tempos distintos (tempos de retenção).  A separação em si baseia-se na adsorção 

física e química das substâncias na fase estacionária e de suas volatilidades 

[SASSINE, 2002].                         

 
 
Figura 7. Aparato GC/ITMS compreendendo o cromatógrafo a gás, linha de transferência e 

espectrômetro de massa de armadilha iônica.   
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Quando uma das substâncias da amostra ingressa na armadilha iônica (Ion-Trap) 

através da linha de transferência, a mesma interage com elétrons acelerados ou 

íons previamente ionizados perdendo sua neutralidade e fragmentando-se.  

Portanto, neste processo, os íons e fragmentos iônicos adquirem carga e são 

aprisionados por um campo eletromagnético quadrupolar.  Posteriormente, através 

do rampeamento da amplitude de tensão imposta ao "Ion-Trap", os íons são 

ejetados axialmente na ordem crescente de suas relações massa/carga.  Os íons 

atingem um multiplicador de elétrons que produz um sinal proporcional ao número 

de íons da amostra.  O sinal da corrente iônica, originário do multiplicador de 

elétrons, é recebido e amplificado por um sistema eletrônico e então enviado a um 

sistema de aquisição de dados para visualização "on-line" e posterior 

processamento [SASSINE, 2002].   

 
 

3.4 MODOS DE IONIZAÇÃO E AQUISIÇÃO DE DADOS NO GC/ITMS 

 

3.4.1 IONIZAÇÃO POR IMPACTO DE ELÉTRONS 

                   

Um método tradicional de ionização tem sido o de Impacto por Elétrons (IE), 

onde as moléculas da amostra são ionizadas por elétrons acelerados por uma 

diferença de potencial e adquirem energias cinéticas da ordem de 70 eV.  Esta 

técnica tem sido amplamente utilizada, sendo o espectro de massa produzido, 

caracterizado por um considerável grau de fragmentação do íon molecular 

inicialmente formado [SASSINE,2002].  O íon molecular não necessariamente é 

observado, no entanto, vários íons de menor massa o são.  Estes íons são 

formados por reações de clivagem simples ou rearranjos mais complexos.  Estes 

dois processos introduzem um fator de dificuldade em muitos espectros de 

ionização por impacto, mas estes íons decompostos revelam uma considerável 

quantidade de informação estrutural sobre a molécula. 
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3.4.2 IONIZAÇÃO QUÍMICA 

 

Este método de criação de íons é normalmente denominado de ionização 

"suave" quando comparada à ionização por impacto de elétrons.  A Ionização 

Química (IQ) produz íons da amostra neutra sem depositar considerável 

quantidade de energia nos íons formados; é a energia interna que é responsável 

pela extensiva fragmentação dos íons criados por IE (uma técnica de ionização 

“forte”).  Embora os padrões de fragmentação sejam de considerável utilidade 

analítica, o íon molecular é de extrema importância; muitos espectros de IE não 

contêm mais do que um traço do íon molecular. Em contrapartida, os espectros de 

IQ fornecem, em muitos casos, um intenso íon molecular e um padrão de 

fragmentação muito mais simples.  Na prática, um gás reagente (metano, 

isobutano, amônia etc.) é introduzido na armadilha iônica.  O gás é então ionizado 

por IE e, em seguida, as moléculas da amostra são ionizadas pela interação com 

os íons resultantes da ionização do gás reagente.  Na ionização química de íons 

positivos, uma das reações mais utilizadas tem sido a transferência de prótons dos 

íons reagentes (BH+) para a molécula da amostra (M) (equação 1), onde ∆H 

corresponde a diferença de protoafinidade  de B menos a protoafinidade de M.  
Para que tal reação ocorra, a mesma deve ser exotérmica  (∆H negativo).  Isto 

implica que a protoafinidade do íon reagente (BH+

 

) deve ser menor que a 

protoafinidade da molécula de interesse  M[SASSINE,2002].   

  BH+ + M  ∆H   MH+

 

 +  B                                                                                           ( 2)                                                        

A extensão da fragmentação do íon molecular (MH+) será tanto maior 

quanto mais negativo for ∆H, a exotermicidade da reação de transferência 

protônica, pois mais energia será depositada como energia interna disponível para 

a fragmentação da molécula de interesse. A magnitude de ∆H e, em 

conseqüência, a extensão da fragmentação de MH+ usualmente pode ser 

controlada pela escolha correta do gás reagente. Conceitualmente, a proto-

afinidade de uma molécula pode ser entendida como a quantidade de energia 
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liberada quando da adição de um próton a esta.  Portanto, uma grande proto-

afinidade significa que mais energia é liberada quando da adição de um próton e, 

desta forma, a adição de um próton se torna energeticamente mais favorável.  

Cabe salientar que as reações de transferência protônica são altamente 

eficientes, ocorrendo virtualmente em todas as colisões. Caso a protoafinidade do 

íon reagente seja maior do que a da molécula de interesse, ou seja, na medida em 

que a equação 1 se torna termoneutra, sua eficiência cairá e tornar-se-á muito 

baixa para reações endotérmica ou endoenergéticas.  Em vista do exposto acima, 

verificamos que o principal parâmetro em IQ reside na escolha do gás reagente 

cuja proto afinidade deve ser previamente conhecida [SASSINE,2002].   
 

3.5 MÉTODOS ANALÍTICOS VIA GC/MS 

                   

 A espectrometria de massas de armadilha iônica acoplada à cromatografia 

a gás (GC/MS) tem sido largamente utilizada para a detecção de muitas 

substâncias, não só para confirmação dos resultados de outras técnicas, mas 

também como um método independente, sobretudo por sua seletividade e 

caracterização inequívoca e simultânea dos ativos a serem analisados.  Isto se 

evidência na comparação com métodos puramente cromatográficos, visto que 

estes freqüentemente dependem da comparação com padrões via tempos de 

retenção.  Ao contrário, a espectrometria de massas determina os fragmentos 

iônicos originados da molécula de interesse e os compara com num banco de 

dados armazenado em um micro computador e, em alguns casos, determina o 

pico molecular [SASSINE,2002]. 
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3.6 ESPECTOMETRIA DE MASSAS  

 

3.6.1 PRINCÍPIO DA ESPECTRÔMETRIA DE MASSAS (MS/MS) 

 

Um espectrômetro de massas é um instrumento composto basicamente por 

uma fonte de íons, um analisador ou filtro de massas e um sistema de detecção.  

No sistema MS/MS um íon previamente separado no primeiro quadrupolo (Q1) 

segundo sua razão massa/carga (m/z), é fragmentado no segundo quadrupolo 

(Q2) através da aplicação de uma energia de colisão e de choques com um gás 

inerte.  Os fragmentos gerados no Q2, do íon selecionado no Q1, são separados 

por suas m/z no terceiro quadrupolo (Q3) e direcionados ao sistema de detecção.  

A Figura 08 esquematiza este processo de análise em um espectrômetro do tipo 

MS/MS [JUNIOR, 2005]. 
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Fragmentação
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Figura 8.  Esquema de análise em espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo. 

 

Uma amostra contendo uma mistura com os compostos R, M e N após o 

processo de ionização formará as espécies R+, M+ e N+.  Através do filtro de 

massas Q1, apenas a espécie M+ é selecionada e focalizada para o Q2 onde, 

após processo de fragmentação formará as espécies A+, B+ e C+. Após a 

passagem pelo terceiro filtro de massas, Q3, há a seleção apenas do fragmento B+ 

para detecção 1. Este processo de seleção e monitoramento de pares de íons 

ascendentes e descendentes torna a análise por MS/MS extremamente seletiva e 

sensível pois quando o espectrômetro de massas é operado em Modo MRM 

(Multiple Reaction Monitoring), otimiza-se e define-se uma transição de 

massa/carga para os íons ascendentes e descendentes para a quantificação dos 
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analitos.  Os respectivos íons filtrados pelos analisadores de massas são 

comumente conhecidos como “íons-pai” e “íons-filhos” ou “íons-precursores” e 

“íons-produto”. 

