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RESUMO 

O azeite assume em Portugal um papel importante tanto a nível económico como 

social. No trabalho de dissertação apresentado pretendeu-se contribuir para a melhoria e o 

desenvolvimento da qualidade alimentar dos azeites de Denominação de Origem 

Protegida de Trás-os-Montes. De entre a ampla gama de abordagens possíveis para a 

concretização deste objectivo, optou-se por actuar em dois domínios: 1. Caracterização da 

composição química do azeite e influência dos factores genéticos (cultivar). 2. Avaliação 

dos resíduos de pesticidas resultantes dos tratamentos fitossanitários das azeitonas e que 

podem estar presentes no produto final, o azeite. 

Desenvolveram-se e optimizaram-se diferentes métodos analíticos, baseados no uso 

de técnicas cromatográficas – HPLC e GC, utilizando diferentes detectores (ELSD, 

FLD/DAD e MS/MS em HPLC e ECD/NPD, FID e MS em GC) de acordo com as 

especificidade das substâncias a analisar e os níveis de sensibilidade exigidos. Os 

parâmetros analíticos seleccionados no que concerne à caracterização e autenticidade dos 

azeites foram a) triacilgliceróis, b) fitosteróis esterificados e livres e c) tocoferóis e 

tocotrienóis. A nível de segurança desenvolveram-se metodologias para a detecção e 

quantificação de a) multiresíduos de pesticidas, b) fentião e seus metabolitos e c) fosmete e 

seus metabolitos. Na extracção das substâncias foram optimizados diversos processos 

(LLE, MSPD e QuEChERS), de modo a obter bons rendimentos extractivos e o menor 

“impacte ambiental”. 

Com base no perfil quantitativo em triacilgliceróis foi possível diferenciar azeites 

monovarietais das Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana. O perfil de 

fitosteróis esterificados e livres foi qualitativa e quantitativamente distinto entre si nos 

azeites DOP de Trás-os-Montes. O perfil de tocotrienóis e tocoferóis apresentou-se similar 

nos azeites DOP de Trás-os-Montes e nos Azeites DOP do Alto Alentejo. 

Nas amostras de azeitonas da Cv. Cobrançosa, colhidas em três anos consecutivos e 

ao longo do intervalo de segurança (7 semanas após aplicação), os teores obtidos de 

resíduos de pesticidas (dimetoato, fentião e fosmete) e dos seus metabolitos foram sempre 

muito inferiores aos LMR estabelecidos. As análises realizadas às amostras de azeites, 

obtidos nos três anos de estudo, resultantes de azeitonas da mesma cultivar e sujeitas às 

mesmas condições, apresentaram resíduos inferiores aos registados para as azeitonas. 
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ABSTRACT 

Olive oil has an important role in Portugal, both economic and social. This research 

work aimed to contribute to the improvement and development of the quality of olive oils 

with Protected Designation of Origin from Trás-os-Montes region. Among several 

possibilities to accomplish this goal, the following two were chosen: 1.The characterization 

of chemical compounds of olive oil and the influence of genetic factors (cultivar). 2 The 

evaluation of pesticide residues from phytosanitarian olive treatments which may be 

present in the final product, olive oil.  

Different analytical methods were developed and optimized based on 

chromatographic techniques - HPLC and GC, using different detectors (ELSD, FLD/DAD 

and MS/MS in HPLC and ECD/NPD, FID and MS in GC) according to the specificity of the 

substances to analyze and to the demanded levels of sensitivity. As far as characterization 

and authenticity of olive oils were concerned the selected analytical parameters were a) 

triacylglycerols, b) esterified phytosterols and free phytosterols and c) tocopherols and 

tocotrienols. Regarding safety, methodologies for detection and quantification of a) 

multiresidue of pesticides, fenthion and its metabolits and phosmet and its metabolits were 

developed. For the extraction of the studied substances several procedures were enhanced 

(LLE, MSPD and QuEChERS), in order to achieve good extractive results and minor 

"environmental impact".  

Based on the quantitative profile of triacylglycerols it was possible to differentiate 

monovarietal olive oils of Cvs. Cobrançosa, Madural and Verdeal Transmontana. The 

profiles of esterified phytosterols and free phytosterols were qualitatively and 

quantitatively different in olive oils with Protected Designation of Origin from Trás-os-

Montes region. The profile of tocotrienols and tocopherols proved to be similar in PDO 

olive oils from Trás-os-Montes and from Alto Alentejo.  

In olive samples of Cv. Cobrançosa, which were harvested during three consecutive 

years throughout the security interval (7 weeks after pesticide spraying) the levels of 

residual pesticides (dimetoate, fenthion and phosmet) together with its metabolits have 

always been significantly lower than LMR established. Analyses carried out in olive oil 

samples, during the three years of the research study, from the olives of the same cultivar 

which were exposed to the same conditions, presented an  inferior level of pesticide residue  

compared to the pesticide residue level revealed in olives. 
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RESUME 

L'huile d’olive joue un rôle très important au Portugal aussi au niveau économique 

qu’au niveau social. Le travail de recherche présenté a voulu contribuer  pour 

l'amélioration et le développement de la qualité des huiles d’olive avec Appellation 

d’Origine Protégée, de la région de Trás-os-Montes. Parmi une vaste variété  d’abordages 

possibles pour l’accomplissement de cet objectif, on a décidé par : 1. La caractérisation de la 

composition chimique de l'huile d’olive et l’influence des facteurs génétiques (cultivar). 2. 

L’évaluation des résidus des pesticides résultants des traitements phytosanitaires des 

olives et qui peuvent être présents dans le produit final, l'huile d’olive.  

Des méthodes analytiques différentes ont été développées et optimisées, fondées 

sur l'utilisation de techniques chromatographiques - HPLC et GC, utilisant les différents 

détecteurs (ELSD, FLD/DAD et MS/MS en HPLC et ECD/NPD, FID et MS en GC) 

conformément à la spécificité des substances à analyser et aux niveaux de sensibilité exigés. 

Dans ce qui concerne la caractérisation et l'authenticité des huiles d’olive, les paramètres 

analytiques sélectionnés ont été a) les triacylglycérols, b) les phytostérols estérifiés et les 

phytostérols libres et c) les tocophérols et les tocotriénols. Au niveau de la sécurité, des 

méthodologies ont été développées pour la détection et la quantification a) les 

multiresidues de pesticides, b) le fenthion et leurs metabolites et c) le fosmet et leurs 

metabolites. Dans l'extraction des substances, divers processus ont été optimisés (LLE, 

MSPD et QuEChERS), afin d'obtenir de bons revenus extractifs et le moindre "impact 

environnemental".  

Ayant pour base le profil quantitatif en triacylglycérols il a été possible distinguer 

les huiles d’olive monovarietals des Cvs. Cobrançosa, Madural et Verdeal Transmontana. 

Les profils des phytostérols estérifiés et des phytostérols libres ont été qualitativement et 

quantitativement différents entre eux dans les huiles d’olives avec Appellation d’Origine 

Protégée, de la région de Trás-os-Montes. Le profil de tocotriénols et de tocophérols s'est 

présenté semblable dans les huiles d’olives avec AOP, de la région de Trás-os-Montes et 

dans les huiles d’olive avec AOP, de la région du Alto Alentejo.  

Dans les échantillons d'olives de Cv. Cobrançosa, récoltés pendant trois ans 

consécutifs et au long de l'intervalle de sécurité (7 semaines après l’application des 

pesticides), les pourcentages de résidus de pesticides obtenus (le diméthoate, le fenthion et 

le fosmet) et de leurs metabolites ont toujours été très inférieurs aux LMR établis. Les 
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analyses réalisées aux échantillons d'huiles, obtenus pendant les trois années de recherche, 

résultants d'olives du même cultivar et soumises  aux mêmes conditions, ont présentées 

des résidus inférieurs aux enregistrés pour les olives. 
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ABREVIATURAS∗∗∗∗ 

ADI Ingestão diária admissível (acceptable daily intake) 

ANOVA “ANalysis Of VAriance” 

AOAC “Association of Analytical Communities” 

AOEL Nível máximo aceitável para o operador (acceptable operator exposure level) 

APCI Ionização química a pressão atmosférica (atmospheric pressure chemical 
ionization) 

API Ionização a pressão atmosférica (atmospheric pressure ionization) 

ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 

ASE “Accelarated solvent extraction” 

BHT Butilhidroxitolueno 

BSA N,O-bis-trimetilsililacetamida 

BSTFA N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida 

C18 Octadecilsilano 

CAR-PDMS Carbowax-polidimetilsiloxano 

CN Número de carbonos (carbon number) 

CV Coeficiente de variação 

Cv. Cultivar 

Cvs. Cultivares 

DAD Detector de díodos (diode-array detector) 

DB Dupla ligação (double bond) 

DOP Denominação de Origem Protegida 

DP Desvio padrão 

DSI Injecção directa da amostra (direct sample injection) 

ECD Detector de captura de electrões (electron capture detector) 

ECN Número de carbonos equivalentes (equivalent chain number) 

EI Impacto de electrões (electronic impact) 

EIC “Extracted Ion Chromatogram” 

ELISA Ensaio de imuno-adsorção com enzimas imobilizadas (enzyme linked immuno 
sorbent assay) 

ELSD Detector evaporativo de dispersão de luz (evaporative light scattering detector) 

EPA Agência de protecção ambiental dos Estados Unidos (Environmental Protection 
Agency) 

ESI Ionização por “electrospray” (electrospray ionization) 

ETFE “Ethylene-tetrafluoroethylene” 

FAME Ésteres metílicos de ácidos gordos (fatty acid methyl esters) 

FAO Organização das nações unidas para a alimentação e agricultura (Food and 
Agriculture Organization) 

FDA “Food and Drug Administration” 

FEP “Fluorinated Ethylene Propylene” 

FID Detector de ionização de chama (flame ionization detector) 
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FLD Detector de fluorescência (fluorescence detector) 

FPD Detector fotométrico de chama (flame photometric detector) 

GC Cromatografia gasosa (gas chromatography) 

GCB Carvão activado (graphitized carbon black) 

GPC Cromatografia de permeação de gel (gel permeation chromatography) 

HDL Lipoproteína de alta densidade (high density lipoprotein) 

HPLC Cromatografia líquida de alta eficiência (high performance liquid 
chromatography) 

i.d. Diâmetro interno  

IDMT Ingestão diária máxima teórica  

INE Instituto Nacional de Estatística 

ISO Organização internacional de normalização (International Organization for 
Standardization) 

IUPAC União international de química pura e aplicada (International Union of Pure and 
Applied Chemistry) 

KMO “Kaiser-Meyer-Olkin” 

LC Cromatografia líquida (liquid chromatography) 

LC50 Concentração requerida para matar 50% dos organismos testados (concentration 
required to kill 50% of test organisms) 

LD Limite de detecção 

LD50 Dose requerida para matar 50% dos organismos testados (dose required to kill 
50% of test organisms) 

LDL Lipoproteína de baixa densidade (low density lipoprotein) 

LMR Limite máximo de resíduos 

LQ Limite de quantificação 

m/z Relação massa/carga 

MAE Extracção assistida por micro-ondas (microwave assisted extraction) 

MALDI Ionização/desorção a laser auxiliada por matriz (matrix assisted laser 
desorption/ionization) 

min Minutos 

MS Espectrometria de massa (mass spectrometry) 

ms Milissegundos 

MSHFBA N-metil-N-(trimetilsilil)-heptafluorobutiramida 

MS-MS Espectrómetro de massa–massa (tandem mass spectrometry) 

MSPD Dispersão da matriz em fase sólida (matrix solid-phase dispersion) 

MTBSTFA N-(terc-butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida 

n Número de réplicas 

n.a. Não adicionado 

n.d. Não detectado 

NOAEL Dose sem efeito adverso observável (no observed adverse effect level) 

NP Norma Portuguesa 
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NPD Detector azoto-fósforo (nitrogen-phosphorus detector) 

OMS Organização Mundial de Saúde (world health organization) 

p Probabilidade 

p,p’- DDE p,p’-diclorodifenildicloroetileno 

p.a. Para-análise 

p.e. Ponto de ebulição 

PA Poliacrilato 

PC Componente principal (principal component) 

PCA Análise de componentes principais (principal component analysis) 

PDMS Polidimetilsiloxano 

PI Padrão interno 

PLE Extracção líquida por pressurização (pressurized liquid extraction) 

PN Número de partição (partition number) 

PSA N-propil-etilenodiamina 

PS-DVB Poliestireno-divinilbenzeno 

PTFE  Politetrafluoroetileno 

PTV Vaporização a temperatura programada (programmed temperature vaporizing) 

QuEChERS Quick (rápido), easy (fácil), cheap (económico), effective (eficiente), rugged 
(robusto) and safe (seguro) 

r Coeficiente de correlação 

R2 Coeficiente de determinação 

Reg. Regulamento 

RfD Dose de referência (reference dose) 

RI Detector de índice de refracção (refraction index detector) 

RP Fase reversa (reversed phase) 

rpm Rotação por minuto 

Rt Tempo de retenção (retention time) 

SBSE Extracção sorptiva em barra de agitação (stir bar sorptive extraction) 

SFC Cromatografia de fluídos supercríticos (supercritical fluid chromatography) 

SFE Extracção com fluídos supercríticos (supercritical fluid extraction) 

SiCH3NH2 Aminopropilsilano 

SIM Monitorização selectiva de iões (selected ion monitoring) 

SPE Extracção em fase sólida (solid-phase extraction) 

SPME Micro-extracção em fase sólida (solid phase micro-extraction) 

TBF Fosfato de tributilo 

TBS Terc-butildimetilsilil derivados 

TCN Número teórico de carbonos 

TFF Fosfato de trifenilo 

TLC Cromatografia em camada fina (thin layer chromatography) 

TMCS Trimetilclorosilano 

  



 

XX 

TMOA Trimetil-ortoacetato 

TOF Tempo de voo (time-of-flight) 

TOTAD “Throught Oven Transfer Adsorption Desorption” 

UE União Europeia 

USDA Departamento de agricultura dos Estados Unidos (United States Department of 
Agriculture) 

UV Ultra-violeta 

V Volt 

Vis Visível 
∗Na maioria das abreviaturas usadas, manteve-se a designação anglo-saxónica dado o seu carácter universal; nesses casos, a designação é 

apresentada entre parêntesis 
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DESIGNAÇÕES ANGLO-SAXÓNICAS 

Bleeding 
Fenómeno caracterizado pela saída da coluna e consequente chegada ao 
detector de pequenas porções da fase estacionária das colunas capilares que se 
traduz num incremento da linha de base dos cromatogramas.  

Liner Peça de vidro de formato cilíndrico, aberto nas duas extremidades, colocada no 
interior do sistema cromatográfico.  

Split Termo usado para designar a divisão do fluxo gasoso durante a injecção num 
sistema de cromatografia gasosa. 

Splitless Termo usado para designar a ausência de divisão do fluxo gasoso durante a 
injecção num sistema de cromatografia gasosa. 

Split-splitless 
Termo usado para designar os injectores que permitem o uso da técnica de 
injecção com divisão do fluxo (split) ou, alternativamente, da técnica de 
injecção sem divisão do fluxo (splitless). 

Tailing Fenómeno caracterizado pelo aparecimento de picos cromatográficos não 
simétricos (com cauda). 
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A alimentação desempenha uma dupla função nos seres humanos; por um lado 

é fonte indispensável de nutrientes para fazer cobro às necessidades fisiológicas, por 

outro funciona como vínculo cultural, o que faz com que as condições socio-

económicas, a localização geográfica e a religião influenciem directamente a escolha 

dos alimentos.  

A dieta mediterrânica, embora fosse já realidade nos quinze países 

Mediterrânicos, só a partir do célebre Estudo dos Sete Países, efectuado por Ancel Keys 

em 1950, se popularizou como conceito. O estudo mostrou que, apesar do consumo 

elevado de gordura, a população da Ilha de Creta, na Grécia, tinha uma expectativa de 

vida longa, com índices reduzidos de doença coronária e de certos tipos de cancro. Os 

padrões típicos da dieta tradicional de Creta, da maioria da Grécia e do sul de Itália, 

passaram então a ser considerados os principais responsáveis pelos relativamente 

baixos níveis de mortalidade e morbilidade das populações dessa região. As 

características principais da dieta mediterrânica incluem abundância em produtos 

hortofrutícolas (frutas, hortaliças, cereais integrais, nozes e leguminosas), azeite como 

fonte principal de gordura, consumo de peixe e aves em quantidades moderadas, 
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consumo reduzido de carne vermelha e consumo moderado de vinho, normalmente às 

refeições [Willett et al., 1995]. 