Embora a operação do espectrômetro de massas em modo MRM (Multiple 

Reaction Monitoring) permita a quantificação de analitos em baixos níveis e com 

elevado grau de confiança, a técnica de MS/MS tem sido muito empregada com o 

intuito de identificação de propriedades estruturais dos compostos. A interpretação 

do padrão de fragmentação de espectros de massas seqüenciais (MS/MS) pode 

prover informações quanto à energia de ligação das estruturas ou de grupos 

funcionais específicos, elucidação de rotas sintéticas, reatividade e estabilidade 

dos íons na fase gasosa para entendimento de mecanismos em fase líquida ou 

macroescala, distribuição isotopomérica, entre outras. Cabe salientar, que a maior 

parte dos analistas desconhece e não utiliza a potencialidade desta técnica quanto 

à riqueza de informações contidas nos espectros de massas, entretanto, sendo 

corretamente manipulada, constitue-se como uma valiosa informação estrutural 

dos compostos de interesse [JUNIOR, 2005]. 

 

 

3.6.2 IONIZAÇÃO POR ELECTROSPRAY 

 

A espectrometria de massas com ionização por electrospray foi introduzida em 

1984 por Masamichi Yamashita e John Beneth Fenn [YAMASHITA,1984].  

Anteriormente ao trabalho destes pesquisadores, em 1968, Malcolm Dole e 

colaboradores já havia realizado trabalhos, que não foram suficientemente 

satisfatórios, com espécies poliméricas, sugerindo a aplicação desta técnica como um 

possível modo de ionização para espectrometria de massas [JUNIOR, 2005]. 

A ionização por electrospray não é na realidade um processo de ionização, 

mas um processo de transferência de íons em solução para a fase gasosa.  Na 

ionização por “electrospray” há a formação de um spray eletrostático da solução 

bombeada a um fluxo de alguns microlitros por minuto em um capilar metálico com 

uma tensão de 1 a 7 kV e cerca de 0,1mm de diâmetro interno.  O capilar está 
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posicionado a cerca de 1 a 3 cm de um contra-eletrodo que conduz através de um 

orifício ao sistema de amostragem do espectrômetro de massas (Figura 9).  O alto 

campo elétrico na ponta do capilar gera um acúmulo de cargas na superfície do 

líquido por migração eletroforética, havendo uma deformação na gota que recebe o 

nome de cone de Taylor.  À medida que o solvente evapora com o auxílio de gases 

nebulizante e secante, há um aumento da densidade de cargas da gota e, no 

momento em que esta densidade de cargas é capaz de vencer a tensão superficial do 

líquido, há um colapso e fissão da gota ascendente formando gotas menores 

descendentes.  As gotas descendentes sofrem o mesmo processo de dessolvatação 

da gota ascendente formando novas gotículas cada vez menores, com menor massa, 

porém, com maior densidade de cargas que as gotas ascendentes [JUNIOR, 2005]. 
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Figura 9.  Esquema de um espectrômetro de massas em tandem API 4000TM

 

 da Applied Biosystems 

com ionização por electrospray  

O desenvolvimento da técnica de ionização por electrospray, desde então, tem 

a estabelecido como um método de excelente importância para aplicações à análise 

de macromoléculas como proteínas e oligonucleotídeos, espécies organometálicas e 

inorgânicas.  A grande vantagem do electrospray em relação a outros métodos de 

ionização deve-se ao fato da mesma constituir-se como um modo de ionização 

branda que permite a identificação de compostos por espectrometria de massas, sem 

geração de fragmentos das espécies presentes na solução. Estas propriedades 

tornam a ionização por electrospray ideal para o estudo em fase líquida de moléculas 

pouco estáveis, biomoléculas e para estudos de especiação [JUNIOR, 2005]. 
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3.7 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA - CLAE  

 

A cromatografia é um método físico-químico de separação, no qual os 

constituintes da amostra a serem separados são divididos entre duas fases, que 

estão em contato íntimo. Uma das fases permanece estacionária, enquanto a 

outra se move através dela. Durante a passagem da fase móvel sobre a 

estacionária, os componentes são distribuídos entre as duas fases, de tal forma 

que cada um é seletivamente retido pela fase estacionária, resultando em 

migrações diferentes destes compostos [CIOLA, 1998]. O sistema de CLAE, na 

sigla em inglês `HPLC` é composto por um conjunto de equipamentos especiais: 

reservatório e sistema de bombeamento de fase móvel, sistema de introdução da 

amostra (injetor manual ou automático), sistema analítico (coluna cromatográfica – 

fase estacionária), sistema de detecção (detector ultra violeta), sistema de registro 

e tratamento de dados. A figura 10  representa o sistema de CLAE descrito. 

 
 

 
 

FIGURA 10. Sistema esquematizado de uma cromatografia líquida – CLAE. 
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3.7.1 RESERVATÓRIO DA FASE MÓVEL 

 

Podem ser utilizados recipientes de vidro, aço inoxidável ou plástico inertes, 

com um a três litros de capacidade. A captação da fase móvel geralmente é feita 

através de um filtro, para remover pequenas partículas que podem obstruir e 

estragar o sistema de bombeamento e a coluna. Para remover ar ou gases que 

podem estar dissolvidos no solvente e que afetam o funcionamento do detector e a 

eficiência da coluna, o frasco poderá estar acoplado a aquecedores, agitadores ou 

a sistemas de vácuo [CIOLA, 1998]. 

 

3.7.2 BOMBAS  

 

Os requisitos para um sistema de bombeamento de CLAE são rigorosos e 

incluem: (1) a geração de pressões de até 600bars, (2) vazão contínua sem 

pulsos, ou, se pulsando, com amortecedor de pulsos, (3) velocidades de fluxo 

variando de 0,1 a 10ml/min, (4) reprodutibilidade e constância da vazão de 1%, (5) 

componentes resistentes à corrosão. De acordo com as características de 

funcionamento e desenho podem-se considerar basicamente dois tipos de 

bombas, as mecânicas e as pneumáticas. Entre as bombas mecânicas existem 

dois tipos diferentes, as recíprocas e tipo seringa [TORRES, 2009]. 

Bombas recíprocas consistem de uma pequena câmara na qual o solvente 

é bombeado por um movimento para trás e para frente de um pistão controlado 

por um motor. Duas válvulas de esfera, que abrem e fecham alternadamente, 

controlam o fluxo de solvente para dentro e para fora de um cilindro. O solvente 

está em contato direto com o pistão. Tendo a desvantagem de produzir um fluxo 

pulsado que deve ser amortecido porque a sua presença se manifesta como um 

ruído de fundo, na linha de base do cromatograma. As vantagens de bombas 

recíprocas incluem seu pequeno volume interno, as altas pressões de saída, a 

fácil adaptabilidade à eluição com gradiente e as vazões constantes, que são 
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independentes da pressão de retorno da coluna e da viscosidade do solvente 

[TORRES, 2009]. 

Bombas tipo seringa usualmente consistem de uma câmara larga do tipo 

seringa equipada com um êmbolo que é ativado por um mecanismo de rosca, 

sustentado por um motor de passos. Bombas de deslocamento também produzem 

um fluxo que tende a ser independente da viscosidade da pressão deretorno. Além 

disso, a saída é livre de pulsos. As desvantagens incluem capacidade limitada de 

solvente e considerável inconveniente quando o solvente precisa ser trocado. Nas 

bombas pneumáticas mais simples, a fase móvel está contida em um recipiente 

compressível inserido dentro de um vaso que pode ser pressurizado com gás 

comprimido. São baratas e livres de pulsos, mas sofrem limitações de capacidade 

e pressão de saída e são dependentes da velocidade de fluxo com a viscosidade 

do solvente e pressão de retorno da coluna. Além disso, não são fáceis para 

trabalhar com eluição com gradientes e estão limitadas a pressões menores do 

que 200bars [CIOLA, 1998]. 

 

3.7.3 PROGRAMADORES DA FASE MÓVEL 

 

A CLAE pode ser efetuada mantendo-se a composição da fase móvel 

constante durante toda a análise cromatográfica, que é denominada CLAE 

isocrática. Quando necessária a utilização de solventes de diferentes polaridade e 

porcentagens destes em misturas, denomina-se CLAE como programação por 

gradiente, tendo como vantagem análises mais rápidas, melhores separações e 

maior simetria nos picos, em contraste à eluição isocrática, que pode tomar muito 

tempo com forma de picos nem sempre adequados. As desvantagens incluem a 

necessidade de regenerar a coluna antes de fazer uma nova injeção de amostra e 

a incompatibilidade com o detector em certos casos [TORRES, 2009]. 
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3.7.4 SISTEMAS DE INJEÇÃO DA AMOSTRA 

 

Muitas vezes, o fator limitante na precisão das medidas em cromatografia 

líquida está na reprodutibilidade com a qual as amostras podem ser introduzidas 

na coluna. O método mais usado para introdução de amostras está baseado em 

alças de amostragem. Esses dispositivos possuem alças que podem ser 

intercambiadas, permitindo a escolha de tamanhos de amostra de cinco a 500μl. 

Alças de amostragem desse tipo permitem a introdução de amostras a pressões 

de até 700bars com precisão relativa de poucos décimos por cento. Já existem 

válvulas para injeção de microamostras, com alças de amostragem com volumes 

de 0,5 a 5μl [TORRES, 2009]. 

 

3.7.5 COLUNAS  

 

A separação na cromatografia líquida de alta eficiência é efetuada dentro 

das colunas cromatográficas. Elas são constituídas de um pedaço de tubo de 

algum material inerte, de diâmetro interno uniforme e capaz de resistir às pressões 

em que será usado. O aço inoxidável é o mais usado entre todos os materiais. 

Suas dimensões dependem do processo escolhido e elas podem ser separadas 

em colunas analíticas e colunas preparativas [TORRES, 2009]. 

As colunas analíticas são destinas à separação de pequenas quantidades 

de material, não existindo, na maioria dos casos, o objetivo de isolar,para fins de 

identificação ou outros, os materiais separados, mas somente a necessidade de 

detectá-los para fins qualitativos ou quantitativos. Os tubos das colunas são 

preenchidos com a fase estacionária conveniente, geralmente sílica ou seus 

derivados de granulometría três, cinco, sete ou 10 micra, ou mesmo, nas 

tendências modernas, de um mícron de diâmetro médio. Podendo o comprimento 

variar de três a 60 cm e o diâmetro interno de 0,1 até 8mm, sendo as de 0,1 até 

0,5mm chamadas de colunas capilares. As colunas preparativas são utilizadas 
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quando se quer separar e recuperar os componentes de uma amostra em 

quantidade suficiente para depois serem utilizadas. Apresentam diâmetros de 10 

até 80cm e alturas de um até quatro metros, operando a pressões de algumas 

centenas de atmosferas. São destinadas à produção em escala industrial, sendo 

dirigidas nos seguintes principais tópicos: preparação e isolamento de compostos 

para fins de identificação, preparação de padrões puros, materiais de alto valor e 

de difícil purificação por outros métodos, por exemplo, compostos opticamente 

ativos, derivados de isótopos ou isômeros de interesse científico, farmacêutico ou 

bélico [CIOLA, 1998]. 

 

3.7.6 DETECTORES 

 

Um detector é um transdutor que converte uma mudança de concentração 

na fase móvel eluente num sinal, que poderá ser registrado por um processador 

de dados ou por um registrador conveniente. A interpretação desse registro produz 

dados qualitativos e quantitativos sobre a amostra e seus constituintes. Os 

detectores são de dois tipos básicos. Detectores de propriedades universais ou 

globais respondem a propriedades da fase móvel como um todo, como índice de 

refração, constante dielétrica ou densidade, que é modulada pela presença de 

solutos. Ao contrário, detectores de propriedades do soluto respondem a algumas 

propriedades do soluto, como absorbância no ultravioleta (UV), fluorescência ou 

corrente de difusão, que não pertencem à fase móvel. E as características de 

maior importância dos detectores em geral são: alta sensibilidade e baixo limite de 

detecção, seletividade, exatidão e precisão [TORRES, 2009]. 

O número de técnicas de detecção empregadas em CLAE é enorme, mas 

os detectores geralmente utilizados são: de absorção no UV e no visível, de 

fluorescência, de índice de refração e eletroquímicos [TORRES, 2009]. 

Nos detectores espectrofotométricos o seu funcionamento se baseia na 

absorbância da luz por parte da amostra ao passar através dela qualquer radiação 

eletromagnética; normalmente isto ocorre do ultravioleta até o infravermelho, em 



 

41 
 

um dado comprimento de onda. E a resposta deste detector será seletiva, porque 

só detectará os compostos que absorvem no comprimento de onda em que opera 

o detector. Existem dois tipos de detectores de luz ultravioleta; o de comprimento 

de onda variável (espectrofotômetro), que é de aplicação mais variada e sensível, 

cobrindo a faixa de 190 a 800 nm, e o chamado fotométrico que funciona com um 

ou dois comprimentos de onda fixos, operando em comprimento de onda de 254 e 

de 280nm. Alguns compostos absorvem na região visível do espectro 

eletromagnético e podem ser analisados por um detector que funciona nesta 

região do espectro, sendo chamado de detector de absorção no visível [TORRES, 

2009]. 

 

3.8 VALIDAÇÃO ANALÍTICA. 

 

O método de uma análise para ter seus resultados confiáveis precisa 

passar por um processo chamado validação analítica. Esse processo é um 

conjunto de ensaios analíticos que devem ser realizados e atender os parâmetros 

estabelecidos para ser um método de resultados confiáveis. O processo de 

validação analítica é definido pela RE 899/2003 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária – ANVISA [ANVISA-RE 899, 2003].  Esse documento estabelece a 

classificação dos testes segundo a finalidade e os ensaios a serem seguidos, 

conforme as tabelas 4 e 5. 
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Tabela 4: Classificação dos testes, segundo sua finalidade [ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

Categoria   Finalidade do teste   

I   Testes quantitativos para a determinação do princípio ativo 

em produtos farmacêuticos ou matérias-primas   

II   Testes quantitativos ou ensaio limite para a determinação de 

impurezas e produtos de degradação em produtos 

farmacêuticos e matérias-primas   

III   Testes de performance (por exemplo: dissolução e liberação 

do ativo)   

IV   Testes de identificação   

 

 
Tabela 5: Testes analíticos à serem realizados, de acordo com a categoria [ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

Parâmetro Categoria I Categoria II Categoria III Categoria 

IV Quantitativo Ensaio limite 

Especificidade Sim Sim Sim * Sim 

Linearidade Sim Sim Não * Não 

Intervalo Sim Sim * * Não 

Precisão 

Repetibilidade 

Sim Sim Não Sim Não 

Intermediária ** ** Não ** Não 

Limite de 

detecção 

Não Não Sim * Não 

Limite de 

quantificação 

Não Sim Não * Não 

Exatidão Sim Sim * * Não 

Robustez Sim Sim Sim Não Não 

* pode ser necessário, dependendo da natureza do teste específico. 

** Na comprovação da reprodutibilidade não é necessária a comprovação da 

Precisão Intermediária. 
 