Nos Países mediterrânicos o azeite tem, além da importância nutricional, um 

grande valor sócio-cultural e económico. Ainda hoje, a sua produção constitui, em 

muitas regiões desfavorecidas, o principal suporte da actividade económica, pelo que 

qualquer evolução no sector olivícola está associado a efeitos positivos na estrutura 

sócio-económica. 

Em Portugal, o sector da olivicultura apresenta grande importância sócio-

económica, particularmente nas Regiões do Alentejo e de Trás-os-Montes, as maiores 

produtoras de azeitona destinada a azeite. Porém, em termos nacionais, a produção 

anual de 40 000 toneladas de azeite está ainda longe de alcançar as 51 224 toneladas 

autorizadas no âmbito da reforma transitória da Organização Comum de Mercado 

[Baptista et al., 2000]. Por outro lado, o desfasamento verificado a nível nacional entre a 

produção (1% a nível mundial) e o consumo (2% a nível mundial), constitui um 

incentivo ao aumento da produção [Unctad, 2007]. 

As mudanças estruturais verificadas nas últimas décadas no que se refere à 

instalação e cultura do olival, assim como a recente aposta de algumas cooperativas em 

avanços tecnológicos nos processos de transformação e de embalamento do azeite, 

aliadas à criação da Denominação de Origem Protegida (DOP) para os azeites de 

algumas regiões, constituem uma evolução positiva que se deve enaltecer. 

Paralelamente, é de salientar a crescente divulgação dos benefícios deste produto 

vegetal para a saúde, promovendo o consumo deste produto em países não ligados à 

sua produção e, em consequência os intercâmbios comerciais com os benefícios 

económicos daí decorrentes.  

Associados a esta valorização comercial e económica, surgem algumas vezes, 

fenómenos de adulteração que envolvem geralmente a mistura do azeite com um óleo 

vegetal de menor valor. As notícias veiculadas sobre adulterações intencionais de 

azeites são cada vez mais frequentes. As perdas económicas por adulteração do azeite 

com óleo de avelã, na União Europeia, estimam-se que sejam superiores a quatro 

milhões de Euros por ano. Assim, torna-se fundamental desenvolver esta área do 
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conhecimento, nomeadamente o desenvolvimento de metodologias analíticas, cada vez 

mais exactas, para a determinação de características químicas do produto, passíveis de 

serem usadas na detecção de diferentes tipos de adulterações e na criação de bases de 

dados com informação sobre as características das cultivares usadas na produção de 

azeite.  

Actualmente, um outro aspecto fundamental para a valorização do azeite é o 

seu reconhecimento como produto seguro. Deste modo, sobressai a necessidade de 

controlar a presença de quaisquer substâncias residuais, resultantes de tratamentos 

fitossanitários, nomeadamente pesticidas, aplicados para combater doenças, pragas e 

infestantes nos olivais.  

A presença de resíduos fitossanitários em azeites depende, entre outros 

factores, da natureza da molécula activa, das condições de aplicação (dose, modo de 

acção e de penetração e periodicidade), do intervalo de tempo decorrido entre o último 

tratamento e a apanha da azeitona e do tipo de processamento efectuado. 

Além dos aspectos relacionados com a toxicidade, uma aplicação incorrecta de 

pesticidas poderá ser responsável pela alteração da qualidade final do azeite. Pode por 

exemplo, promover uma alteração na síntese de ácidos gordos, que tem lugar durante 

a maturação do fruto, com redução da percentagem de ácido oleico [Rutter et al., 1998]. 

Tendo em conta a acuidade destes factores torna-se fundamental velar pela 

segurança e confiança do consumidor, quer pela avaliação do risco do consumo de 

resíduos de pesticidas quer pelo estabelecimento de limites máximos de resíduos para 

as azeitonas destinadas à produção de azeite.  

A verificação dos limites estipulados por lei implica o desenvolvimento de 

metodologias analíticas adequadas à detecção e quantificação de resíduos 

fitossanitários aplicados a uma matriz tão complexa, como é o caso das azeitonas e do 

seu produto final, o azeite. 
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Objectivos do Trabalho 

Genericamente, pode afirmar-se que a problemática da qualidade alimentar 

pode ser abordada sob duas perspectivas distintas. Por um lado, temos os temas 

directamente relacionados com a qualidade nutricional dos alimentos, em que a 

investigação é realizada sobretudo com vista à determinação e caracterização da 

composição em nutrientes dos alimentos e aos efeitos da sua ingestão. Por outro lado, 

temos os aspectos relacionados com a segurança alimentar, cujo estudo visa 

essencialmente garantir a inocuidade do produto. Qualquer das abordagens tem como 

objectivo comum zelar pela salvaguarda do consumidor e, num sentido mais lato, 

satisfazer as suas exigências. 

Neste contexto, pareceu-nos importante abordar a temática da qualidade do 

“azeite de Trás-os-Montes” sob as duas perspectivas supracitadas, a da composição e a 

da segurança, como forma de contribuir para a valorização de um produto de crucial 

importância para a actividade económica de uma das regiões mais pobres da União 

Europeia. 

De entre as diversas áreas de investigação que poderiam ser trilhadas para a 

concretização do objectivo traçado, decidiu-se focar o trabalho em dois pontos: 

1. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para a caracterização dos 

azeites DOP de Trás-os-Montes e para a eventual aplicação em processos de controlo 

de qualidade e/ou autenticidade. Os métodos desenvolvidos foram, sempre que 

possível, comparados com os métodos oficiais. 

2. Desenvolvimento e validação de métodos analíticos para a determinação de 

resíduos de pesticidas organofosforados em azeitonas e azeite.  

 

No primeiro ponto procurou-se responder a pontos de investigação que ainda 

se encontravam em aberto e que, portanto, podiam ainda ser motivo de 

aperfeiçoamento. Desta forma, foram desenvolvidos e validados novos métodos 

cromatográficos para a determinação de triacilgliceróis, fitosteróis, tocoferóis e 

tocotrienóis, os quais foram comparados com métodos descritos na literatura científica 

e com métodos oficiais. Aplicaram-se, em seguida, as metodologias desenvolvidas à 

avaliação da composição química de azeites monovarietais das três cultivares mais 
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usadas nos azeites DOP de Trás-os-Montes (Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal 

Transmontana) e de azeites comerciais DOP de Trás-os-Montes. Com o trabalho 

desenvolvido, pretende-se dar um contributo para a caracterização química do azeite 

em estudo, avaliar a influência de cada uma das cultivares autorizadas no produto 

final e alargar os meios disponíveis para o respectivo controlo de qualidade e/ou 

autenticidade. 

A segunda parte desta dissertação corresponde aos estudos de avaliação de 

resíduos de pesticidas em azeites. Foi desenvolvido e validado um novo método 

analítico, que permite a correcta quantificação, em simultâneo, de vários resíduos de 

pesticidas em azeitonas e azeites (englobado na habitual designação de métodos de 

multiresíduos). Além disso, dada a importância dos insecticidas organofosforados no 

tratamento de pragas nos olivais Portugueses e, em particular, nos de Trás-os-Montes, 

foram desenvolvidos e validados novos métodos analíticos para a determinação de 

fentião, de fosmete e dos seus respectivos metabolitos. Procedeu-se à aplicação das 

metodologias desenvolvidas em azeitonas tratadas com dimetoato, fentião e fosmete e 

avaliou-se a presença de resíduos e respectivos metabolitos. Foram analisadas 

amostras de azeite monovarietal (Cv. Cobrançosa) proveniente de azeitonas colhidas 

após tratamento e ao longo do intervalo de segurança. Este estudo foi sistematizado 

por um período de três anos, de modo a possibilitar a avaliação de efeitos cumulativos 

dos tratamentos fitossanitários, no que respeita à presença de resíduos de pesticidas e 

seus metabolitos.  

Organização da Dissertação 

A presente dissertação encontra-se estruturada em duas partes principais, 

designadas por Parte I e Parte II, estabelecidas segundo as áreas de investigação 

anteriormente definidas. Na Parte I aborda-se a composição química do azeite, 

enquanto que a Parte II se refere ao estudo dos resíduos de pesticidas presentes em 

azeitonas e azeites. 

A Parte I está dividida em sete capítulos. No primeiro capítulo faz-se uma breve 

referência ao azeite, descrevendo-se a sua composição e apontando os parâmetros 
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geralmente usados como marcadores de autenticidade. No capítulo 2 faz-se uma 

revisão crítica das metodologias analíticas desenvolvidas ao longo dos últimos anos 

para a avaliação da composição do azeite e a detecção de adulterações. Merecem 

especial destaque as diversas metodologias, baseadas nas técnicas de cromatografia 

líquida e gasosa, que foram aplicadas neste trabalho. No capítulo 3 apresenta-se uma 

breve introdução à parte experimental e caracterizam-se as amostras usadas (local de 

origem, modo de obtenção e de conservação das amostras). O capítulo 4 compila 

reagentes e equipamentos usados nas determinações analíticas. No capítulo 5 descreve-

se o método desenvolvido para a determinação de triacilgliceróis, apresentam-se e 

discutem-se os resultados obtidos nas diferentes amostras de azeite monovarietal 

analisadas. No capítulo 6 descreve-se o método desenvolvido para a determinação de 

fitosteróis esterificados e livres e comparam-se os resultados obtidos com os obtidos 

por métodos oficiais. Também se apresentam e discutem os resultados obtidos na 

aplicação das metodologias às diferentes amostras de azeite DOP de Trás-os-Montes. 

No capítulo 7 aborda-se a análise e os resultados obtidos na determinação dos 

tocoferóis e tocotrienóis. Apresentam-se, ainda, os resultados obtidos nas diferentes 

amostras de azeites DOP de Trás-os-Montes e DOP do Alto Alentejo e a respectiva 

discussão. 

A Parte II está, igualmente, dividida em sete capítulos. No primeiro desses 

capítulos, capítulo 8, faz-se a classificação dos pesticidas, avalia-se a importância dos 

pesticidas organofosforados e as causas e consequências da sua toxicidade. No capítulo 

9 faz-se uma revisão das metodologias analíticas descritas na literatura para a 

determinação de resíduos de pesticidas, com especial destaque para as que são 

aplicadas na análise de resíduos de pesticidas organofosforados em azeitonas e azeites. 

De seguida, no capítulo 10, apresenta-se uma breve introdução à parte experimental, 

na qual se justificam as opções tomadas neste trabalho. Descrevem-se, ainda, as 

amostras usadas (local de origem, tratamentos efectuados, modo de obtenção e de 

conservação das amostras). O capítulo 11 reúne os reagentes e equipamentos usados 

para a prossecução do trabalho experimental executado neste âmbito. No capítulo 12 

descreve-se o método desenvolvido para a determinação simultânea de vários resíduos 

de pesticidas. É também feita uma apresentação e discussão dos teores de dimetoato e 
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ometoato em amostras de azeitonas colhidas ao longo de três anos consecutivos e ao 

longo do intervalo de segurança, e dos respectivos azeites a que deram origem. Nos 

capítulos 13 e 14 faz-se uma descrição pormenorizada dos métodos desenvolvidos para 

a determinação de resíduos de fentião e metabolitos e para a determinação de resíduos 

de fosmete e metabolitos, respectivamente. Em cada um destes capítulos, faz-se a 

apresentação e discussão dos resultados obtidos em amostras de azeitonas, colhidas ao 

longo de três anos consecutivos e ao longo do intervalo de segurança, e nos respectivos 

azeites. 

No final, apresenta-se uma compilação das conclusões gerais retiradas do 

trabalho efectuado, de acordo com os resultados obtidos.  

As referências bibliográficas citadas são apresentadas no final de cada capítulo. 

Em anexo são apresentados os parâmetros físico-químicos dos pesticidas 

estudados e os dados climáticos referentes à região de Mirandela, região de 

proveniência da maioria das amostras. 
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1.1. Introdução 

A oliveira, Olea europaea L., representa a única espécie da família das Oleaceae 

com fruto comestível, sendo considerada a árvore mais antiga cultivada pelo homem. 

Segundo vários autores, a oliveira, tal como hoje se conhece, é originária da zona do 

Médio Oriente conhecida como o “Crescente Fértil” da Mesopotâmia. Espalhou-se 

posteriormente ao Egipto, Ásia Menor, Palestina e Grécia, de onde se propagou a toda 

a região mediterrânica [Fiorino e Griffi, 1992; Loukas e Krimbas, 1983; Anónimo, 1983, 

citados por Boskou, 1998]. Na era dos descobrimentos, a cultura da oliveira estendeu-

se a todos os continentes do globo. 

O património oleícola mundial consiste, actualmente, em aproximadamente 750 

milhões de oliveiras, das quais 95% se situam na bacia do Mediterrâneo. Ocupa uma 

superfície de cultivo de 5,2 milhões de hectares, ou seja, cerca de 4% da área agrícola 

útil, 44,5% dos quais em Espanha, 26,3% em Itália, 18,8% na Grécia, 9,7% em Portugal e 

0,7% em França [Civantos, 1999; MEMO/03/182]. A produção mundial de azeitona, 
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segundo a FAO, foi em 2003 ligeiramente superior a 13 milhões de toneladas. Desta 

produção, aproximadamente 90% destinaram-se à produção de azeite e os 10% 

restantes à produção de azeitonas de mesa. A indústria oleícola mundial produziu na 

campanha de 2000/2001 cerca de 2,5 milhões de toneladas de azeite, com a União 

Europeia (UE) a liderar o mercado mundial (mais de 2 milhões de toneladas). As 

restantes 500 000 toneladas de azeite foram produzidas na quase sua totalidade por 

países africanos, caso da Tunísia, Marrocos e Síria, que representam no seu conjunto, 

cerca de 25% da produção comunitária ou 20% da produção mundial total [Faofast, 

2007].  

Portugal ocupa a quarta posição na UE em termos de produção de azeite, a 

seguir à Espanha, à Itália e à Grécia [Faofast, 2007]. Embora o olival esteja presente em 

todas as regiões de Portugal, em algumas representa a principal cultura agrícola e a 

maior fonte de rendimento económico. É o caso do Alentejo, que ocupa a primeira 

posição na produção de azeitonas destinadas a azeite, seguido da região de Trás-os-

Montes [INE, 2007]. 

Em Trás-os-Montes, de entre as cerca de 40 cultivares (Cvs.) existentes, merecem 

destaque a Cobrançosa, a Madural, a Verdeal Transmontana e a Cordovil, com as quais 

se produz o azeite de Trás-os-Montes com Denominação de Origem Protegida (DOP). 

Este azeite caracteriza-se por ser equilibrado, com cheiro e sabor a fruto fresco, por 

vezes amendoado, e com uma sensação notável de doce, verde, amargo e picante [Reg. 

1107/96]. Atendendo à forte imagem positiva dos produtos DOP e ao valor económico 

que os mesmos representam para a região e para o país (normalmente comercializados 

a preços superiores) os principais objectivos do sector olivícola são o aumento da 

produção com a manutenção, ou melhoria se possível, da qualidade e a implementação 

de mecanismos de verificação da autenticidade de azeites DOP [Reg. 1638/98]. 

A produção de azeite DOP tem vindo a aumentar nas últimas décadas em 

Portugal, representando actualmente cerca de 4% da produção nacional de azeite 

virgem [INE, 2007]. O consumo de azeite virgem a nível nacional, contudo, suplanta a 

sua produção, daí que ainda ocorra a importação deste produto. Devido às suas 



CAPÍTULO 1 - Azeite 

19 

características sensoriais excepcionais e a uma produção limitada, o azeite virgem 

apresenta elevado valor de mercado, sendo frequentemente alvo de adulterações.  

O lucro económico constitui, sem dúvida, o principal motivo da adulteração do 

azeite virgem com óleos vegetais ou com azeites de valor comercial inferior. Todos os 

anos são noticiados alguns casos de fraude, que são lesivos não só para o consumidor 

como para os produtores, dado o fenómeno de concorrência desleal que representam. 

A título de exemplo, foram detectados em Abril de 2006, em Espanha, cerca de 76 000 

litros de azeite virgem extra falsificado com óleo de girassol [ThinkSpain, 2006] e, em 

Maio de 2006, em Portugal, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 

apreendeu 880 litros de azeite por não cumprirem as condições de qualidade e de 

genuinidade [Público, 2006]. Os casos de adulteração não se confinam ao continente 

Europeu; em 1995, nos Estados Unidos, a FDA (Food and Drug Administration) 

publicou um relatório interno em que mencionava que apenas 4% de 73 azeites 

distribuídos no comércio eram puros [FDA-New York Times, 2006]. Num estudo 

efectuado no Brasil, entre os anos de 1993 e 2000, verificou-se que 18% das 236 

amostras avaliadas não cumpriam os critérios de genuinidade [Aued-Pimentel et al., 

2002]. 

Para combater as práticas fraudulentas e punir os prevaricadores têm sido 

tomadas medidas, em diversas partes do mundo. Na UE, foram recentemente 

introduzidas alterações nas regras de comercialização do azeite [Reg. 1044/2006], tendo 

sido estabelecidas normas mais severas de embalagem, rotulagem, apresentação e 

publicidade. Tal facto constitui uma salvaguarda importante para os consumidores e 

permite aos produtores optimizar os benefícios de uma venda baseada em critérios de 

qualidade. Por outro lado, ainda na UE, têm sido adoptadas medidas destinadas a 

melhorar os métodos analíticos de controlo e a determinar a qualidade dos produtos 

[Reg. 1989/2003].  

A qualidade é um factor fundamental de aumento da confiança dos 

consumidores e de consolidação do consumo na UE e em países terceiros. Todavia, a 

melhoria da qualidade do azeite exige o envolvimento de todos os intervenientes nos 

processos de produção, de comercialização e de legislação. Por outro lado, a qualidade 
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pressupõe o conhecimento das propriedades físico-químicas e organolépticas do 

produto e dos parâmetros que determinam as suas características.  

Neste sentido, o desenvolvimento de metodologias analíticas mais expeditas 

para a caracterização das diferentes cultivares existentes ou para a detecção de 

adulterações constitui uma mais valia para a valorização dos azeites. 

Para além da importância sócio-económica, o azeite constitui um alimento de 

elevada riqueza nutricional, de acordo com a inúmera literatura científica no assunto. 

Este óleo vegetal, obtido apenas por processos físicos, é constituído fundamentalmente 

por ácidos gordos monoinsaturados, os quais ajudam a baixar os níveis plasmáticos de 

LDL-colesterol (“Low-density lipoprotein”) e a elevar os níveis correspondentes de 

HDL-colesterol (“High-density lipoprotein”), o que favorece o sistema cardiovascular. 

Por outro lado, a presença de vitamina E e de polifenóis constitui igualmente uma 

mais-valia, pela função antioxidante desempenhada. É de crucial importância na 

protecção da integridade de diversos componentes celulares, nomeadamente das 

lipoproteínas responsáveis pelo transporte de colesterol no sangue, ajudando dessa 

forma a prevenir problemas cardiovasculares. Além desta função antioxidante, os 

polifenóis apresentam também uma acção anti-inflamatória e anticoagulante, 

desempenhando um papel de relevo na protecção contra o cancro do cólon e a 

osteoporose. O azeite é bem digerido pelo organismo e, no intestino, tem um leve efeito 

laxante e estimula a actividade da vesícula biliar na produção de bílis, com 

consequente protecção na formação de cálculos biliares [Harwood e Yaqoob, 2002]. 

1.2. Composição química do azeite 

Do ponto de vista químico, os componentes do azeite podem dividir-se, 

sumariamente, em duas fracções, uma saponificável [fracção que permite a formação 

de sabões (sais de sódio e/ou potássio) por hidrólise em meio alcalino] e outra 

insaponificável. A primeira fracção constitui cerca de 97 a 99% do peso total do azeite, 

integra maioritariamente triacilgliceróis e uma pequena fracção de di e mono gliceróis 

e de ácidos gordos livres, responsáveis pela acidez do azeite. A fracção insaponificável 

integra um conjunto muito variado de substâncias: ceras, álcoois alifáticos, 
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hidrocarbonetos, pigmentos, fosfolípidos, compostos fenólicos, fitosteróis e tocoferóis. 

Embora constituam a fracção minoritária no azeite, a presença destas substâncias 

reveste-se de elevada importância, tanto do ponto de vista nutricional como da 

estabilidade e da qualidade organoléptica do produto. Dada a sua elevada 

especificidade, os componentes minoritários são muitas vezes usados como critério de 

qualidade e de autenticidade [Boskou, 1998; Garcia et al., 2005]. 

1.2.1. Fracção saponificável 

A composição em ácidos gordos é um dos parâmetros mais utilizados no 

controlo de qualidade de azeites. Os ácidos gordos são estruturalmente formados por 

uma cadeia hidrocarbonada com um grupo carboxílico numa das extremidades. 

Podem ser classificados de acordo com o número de carbonos da seguinte forma: 

♦ ácidos gordos de cadeia curta (4-6 carbonos), 

♦ ácidos gordos de cadeia média (8-12 carbonos), 

♦ ácidos gordos de cadeia longa (14-18 carbonos), 

♦ ácidos gordos de cadeia muito longa (mais de 20 carbonos). 

Por outro lado, atendendo ao grau de saturação, os ácidos gordos podem ser 

classificados em: 

♦ ácidos gordos saturados: cadeia hidrocarbonada sem ligações duplas, 

♦ ácidos gordos monoinsaturados: cadeia hidrocarbonada com uma ligação 

dupla, 

♦ ácidos gordos polinsaturados: cadeia hidrocarbonada com duas ou mais 

ligação duplas. 

Devido ao elevado número de possibilidades no que respeita ao número total 

de átomos de carbono, grau de insaturação, geometria e posição das ligações duplas, 

ocorrência de substituintes e respectivas posições na cadeia carbonada, existe uma 

grande diversidade de ácidos gordos na natureza. No entanto, os mais frequentes são 

os de cadeia linear e com número par de átomos de carbono. Quando os ácidos gordos 
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são insaturados, apresentam usualmente a configuração cis (também designada por Z) 

e quando existe mais do que uma dupla ligação, regra geral encontram-se separadas 

por um grupo metileno. Os ácidos gordos insaturados com a configuração trans (ou E) 

podem ser ocasionalmente encontrados na natureza, mas surgem, sobretudo, devido 

ao processamento dos alimentos.  

Nos azeites, o ácido gordo maioritário é o ácido oleico (C18:1n-9), que 

representa 53 a 83% dos ácidos gordos totais. Seguem-se-lhe os ácidos gordos 

saturados que, no seu conjunto, representam 13 a 21% dos ácidos gordos totais. Destes, 

o mais representativo é o ácido palmítico (C16:0) cuja presença no azeite varia entre 7,5 

e 20% do teor total de ácidos gordos. Em menor proporção encontra-se o ácido 

esteárico (C18:0), com valores que oscilam entre 0,5 e 5% dos ácidos gordos totais. Por 

último, as quantidades mais baixas de ácidos gordos saturados correspondem aos 

ácidos araquídico (C20:0) e behénico (C22:0) com um máximo de 0,8%, ao ácido 

heptadecanóico (C17:0) com valores até 0,5%, e ao ácido mirístico (C14:0) com um 

máximo de 0,1%. e ao ácido lignocérico (C24:0) com um máximo de 1%. No que se 

refere aos ácidos gordos polinsaturados, são representados principalmente pelo ácido 

linoleico (C18:2n-6), que representa 3,5 a 21% dos ácidos gordos totais, e pelo ácido 

linolénico (C18:3n-3), com um máximo de 1,5% [Codex STAN 33, 2003]. As proporções 

referidas são semelhantes às estipuladas no regulamento comunitário para os azeites 

[Reg. 1989/2003], com excepção dos ácidos gordos saturados, em que a legislação é, de 

forma geral, mais restritiva.  

Tanto nos azeites como na generalidade das gorduras vegetais e animais, os 

ácidos gordos estão presentes maioritariamente na forma de triacilgliceróis. Tratam-se 

de substâncias com elevado teor energético e, que por isso, actuam como reserva 

energética tanto nos vegetais como nos animais. Em termos químicos, os triacilgliceróis 

consistem em três ácidos gordos esterificados com uma molécula de glicerol. Os ácidos 

gordos que ocupam as três posições no glicerol podem ser distintos, podendo a sua 

análise fornecer informações importantes sobre a respectiva actividade biológica. O 

triacilglicerol é designado, segundo a identificação dos ácidos gordos presentes nas 

posições sn1, sn2 e sn3 do glicerol. É frequente usar-se o prefixo “rac” que indica qual 
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ácido gordo ligado ao C2 (posição sn2), enquanto que os restantes se encontram 

igualmente distribuídos pelas posições sn1 e sn3 (Figura 1.1.). 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.1.  Configuração estereoquímica de um triaci lgl icerol .  

 

Teoricamente, com base na composição em ácidos gordos, poder-se-iam 

encontrar mais de 70 triacilgliceróis no azeite. Contudo, o número que realmente se 

encontra nos azeites é muito inferior, uma vez que alguns não estão presentes e outros 

estão em quantidades negligenciáveis. De uma forma geral, os triacilgliceróis que se 

encontram nos azeites em quantidades significativas são: 1,2,3-trioleoilglicerol-OOO 

(40-59%), rac-1,2-dioleoil-3-palmitoilglicerol-OOP (12-20%), rac-1,2-dilinoleoil-3-

oleoilglicerol-LLO (12,5-20%), 1-palmitoil-2-oleoil-3-linoleoilglicerol-POL (5,5-7%) e 

rac-1,2-dioleoil-3-estearoilglicerol-OOS (3-7%) [Boskou, 1998; Pokorný e Parkányiová, 

2003; Garcia et al., 2005]. É geralmente aceite que a biossíntese dos triacilgliceróis nos 

azeites, siga a distribuição 1,3 do glicerol. Os principais ácidos gordos esterificados na 

posição 2 do glicerol são o ácido oleico e o ácido linoleico. Numerosas investigações 

referem também que os monoacilgliceróis que correspondem à posição 2, obtidos por 

hidrólise com lipase pancreática, têm um teor em ácidos gordos saturados que não 

excede os 2% em todos os tipos de azeite [Boskou, 1998]. 

Nos azeites, para além dos triacilgliceróis, existem naturalmente e em 

quantidades vestigiais mono e diacilgliceróis. Os monogliceróis representam menos de 

0,25% enquanto que os diacilgliceróis oscilam entre 1 e 2,5%, sendo constituídos 

essencialmente por ácidos gordos que apresentam um total de 34 e 36 carbonos. 
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Nas últimas décadas, devido em parte à evolução do conceito de qualidade e à 

necessidade de se valorizaram os produtos regionais, foi crescendo o interesse pelo 

estudo das características químicas do azeite, em função da sua origem. Verificou-se 

que diversos factores como a(s) cultivar(es) utilizada(s), a zona de produção (latitude, 

clima), as técnicas agronómicas e de produção, e a época de colheita das azeitonas, 

entre outros, podem modificar quantitativa e qualitativamente a composição química e 

incutir nos produtos determinadas especificidades que poderão ser consideradas como 

marcadores de autenticidade [Pereira et al., 2002; Alves et al., 2005; Matos et al., 2007].  

O perfil químico de um dado azeite, nomeadamente a relação qualitativa e 

quantitativa dos ácidos gordos e dos triacilgliceróis, tem sido utilizada por numerosos 

autores como parâmetro de classificação geográfica. Aliado à determinação destes 

parâmetros, a análise de dados através de modelos estatísticos, como os métodos 

multivariados, que consideram a correlação entre as diversas variáveis analisadas 

simultaneamente, tem-se mostrado uma ferramenta útil na obtenção de uma maior 

quantidade de informação. 

De entre os trabalhos publicados neste âmbito podem citar-se por ordem 

cronológica, Forina e Tiscornia [1982] que com a análise discriminante dos dados 

relativos a ácidos gordos qualificaram azeites italianos em função da sua origem 

geográfica (572 amostras de 9 regiões), Derde et al. [1984] que utilizaram o método de 

análise multivariada designado de SIMCA (“Soft Independent Modelling of Class 

Analogy”) para classificar os azeites das regiões de Itália a partir dos dados obtidos na 

análise de sete ácidos gordos, Sarrión et al. [1986] e Forcadell et al. [1988] que 

classificaram o azeite de Denominação de Origem Protegida da Catalunha através da 

análise discriminante, partindo igualmente de dados de ácidos gordos, e Tsimidou et 

al. [1987] que distinguiram os azeites provenientes de diferentes regiões da Grécia com 

base na composição dos ácidos gordos e dos triacilgliceróis. No mesmo ano, Graciani 

[1987] publicou um estudo de caracterização de azeites de Espanha de diferentes 

cultivares e de diversas zonas de proveniência a partir da análise dos triacilgliceróis. 

Mais tarde, Alonso e Aparicio [1993] caracterizaram, em função do perfil em 

ácidos gordos, o azeite virgem proveniente de diferentes regiões de Espanha, Itália e 
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Portugal. Tsimidou e Karakostas [1993], com avaliação do mesmo parâmetro químico e 

de técnicas de análise multivariada, qualificaram os azeites gregos provenientes de 10 

zonas diferentes e adquiridos ao longo de 24 campanhas de recolha. Em 1998, também 

Lanza e colaboradores [1998] analisaram e qualificaram os azeites produzidos em 

diferentes áreas da Sicília com base no perfil de ácidos gordos e em técnicas de análise 

multivariada. Motilva et al. [1998] analisaram os ácidos gordos de 190 amostras de 

azeite virgem com Denominação de Origem Protegida de “Garrigues” (Lérida, 

Espanha), adquiridas durante três campanhas consecutivas. A análise de componentes 

principais permitiu a separação dos azeites provenientes de sub-zonas com diferenças 

edafo-climáticas. 

Mais recentemente, Brescia et al. [2003] diferenciaram azeites italianos 

monovarietais com base nos perfis de ácidos gordos e triacilgliceróis. Ollivier e 

colaboradores [2003, 2006] caracterizaram azeites de França com Denominação de 

Origem Protegida, partindo do perfil de ácidos gordos e da composição de 

triacilgliceróis e usando, à semelhança de outros autores, análise multivariada na 

avaliação das correlações. 

1.2.2. Fracção insaponificável 

A fracção insaponificável pode dividir-se em dois grupos; um inclui as 

substâncias derivadas dos ácidos gordos, como as ceras, os 4-desmetilesteróis 

esterificados e os fosfolípidos; outro grupo inclui substâncias não relacionadas 

quimicamente com os ácidos gordos caso dos hidrocarbonetos, álcoois alifáticos, 

fitosteróis, tocoferóis, carotenóides, clorofilas e compostos fenólicos. 

Dada a elevada complexidade e variedade de substâncias minoritárias 

presentes no azeite, abordam-se, neste ponto, apenas as que se revestem de uma 

importância especial no controlo de qualidade deste produto, pormenorizando-se as 

determinações realizadas no trabalho experimental. 
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Ceras 

As ceras são ésteres de álcoois gordos com ácidos gordos e o seu teor nos 

azeites não ultrapassa 350 µg/g. É habitual serem caracterizadas pelo número total de 

carbonos. As principais ceras detectadas nos azeites são ésteres em C36, C38, C40, C42, C44 

e C46 [Boskou, 1998]. 

Álcoois alifáticos e diterpénicos 

O teor de álcoois alifáticos nos azeites, à semelhança das ceras, não ultrapassa 

350 µg/g. Os principais álcoois alifáticos presentes nos azeites são: docosanol, 

tetracosanol, hexacosanol e octacosanol. Podem ainda encontrar-se álcoois com um 

número ímpar de carbonos como o tricosanol, o pentacosanol e o heptacosanol 

[Boskou, 1998]. 

Os álcoois diterpénicos mais abundantes nos azeites são o fitol e o 

geranilgeraniol. 

Hidrocarbonetos 

Os hidrocarbonetos constituem 32-50% da fracção insaponificável do azeite. O 

principal hidrocarboneto presente é o esqualeno, formado por 30 carbonos, produto 

intermédio da biossíntese do colesterol e precursor dos triterpenos e dos fitosteróis 

[Boskou, 1998]. 

Clorofilas e carotenóides 

As clorofilas a e b e as feofitinas a e b são responsáveis pela cor do azeite; os 

seus teores variam entre 1 e 20 µg/g. A feofitina a é o pigmento predominante, 

representando 70-80% do total destes compostos. 

Os principais carotenóides dos azeites são a luteína e o β-caroteno, podendo 

ainda encontrar-se a violaxantina e a neoxantina. O teor destes compostos depende de 

diversos factores como as características ecológicas da cultura e do manuseamento da 

azeitona, desde a apanha até à obtenção do azeite [Boskou, 1998; Maia, 2007]. 
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Fosfolípidos 

Os fosfolípidos estão presentes em teores entre 40 e 135 µg/g. Entre as 

substâncias identificadas destacam-se a fosfatidilcolina, a fosfatidiletanolamina, o 

fosfatidilinositol e a fosfatidilserina [Boskou, 1998]. 