 

43 
 

3.8.1  CRITÉRIOS DE ENSAIO DE CONFORMIDADE 

 

3.8.1.1  ESPECIFICIDADE E SELETIVIDADE 

 

É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto 

em presença de outros componentes tais como impurezas, produtos de 

degradação e componentes da matriz. Para análise qualitativa (teste de 

identificação) é necessário demonstrar a capacidade de seleção do método entre 

compostos com estruturas relacionadas que podem estar presentes. Isto deve ser 

confirmado pela obtenção de resultados positivos (preferivelmente em relação ao 

material de referência conhecido) em amostras contendo o fármaco, 

comparativamente com resultados negativos obtidos com amostras que não 

contém o fármaco, mas compostos estruturalmente semelhantes.  Para análise 

quantitativa (teor) e análise de impurezas, a especificidade pode ser determinada 

pela comparação dos resultados obtidos de amostras (fármaco ou medicamento) 

contaminadas com quantidades apropriadas de impurezas ou excipientes e 

amostras não contaminadas, para demonstrar que o resultado do teste não é 

afetado por esses materiais.  Quando a impureza ou o padrão do produto de 

degradação não estiverem disponíveis, pode-se comparar os resultados do teste 

das amostras contendo impurezas ou produtos de degradação com os resultados 

de um segundo procedimento bem caracterizado (por exemplo metodologia 

farmacopéica ou outro procedimento validado).  Estas comparações devem incluir 

amostras armazenadas sob condições de estresse (por ex. luz, calor umidade, 

hidrólise ácida/básica, oxidação). Em métodos cromatográficos, deve-se tomar as 

precauções necessárias para garantir a pureza dos picos cromatográficos. A 

utilização de testes de pureza de pico (por exemplo, com auxilio de detector de 

arranjo de fotodiodos ou espectrometria de massas) são interessantes para 

demonstrar que o pico cromatográfico é atribuído a um só componente [ANVISA-

RE 899, 2003].  
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3.8.1.2   LINEARIDADE 

 

É a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar que os 

resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do analito na 

amostra, dentro de um intervalo especificado. Recomenda-se que a linearidade 

seja determinada pela análise de, no mínimo, cinco concentrações diferentes. 

Estas concentrações devem seguir os intervalos da Tabela 6. Se houver relação 

linear aparente após exame visual do gráfico, os resultados dos testes deverão ser 

tratados por métodos estatísticos apropriados para determinação do coeficiente de 

correlação, intersecção com o eixo Y, coeficiente angular, soma residual dos 

quadrados mínimos da regressão linear e desvio padrão relativo. Se não houver 

relação linear, realizar transformação matemática. O critério mínimo aceitável do 

coeficiente de correlação (r) deve ser = 0,99. Deve-se apresentar as curvas 

obtidas (experimental e a resultante do tratamento matemático) [ANVISA-RE 899, 

2003]. 

 

 

3.8.1.3  INTERVALO 

 

O intervalo especificado é a faixa entre os limites de quantificação superior 

e inferior de um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de 

linearidade e depende da aplicação pretendida do método (Tabela 6). É 

estabelecido pela confirmação de que o método apresenta exatidão, precisão e 

linearidade adequados quando aplicados a amostras contendo quantidades de 

substâncias dentro do intervalo especificado [ANVISA-RE 899, 2003]. 
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Tabela 6. Limites percentuais do teor do analito que devem estar contidos no intervalo de linearidade 
para alguns métodos analíticos [ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

Ensaio Alcance 

Determinação quantitativa do analito 
em matérias-primas ou em formas 
farmacêuticas 

De 80% a 120% da concentração teórica 
do teste 

Determinação de impurezas 

Do nível de impureza esperado até 120% 
do limite máximo especificado. Quando 
apresentarem importância toxicológica ou 
efeitos farmacológicos inesperados, os 
limites de quantificação e detecção 
devem ser adequados às quantidades de 
impurezas a serem controladas 

Uniformidade de conteúdo De 70% a 130% da concentração teórica 
do teste 

Ensaio de dissolução 

De ±20% sobre o valor especificado para 
o intervalo. Caso a especificação para a 
dissolução envolva mais que um tempo, 
O alcance do método deve incluir –20% 
sobre o menor valor e +20% sobre o 
maior valor. 

  

 

3.8.1.4  PRECISÃO 

 

A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma 

série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. Esta é 

considerada em três níveis. Repetibilidade (precisão intra-corrida): concordância 

entre os resultados dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista e 

mesma instrumentação. A repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, 9 

(nove) determinações, contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 (três) 

concentrações, baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas cada ou mínimo de 6 
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determinações a 100% da concentração do teste. Precisão intermediária (precisão 

inter-corridas): concordância entre os resultados do mesmo laboratório, mas 

obtidos em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. 

Para a determinação da precisão intermediária recomenda-se um mínimo de 2 

dias diferentes com analistas diferentes. Reprodutibilidade (precisão inter-

laboratorial): concordância entre os resultados obtidos em laboratórios diferentes 

como em estudos colaborativos, geralmente aplicados à padronização de 

metodologia analítica, por exemplo, para inclusão de metodologia em 

farmacopéias. Estes dados não precisam ser apresentados para a concessão de 

registro. A precisão de um método analítico pode ser expressa como o desvio 

padrão ou desvio padrão relativo (coeficiente de variação) de uma série de 

medidas. A precisão pode ser expressa como desvio padrão relativo (DPR) ou 

coeficiente de variação (CV%), segundo a equação (1). 

DPR = DP x 100 
              CMD 

                                                                                (3) 

    em que, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada. 

O valor máximo aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia 

empregada, a concentração do analito na amostra, o tipo de matriz e a finalidade 

do método, não se admitindo valores superiores a 5% [ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

3.8.1.5  LIMITE DE DETECÇÃO 

 

Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma 

amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado, sob as 

condições experimentais estabelecidas. O limite de detecção é estabelecido por 

meio da análise de soluções de concentrações conhecidas e decrescentes do 

analito, até o menor nível detectável. No caso de métodos não instrumentais 

(CCD, titulação, comparação de cor), esta determinação pode ser feita 

visualmente, onde o limite de detecção é o menor valor de concentração capaz de 

produzir o efeito esperado (mudança de cor, turvação, etc). No caso de métodos 

instrumentais (CLAE, CG, absorção atômica), a estimativa do limite de detecção 
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pode ser feita com base na relação de 3 vezes o ruído da linha de base. Pode ser 

determinado pela equação (4) . 

 

LD = DPa x 3
              IC 

                                                      (4) 

 

em que: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 

curvas de calibração contendo concentrações do fármaco próximas ao suposto 

limite de quantificação. Este desvio padrão pode ainda ser obtido a partir da curva 

de calibração proveniente da análise de um número apropriado de amostras do 

branco; IC é a inclinação da curva de calibração [ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

3.8.1.6  LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

 

É a menor quantidade do analito em uma amostra que pode ser 

determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais 

estabelecidas. O limite de quantificação é um parâmetro determinado, 

principalmente, para ensaios quantitativos de impurezas, produtos de degradação 

em fármacos e produtos de degradação em formas farmacêuticas e é expresso 

como concentração do analito (por exemplo, porcentagem p/p ou p/V, partes por 

milhão) na amostra. O limite de quantificação é estabelecido por meio da análise 

de soluções contendo concentrações decrescentes do fármaco até o menor nível 

determinável com precisão e exatidão aceitáveis. Pode ser expresso pela equação 

(5). 

 

LD = DPa x 10
              IC 

                          (5) 
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em que: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 

curvas de calibração construídas contendo concentrações do fármaco próximas ao 

suposto limite de quantificação. Este desvio padrão pode ainda ser obtido a partir 

da curva de calibração proveniente da análise de um apropriado número de 

amostras do branco; IC é a inclinação da curva de calibração. Também pode ser 

determinado por meio do ruído. Neste caso, determina-se o ruído da linha de base 

e considera-se como limite de quantificação aquela concentração que produza 

relação sinal-ruído superior a 10:1 [ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

3.8.1.7  EXATIDÃO 

 

A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos 

pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. Várias metodologias para 

a determinação da exatidão estão disponíveis. 

 

3.8.1.7.1 FÁRMACO 

 

Aplica-se a metodologia analítica proposta na análise de uma substância de 

pureza conhecida (padrão de referência), comparação dos resultados obtidos com 

aqueles resultantes de uma segunda metodologia bem caracterizada, cuja 

exatidão tenha sido estabelecida. 

 

3.8.1.7.2 FORMA FARMACÊUTICA 

 

Aplica-se a metodologia analítica proposta na análise de uma amostra, na qual 

a quantidade conhecida de fármaco foi adicionada a uma mistura dos componentes 

do medicamento (placebo contaminado). 
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3.8.1.7.3   IMPUREZAS 

 

Aplica-se a metodologia analítica proposta na análise pelo método de 

adição de padrão, no qual adiciona-se quantidades conhecidas de impurezas e/ou 

produtos de degradação ao medicamento ou ao fármaco. No caso da 

indisponibilidade de amostras de certas impurezas e/ou produtos de degradação, 

aceita-se a comparação dos resultados obtidos com um segundo método bem 

caracterizado (metodologia farmacopéica ou outro procedimento analítico 

validado). 

A exatidão é calculada como porcentagem de recuperação da quantidade 

conhecida do analito adicionado à amostra, ou como a diferença porcentual entre 

as médias e o valor verdadeiro aceito, acrescida dos intervalos de confiança. A 

exatidão do método deve ser determinada após o estabelecimento da linearidade, 

do intervalo linear e da especificidade do mesmo, sendo verificada a partir de, no 

mínimo, 9 (nove) determinações contemplando o intervalo linear do procedimento, 

ou seja, 3 (três) concentrações, baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas cada. A 

exatidão é expressa pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica correspondente. Pode ser expresso 

pela equação (6) [ANVISA-RE 899, 2003]. 

Exatidão = Concentração média experimental x 100
                                     Concentração teórica 

                              (6) 

 

3.8.1.8 ROBUSTEZ 

 

A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em 

resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua 

confiança durante o uso normal. Durante o desenvolvimento da metodologia, 

deve-se considerar a avaliação da robustez. Constatando-se a susceptibilidade do 
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método à variações nas condições analíticas, estas deverão ser controladas e 

precauções devem ser incluídas no procedimento. A Tabela 7 relaciona os 

principais parâmetros que podem resultar em variação na resposta do método 

[ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

Tabela 7. Fatores que devem ser considerados na determinação da robustez do método analítico 
[ANVISA-RE 899, 2003]. 

 

Preparo das 
Amostras ·Estabilidade das soluções analíticas e Tempo de extração 

Espectrofotometria ·Variação do pH da solução,Temperatura e diferentes 
fabricantes de solventes 

Cromatografia 
Líquida 

·Variação do pH da fase móvel, variação na composição da 
fase móvel, diferentes lotes ou fabricantes de colunas, 
temperatura e fluxo da fase móvel 

Cromatografia 
Gasosa 

·Diferentes lotes ou fabricantes de colunas, temperatura e 
velocidade do gás de arraste 
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4 METODOLOGIA 

 
As amostras dos óleos esenciais dos frutos amazônicos foram adquiridos 

da empresa Beraca Sabará Químicos e Ingredientes S.A. que atua na extração e 

purificação de óleos em frutos amazônicos de forma sustentável. Os óleos foram 

extraídos por processos químicos, tendo textura viscosa.  Os padrões dos ácidos 

oleico, linoleico e palmítico, foram adquiridos da Vetec Química Fina Ltda com 

pureza nominal de 99,99 %.   

 Os ácidos graxos olêico, linolêico e palmítico foram analisados por meio de 

três diferentes analisadores cromatográficos; GC/MS , HPLC-MS/MS e HPLC/UV.  

Os resultados serão avaliados quanto a suas vantagens e desvantagens com 

relação à sensibilidade de deteção e determinação.   

 

4.1 ENSAIO ANALÍTICO NO CG/MS 

 

O ensaio analítico utilizando a técnica de cromatografia a gás acoplada ao 

espectrometro de massas (CG/MS) foi realizado utilizando o analisador  marca 

Shimatzu, modelo QP 5000.  Os ácidos graxos, isto é os analítos dos frutos 

amazônicos foram separados por coluna capilar DB-5, com dimessões de 30 m x 

0,25 mm x 0,25 µm, com poli-dimetyl-siloxan (5% Fenil) composição da fase 

estacionária, portanto, levemente polar. O gás de arraste usado foi o Hélio e deu 

uma pressão de cabeça da coluna de 12 psi e um fluxo médio de 1 mL / min.  A 

operação seguiu as seguintes condições: 2 min realizar a 75 ºC, a 15 de rampa ºC 

/ min até 200 ºC, a 20 de rampa ºC / min até 250 ºC e uma isotérmica de 2 min a 

250 ºC.  Temperatura do detector de 250 ºC; gás de arraste hélio, com velocidade 

linear de 32 cm/s. A corrida com detector de massa foi realizado no modo “scan”, 

percorrendo massas de 50 a 250 m/z, a energia de ionização de 70 eV por 

impacto electrons.  A identificação dos analitos foi feita por comparação dos 

espectros de massa com a biblioteca NIST-92.   
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4.2 ENSAIO ANALÍTICO NO CLAE-ESPECTROMETRO DE MASSA 

 

4.2.1 MATERIAIS 

 
I. Padrão ácido oléico 

II. Padrão ácido linoleico 

III. Padrão ácido Palmítico 

IV. Solvente N-Hexano 95%. 

V. Solução Metóxido de Sódio de concentração 0.25 N. 

VI. Acetonitrila 

VII. Água Purificada 

VIII. Ácido Fórmico 

IX. Tubo de ensaio 

X. Pipeta automática 0,1 a 1,0 mL 

 

4.2.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O ensaio analítico utilizando a técnica cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplado ao espectrometro de massas (CLAE-MS/MS) foi realizado 

utilizando o analisador marca Applied Biosystem SCIEX, modelo API 5000.  A 

amostra foi introduzida no espectro de massas utilizando a bomba de infusão do 

CLAE, isto é sem coluna cromatográfica.  A seguinte preparação de amostra foi 

realizada.  Pesou-se 6 mg dos ácidos oléico, linoleico e palmítico para tubos de 

ensaio de 10 mL e adicionou-se 6 mL de N-Hexano, obtendo uma concentração 

de 1000 ppm. Em seguida adicionou-se 250 microlitros de solução de Metóxido de 

Sódio, agitou-se por 90 segundos e evaporou-se as amostras sob gás nitrogênio.  

Na etapa seguinte suspendeu o resíduo em 6 mL de acetonitrila e adicionou-se 

200 microlitros de ácido fórmico para a solução ficar límpida.  As amostras foram 

preparadas para a infusão no espectro de massas, diluindo-as com uma solução 

de acetonitrila:água (1:1) para uma concentração de 2 ppm.  
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4.3 ENSAIO ANALÍTICO NO HPLC 

  
O ensaio analítico utilizando a técnica cromatógrafia líquida de alta 

eficiência com detector ultra violeta HPLC/UV foi realizado utilizando o analisador 

marca SHIMADZU modelo LC10. 

 

4.3.1 MATERIAIS 

 

I. Padrão ácido oléico 

II. Padrão ácido linoleico 

III. Padrão ácido Palmítico 

IV. Acetonitrila 

V. Água Purificada 

VI. Ácido Fórmico 

VII. Balões voluétricos de 10, 50 e 10mL 

VIII. Pipeta automática 0,1 a 1,0mL 

IX. Banho ultrassônico 

 

4.3.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Foi desenvolvido um método analítico usando a técnica de cromatografia 

líquida de alta eficiência com detector ultra-violeta (CLAE/UV) para identificação e 

quantificação dos ácidos presentes nos óleos analisados.  Após um período de 

testes com variações nos parâmetros de fluxo, temperatura, força orgânica 

(acetonitrila) foi possível obter um método que caracterizasse na forma qualitativa 

e quantitativa os três ácidos propostos no estudo.  O método para ser considerado 

reprodutivo e confiável é necessário atender alguns parâmetros da legislação 

vigente proposta no estudo do projeto. Essa legislação denominasse RE 899. Os 
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testes realizados foram: seletivdade, linearidade e precisão.  

As condições analíticas foram as seguintes:  

I. Fase móvel: Acetonitrila:Água MilliQ (97:3) 

II. Temperatura: 40 ºC 

III. Fluxo: 1,0 mL/ minuto 

IV. Tempo de análise: 10 minutos 

V. Volume de injeção: 100 µL 

VI. Comprimento de onda:  205 nm – Ácido Oléico e Linoléico 

232 nm – Ácido Palmítico 

VII. Coluna: 150 x 4,6 mm, 5micra C18 

VIII. Diluente: Clorofórmio e Acetonitrila 

          O preparo dos testes de seletividade, linearidade e precisão são descritos a 

seguir: 

 

Linearidade: Preparou-se cinco soluções de concentrações conhecidas para 

estabelecer uma curva no qual será avaliado o coeficiente de correlação de cada 

ativo do estudo proposto. 