Compostos fenólicos 

São compostos característicos das plantas verdes e têm uma estrutura aromática 

cuja unidade básica é o fenol. Conhecem-se mais de 8000 polifenóis vegetais entre os 

quais se encontram as quinonas, as cumarinas, os lignanos e os flavonóides. Existem 

ainda grupos de fenóis poliméricos, como as ligninas e os taninos. Os polifenóis 

contribuem para o sabor, aroma e cor dos alimentos vegetais. As substâncias fenólicas 

identificadas no azeite virgem são numerosas (ácido gálhico, ácido cumárico, ácido 

vanílico, ácido cafeico, ácido cinâmico, ácido elenólico, tirosol e hidroxitirosol). O 

azeite pode conter entre 50 e 800 mg/kg de polifenóis totais expressos em ácido cafeico. 

A sua concentração varia em função de numerosos factores como a cultivar, o estado 

de maturação e os processos de elaboração, já que são substâncias hidrossolúveis que 

se perdem com facilidade [Boskou, 1998]. 

Fitosteróis 

Os fitosteróis (esteróis das plantas) derivam do núcleo fundamental do 

ciclopentanoperidrofenantreno (C17 H28). Os diversos fitosteróis da natureza diferem no 

número e posições das duplas ligações e na natureza da cadeia lateral. Os fitosteróis 

podem ser divididos em três grupos principais, segundo o número de grupos metilo 

em C4: 4-desmetil (nenhum grupo), 4-α-metil (um grupo) e 4,4-dimetil (2 grupos). Na 

maioria das gorduras vegetais, os 4-desmetilesteróis assumem maior importância. No 

azeite representam 51-57% dos fitosteróis totais, enquanto os 4-α-metilesteróis 

representam apenas 9-11% e os 4,4-dimetilesteróis representam cerca de 32-40% 

[Piironen et al., 2000; Piironen e Lampi, 2004; Azadmard-Damirchi et al., 2006].  

Os 4-desmetilesteróis podem existir como esteróis livres (na forma de álcool) ou 

podem estabelecer, através do hidroxilo em C3, ligações éster com ácidos gordos ou 

mais raramente com ácidos hidroxicinâmicos ou ainda ligações éteres com açúcares 
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[Phillips et al., 2002; Piironen e Lampi, 2004]. Nos óleos vegetais, uma das fontes 

principais destas substâncias na dieta, ocorrem na forma livre ou esterificada com 

ácidos gordos, em especial com os ácidos oleico ou linoleico [Piironen et al., 2000; 

Piironen e Lampi, 2004].  

Neste trabalho, por uma questão de concordância com a generalidade dos 

autores, adoptou-se a designação de fitosteróis para os 4-desmetilesteróis estudados 

(Figura 1.2.). 
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FIGURA 1.2 .  Estruturas de alguns f i tosteróis.  I  -  colesterol ;  II  -  campesterol ;  
III  -  estigmasterol ;  IV -  clerosterol ;  V -  β-si tosterol ;  VI –  β-si tostanol ;  VII  -  Δ 5 -
avenasterol ;  VII I-  Δ 7-estigmastenol ;  IX -  Δ 7-avenasterol .  
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O teor de fitosteróis no azeite constitui, como já anteriormente mencionado, 

uma ferramenta útil na avaliação da qualidade e da autenticidade. Os principais 

fitosteróis nos azeites são o β-sitosterol, o Δ5-avenasterol e o campesterol. Em pequenas 

quantidades podem encontrar-se o colesterol, o estigmasterol, o clerosterol, o  

Δ7-estigmastenol, o Δ7-avenasterol, o β-sitostanol, o Δ7-campesterol, o  

Δ5,23-estigmastadienol, o Δ5,24-estigmastadienol e o 24-metil-colesterol [Boskou, 1998]. 

No que se refere à fracção maioritária, diversos estudos realizados sobre a composição 

química dos azeites referem que o β-sitosterol representa em regra cerca de 75 a 90% da 

fracção total de esteróis presentes no azeite, o Δ5-avenasterol pode variar entre 5 e 20% 

e o campesterol pode oscilar entre 1 e 4% [Boskou, 1998].  

A concentração de fitosteróis depende da(s) cultivar(es) usada(s) na produção. 

Nesta área de estudo merecem especial saliência os trabalhos de Aparício et al. [1997], 

de Bucci et al. [2002], de Ranalli et al. [2002] e de Alves et al. [2005] que classificaram os 

azeites de acordo com o perfil de fitosteróis das cultivares que lhes deram origem. 

Estudos recentes mostraram que na Cv. Cornicabra o teor de campesterol excede os 4% 

estipulados pela legislação do azeite monovarietal desta cultivar [Rivera Del Álamo et 

al., 2004; Pardo et al., 2007]. Este exemplo reforça a pretensão dos autores de se usar o 

perfil qualitativo e quantitativo dos fitosteróis como marcador de genuinidade deste 

tipo de azeites. Semelhante tratamento é reivindicado para alguns azeites 

monovarietais produzidos na Grécia que apresentam teores de Δ5-avenasterol acima do 

limite estipulado pela legislação (20%) [Boskou, 1998]. 

Para além do genótipo, o meio natural (localização, clima, solo, etc.) pode ter 

uma influência significativa no teor e perfil de fitosteróis. A título de exemplo, podem 

referir-se alguns estudos que relacionam as condições edafo-climáticas [El Antari et al., 

2000; Koutsaftakis et al., 1999], a localização geográfica (altitude, longitude) [Duarte e 

Martins, 1976; Christopolou et al., 1996], o estado de maturação [De la Torre et al., 1985; 

Pereira et al., 2002] e/ou o tipo de extracção [Garcia, 2001; Guttierrez et al., 2000] com o 

perfil qualitativo e quantitativo dos fitosteróis. 

Os fitosteróis, como já anteriormente referido, encontram-se na sua forma livre 

ou esterificados com ácidos gordos; estes últimos constituem aproximadamente 10-15% 
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dos fitosteróis totais dos azeites. A composição das fracções esterificada e livre dos 

fitosteróis é, contudo, variável como mostraram os estudos efectuados por Mariani e 

seus colaboradores [1992 citado por Boskou, 1998]. Por exemplo, o estigmasterol e o Δ5-

avenasterol estão presentes em concentrações relativamente altas na forma livre, 

comparativamente com a forma esterificada. Pelo contrário, o Δ7-estigmastenol e o Δ7-

avenasterol apresentam-se maioritariamente na forma esterificada. 

A composição das fracções esterificada e livre é influenciada pelo tipo de 

processamento. Durante o processo de refinação, por norma, os teores de fitosteróis 

livres tendem a decrescer contrariamente aos fitosteróis esterificados que tendem a 

aumentar. Alguns estudos referem que os azeites lampante podem diferenciar-se dos 

azeites extra virgem pela menor relação entre o campesterol e o estigmasterol na 

fracção livre [Grob et al., 1990; Mariani et al., 1999]. Uma vez que as duas fracções 

apresentam uma composição diferente, a determinação destas duas classes constitui 

uma mais valia para a avaliação da qualidade e/ou autenticidade destes produtos 

[Grob et al., 1990; Boskou, 1998; Mariani et al., 1999; Piironen et al., 2000].  

Tocoferóis e tocotrienóis 

Os tocoferóis têm um papel biológico importante como antioxidantes, 

contribuindo para a estabilidade do azeite. Os tocoferóis, juntamente com os 

tocotrienóis, constituem um grupo de substâncias designadas colectivamente por 

vitamina E e derivam do 2-metil-6-cromanol. Os tocotrienóis distinguem-se dos 

tocoferóis pela presença de três insaturações na cadeia lateral. Os tocoferóis 

apresentam 3 centros quirais na sua cadeia lateral, nomeadamente nas posições 2, 4’ e 

8’, sendo por isso possível a ocorrência de 8 estereoisómeros. Na natureza existem 4 

tocoferóis e 4 tocotrienóis, em ambos os casos designados por α-, β-, γ- e δ-, diferindo 

entre si pelo número e posição de grupos metilo no anel aromático (Figura 1.3.). 

Nos azeites o α-tocoferol representa aproximadamente 90-95% do teor de 

tocoferóis totais; os isómeros β- e γ- encontram-se abaixo dos 10%; e o isómero δ em 

proporções ainda mais baixas. O teor de tocoferóis, contudo, depende muito da 

cultivar, daí registar-se em diversos trabalhos em azeites uma ampla gama de 

concentrações [Boskou, 1998]. A título de exemplo, de referir Psomiadou et al. [2000] 
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que analisaram o teor de α-tocoferol de 90 amostras de azeite virgem de diferentes 

cultivares e diferentes regiões da Grécia, durante três campanhas consecutivas, e 

concluíram que mais de 60% das amostras continham valores superiores a 200 µg/g de 

α-tocoferol, variando os valores extremos entre 98 e 370 µg/g. Estes valores são muito 

superiores aos referidos por Andrikopoulos et al. [1989], que oscilavam entre 81 e 

142 µg/g, com um valor médio de 113 µg/g. Os primeiros autores quantificaram ainda 

o β-tocoferol e o γ-tocoferol, variando as concentrações entre 0 e 9 e entre 0 e 40 µg/g 

respectivamente, sendo o valor médio de δ-tocoferol de 4 µg/g. Psomiadou e 

colaboradores [2003] registaram para 52 amostra de azeite da Cv. Koroneiki um teor 

médio de 262 µg/g de α-tocoferol. 
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FIGURA 1.3 .  Estrutura dos tocoferóis e  tocotr ienóis existentes na natureza.  
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Em diversos trabalhos de autores italianos referentes a amostras de azeite 

daquele país, também se faz referência a teores médios de α-tocoferol muito variáveis, 

compreendidos entre 55 e 315 µg/g [Conte et al., 1993; Fedeli e Cortesi, 1993; Esti et al., 

1996; Manzi et al., 1998]. Mais recentemente, Ranalli et al. [2004] num estudo com 

quatro cultivares (Cvs. Leccino, Dritta, Coratina, Caroleo) registaram valores de 

tocoferóis totais (somatório dos valores de α-, β- e γ-tocoferóis) entre 143 e 285 µg/g. 

Cerretani et al. [2006] em diferentes cultivares da Sardenha (Cvs. Bosana, Carolea, 

Nocellara del Belice, Pizz’e Carroga, Semidana, Tonda e Zinzala), encontraram teores 

de tocoferóis totais entre os 212 e os 377 µg/g. 

Em Espanha, para azeites da Cv. Arbequina, é referido um teor médio de α-

tocoferol de 230 µg/g [Jiménez e Uceda, 1995, citados por Jiménez et al., 1995]. Em 

azeites da Cv. Cornicabra, o teor de α-tocoferol oscilou entre 55 e 234 µg/g com um 

valor médio de 157 µg/g, apresentando apenas 5% dos azeites analisados um teor 

inferior a 100 µg/g [Salvador et al., 1998, 2003]. Num estudo com duas variedades de 

proveniência espanhoça (Cvs. Hojiblanca e Picual) verificaram-se concentrações médias 

de α-, β- e γ-tocoferol de 187, 1,5 e 11 µg/g para os azeites de Cv. Hojiblanca e de 208, 

1,5 e 15 µg/g para azeites de Cv. Picual, respectivamente [Aparicio et al., 1999]. Um 

estudo recente de Pardo et al. [2007] com azeites monovarietais refere teores médios de 

tocoferóis totais de 190 µg/g para a Cv. Picual, 206 µg/g para a Cv. Cornicabra, 210 µg/g 

para a Cv. Manzanilla, 250 µg/g para a Cv. Arbequina e 172 µg/g para a Cv. Local.  

Em Portugal, um estudo realizado com azeites monovarietais (Cvs. Cobrançosa, 

Madural e Verdeal Transmontana), obtidos de azeitonas em diferentes estados de 

maturação, registou concentrações de tocoferóis totais (somatório dos valores de α-, β- 

e γ-tocoferóis) de 205, 163 e 131 µg/g, respectivamente [Pereira et al., 2002]. 

Para além da influência da cultivar, também a localização geográfica contribui 

para as oscilações nos teores de tocoferóis, como mostraram os resultados do estudo 

realizado por Aguilera e colaboradores [2005]. Neste estudo verificou-se que duas 

cultivares de origem italiana (Cvs. Frantoio e Leccino) produzidas em duas regiões de 

Espanha (Jaén e Córdoba) apresentaram teores médios de tocoferóis muito distintos. 

Por exemplo, para a Cv. Frantoio obtiveram-se valores de 148 µg/g e 275 µg/g  
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(α-tocoferol), 2 µg/g e 2,8 µg/g (β-tocoferol) e de 0,75 e 8 (γ-tocoferol) para as regiões de 

Jaén e Córdoba, respectivamente.  

De uma forma geral, quando se comparam azeites virgem de diferentes origens, 

os produtos de origem grega são os que apresentam a concentração mais elevada de α-

tocoferol. 

Alguns autores sugerem que a determinação do teor de tocoferóis e tocotrienóis 

é um parâmetro importante para detectar a adulteração do azeite com óleos [Dionisi et 

al., 1995]. Por exemplo, enquanto que no azeite são raros os estudos que relatam a 

presença de tocotrienóis, à excepção de Agramont et al. [1986] que referem em azeites 

de Tarragona a presença de β- e γ-tocotrienol e de Benitez-Sánchez et al. [2003] que 

referem em azeites da Cv. Picholine de Marrocos a presença α-, β-, e γ- tocotrienol, no 

óleo de palma a presença dos quatro isómeros de tocoferóis é uma constante, o que 

pode servir como referencial de autenticidade.  

A composição em tocoferóis e tocotrienóis per si não permite o controlo de 

qualidade do azeite mas pode, contudo, juntamente com a avaliação dos outros 

parâmetros supracitados ser bastante útil. A interpretação de dados na avaliação da 

qualidade de azeites pode ser perniciosamente influenciada por diversos factores. Por 

tal facto, é fundamental que se proceda escrupulosamente à caracterização qualitativa e 

quantitativa do maior número de parâmetros, de acordo com os métodos mais 

modernos. Só assim se poderão traçar os perfis químicos característicos do azeite e 

recolher dados que possam vir a ser úteis para outros estudos, como por exemplo, a 

avaliação de adulterações. 
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2.1. Introdução 

A questão da autenticidade dos alimentos coloca-se, provavelmente, desde o 

início da sua comercialização e tem sido, ao longo dos anos, orientada pelas tendências 

do mercado. A autenticidade abrange diversos aspectos desde as adulterações 

premeditadas ou acidentais até à segurança e inocuidade dos alimentos. A necessidade 

de verificação da autenticidade aliada ao progresso tecnológico, tem constituído uma 

força impulsionadora para o desenvolvimento de métodos analíticos apropriados. O 

melhor conhecimento da composição qualitativa e quantitativa dos alimentos tem sido, 

no entanto, utilizado para realizar fraudes mais elaboradas e que, em alguns casos, 

invalidam os métodos até então desenvolvidos [Aparicio e Aparício-Ruíz, 2000]. Surge 

assim a necessidade imperiosa de desenvolvimento de novas metodologias analíticas 

prontas a responder às contínuas e inúmeras solicitações que o estudo desses processos 

implica. 
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Nos azeites, a avaliação da qualidade e da genuinidade é baseada, 

normalmente, em análises cromatográficas, dada a sua elevada capacidade de 

separação, sensibilidade e facilidade de aplicação. A cromatografia líquida de alta 

eficiência (HPLC) e a cromatografia gasosa (GC) têm sido utilizadas associadas aos 

mais variados detectores. São exemplo de aplicação a determinação dos perfis de 

ácidos gordos, triacilgliceróis, fitosteróis e tocoferóis, entre outras substâncias 

usualmente requeridas para o controlo de qualidade e/ou como critério de 

autenticidade.  

Neste contexto, será de seguida efectuada uma abordagem geral das diferentes 

metodologias usadas para a determinação da composição qualitativa e quantitativa dos 

azeites, com especial atenção para as metodologias aplicadas nos trabalhos 

experimentais realizados.  