I. Ácido Linoléico: 51,8 mg 

II. Ácido Oléico: 50,0 mg 

III. Ácido Palmítico: 42,9mg 

IV. 1º Diluicão: 100mL 

 

Preparo da amostra: Pesou-se cerca de 1.00 g da amostra e transferiu-se para 

um balão volumétrico de 100mL, adicionou-se 1 mL de clorofórmio para facilitar a 

solubilização das substâncias com acetonitrila. Dilui-se e completou-se o volume 

com acetonitrila, em seguida homogeneizou-se a amostra. Em seguida realizou-se 

uma diluição na proporção de 1:5, diluindo com acetonitrila 

 

Preparo do padrão: Pesou-se as massas descritas acima, transferiu-se para um 

balão volumétrico de 100 mL, adicionou-se 1 mL de clorofórmio para facilitar a 

solubilização das substâncias com acetonitrila. Dilui-se e completou-se o volume 

com acetonitrila, em seguida homogeneizou-se a solução padrão. Em seguida 

realizou-se as diluições propostas no estudo de linearidade, diluindo com 

acetonitrila. 
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Tabela 8. Concentração da curva de linearidade dos ativos. 

 Linoléico Oléico Palmítico Nº de 

injeções 

Concentração 

(%) 

Conc.(mg/mL) Conc.(mg/mL) Conc.(mg/mL)    3 

80% 0,04144 0,04800 0,03432 3 

90% 0,06216 0,07200 0,05148 3 

100% 0,08288 0,09600 0,06864 3 

110% 0,10360 0,12000 0,08580 3 

120% 0,12432 0,14400 0,10296 3 

 

 

Seletividade: Preparou-se uma amostra de cada fruto amazônico estudado, uma 

solução padrão 100% e um branco (diluente) no qual será avaliada a interferência 

de substâncias desconhecidas ou conhecidas no tempo de retenção de cada ativo 

estudado. 

 
Tabela 9. Preparo do diluente, padrão e amostra. 

Solução Concentração Nº de injeções 

Diluente Não aplicável 1 

Padrão 100% 100% 1 

Amostra Óleo de Açaí 100% 1 

Amostra Óleo de Copaíba 100% 1 

Amostra Óleo de Castanha do Pará 100% 1 

    

 
Precisão: Preparou-se seis amostras tal e qual de cada cada fruto estudado no 

qual será avaliado a precisão através de resultados estatísticos. 
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Tabela 10. Preparo das amostras para precisão. 

Solução Concentração Nº de amostras Nº de injeções de cada 

amostra 

Amostra Óleo 
de Açaí 

         100%                 06                              01 

Amostra Óleo 
de Copaíba 

         100%                06                              01 

Amostra Óleo 
de Castanha 

do Pará 

         100%                06                              01 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 RESULTADOS DO ENSAIO NO CG / MS 

 

Na figura 11 é apresentado o cromatograma da análise do óleo de açaí.  

Em todo cromatograma a descriminação dos analítos detectados é descrita por 

meio da abscissa denominada Tempo de Retenção (RT) e quantificada em 

minutos, a ordenada é referente à intesidade do sinal iônico do espectro de 

massas quantificada em Corrente Total de Íons ou (TIC). A análise qualitativa 

demonstra a presença dos seguintes compostos químicos: ácidos oleico, linoleico, 

palmítico, miristico e láurico.  Os respectivos tempos de retenção estão bem 

definidos, isto é dando resolução analítica aos analíticos procurados, sem 

ocorrência de sobreposição de picos que poderiam dificultar a detecção dos 

mesmos, com exceção dos ácidos miristico e palmítico que estão eluindo com 

tempos de retenção muito próximos, dificultando a sua quantificação.  

Os dados desse experimento não foram reprodutivos na curva de 

calibração, apresentando intensidades de sinais de detecção que não foram 

proporcionais à concentração analisada, isto é, a curva de calibração teve uma 

inclinação com baixo coeficiente angular, devido ao efeito memória no injetor do 

cromatografo.  Porém essa técnica demostrou ser eficiente na seletividade de 

substâncias, o cromatograma da figuras 11, demonstra este fato, qualificando 

todos os ácidos graxos procurados, oleico, linoleico e palmítico.   

Nesse ensaio foi realizado o preparo de uma curva de lineraridade com 

ativos oléico, linoleico e palmítico, os resultados não foi reprodutivo linearmente, 

que dizer que as concentrações avaliadas não reproduziram as áreas 

proporcionais as concentrações dos analitos.  Observou também que o coeficiente 

angular da curva apresentou baixa amplitude na resposta dos resultados. Em 

função dos resultados conclui-se que a técnica de GC/MS é indicada para ensaios 

de identificação de ácidos graxos.  
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Figura 11. Cromatograma de uma amostra de óleo de açaí por CG/MS 

 
 O espectro de massas do ácido oleico é apresentado na figura 12, em todo 

espectro de massas a abscissa descrimina a relação massa/carga de um 

determinado íon e a ordenada apresenta a intesidade iônica detectada pelo 

multiplicador de eletro em mili Volts.  O ácido oléico cuja formula química é 

CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH e cuja estrutura química foi apresentada na Figura 

1 com massa molar de 282 Daltons apresenta o espectro da figura 13.  Pode ser 

observado que neste espectro a massa 282 não é detectada, não só porque está 

fora da escala máxima de 250 m/z , também porque a estrutura molecular é muito 

frágil, fragmentando totalmente a molécula.  O espectro demonstra claramente a 

fragmentação da cadeia do tipo de n-alcanos onde os íon CH2
+

 

 de massa 14 é 

fragmentada consecutivamente, observado entre as massas 97, 83, 69, 55 e 41, a 

diferença entre estas massas são exactamente 14, representando a geometria 

molecular do ácido oleico.  

 
Figura 12. Espectro de massas do ácido oleico de uma amostra de açaí. 
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5.2 RESULTADOS DO ENSAIO NO MS / MS 

Os espectros de massas dos ácidos oleico, linoleico e palmítico são 

apresentados nas figuras 13, 14 e 15, respectivamente.  Nestes espectros são 

determinadas as massas molares dos três ácidos analisados, que são: ácido 

oleico massa 282 Daltons, ácido linolieco massa 280 Daltons e ácido palmítico 

massa 256 Daltons.  Verificamos que no espectro do ácido oleico figura 13, a 

detecção da massa 282 m/z esta com uma intecidade muito baixa.  Mesmo efeito 

é verificado no espectro de massas, figura 14, do ácido linoleico onde a massa 

280 m/z e igual efeito no espectro de massas do ácido palmítico, figura 15, onde a 

massa 256 m/z esta abaixo da razão sinal ruído permitida para análise qualitativa 

que é 3 vezes e 5 vezes razão sinal/ruído para quantitativo.  

Nesse ensaio realizado tinha como objetivo a esterificação dos ácidos 

graxos oléico, linoléico e palmítico.  Porém em função do massa molar das 

moléculas e outros fatores do processo de esterificação básica proposto, como 

concentração dos solventes usados, o resultado encontrado não atingiu as 

expectativas. Contudo, após a realização do ensaio no instrumento analítico 

espectrômetro de massa após os resultados, conclui-se que o método proposto é 

indicado para ensaios de identificação de substâncias. 
 

 

 
 
Figura 13. Espectro de massa do ácido oléico 
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Figura 14. Espectro de massa do ácido linoléico. 

 

 
 

Figura 15. Espectro de massa do ácido palmítico 
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5.3 RESULTADOS DO ENSAIO NO CLAE / UV 

5.3.1 LINEARIDADE 

 

A tabela 11 é composta dos ativos de ácido oléico, linoleico e palmítico e 

suas respectivas faixas de concentrações, complementada com os resultados 

representados pelas áreas. 