2.2. Métodos para a determinação de ácidos gordos 

Nos azeites, à semelhança do que acontece na generalidade dos alimentos, só 

uma pequena quantidade de ácidos gordos se encontra na forma livre. A maioria 

encontra-se associada ao glicerol. Por esse motivo, a análise de ácidos gordos totais 

implica usualmente um complexo processo de preparação da amostra, que inclui a 

extracção com solventes orgânicos, saponificação ou hidrólise ácida e derivatização. Os 

derivados, normalmente ésteres metílicos dos ácidos gordos (FAME), podem também 

ser obtidos directamente por transesterificação [Brondz, 2002; Christie, 2007]. Os 

ésteres metílicos são mais voláteis do que os correspondentes ácidos gordos livres, o 

que facilita a análise por GC, técnica geralmente eleita para a quantificação, dada a 

grande capacidade de separação e os elevados níveis de sensibilidade proporcionados 

pelos detectores a si acoplados.  

O processo de preparação da amostra depende do tipo de matriz e da técnica 

analítica usada. Na literatura científica encontram-se excelentes revisões sobre os 

métodos usados para a determinação de ácidos gordos [Myher e Kuksis, 1995; Dobson, 

2002; Gutnikov 1995; Boukaré et al., 1996; Seppänen-Laakso et al., 2002; Casal e Oliveira, 

2006].  



CAPÍTULO 2 - Azeite 

47 

Na maioria dos trabalhos publicados em azeites é mencionada a realização de 

uma única etapa para a preparação da amostra: a transesterificação, que consiste na 

transformação dos ésteres glicéricos em ésteres metílicos dos ácidos gordos. 

Sucintamente, o processo de preparação envolve a reacção dos triacilgliceróis 

(forma em que se encontra a maioria dos ácidos gordos dos azeites) com um álcool, 

para produzir ésteres dos ácidos gordos constituintes e o glicerol. De entre os álcoois 

simples que podem ser utilizados (metanol, etanol, propanol, butanol e isopentanol), o 

metanol é geralmente preferido por razões relacionadas com o processo, dado que a 

sua maior polaridade torna mais fácil a quebra da ligação éster entre os ácidos gordos e 

o glicerol. Na prática, é sempre utilizado um excesso de álcool, de modo a facilitar a 

hidrólise dos triacilgliceróis e a aumentar o rendimento em ésteres metílicos (deslocar a 

reacção no sentido da formação dos produtos). Simultaneamente é utilizado um 

catalisador, de forma a acelerar a reacção, podendo falar-se em processos de catálise 

ácida ou básica [Dobson, 2002; Seppänen-Laakso et al., 2002; Casal e Oliveira, 2006].  

Nos processos de catálise ácida, podem ser usados os ácidos sulfúrico e 

clorídrico, o trifluoreto de boro (que corresponde a um ácido de Lewis) ou o cloreto de 

acetilo, apresentando, cada um destes reagentes, algumas vantagens e desvantagens 

[Seppänen-Laakso et al., 200; Casal e Oliveira, 2006]. O trifluoreto de boro (12% ou 14% 

em metanol) é o catalisador mais referido na literatura para a metilação de ácidos 

gordos, sendo recomendado em diversos métodos publicados por organismos oficiais 

como a AOAC (Association of Analytical Communities) ou a ISO (“International 

Organization for Standardization”). Este catalisador permite a rápida esterificação dos 

ácidos gordos livres sendo, no entanto, mais demorado na transesterificação de 

triacilgliceróis, de ésteres de fitosteróis e de fosfolípidos [Gutnikov, 1995], razão pelo 

qual é usualmente acompanhado de uma prévia saponificação.  

O processo de catálise ácida apresenta uma ampla aplicabilidade, uma vez que 

permite quer a metilação de ácidos gordos livres, quer a transesterificação quando 

estes se encontram ligados a outras substâncias [Gutnikov, 1995; Dobson, 2002; Casal e 

Oliveira, 2006]. Uma desvantagem deste processo é o facto de alguns ácidos gordos 
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mais lábeis poderem sofrer degradação, originando artefactos; esta desvantagem pode, 

no entanto, ser minimizada com a prévia saponificação da amostra [Gutnikov, 1995]. 

O processo de catálise básica é, de uma forma geral, mais rápido do que a 

catálise ácida. Esta característica, a par com o facto dos catalisadores alcalinos serem 

menos corrosivos do que os ácidos, torna os processos de catálise básica mais 

atractivos.  

Como catalisadores alcalinos podem ser utilizados alcóxidos (metóxido de 

sódio e etóxido de sódio) e hidróxidos de metais alcalinos (hidróxido de potássio e de 

sódio). De entre os catalisadores referidos, a utilização de hidróxido de potássio (2 M 

em metanol) é frequentemente recomendada por organismos europeus para a análise 

de óleos vegetais e azeites [Reg. 1989/2003]. Esta reacção é rápida e ocorre à 

temperatura ambiente.  

Como foi referido, a cromatografia gasosa constitui, actualmente, a técnica 

eleita pela maioria dos autores para a determinação dos ésteres metílicos dos ácidos 

gordos em azeites e nas restantes matrizes alimentares. A separação cromatográfica 

dos FAME é geralmente efectuada em colunas capilares com revestimento polar, como 

o polietilenoglicol ou grupos de cianoetilsilicone. O primeiro tipo de colunas previne 

eventuais erros analíticos na identificação e quantificação dos FAME, já que a eluição é 

realizada em função do número de carbonos e de acordo com o número de duplas 

ligações. Já o segundo tipo de colunas possibilita, usualmente, a resolução eficiente de 

formas isoméricas dos ácidos gordos [Dobson, 2002; Casal e Oliveira, 2006].  

Para a detecção dos FAME por GC, estão descritos na literatura diferentes tipos 

de detectores, embora seja bastante comum o uso do detector de ionização de chama 

(FID). A identificação das substâncias é frequentemente conseguida por comparação 

dos tempos de retenção dos picos da amostra com os tempos de retenção obtidos com 

padrões comercialmente disponíveis. Para aumentar o grau de certeza da identificação 

é aconselhado o cálculo do tempo relativo em relação ao ácido palmítico ou esteárico, 

ácidos frequentemente presentes nas amostras. Os valores obtidos podem ser usados 

para identificar ácidos desconhecidos, se a análise for realizada nas mesmas condições 

cromatográficas. Neste caso, é ainda importante corrigir os tempos de retenção para o 
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volume morto da coluna, em particular para os ácidos gordos de cadeia curta, que 

apresentam tempos de retenção inferiores comparativamente a este. 

A caracterização e a identificação de alguns ácidos gordos são, contudo, mais 

eficientemente conseguidas com espectrometria de massa (MS), que permite para o 

efeito não só o uso dos tempos de retenção como também a proporção relativa de 

fragmentos iónicos de massa característicos de cada substância. Apesar de não permitir 

a distinção de isómeros geométricos, este detector constitui uma mais valia na 

identificação estrutural de algumas substâncias, nomeadamente na localização das 

duplas ligações dos ácidos gordos polinsaturados [Seppänen-Laakso et al., 2002].  

A quantificação dos ácidos gordos pode ser expressa de diferentes formas, 

dependendo da exactidão da análise em questão. Na maioria das análises de rotina por 

GC-FID, cada FAME é expresso como uma percentagem em relação à área 

cromatográfica total dos FAME presentes. As áreas dos picos são aproximadamente 

equivalentes às massas do FAME que representam. Consequentemente, a percentagem 

da área de cada pico (como uma percentagem das áreas totais de todos os picos de 

FAME) é aproximadamente igual à percentagem de massa de cada FAME [Casal e 

Oliveira, 2006].  

Os FAMEs de cadeia mais longa são, no entanto, sobrestimados, ocorrendo o 

inverso relativamente aos de cadeia mais curta, isto porque não há uma linearidade 

exacta na resposta do detector à massa dos ácidos gordos. Por esse motivo, devem ser 

usados factores de correcção para converter as áreas dos picos em percentagem de 

massa. Estes factores podem ser facilmente determinados por análise de misturas de 

ésteres metílicos padronizadas (p. ex. a mistura “Supelco 37” é uma boa alternativa), 

em condições idênticas à da amostra. Esta correcção é tanto mais importante quanto se 

pretende estudar amostras com elevadas quantidades de ácidos gordos altamente 

insaturados, ou com elevadas quantidades de ácidos gordos de cadeia curta, ou ainda 

com grandes diferenças em massa molecular, ou mesmo de ácidos gordos ramificados. 

Em alternativa, os valores da percentagem da área podem ser multiplicados por 

factores teóricos de correcção da resposta, encontrando-se na literatura tabelas 

publicadas para esse efeito [Christie, 1989]. Os valores são re-normalizados para dar 
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valores em percentagem de massa mais próximos dos correctos. As correcções 

efectuadas terão pouco significado para os ácidos gordos de cadeia entre C14 e C24, 

mas acarretarão significativas diferenças para os de cadeia mais curta.  

Uma outra forma de expressar os resultados é em percentagem de ácidos 

gordos, em vez dos seus ésteres metílicos. Nesta situação, os factores da resposta 

devem considerar a conversão dos ésteres metílicos em ácidos gordos livres, com base 

na sua massa molecular. Para se expressar os ácidos gordos em triacilgliceróis, os 

constituintes maioritários da gordura, é necessário uma constante matemática para 

incluir uma molécula de glicerol por cada três ácidos gordos.  

A normalização da área, embora seja o processo mais usado pelos analistas para 

a quantificação dos ácidos gordos, apresenta algumas desvantagens. A mais evidente 

consiste na indução de erros de propagação: se um ácido gordo for estimado com erro 

(ou omitido quando desconhecido) os resultados para todos os outros ácidos gordos 

serão afectados. Para reduzir estes tipos de erro é frequentemente recomendado na 

literatura o uso de um padrão interno. Este deve ser estruturalmente semelhante aos 

ácidos gordos e apresentar um comportamento extractivo e cromatográfico idêntico, 

sendo preferencialmente adicionado no início do processo de preparação da amostra. 

É, assim, usual utilizar-se como padrão interno os triacilgliceróis menos frequentes nas 

matrizes naturais, caso do 1,2,3-triundecanoilglicerol ou o 1,2,3-tricosanoilglicerol 

[Casal e Oliveira, 2006]. A escolha de triacilgliceróis para padrão interno justifica-se por 

ser a forma em que a maioria dos ácidos gordos se encontram presentes no azeite, 

como anteriormente referido.  

2.3. Métodos para a determinação de triacilgliceróis 

As gorduras e os óleos vegetais possuem um perfil mais ou mais menos distinto 

de triacilgliceróis. A determinação qualitativa e quantitativa dos triacilgliceróis 

constitui uma ferramenta indispensável não só para confirmação da autenticidade dos 

alimentos, sendo também fundamental para avaliação das propriedades físicas das 

gorduras e para o estudo do metabolismo lipídico [Aparicio e Aparicio-Ruíz, 2000; 

Buchgraber et al., 2004].  
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O teor de triacilgliceróis nos óleos vegetais e azeites é muito significativo, como 

anteriormente referido. Genericamente, o processo de preparação da amostra para 

análise dos triacilgliceróis em azeites inclui a extracção com solventes orgânicos 

apolares (p. ex. n-hexano, éter de petróleo, acetona) seguido, por vezes, de uma 

extracção por fase sólida ou uma filtração para eliminação de possíveis interferentes.  

Os triacilgliceróis podem ser determinados por cromatografia de camada fina 

(TLC), por GC, por HPLC com colunas de fase reversa ou colunas de troca iónica ou 

por cromatografia de fluídos supercríticos (SFC) [Ruiz-Gutiérrez e Barron, 1995; 

Boukaré et al., 1996; Ulberth e Buchgraber, 2000; Aparicio e Aparicio-Ruíz 2000; 

Buchgraber et al., 2004].  

Os métodos de TLC foram aplicados durante muito tempo para a determinação 

dos triacilgliceróis, por serem de fácil aplicação e pouco dispendiosos. De uma forma 

geral, pode dizer-se que essas metodologias incluíam uma etapa prévia de extracção 

dos compostos, a separação dos triacilgliceróis em placas de gel de sílica ou de outra 

fase estacionária apropriada, com o uso de sistemas mono ou bidimensionais de 

eluição e, finalmente, a revelação dos compostos por aplicação de uma mistura 

reveladora (rodamina B, vapores de iodo) com capacidade de tornar coradas as 

manchas correspondentes aos triacilgliceróis em estudo [Aparicio e Aparicio-Ruíz, 

2000; Buchgraber et al., 2004]. 

Todos estes métodos de TLC eram muito demorados e não permitiam uma 

identificação precisa das substâncias [Christie, 2007].  

O desenvolvimento, entretanto, verificado na qualidade das placas 

cromatográficas comercializadas foi utilizado, entre outros, pelo grupo de Nikolova-

Damyanova e colaboradores [1999; 2002] para a determinação de triacilgliceróis. Um 

trabalho publicado por este grupo, em 2002, mostra que a utilização de placas de 

nitrato de prata combinadas com placas de Kieselguhr G, como fase estacionária, 

permite a identificação e quantificação de 23 triacilgliceróis em sementes de sésamo 

[Nikolova-Damyanova et al., 2002].  

A análise de triacilgliceróis por GC evoluiu imenso desde a sua primeira 

aplicação efectuada por Kuksis e McCarthy, em 1962, como descrito nas excelentes 
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revisões sobre o tema feitas por Aparicio e Aparicio-Ruíz [2000] e Buchgraber et al. 

[2004]. O uso desta técnica, em produtos alimentares em geral e azeites em particular, é 

todavia reduzido. 

A maior dificuldade na aplicação da técnica de GC na análise de triacilgliceróis 

está relacionada com a sua reduzida volatilidade. Essa característica, associada a 

possíveis fenómenos de degradação dos ácidos gordos constituintes, especialmente no 

caso dos polinsaturados, devido à utilização de temperaturas muito elevadas, torna a 

sua análise difícil de realizar. São frequentes, neste tipo de análise, fenómenos de 

adsorção e decomposição das substâncias no interior do sistema cromatográfico, 

especialmente a nível da câmara do injector, com as consequentes perdas das 

substâncias injectadas e o aparecimento de picos cromatográficos mal definidos 

[Aparicio e Aparicio-Ruíz, 2000; Buchgraber et al., 2004]. O problema é resolvido pelo 

recurso a técnicas de injecção directa da amostra na coluna cromatográfica à 

temperatura ambiente [como p. ex. “injecção on-column” ou a injecção com 

temperatura de vaporização programada” (PTV)] [Geeraert et al., 1983; Hinshaw et al., 

1986; Regueiro et al., 1994].  

Não obstante os problemas referidos, a maior resolução apresentada pelas 

colunas capilares usadas em GC em relação às usadas em HPLC, associada ao facto de 

se poder usar um detector universal como o FID, tornam a técnica de GC promissora 

do ponto de vista analítico. 

Actualmente, a técnica mais utilizada na determinação dos triacilgliceróis em 

azeites e restantes matrizes alimentares é a técnica de HPLC. O número de diferentes 

metodologias desenvolvidas nesta área é elevado. Este facto deve-se não só ao uso de 

diferentes tipos de colunas cromatográficas e de fases móveis, com uma composição 

bastante diversificada, mas também ao número de diferentes tipos de detectores 

descritos para esta técnica. 

A separação das substâncias pode ser efectuada em colunas de fase normal  

(p. ex. gel de sílica, alumina ou Florisil®), em colunas de troca iónica ou em colunas de 

fase reversa (RP). Estas últimas são as mais utilizadas, devido à maior selectividade 

proporcionada. 
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O maior obstáculo à determinação dos triacilgliceróis é a identificação, devido 

ao número limitado de padrões comercialmente disponível. Por esse motivo, o 

conhecimento dos mecanismos de separação assume uma importância primordial para 

a sua identificação e quantificação. A separação por HPLC com colunas de fase reversa 

difere profundamente da obtida por técnicas de GC, onde os compostos são separados 

principalmente de acordo com a respectiva massa molecular, ou seja a separação é feita 

de acordo com o tamanho da cadeia carbonada dos ácidos gordos da molécula de 

triacilglicerol - número de carbonos (CN). Em GC há menor sobreposição dos grupos 

CN, ao contrário das metodologias por HPLC com colunas de fase reversa, onde a 

separação das substâncias se baseia em dois factores principais: no número total de 

ligações duplas e no tamanho das cadeias carbonadas dos ácidos gordos da molécula 

de triacilglicerol [Buchgraber et al., 2004]. Os mecanismos de retenção de triacilgliceróis 

em RP-HPLC foram detalhadamente revistos nos trabalhos de Nikolova-Damyanova 

[1997]. Segundo vários autores, a caracterização e a ordem relativa de eluição das 

moléculas de triacilgliceróis pode ser descrita pelo número de carbonos equivalentes 

(ECN), outrora denominado de número de partição (PN), através da seguinte equação 

[Nikolova-Damyanova, 1997; Ruiz-Gutiérrez e Barron, 1995; Buchgraber et al., 2004]: 

   ECN = CN – 2DB 

em que CN representa o número total de carbonos e DB o número total de 

ligações duplas.   

Em misturas complexas surgem frequentemente dificuldades na separação de 

triacilgliceróis com ECN iguais, que são por este motivo denominados pares críticos. 

Na Tabela 2.1., encontra-se a classificação dos triacilgliceróis compostos pelos cinco 

ácidos gordos mais abundantes nos óleos vegetais, de acordo com o seu ECN e número 

de duplas ligações. 
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TABELA 2 .1 .  

Classi f icação dos tr iaci lgl iceróis com os ác idos gordos mais  abundantes  (P: 
palmítico;  S :  esteárico;  O:  oleico;  L:  l inoleico;  Ln:  l inolénico)  de acordo com o  
seu ECN e número to tal  de l igações duplas (DB);  [adaptado de Buchgraber et  
a l . ,  2004] .  

 
    ECN 

DB 
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 

 0        
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 1        PPO PSO SSO  

 2       PPL PSL 
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 4      POLn 
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 5     PLLn SLLn 
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OLL 

     

 6    PLnLn SLnLn 
OLLn 
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 7    OLnLn 
LLLn 

       

 8   LLnLn         

 9  LnLnL
n 

         

 

 

Na literatura científica estão descritas outras formas de classificação. Por 

exemplo, El-Hamdy e Perkins [1981, citados por Buchgraber et al., 2004] introduziram 

um termo mais específico o TCN (número teórico de carbonos). O valor do TCN pode 

ser determinado como o logaritmo do factor de capacidade (k') versus CN (número de 

carbonos) dos triacilgliceróis saturados ou calculado através da seguinte equação:  

TCN = CN- a1n1 - a2n2 - a3n3 

em que os coeficientes a1, a2 e a3 podem ser calculados pela análise de regressão 

múltipla usando triacilgliceróis referência, e pelos n1, n2 e n3 que são o número das 

ligações duplas atribuídas aos ácidos oleico, linoleico e linolénico, respectivamente 

[Buchgraber et al., 2004]. Podlaha e Töregârd [1982, citados por Buchgraber et al., 2004] 
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desenvolveram um sistema gráfico para identificar e prever os tempos de retenção dos 

triacilgliceróis separados por RP-HPLC. Os autores demonstraram, com este sistema, a 

existência de uma relação linear entre o ECN e o CN em substâncias com o mesmo 

número de ligações duplas. 

A fase móvel tem uma influência preponderante na separação dos 

triacilgliceróis, devido às interacções que ocorrem entre a mesma e a fase estacionária e 

devido à capacidade de solubilização das substâncias. Para as colunas de fase reversa 

estão descritas na literatura, diversas fases móveis, na maioria em modo de gradiente, 

sendo de referir as misturas: iso-propanol:acetonitrilo, acetona:acetonitrilo, 

acetonitrilo:clorofórmio e acetonitrilo:diclorometano. A característica comum a este 

sistema de separação é o facto de se usarem fases móveis de baixa polaridade, dada a 

insolubilidade dos triacilgliceróis em água ou nas habituais fases móveis usadas em 

RP-HPLC (mistura solução aquosa/solução orgânica) [Holčapek et al., 2005]. 

No HPLC com colunas de troca iónica (“silver-ion chromatography”) utilizam-

se colunas cromatográficas com nitrato de prata para a separação de triacilgliceróis. Em 

geral, esta técnica cromatográfica utiliza a propriedade característica dos iões de prata 

de formarem complexos reversíveis com os electrões π (pi) das ligações duplas em 

moléculas orgânicas insaturadas, permitindo assim a separação dos triacilgliceróis de 

acordo com o número, a configuração geométrica e a posição das ligações duplas na 

molécula. Os complexos formados actuam como carga de transferência em que 

substâncias insaturadas agem como o dador do electrões e o catião prata como o 

aceitador de electrões [Buchgraber et al., 2004]. 

A “silver-ion chromatography”, embora seja eficientemente utilizada para a 

determinação de triacilgliceróis [Christie, 2007], apresenta bastantes limitações, 

essencialmente no tempo de vida da coluna, pelo facto de formar frequentemente 

precipitados de nitrato de prata que deterioram o equipamento cromatográfico e o 

sistema de detecção. Apresenta também baixa selectividade para moléculas que 

diferem, apenas, na estrutura saturada [Dobson et al., 1995; Buchgraber et al., 2004; 

Holčapek et al., 2005].  
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Outra técnica cromatográfica que também pode ser usada na análise de 

triacilgliceróis é a SFC. Como fase móvel é usado um gás (dióxido de carbono) que se 

encontra em condições de pressão e temperatura superiores aos seus parâmetros 

críticos, o que permite reduzir o tempo da retenção das substâncias em relação ao 

obtido nas técnicas cromatográficas supracitadas. Uma das maiores vantagens da SFC 

é o facto de se poder associar a detectores universais como o FID [Buchgraber et al., 

2004]. 

Recentemente, Andrikopoulos [2002] publicou uma revisão sobre a separação 

cromatográfica e identificação espectrométrica de isómeros de triacilgliceróis em óleos 

e gorduras vegetais, destacando as potencialidades da SFC para este tipo de amostras. 

Sandra et al. [2003] apresentaram um sistema SFC-SFC com colunas de enchimento e 

com detecção por MS para a caracterização de triacilgliceróis em óleos vegetais. Hirata 

et al. [2003] desenvolveram um sistema para SFC com 2 colunas de enchimento para 

determinação de triacilgliceróis em óleos e gorduras.  

A SFC tem algumas vantagens relativamente às técnicas de cromatografia 

gasosa e de cromatografia líquida de alta eficiência para a análise de triacilgliceróis. A 

resolução alcançada, no entanto, não é tão boa quanto a obtida por GC ou por HPLC. 

Além disso, a reivindicada superioridade qualitativa da SFC em combinação com o 

FID, não se traduz em resultados experimentais quantitativos, como referem 

Buchgraber et al. [2004].  

Para a detecção dos triacilgliceróis por HPLC estão descritos diferentes tipos de 

detector, como o índice de refracção (RI), o ultravioleta (UV), o detector evaporativo de 

dispersão de luz (“Evaporative Light Scattering Detector” - ELSD), o FID e o MS 

[Herslöf, 1981; Phillips et al., 1984; Carelli e Cert, 1993; Firestone, 1994; Parcerisa et al., 

1995; Ruiz-Gutiérrez e Barron, 1995; Aparicio e Aparicio-Ruíz, 2000; Andrikopoulos, 

2002]. 

O índice de refracção é o detector, normalmente, recomendado em vários 

métodos normativos. Este detector, embora apresente uma resposta quase universal, 

tem uma baixa sensibilidade e diferentes factores de resposta para os triacilgliceróis 

com ácidos gordos saturados e para os que têm ácidos gordos insaturados. O maior 
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inconveniente deste detector é o facto de não permitir o uso de gradiente na fase 

móvel, sendo este inconveniente ultrapassado com o uso de outros detectores como o 

UV, o ELSD e o FID [Buchgraber et al., 2004]. O detector de UV apresenta a 

desvantagem de ser incompatível com solventes que absorvam na zona UV, caso da 

acetona, para além dos triacilgliceróis apresentarem baixos níveis de absorvência 

[Andrikopoulos, 2002]. No que se refere ao ELSD, este detector permite a detecção de 

substâncias que tenham uma volatilidade inferior ao da fase móvel, e apresenta uma 

maior sensibilidade relativamente aos detectores RI e UV. Contudo, devido à 

dependência não-linear entre a concentração de substância e o sinal analítico obtido, é 

utilizado apenas para determinações semi-quantitativas [Stolyhwo et al., 1985]. O 

detector FID, concebido com uma câmara de vaporização para volatilização do eluente, 

permite obter uma sensibilidade superior à obtida pelo UV [Phillips et al., 1984]. Este 

detector, contudo, não está actualmente disponível comercialmente. Mais 

recentemente, tem vindo a ser utilizado o MS. Este detector constitui uma ferramenta 

útil tanto na separação dos triacilgliceróis como na identificação estrutural das 

substâncias, dada a sua elevada selectividade e sensibilidade, permitindo resolver 

eficientemente problemas de co-eluição de picos [Holčapek et al., 2005]. 

A quantificação dos triacilgliceróis expressa-se em percentagem relativa. De um 

modo geral, utiliza-se o método da normalização interna, isto é, considera-se que a 

soma das áreas dos picos correspondentes aos triacilgliceróis com ECN entre 42 e 52 é 

igual a 100%. A percentagem relativa de cada triacilglicerol é calculada pela seguinte 

fórmula: 

% do triacilglicerol = área do pico × 100 / soma das áreas dos picos 

Os métodos atrás descritos não permitem a análise estrutural completa dos 

triacil-sn-gliceróis, isto é, a determinação da distribuição dos diferentes ácidos gordos 

na molécula de glicerol. Este tipo de elucidação estrutural pode ter um grande impacte 

na avaliação da autenticidade dos produtos, devido ao nível de informação que 

proporciona. Além disso, pode ser importante para a determinação da estabilidade 

oxidativa dos alimentos, dada a possível relação entre a estabilidade oxidativa dos 
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triacilgliceróis e a distribuição relativa dos respectivos ácidos gordos na molécula de 

glicerol [Buchgraber et al., 2004; Christie, 2007].  

As metodologias descritas na literatura para a análise estrutural dos triacil-sn-

gliceróis são extremamente trabalhosas e morosas, conjugando frequentemente a 

utilização de métodos enzimáticos, químicos e diversos processos cromatográficos 

[Buchgraber et al., 2004; Christie, 2007]. A hidrólise proporcionada pela lipase 

pancreática permite a determinação da composição em sn2. Porém, a análise estrutural 

das posições sn1e sn3 é mais complexa e envolve a formação de diacilgliceróis por 

métodos enzimáticos (1,2- e 2,3-sn-diacilgliceróis) ou químicos (1,2-, 1,3- e 2,3-sn-

diacilgliceróis). Após obtenção dos diacilgliceróis podem ser aplicadas três 

metodologias diferentes, nomeadamente: 

♦ Conversão da mistura de 1,2- e 2,3-sn-diacilgliceróis a derivados 

fosfolipídicos, os quais são posteriormente submetidos à acção da 

fosfolípase A, que reage selectivamente com os 1,2-diacil-sn-

glicerofosfatídeos. Após isolamento das fracções obtidas, a composição 

em ácidos gordos é analisada por GC-FID. 

♦ Reacção dos sn-diacilgliceróis obtidos por reacção química com um 

agente quiral, formando-se diastereoisómeros. Estes podem ser 

separados por métodos cromatográficos e a composição em ácidos 

gordos analisada por GC-FID. 

♦ Separação dos enantiómeros formados através de cromatografia quiral. 

No decurso dos trabalhos experimentais que levaram à elaboração desta dissertação, foi 

implementada e validada uma metodologia de RP-HPLC-ELSD para a determinação de 

triacilgliceróis em azeites. A explicação detalhada do trabalho bem como os resultados obtidos na 

validação da metodologia estão compilados no capítulo 5. 

2.4. Métodos para a determinação de fitosteróis 

A análise de fitosteróis constitui uma ferramenta útil para a caracterização dos 

alimentos, bem como para a avaliação da sua autenticidade, particularmente aplicável 



CAPÍTULO 2 - Azeite 

59 

na avaliação da adulteração de óleos vegetais [Firestone, 1996; Kamm et al., 2001; Abidi, 

2001; Aparício e Aparicio-Ruíz, 2000]. 

A determinação analítica dos fitosteróis constitui quase sempre uma tarefa 

complexa, devido principalmente à natureza química destas substâncias (polares), ao 

relativo baixo teor em que se encontram nas matrizes alimentares e à disponibilidade 

em que se encontram nessas matrizes. Alguns fitosteróis encontram-se conjugados com 

outras moléculas, como já mencionado no capítulo anterior. De uma forma geral, as 

determinações envolvem metodologias cromatográficas, após complexos 

procedimentos de extracção e purificação das substâncias [Piironen et al., 2000; Abidi, 

2001; Toivo et al., 2001; Lampi et al., 2004].  

A homogeneização da amostra e o(s) processo(s) de extracção constituem 

possivelmente as etapas mais importantes na preparação da amostra. A escolha de 

uma amostra não representativa ou o uso inadequado de solventes e/ou de técnicas 

extractivas constituem equívocos que não podem ser compensados nas subsequentes 

etapas do processo analítico e que causam indubitavelmente erros de quantificação. 

Os procedimentos usados para a homogeneização da amostra variam de acordo 

com a matriz analisada. De entre os processos referidos nos diferentes trabalhos 

publicados destacam-se os processos físicos que são utilizados em alimentos sólidos, 

nomeadamente os que fazem uso de almofarizes [Akihisa et al., 1986], picadoras e 

copos eléctricos [Piironen et al., 2002; Phillips et al., 2005] ou aparelhos de Ultra-Turrax 

[Ranalli et al., 2002].  

Tal como referido anteriormente, os fitosteróis constituem uma parte 

importante da fracção insaponificável dos azeites e óleos vegetais, existindo na forma 

livre e/ou esterificada. A separação dos fitosteróis livres e esterificados é relativamente 

simples devido às grandes diferenças de polaridade entre este conjunto de substâncias. 

Genericamente, com a utilização de colunas de extracção em fase sólida (SPE) de gel de 

sílica ou de alumina e um sistema de eluição bidimensional [mistura n-hexano:éter 

dietílico seguida por etanol: n-hexano: éter] ou tridimensional [mistura de acetato de 

etilo:n-hexano (2:98 v/v), seguida de acetato de etilo:n-hexano (10:90 v/v) e por fim 

acetato de etilo a 100%] é possível fazer-se a separação destas duas fracções, que 



Parte I – Caracterização e autenticidade de azeites 

60 

podem, de seguida, ser tratadas por hidrólise (alcalina, ácida ou enzimática), 

purificadas e analisadas por técnicas cromatográficas [Toivo et al., 2001; Kalo e 

Kuuranne, 2001; Verleyen et al., 2002]. 

A determinação diferenciada das fracções livre e esterificada, embora permita 

obter uma maior quantidade de informação, é pouco usada. De uma forma geral, os 

métodos descritos na literatura referem a determinação dos fitosteróis totais, em que a 

amostra é sujeita unicamente a processos de hidrólise (alcalina, ácida ou enzimática) 

seguidos ou não por processo de purificação e análise cromatográfica. Este processo de 

preparação da amostra é, logicamente, mais económico (usa um volume mais reduzido 

de solventes orgânicos) e mais rápido do que aqueles em que é necessário uma prévia 

extracção das fracções livre e esterificada.  

De entre os processos de hidrólise passíveis de serem usados para a extracção 

de fitosteróis em azeite e óleos vegetais, a hidrólise alcalina (p. ex. o hidróxido de 

potássio em metanol) é preferida, na generalidade dos casos, pelo facto de usar 

solventes capazes de dissolver lípidos e de quebrar as ligações de esterificação 

existentes entre os fitosteróis e os ácidos gordos [Lampi et al., 2004].  

Após o processo de hidrólise alcalina, a mistura é diluída com água antes de um 

processo de extracção líquido-líquido com um solvente ou uma mistura de solventes, 

apropriados para as substâncias de interesse, imiscíveis em água. De entre os solventes 

praticáveis são referidos o n-hexano [Dutta e Appelqvist, 1996], o n-heptano 

[Duchateau et al., 2002], o ciclohexano [Phillips et al., 1999], o clorofórmio [Toivo et al., 

2000], o iso-propanol [Akihisa et al., 1986] e o éter etílico [Lognay et al., 1992]. 

Curiosamente, Toivo e colaboradores [2001] não verificaram diferenças significativas 

entre alguns destes solventes no que respeita à eficiência de extracção, nomeadamente 

entre o n-hexano, o ciclohexano ou a mistura n-hexano:éter dietílico (1:1 v/v).  

A fracção insaponificável pode também ser isolada por mecanismos de 

adsorção através de colunas de óxido de alumínio [Reg. 1989/2003], o que evita a 

formação de emulsões susceptíveis de ocorrerem nos processos de extracção líquido-

líquido. 
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Um processo alternativo à hidrólise para isolamento de fitosteróis em óleos e 

matrizes lipídicas consiste na extracção por fluídos supercríticos (SFE). Neste processo, 

o solvente extractor é, normalmente, o dióxido de carbono usado em condições de 

temperatura e pressão supercríticas. A utilização de co-solventes como o metanol ou o 

etér terc-butilmetílico permite melhorar o rendimento extractivo, sobretudo para 

substâncias mais polares [Snyder et al., 1999; Abidi, 2001; Lampi et al., 2004]. Apesar da 

SFE permitir uma rápida e automatizada extracção dos fitosteróis é um processo pouco 

vulgarizado e que exige investimentos elevados na aquisição de equipamento.  