 
Tabela 11. Dados das curvas de linearidade dos ativos. 

 

ATIVOS 
ÁCIDO OLEÍCO ÁCIDO LINOLÉICO ÁCIDO PALMÍTICO 

CONC.(mg/mL) ÁREA CONC.(mg/mL) ÁREA CONC.(mg/mL) ÁREA 
0,04800 4311753 0,04144 1403807 0,03432 624330 

0,07200 6733378 0,06216 2028404 0,05148 1062303 

0,09600 9490694 0,08288 2926118 0,06864 1547018 

0,12000 11632823 0,10360 3825701 0,08580 1847122 

0,14400 13033323 0,12432 4205661 0,10296 2173851 

 
O cromatograma apresentado na figura 16 refere-se a solução padrão no 

comprimento de onda de 205 nm, no qual são detectados os ativos do ácido oléico 

e linoleico bem definidos. 
 

 
Figura 16. Cromatograma dos ativos oleico e linoléico em 205 nm. 
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O cromatograma apresentado da figura 17 refere-se a solução padrão no 

comprimento de onda de 232 nm, no qual é detectado o ativo do ácido palmítico 

bem definido. 
 

 
Figura 17. Cromatograma do ativo palmítico em 232 nm. 

  

 

Por meio desta metodologia foi traçado a curva de linearidade do ácido 

oléico apresentado na Figura 18. 
 

 
Figura 18. Curva de linearidade do ativo ácido oléico. 
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Os dados da regressão linear do ácido oleico é apresentado na Tabela 12. 

 
Tabela 12. Dados da regressão linear do ácido oléico. 

 
 

 
Figura 19. Gráfico residual do ativo ácido oléico. 

 
A curva de linearidade do ativo ácido oléico apresentou coeficiente 

correlação(r) > 0,99, atendendo o requisito da resolução de conformidade da 

Anvisa RE 899 de 2003. Complementando a confiabilidade dos resultados, o 

gráfico residual não apresentou tendência dos pontos avaliados, os pontos 

avaliados foram dispersos na plotagem do gráfico. 

 

Por meio desta metodologia foi traçado a curva de linearidade do ácido 

linoléico apresentado na Figura 20. 

 

 
Figura 20. Curva de linearidade do ativo ácido linoleico. 

REGRESSÃO LINEAR –OLÉICO 

Coeficiente 
angular(a) 

Coeficiente 
linear(b) 

Coeficiente de 
correlação(r) Erro do Intercepto (%) 

9,31E+07 103361 0,9875 1,09 
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Os dados da regressão linear do ácido linoleico são apresentados na 

Tabela 13. 

 
Tabela 13. Dados da regressão linear do ácido linoléico. 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 21. Gráfico residual do ativo ácido linoléico. 

 
A curva de linearidade do ativo ácido linoléico apresentou coeficiente 

correlação(r) > 0,99, atendendo o requisito da resolução de conformidade da 

Anvisa RE 899 de 2003. Complementando a confiabilidade dos resultados, o 

gráfico residual não apresentaram tendência dos pontos avaliados, os pontos 

avaliados foram dispersos na plotagem do gráfico. 

 

Por meio desta metodologia foi traçado a curva de linearidade do ácido 

palmítico apresentado na Figura 22. 
 

 
    Figura 22. Curva de linearidade do ativo ácido palmítico 

REGRESSÃO LINEAR –LINOLÉICO 

Coeficiente 
angular(a) 

Coeficiente 
linear(b) 

Coeficiente de 
correlação(r) Erro do Intercepto (%) 

3,57E+07 - 82464 0,9855 - 2,82 
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Os dados da regressão linear do ácido palmítico são apresentados na 

Tabela 14. 
Tabela 14. Dados da regressão linear do ácido palmític 

 

 

   

 
Figura 23. Gráfico residual do ativo ácido palmítico. 

 
A curva de linearidade do ativo ácido palmítico apresentou coeficiente 

correlação(r) > 0,99, atendendo o requisito da resolução de conformidade da 

Anvisa RE 899 de 2003. Complementando a confiabilidade dos resultados, o 

gráfico residual não apresentou tendência dos pontos avaliados, os pontos 

avaliados foram dispersos na plotagem do gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGRESSÃO LINEAR –PALMÍTICO 

Coeficiente 
angular(a) 

Coeficiente 
linear(b) 

Coeficiente de 
correlação(r) Erro do Intercepto (%) 

2,26E+07 -102620 0,9904 - 6,63 
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5.3.2 Seletividade 

 
O cromatograma da Figura 24 refere-se ao diluente (acetonitrila) do método 

no comprimento de onda de 205 nm. O perfil cromatográfico apresenta picos que 

não interfere no tempo de retenção dos ácidos oléico e linolleico, caracterizando a 

seletividade do método. 
 

 
Figura 24. Cromatograma do diluente em 205 nm. 

 

O cromatograma da figura 25 refere-se ao diluente (acetonitrila) do método 

no comprimento de onda de 232 nm. O perfil cromatográfico apresenta picos que 

não interfere no tempo de retenção do ácido palmítico, caracterizando a 

seletividade do método. 
 

 
Figura 25. Cromatograma do diluente em 232 nm. 
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O cromatograma da figura 26 refere-se aos ativos oléico e linoléico no 

comprimento de onda de 205 nm. O perfil cromatográfico apresenta nitidez picos 

dos ativos que não sofrem interferência no tempo de retenção quando comparado 

ao cromatograma do branco, caracterizando a seletividade do método. 
 

 
Figura 26. Cromatograma dos ativos oleico e linoléico em 205 nm. 

 

O cromatograma da figura 27 refere-se ao ativo palmítico no comprimento 

de onda de 232 nm. O perfil cromatográfico apresenta pico do ativo que não sofre 

interferência no tempo de retenção quando comparado ao cromatograma do 

branco, caracterizando a seletividade do método. 
 

 
Figura 27. Cromatograma do ativo palmítico em 232 nm. 
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O cromatograma da figura 28 refere-se ao óleo de açaí com os  ativos 

oléico e linoléico no comprimento de onda de 205 nm. O perfil cromatográfico 

apresenta picos dos ativos bem definidos que não sofrem interferência de picos 

desconhecidos,  caracterizando a seletividade do método. 
 

 
Figura 28. Cromatograma do óleo de açaí em 205nm. 

 

O cromatograma da figura 29 refere-se ao óleo de açaí com o  ativo 

palmítico no comprimento de onda de 232 nm. O perfil cromatográfico apresenta 

pico do ativo bem definido que não sofre interferência no tempo de retenção 

quando comparado ao cromatograma do branco,  caracterizando a seletividade do 

método. 
 

 
Figura 29. Cromatograma do óleo de açaí em 232 nm. 
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O cromatograma da figura 30 refere-se ao óleo de copaíba com os  ativos 

oléico e linoléico no comprimento de onda de 205 nm. O perfil cromatográfico 

apresenta picos dos ativos bem definidos que não sofrem interferência no tempo 

de retenção quando comparado ao cromatograma do branco,  caracterizando a 

seletividade do método. 

 

 
Figura 30. Cromatograma do óleo de copaíba em 205 nm. 

 
O cromatograma da figura 31 refere-se ao óleo de copaíba com o  ativo 

palmítico no comprimento de onda de 232 nm. O perfil cromatográfico apresenta 

pico do ativo bem definido que não sofre interferência no tempo de retenção 

quando comparado ao cromatograma do branco,  caracterizando a seletividade do 

método. 
 

 

 
Figura 31. Cromatograma do óleo de copaíba em 232 nm. 
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O cromatograma da figura 32 refere-se ao óleo de castanha do pará com os  

ativos oléico e linoléico no comprimento de onda de 205 nm. O perfil 

cromatográfico apresenta picos dos ativos bem definidos que não sofrem 

interferência no tempo de retenção quando comparado ao cromatograma do 

branco, caracterizando a seletividade do método. 
 

 
Figura 32. Cromatograma do óleo de castanha do pará em 205 nm. 

 

O cromatograma da figura 33 refere-se ao óleo de castanha do pará com o  

ativo palmítico no comprimento de onda de 232 nm. O perfil cromatográfico 

apresenta pico do ativo bem definido que não sofre interferência no tempo de 

retenção quando comparado ao cromatograma do branco,  caracterizando a 

seletividade do método. 
 
 

 
Figura 33. Cromatograma do óleo de castanha do pará em 232 nm. 
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5.3.3 Precisão 

 

A tabela 15 refere-se ao óleo de açaí com as massas de seis amostras que 

foram avaliadas no ensaio de precisão. Consta também na tabela os resultados com 

as áreas e os percentuais de cada ativo presente nas amostras. 

 
Tabela 15. Resultados da precisão  do óleo de açaí. 

 

Resultado – Óleo de Açaí 
  Ácido Oleíco Ácido Linoleíco Ácido Palmítico 

Amostra Peso(g) Área Conc.(%) Área Conc.(%) Área Conc.(%) 
1 1,0231 28601642 14,96 4293654 5,99 206358 0,67 
2 1,0322 28700254 14,88 4312543 5,96 207552 0,66 
3 1,0354 28752140 14,86 4613899 6,35 207889 0,66 
4 1,0244 28621045 14,95 4302598 5,99 206787 0,67 
5 1,0300 28688950 14,91 4608788 5,97 206994 0,66 
6 1,0425 28758740 14,76 4331159 5,93 208365 0,66 

Média:     14,89   6,03   0,66 
DPR(%)     0,48   2,62   0,47 

 
 

A tabela 16 refere-se ao óleo bruto de copaíba com as massas de seis 

amostras que foram avaliadas no ensaio de precisão. Consta também na tabela os 

resultados com as áreas e os percentuais de cada ativo presente nas amostras.  

 
Tabela 16. Resultados da precisão do óleo de copaíba. 

 

Resultado - Óleo Copaíba 
  Ácido Oleíco Ácido Linoleíco Ácido Palmítico 

Amostra Peso(g) Área Conc.(%) Área Conc.(%) Área Conc.(%) 
1 1,0534 37264931 18,95 9143341 12,26 396760 1,05 
2 1,0577 37562457 19,02 9152744 12,22 399870 1,05 
3 1,0489 37025841 18,91 9135589 12,30 395412 1,05 
4 1,0563 37452893 18,99 9156987 12,24 397542 1,05 
5 1,0487 37185974 18,99 9130025 12,30 395644 1,05 
6 1,0654 37654489 18,93 9175487 12,16 401251 1,04 

Média:     18,96   12,25   1,05 
DPR(%)     0,23   0,42   0,19 
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A tabela 17 refere-se ao óleo bruto de castanha do pará com as massas de 

seis amostras que foram avaliadas no ensaio de precisão. Consta também na tabela 

os resultados com as áreas e os percentuais de cada ativo presente nas amostras. 

 
Tabela 17. Resultados da precisão  do óleo de castanha do pará. 

                 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resultado - Óleo Castanha do Pará 
  Ácido Oleíco Ácido Linoleíco Ácido Palmítico 

Amostra Peso(g) Área Conc.(%) Área Conc.(%) Área Conc.(%) 
1 1,0025 33881969 18,10 5983316 8,47 274709 0,83 
2 1,0036 33824571 18,05 5971451 8,44 275363 0,83 
3 1,0126 34025145 17,99 5993215 8,40 278956 0,83 
4 1,0158 34352870 18,11 6012598 8,40 278157 0,83 
5 1,0247 34525123 18,04 6023541 8,34 279541 0,82 
6 1,0198 37852430 18,30 6008715 8,36 275892 0,82 

Média:     18,10   8,40   0,83 
DPR(%)     0,60   0,58   0,62 
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6 DISCUSSÃO 

 
A partir dos ensaios realizados com as técnicas de CG/MS, HPLC-MS/MS e 

HPLC/UV foi possível avaliar as vantagens e desvantagens desta técnicas 

analíticas. 

  A técnica de cromatografia gasosa acoplada ao massas (CG/MS) apresentou 

resultados satisfatórios para caracterização e identificação dos ácidos graxos 

estudados no projeto, porém para ensaios quantitativos não produziu 

reprodutibilidade nos resultados. 

A técnica de cromatografia lquida de alta eficiência acoplada ao 

massas(CLAE-MS/MS)  demostrou ser  eficiente na caracterização e identificação 

dos ativos dos ácidos graxos estudados, sendo está técnica  seletiva para o 

ensaio de especificidade. 

A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com detector ultravioleta 

(HPLC/UV) apresentou resultados reprodutivos, conforme os coeficientes de 

correlação encontrados nas curvas de linearidade de cada ácido graxo estudado e 

com o gráfico residual dos ativos apresentados foram dispersos sem tendência 

dos pontos. No parâmetro seletividade observou que os picos dos ativos 

apresentaram perfil cromatográfico seletivo sem a interferência de picos no 

mesmo tempo de retenção, quando comparado ao cromatograma do diluente. O 

ensaio da precisão apresentou desvio padrão relativo  inferiores à 2,0%, 

atendendo os critérios de aceitação resolução 899 – ANVISA. Assim, podemos 

concluir que a  técnica  de HPLC/UV pode ser aplicada para o ensaio de 

identificação por tempo de retenção do ativo comparado com um padrão de 

referência e quantificação, porém em relação as técnicas CG/MS e HPLC-MS/MS 

apresenta desvantagem em custos, uma vez que essas técnicas não necessitam 

de padrões para identificação e demonstram ser mais seletivas que a técnica de 

HPLC/UV. Os resultados apresentados demostraram que o óleo de copaíba 

apresenta um percentual de ácido linoleico superior aos óleos de açaí e castanha 

do Pará.  Em ambos os óleos o ativo do ácido oléico estão presentes na 

composição comparativa entre os frutos avaliados.  

Os ácidos graxos essenciais são necessários para muitos processos 
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fisiológicos, como a manutenção da integridade da pele e da estrutura das 

membranas celulares e a síntese de compostos biologicamente ativos por 

exemplo, prostaglandinas e leucotrienos. Entre os benefícios à saúde atribuídos 

aos ácidos graxos, destacam-se: anticarcinogênese, antiaterosclerose, inibição de 

radicais livres, alteração na composição e no metabolismo do tecido adiposo, 

imunomodulação, atividade antibacteriana e antidiabética. Os benefícios citados 

são encontrados em literatura e a associação com os resultados desse projeto 

necessitaria de um estudo mais detalhado na determinação da quantidade 

adequada de cada ácido graxo para potencializar o benefício para a saúde. 
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7  Conclusão 

   
O projeto teve seu objetivo principal cumprido, o qual era estudar uma 

técnica de caracterização e quantificação dos ácidos graxos oléico, linoleico e 

palmítico presente nos óleos de frutos amazônicos.  O presente trabalho faz parte 

de um projeto maior que estuda a aplicação dos ácidos graxos em pele sintética 

polimerica específica para pacientes com queimadura.  A pesquisadora Ana 

Carolina Machado realizou seus estudos da pele sintética, utilizando o óleo de 

açaí [27].  No decorrer das três técnicas aplicadas observou que a técnica CG/MS 

não apresentou reprodutibilidade, porém a técnica desenvolvida de forma 

otimizada por cromatografia líquida de alta performance – HPLC resultou em 

dados  satisfatórios nos parâmetros avaliados de seletividade, linearidade e 

precisão. Esses ensaios seguiram o guia de validação de métodos analíticos na 

vigilância sanitária – ANVISA que é denominada RE 899 de 2003. Os resultados 

demonstram que os frutos estudados têm concentrações de ácidos graxos de 

grande potencial farmacológico. Essa afirmação pode ser extendida a outros frutos 

amazônicos que não foram estudados nesse projeto. Esses frutos estudados 

podem ter grande aplicação na área farmacêutica, seja ela clínica ou 

dermocosmética. Existem projetos desenvolvidos, porém poucos divulgados nessa 

linha de pesquisa que precisam ganhar força para terem os objetivos claramente 

aplicados em prol da sociedade. 
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