O processo de extracção pode promover, para além da extracção de fitosteróis, a 

co-extracção de outras substâncias não saponificáveis, como ceras e álcoois alifáticos, e 

de outras substâncias que actuam como interferentes. Estes podem perturbar o 

processo de separação cromatográfica e causar, consequentemente, uma incorrecta 

quantificação das substâncias; além disso, podem diminuir o tempo de vida útil do 

equipamento cromatográfico. 

A purificação por TLC ou por SPE são os processos mais comuns para a 

remoção de substâncias co-extraídas dos fitosteróis. A separação das substâncias 

insaponificáveis por cromatografia em camada fina continua a ser um procedimento 

usual antes da análise por GC, tanto em métodos normativos como em métodos não 

oficiais [Lampi et al., 2004]. Geralmente, a fracção insaponificável é separada em placa 

de gel de sílica com um sistema monodimensional de eluição [p. ex. mistura de n-

hexano:éter diétilico (1:1 v/v)], seguida da revelação das substâncias [p. ex. metanol, 

2,7-diclorofluoresceína] e, finalmente, extracção das substâncias com éter dietílico ou 

mistura clorofórmio:éter dietílico e análise cromatográfica [Bello, 1992; Toivo et al., 

1998; Lechner et al., 1999; Abidi, 2001]. 

O processo de purificação dos extractos fitosterólicos, por SPE, envolve 

geralmente a retenção das substâncias de interesse num suporte sólido com um 

enchimento que pode ser de natureza polar (gel de sílica, alumina, Florisil®) ou apolar 

(octadecilsilano) e a sua posterior eluição através de solventes orgânicos (p. ex. n-

hexano, acetato de etilo, éter dietílico) [Abidi, 2001; Lampi et al., 2004]. Este processo é 
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menos moroso e menos prejudicial para o operador e o ambiente do que a extracção 

por TLC. 

Para a análise dos fitosteróis estão descritas na literatura tanto técnicas de GC 

como de HPLC, embora as primeiras sejam mais frequentemente usadas, devido aos 

níveis de sensibilidade proporcionados pelos detectores a si associados.  

A análise por HPLC é preferencialmente realizada em colunas de fase reversa, 

que permitem uma separação mais selectiva das substâncias homólogas e dos análogos 

insaturados. Embora haja várias possibilidades de detecção, os detectores UV [Careri et 

al., 2001] e o ELSD [Warner e Mounts, 1990] são referidos na literatura como os mais 

utilizados. 

Na análise por GC, a detecção embora seja habitualmente efectuada pelo FID, 

que possibilita uma boa sensibilidade e linearidade, pode também ser efectuada por 

MS que proporciona, para além da quantificação, uma precisa identificação estrutural 

das substâncias. Comum a estes dois detectores é o facto da análise por GC ser 

normalmente efectuada em derivados de fitosteróis. Efectivamente, os fitosteróis são 

substâncias pouco voláteis e relativamente lábeis a temperaturas elevadas, pelo que a 

sua conversão química a éteres trimetilsilílicos ou a derivados acetilados é uma etapa 

imprescindível no processo analítico [Abidi, 2001; Lampi et al., 2004]. 

Os derivados trimetilsilílicos são mais simples e rápidos de se formarem, além 

de serem substâncias relativamente mais voláteis, menos polares e com maior massa 

molecular, logo com melhor comportamento cromatográfico do que os derivados 

acetilados [Lampi et al., 2004].  

O N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) com 1% de trimetilclorosilano 

(TMCS) e o éter terc-butilmetílico são os reagentes de derivatização mais 

frequentemente usados na sililação dos fitosteróis. Devido à baixa solubilidade dos 

fitosteróis nos reagentes de derivatização citados é frequente a utilização da piridina 

que, além de solubilizar os fitosteróis, funciona como catalisador da reacção de 

derivatização [Phillips et al., 1999; Toivo et al., 2000; Toivo et al., 2001; Abidi, 2001; 

Verleyen et al., 2002]. 
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O N-metil-N-(trimetilsilil)-heptafluorobutiramida (MSHFBA) com 1% de  

1-metilimidazol e o trimetilsililimidazol são outros reagentes de sililação utilizados na 

derivatização dos fitosteróis. Estes reagentes têm em comum o facto de dispensarem o 

uso de piridina nas reacções de derivatização [Aitzetmüller et al., 1998]. O MSHFBA é o 

reagente mais usado em trabalhos de rotina para a determinação do teor total de 

fitosteróis [Reg. 1989/2003].  

A quantificação dos fitosteróis é feita, geralmente, com auxílio de um ou mais 

padrões internos que, preferencialmente, deve(m) ser colocado(s) antes do início do 

processo extractivo. O número de padrões internos referidos na literatura consultada é 

exíguo, cingindo-se a quatro (betulina, colesterol, colestanol e dihidrocolesterol). Tal 

facto deve-se à necessidade, imprescindível, de se utilizar substâncias com 

propriedades físico-químicas idênticas às substâncias em análise e que, por outro lado, 

não se encontrem na matriz em estudo. De entre as substâncias referidas, a betulina é a 

mais usada como padrão interno, pois a presença de dois grupos hidroxilo na sua 

estrutura tornam-na facilmente susceptível de derivatização. Este padrão apresenta, 

contudo, características cromatográficas e de solubilização diferentes dos fitosteróis, o 

que implica normalmente o uso de reagentes mais polares no processo de extracção. O 

colestanol e o colesterol têm propriedades físico-químicas similares às dos fitosteróis. O 

seu uso, contudo, encontra-se limitado pois estão presentes num grande número de 

matrizes alimentares. O dihidrocolesterol é uma substância menos polar que os 

fitosteróis, pelo que tem um comportamento de eluição diferente. Além disso, este 

padrão não é derivatizado como os fitosteróis, pois não apresenta na sua estrutura 

grupos hidroxilo [Abidi, 2001; Lampi et al., 2004]. 

Para além do uso de padrão interno, devem ser efectuados outros 

procedimentos analíticos para compensar possíveis perdas durante o processo de 

análise cromatográfica ou possíveis diferenças de resposta analítica, entre eles a 

calibração frequente do aparelho cromatográfico com padrões de controlo.  

A medição da resposta analítica dos detectores para todas as substâncias a 

analisar é, contudo, difícil devido à escassez de padrões comercialmente disponíveis. 

Daí, que se utilize, na maior parte das vezes, o método de normalização interna para a 
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quantificação dos fitosteróis, assumindo-se que todos os fitosteróis têm uma resposta 

analítica equitativa. A resposta analítica das substâncias é normalmente comparada 

relativamente à resposta analítica do padrão interno, isto no caso deste ser usado no 

processo analítico [Lampi et al., 2004].  

No decurso dos trabalhos experimentais foi implementada e validada uma metodologia 

de GC-MS para a determinação de fitosteróis livres e esterificados em azeites. A referida 

metodologia foi ainda comparada com o método oficial da UE. A explicação detalhada do 

trabalho executado bem como os resultados obtidos na validação da metodologia desenvolvida 

estão descritos no capítulo 6. 

2.5. Métodos para a determinação de tocoferóis e tocotrienóis 

Os quatro tocoferóis e os quatro tocotrienóis constituem genericamente um 

conjunto minoritário de substâncias (vitamina E) de elevado interesse analítico, devido 

às suas inerentes propriedades químicas e nutricionais. Ao longo dos anos, têm sido 

utilizadas diferentes metodologias para a determinação destas substâncias nas mais 

variadas matrizes alimentares.  

As primeiras técnicas a serem aplicadas foram a colorimetria, a 

espectrofotometria de UV-Vis, a espectrofluorimetria e a polarimetria. Estas técnicas 

foram no entanto preteridas em favor da cromatografia devido aos níveis reduzidos de 

selectividade e sensibilidade apresentados [Eitenmiller e Landen, 1998; Abidi, 2000]. 

A caracterização e a quantificação dos tocoferóis e tocotrienóis implicam, à 

semelhança do que acontece na análise de outras substâncias, uma prévia separação e 

purificação das substâncias da matriz. Os processos de preparação da amostra estão 

estritamente relacionados com a natureza da matriz e com a metodologia analítica a 

usar.  

Nos óleos vegetais e nos azeites o processo de extracção é relativamente 

simples, implicando apenas uma solubilização com solventes orgânicos, 

contrariamente ao que sucede noutras matrizes alimentares lipídicas. Nestas é 

necessário proceder à extracção com solventes orgânicos para isolar a matéria lipídica; 
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segue-se um processo de hidrólise para separar/isolar a fracção insaponificável, na qual 

se encontram os tocoferóis e tocotrienóis e, por vezes, um processo de purificação dos 

extractos. 

Após a selecção de uma alíquota representativa da amostra, os tocoferóis e os 

tocotrienóis dos óleos vegetais e azeites são, como já referido, extraídos directamente 

com solventes orgânicos, como por exemplo o reagente de Folch (mistura clorofórmio-

metanol 2:1 v/v), acetona e éter dietílico, n-hexano [Eitenmiller e Landen, 1998; Abidi, 

2000; Nelis et al., 2000; Rupérez et al., 2001].  

No que se refere à extracção da matéria lipídica em matrizes alimentares é 

habitualmente utilizado um processo de extracção em Soxhlet, no qual se podem usar 

um variado leque de solventes [Abidi, 2000; Rupérez et al., 2001].  

A hidrólise alcalina constitui, à semelhança do descrito para os fitosteróis, o 

processo mais usual para a separação das fracções saponificável e insaponificável da 

amostra. Este processo designado de saponificação é efectuado com hidróxido de 

potássio ou de sódio, na presença de um álcool de cadeia curta, como o metanol ou o 

etanol. Neste tipo de processo é, contudo, importante a utilização de antioxidantes, 

como o ácido ascórbico [Albalá-Hurtado et al., 1997], o pirogalhol [Huo et al., 1997], o 

butilhidroxitolueno (BHT) [Amaral et al., 2005 a,b] e/ou o manuseamento da amostra 

na ausência de luz, de forma a minimizar as reacções de oxidação da vitamina E 

[Rupérez et al., 2001].  

A fracção insaponificável é, habitualmente, isolada com n-hexano puro ou 

misturado com solventes mais polares (p. ex. etanol, acetato de etilo), de forma a 

aumentar o rendimento extractivo. São também referidos outros solventes orgânicos 

como o éter etílico e o éter de petróleo [Eitenmiller e Landen, 1998; Abidi, 2000; 

Rupérez et al., 2001]. 

Muitas vezes, o processo de extracção não permite per si a obtenção de extractos 

“limpos” de interferentes, pelo que é recorrente o uso de uma etapa de purificação. 

Esta etapa pode ser efectuada com extracção líquido-líquido, TLC ou SPE. A SPE é, 

normalmente preferida, em relação aos outros processos, devido às suas vantagens: 

facilidade de execução, rapidez e não formação de emulsões. 
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Apesar da HPLC ser a técnica, actualmente, mais aplicada para a determinação 

de vitamina E, a primeira técnica cromatográfica a ser aplicada foi a GC [Eitenmiller e 

Landen, 1998; Greyt et al., 1998; Abidi, 2000; Rupérez et al., 2001].  

A análise por cromatografia gasosa implica, no entanto, a prévia derivatização 

dos tocoferóis e tocotrienóis. Podem ser eficientemente determinados derivados 

trimetilsililados, acetilados, propionatos ou butiratos dos 8 vitâmeros por FID 

[Eitenmiller e Landen, 1998]. A quantificação por MS tem igualmente sido usada para 

esta determinação [Liebler et al., 1996]. 

A técnica de HPLC permite em geral uma rápida, simples, sensível, selectiva e 

robusta separação dos 8 vitâmeros, sem necessitar de derivatização das substâncias 

nem de elaborados e morosos processos de extracção. As características químicas 

destes compostos permitem que a sua determinação possa ser realizada por HPLC, 

quer em colunas de fase normal quer em colunas de fase reversa. 

Nas colunas de fase normal (p. ex. gel de sílica) a ordem de eluição dos 

vitâmeros faz-se em função crescente da polaridade, com a separação baseada no 

número e posição dos grupos metilo no anel aromático (p. ex. ordem de eluição numa 

coluna Inertsil: α-tocoferol, α-tocotrienol, β-tocoferol; γ-tocoferol, β-tocotrienol,  

γ-tocotrienol, δ-tocoferol e δ-tocotrienol). A injecção directa dos óleos vegetais ou 

azeites implica a utilização deste tipo de fase, de modo a que os triacilgliceróis 

permaneçam solúveis na fase móvel e não interfiram com a resolução cromatográfica 

[Eitenmiller e Landen, 1998]. Como fase móvel é utilizado quase sempre um sistema 

binário (solvente polar em n-hexano) [Abidi, 2000]. 

Nas colunas de fase reversa, embora não seja possível na maioria das vezes a 

separação dos 8 vitâmeros (não permite a resolução entre os isómeros β- e γ-) é mais 

fácil obter o equilíbrio da fase móvel e, além disso, apresentam uma elevada 

reprodutibilidade quando comparadas com as colunas de fase normal [Abidi, 2000]. 

Vários detectores são passíveis de serem utilizados na separação por 

cromatografia líquida, para a monitorização dos tocoferóis e tocotrienóis, 

nomeadamente os detectores electroquímico, o UV-Vis, o de fluorescência (FLD), o 

ELSD, o de díodos (DAD) e o MS. De entre os detectores referidos, o que permite 
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maiores níveis de sensibilidade é o electroquímico, embora o mais mencionado na 

literatura seja o de fluorescência [Warner e Mounts, 1990; Dionisi et al., 1995; 

Eitenmiller e Landen, 1998; Abidi, 2000; Rupérez et al., 2001; Tasioula-Margari e 

Okoger, 2001; Aturki et al., 2005].  

O rendimento do processo extractivo pode constituir um dos maiores 

problemas na análise da vitamina E, dada a sua instabilidade. Por esse motivo 

recomenda-se a adição de padrão interno antes de se iniciar o processo analítico. As 

propriedades químicas e físicas do padrão interno devem ser o mais similar possível às 

substâncias em análise. As substâncias que preenchem esse perfil são o  

5,7-di-metiltocol e o tocol. O tocol é a substância historicamente mais usada. A sua 

utilização, contudo, é condicionada pela disponibilidade comercial. Outros padrões 

propostos são o β-tocoferol, o γ-tocoferol, o δ-tocotrienol e o acetato de α-tocoferol, 

estando a sua utilização condicionada pela presença de muitos deles nas matrizes em 

análise [Eitenmiller e Landen, 1998; Abidi, 2000; Rupérez et al., 2001]. 

Para além das técnicas cromatográficas atrás mencionadas, alguns 

investigadores propõem o uso de outras técnicas como a cromatografia de fluídos 

supercríticos [Buskov et al., 1999], a separação quiral por GC ou HPLC [Ueda et al., 

1993] e métodos baseados na formação de complexos de fosfomolibdénio [Prieto et al., 

1999]. 

Os resultados da quantificação da vitamina E são geralmente expressos em 

quantidade absoluta, sendo possível, contudo, apresentar os resultados 

individualmente para cada um dos 8 vitâmeros, dado existirem disponíveis 

comercialmente os padrões de cada uma das substâncias. 

No decurso dos trabalhos experimentais foi implementada e validada uma metodologia 

de HPLC-FLD/DAD para determinação de vitamina E em azeites tendo sido também avaliado o 

nível de sensibilidade de diferentes detectores (UV, ELSD e FLD). A explicação detalhada do 

trabalho executado bem como os resultados obtidos na validação da metodologia encontram-se 

no capítulo 7. 
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3.1. Introdução 

A disponibilidade de alimentos encontra-se actualmente menos dependente do 

carácter sazonal da produção das culturas e/ou do seu carácter regional. A globalização 

do comércio de alimentos constitui não só um sinónimo de maior competitividade para 

os produtores e distribuidores nos mercados locais, regionais ou mundiais, como 

representa hoje um elemento de grande pressão no controlo de qualidade, segurança e 

autenticidade dos produtos.  

É irrefutável a relevância do conhecimento da composição dos alimentos e do 

desenvolvimento de metodologias analíticas mais expeditas como ferramentas de 

controlo de qualidade e/ou de autenticidade. Neste sentido, far-se-á agora uma 

abordagem do contributo deste trabalho para o estudo da composição dos azeites 

monovarietais representativos das três cultivares (Cvs.) mais usadas na produção dos 

azeites DOP de Trás-os-Montes – Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana, e 

para o controlo de qualidade das várias categorias deste produto. 



Parte I – Caracterização e autenticidade de azeites 

78 

Tal como já foi referido na Introdução Geral, foram implementadas e validadas 

novas metodologias de detecção e quantificação de triacilgliceróis, fitosteróis, 

tocoferóis e tocotrienóis, tendo sido também comparadas com os métodos oficiais ou 

com outros métodos descritos na literatura para análise dos referidos parâmetros. 

Adicionalmente, procedeu-se à aplicação de métodos de análise estatística, de forma a 

avaliar a influência dos factores genéticos na composição química dos parâmetros 

estudados. Com este propósito, procedeu-se ao estudo de um total de 18 amostras de 

azeites monovarietais, correspondentes a 6 amostras da Cv. Verdeal Transmontana, a 5 

amostras da Cv. Madural e a 7 amostras da Cv. Cobrançosa. Foi ainda analisado um 

número variável de amostras de azeite com a designação DOP de Trás-os-Montes, 

adquiridas no comércio. 

As metodologias desenvolvidas para a determinação dos parâmetros referidos 

anteriormente basearam-se genericamente em processos de extracção com solventes 

orgânicos, seguidos sempre que o grau de substâncias interferentes o exigiu, por 

processos de purificação adequados, nomeadamente por extracção em fase sólida, e, 

finalmente, análise cromatográfica. A opção por este tipo de preparação de amostra 

baseou-se fundamentalmente na natureza química das substâncias a analisar e no tipo 

de matrizes envolvidas. De forma geral, os extractos obtidos mostraram-se isentos de 

substâncias interferentes, permitindo uma correcta separação cromatográfica e a 

preservação da “performance” dos equipamentos, factor de grande relevância quando 

se trabalha com matrizes predominantemente lipídicas. 

Para a detecção e quantificação das substâncias em estudo recorreu-se a técnicas 

cromatográficas, tanto de cromatografia líquida de alta eficiência associada a detectores 

de díodos, de fluorescência ou de dispersão de luz (“Evaporative Light Scattering”- 

ELSD), como de cromatografia gasosa associada à detecção por ionização de chama 

(FID) ou por espectrometria de massa (MS). As técnicas foram seleccionadas em função 

da especificidade das substâncias a analisar e dos níveis de sensibilidade exigidos.  

A apresentação dos resultados obtidos na validação das metodologias 

desenvolvidas será efectuada nos capítulos 5, 6 e 7, respectivamente, para os 

triacilgliceróis, os fitosteróis e os tocoferóis e tocotrienóis. Nesses capítulos serão ainda 
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apresentados os resultados obtidos com base na aplicação dos procedimentos 

estabelecidos em amostras de azeites monovarietais previamente seleccionadas e em 

amostras comercias de azeites DOP de Trás-os-Montes.  

3.2. Amostragem 

A amostragem foi constituída por azeites monovarietais das Cvs. Cobrançosa, 

Madural e Verdeal Transmontana, preparados em escala piloto, e por azeites DOP de 

Trás-os-Montes adquiridos no mercado. 

Para a elaboração dos azeites monovarietais foram recolhidos frutos num olival 

situado na freguesia de Mascarenhas-Paradela do concelho de Mirandela. No olival, 

cerca de 80% das árvores são Cv. Cobrançosa, sendo as restantes 20% repartidas 

equitativamente entre Cv. Madural e Cv. Verdeal Transmontana. As amostras de 

azeitonas foram recolhidas na campanha de 2001/2002 em três dias diferentes (30/10, 

22/11 e 5/12). Os frutos sãos foram recolhidos e transportados para o laboratório e 

classificados de acordo com o grau de maturação. O critério de classificação foi 

efectuado de acordo com o estipulado pela Estação de Olivicultura e Elaiotecnia de 

Jaén em Espanha, tendo-se avaliado os parâmetros de cor do pericarpo e do endocarpo. 

Desta forma obtiveram-se 18 amostras, incluindo sete da Cv. Cobrançosa (com índices 

de maturação entre 1 e 7), cinco da Cv. Madural (com índices de maturação entre 3 e 7) 

e seis da Cv. Verdeal Transmontana (com índices de maturação entre 1 e 6). Cada uma 

destas amostras (1 kg de frutos) foi transformada em azeite.  

O processamento do azeite foi efectuado numa unidade piloto da Direcção 

Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, situado na Quinta do Valongo 

(Mirandela). O sistema de extracção laboratorial desta unidade imita o sistema 

industrial de extracção de azeite, incorporando em série um moinho de martelos, uma 

termo-batedora e uma centrífuga. 

Os azeites obtidos foram armazenados em garrafas de vidro castanho mantidas 

ao abrigo da luz até ao momento da análise. 
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4.1. Reagentes 

4.1.1. Padrões de triacilgliceróis 

O 1,2,3-triaraquidoilglicerol (AAA), o 1,2,3-trimiristoilglicerol (MMM), o  

1,2,3-tripalmitoilglicerol (PPP), o 1,2,3-triestearoilglicerol (SSS), o  

1,2,3-trilinolenoilglicerol (LnLnLn) e o 1,2,3-tripalmitoleoilglicerol (PoPoPo) todos com 

pureza ≥ 98,0%; e ainda o 1,2,3-trioleoilglicerol (OOO), o 1,2,3-trilinoleoilglicerol (LLL), 

o rac-1,2-dilinoleoil-3-palmitoilglicerol (LLP), o rac-1,2-dilinoleoil-3-oleoilglicerol 

(LLO), o rac-1,2-dipalmitoil-3-oleoilglicerol (PPO), o rac-1,2-dioleoil-3-estearoilglicerol 

(OOS), o 1-palmitoil-2-oleoil-3-linoleoilglicerol (POL) e o rac-1,2-dioleoil-3-

palmitoilglicerol (OOP) todos “com aproximadamente 99,0%” de pureza, foram 

fornecidos pela Sigma (St. Louis, MO, Estados Unidos). 

O material de referência “ Triglyceride olive Standard Mix”, com 60% de  

1,2,3-trioleoilglicerol (OOO), 30% de rac-1,2-dioleoil-3-palmitoilglicerol (OOP), 4% de 
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rac-1,2-dioleoil-3-estearoilglicerol (OOS) e de rac-1,2-dilinoleoil-3-oleoilglicerol (LLO) e 

2% de 1,2,3-trilinoleoilglicerol (LLL), foi adquirido à Supelco (Bellefonte, PA, Estados 

Unidos).    

De cada substância, prepararam-se soluções a 5 g/l em acetona, que foram 

conservadas a 4 °C, em frascos de vidro castanho de 4 ml, com tampas de plástico 

revestidas internamente com Teflon® PTFE (Politetrafluoroetileno), fornecidos pela 

Supelco. As soluções diluídas, com a concentração adequada, foram preparadas no 

momento da análise. 

4.1.2. Padrões de fitosteróis 

Os padrões de campesterol, β-sitostanol, β-sitosterol, estigmasterol, colesterol e 

palmitato de colesterol, todos com pureza ≥ 96,0% foram fornecidos pela Sigma.  

De cada substância, prepararam-se soluções a 2,5 g/l em n-hexano:éter de 

petróleo (80:20 v/v), que foram conservadas a 4 °C, em frascos de vidro castanho de 

4 ml, com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco). As 

soluções diluídas, com a concentração adequada, foram preparadas no momento da 

análise. 

4.1.3. Padrões de tocoferóis e tocotrienóis 

Os padrões de α-tocoferol, β-tocoferol, γ-tocoferol, δ-tocoferol, α-tocotrienol,  

β-tocotrienol, γ-tocotrienol e δ-tocotrienol, todos com pureza ≥ 95,0% foram fornecidos 

pela Calbiochem (La Jolla, CA, Estados Unidos).  

De cada substância, prepararam-se soluções a 5 g/l em n-hexano, que foram 

conservadas a -20 °C, em frascos de vidro castanho de 4 ml, com tampas de plástico 

revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco) e fechados sob corrente de azoto. 

As soluções diluídas, com a concentração adequada, foram preparadas no momento da 

análise, tendo sido sempre realizada em câmara escura. 
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4.1.4. Padrões internos 

Os padrões internos, colestanol e betulina, para determinação dos fitosteróis, 

ambos com pureza ≥ 98,0%, foram adquiridos à Sigma. O 2-metil-2-(4,8,12-

trimetiltridecil)-croman-6-ol (tocol) para determinação dos tocoferóis e tocotrienóis, 

com pureza ≥ 95,0%, foi fornecido pela Matreya (Pleasant Gap, PA, Estados Unidos). 

As soluções dos padrões internos foram preparadas com as concentrações 

adequadas no momento de utilização. 

4.1.5. Reagentes de derivatização usados na determinação dos fitosteróis 

Os reagentes de derivatização, N-metil-N-(trimetilsilil)-heptafluorobutiramida 

(MSHFBA), N-(terc-butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida (MTBSTFA) com 1% de 

trimetilclorosilano (TMCS), N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) com 1% de 

TMCS e etér terc-butilmetílico, todos com pureza ≥ 99,0%, foram fornecidos pela Sigma.  

Os reagentes usados no processo de transesterificação dos ácidos gordos, as 

soluções metanólicas de trifluoreto de boro a 14% em metanol e de metóxido de sódio a 

30% em metanol, ambos com pureza ≥ 97%, foram fornecidos pela Sigma e Fluka, 

respectivamente. 

A piridina e o 1-metilimidazol usados como catalizadores, ambos com pureza 

≥ 99,0% foram fornecidos pela Fluka (Neu-Ulm, Alemanha) e Sigma, respectivamente. 

Todos os reagentes foram conservados a 4 °C até ao momento da sua utilização.  

As reacções de derivatização foram realizadas em frascos de vidro silanizado 

de 4 ml com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco). 

4.1.6. Adsorventes  

 O gel de sílica (70-230 “mesh”) e a alumina (60-325 “mesh”) foram fornecidos 

pela Supelco (Bellefonte, PA, USA). As placas de sílica e o óxido de alumínio 90 

padronizado foram fornecidos pela Merck (Darmstad, Alemanha).  
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4.1.7. Solventes e reagentes 

O hidróxido de potássio e o cloreto de sódio, ambos com pureza p.a. (para 

análise) foram adquiridos à Panreac (Barcelona, Espanha).  

A trioleína [1,2,3-tri-cis-9-octadecenoilglicerol], com pureza de 65%, foi 

fornecida pela Sigma.  

O ácido cítrico, com pureza de 98%, foi fornecido pela Aldrich (St. Louis, MO, 

USA). 

O sulfato de sódio anidro, com pureza p.a., foi adquirido à Merck, tendo sido 

tratado por aquecimento durante 5 h em mufla a 500 °C.  

A acetona, o acetonitrilo e o n-hexano foram adquiridos à Merck, e o  

1,4-dioxano foi adquirido à Fluka, todos com pureza LiChrosolv, foram usados como 

eluentes em cromatografia líquida de alta eficiência.  

Os restantes solventes orgânicos usados, nomeadamente o metanol, o  

n-heptano, o etanol, o éter de petróleo (40-60 °C) e o éter dietílico, todos com pureza 

p.a., foram adquiridos à Merck ou à Fluka. 

4.1.8. Gases  

Como gás de arraste nos sistemas de cromatografia gasosa usou-se Hélio com 

pureza de 99,9999%. Como gases auxiliares no aparelho de cromatografia gasosa com 

detector FID usaram-se o azoto, o hidrogénio e o ar todos com pureza de 99,9995%. 

Para evaporação dos solventes usou-se azoto com pureza de 99,9995%. Todos os gases 

foram fornecidos pela Air-Liquide (Maia, Portugal). 

4.2. Equipamento 

4.2.1. Cromatógrafos gasosos  

Na determinação dos ácidos gordos usou-se um cromatógrafo da Chrompack 

(Palo Alto, CA, Estados Unidos), modelo CP 9001, equipado com um injector do tipo 
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“split-splitless”, associado a um detector de ionização em chama FID e provido de um 

sistema automático de injecção da Chrompack modelo CP 9050. O sistema de controlo, 

aquisição e tratamento de dados foi fornecido pela CP-Maitre Chromatography Data 

System, Version 2.5 (Chromopack Internacional B.V., França).  

Na determinação dos fitosteróis usou-se o mesmo equipamento descrito para os 

ácidos gordos e um aparelho de GC-MS da marca Hewlett-Packard (Agilent, Little 

Falls, DE, Estados Unidos), modelo HP GC-6890, equipado com um injector “split-

splitless” e associado a um detector selectivo de massa, modelo Agilent MSD-5973N. O 

sistema de controlo, aquisição e tratamento de dados foi fornecido pela HP modelo- 

Agilent MS Chemstation G2578A software. 

4.2.2. Cromatógrafos líquidos  

Na determinação dos tocoferóis, tocotrienóis e triacilgliceróis usaram-se dois 

aparelhos de cromatografia líquida de alta eficiência ambos da marca Jasco (Jasco, 

Japão) e equipados com bombas modelo PU-980 e sistema automático de injecção, 

modelo AS-950, provido de injector Reodyne Modelo 9125 com um “loop” de 10 µl.  

Um dos cromatógrafos estava equipado com um detector de fluorescência 

modelo FP-920 ligado em série a um detector de díodos modelo MD-910 ambos da 

marca Jasco. O outro cromatógrafo estava equipado com um detector evaporativo de 

dispersão de luz [“Evaporative Light Scattering” (ELSD)] modelo 75 da marca Sedere 

(Sedere, França). Em ambos os equipamentos o sistema de controlo, aquisição e 

tratamento de dados foi fornecido pela Borwin-PDA Controller Software (JMBS, 

França).  

4.2.3. Outros equipamentos 

As homogeneizações das amostras foram efectuadas num homogeneizador da 

marca Janke Kunkel-IKA Labortechnik (Staufen, Alemanha), modelo Ultra-Turrax T25. 

As centrifugações foram efectuadas numa centrífuga da marca Heraeus Sepatek 

(Osterode, Alemanha), modelo Labofuge A. 
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As reacções de derivatização foram efectuadas num bloco de aquecimento, da 

marca Pierce (Rockford, IL, Estados Unidos), modelo Reacti-Therm 187900, provido 

com corrente de azoto para evaporação de solventes.  

A evaporação de solventes sem corrente de azoto foi efectuada num evaporador 

rotativo da marca Büchi, modelo RE 111, equipado com um banho de água modelo 461 

(Flawil, Suiça). 

A agitação mecânica dos frascos e tubos foi efectuada num agitador do tipo 

vortex, da marca Vortex VWR- Internacional (Merck, West Chester, PA, Estados 

Unidos).  

Para as eluições das colunas de extracção em fase sólida foi usada uma câmara 

com controlo de vácuo fornecido pela Supelco, modelo Visiprep Solid Phase Extraction 

Manifold, com capacidade para 12 colunas.  

Todas as pesagens foram efectuadas numa balança de precisão Mettler Toledo 

(Greifensee, Suíça), modelo AG 204 com definição até cinco casas decimais e numa 

balança analítica da marca Sartorius (Goettingen, Alemanha). 

O aquecimento das colunas de HPLC foi efectuada num forno de colunas 

fornecido pela Jones Chromatography (Hengoed, Mid-glamorgan, Reino Unido), 

modelo 7981 com controlo automático de temperatura e intervalo de temperatura entre 

os 20°C e 70 °C. 

A secagem de alguns adsorventes e de tubos de vidro foi efectuada numa mufla 

da marca Thermolyne (Barnstead International, Dubuque, IA, Estados Unidos), modelo 

Furnace 4800 e numa estufa da marca WTB Binder (Namdong, Ku, Coreia do Sul). 

Para a limpeza das seringas de cromatografia gasosa (no final de cada injecção) 

usou-se um sistema de aquecimento por resistência eléctrica com funcionamento a 

pressão reduzida da marca Hamilton Company (Reno, NV, Estados Unidos). 
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4.2.4. Consumíveis 

Os “liners”, “septos” e outros consumíveis usados no injector dos 

cromatógrafos gasosos foram adquiridos às respectivas marcas da aparelhagem: 

Chrompack e Agilent. 

Para a filtração dos extractos usaram-se filtros descartáveis de 0,22 µm de PTFE 

da marca Teknokroma (Barcelona, Espanha). 

Para injecção nos cromatógrafos gasosos usaram-se seringas da marca Hamilton 

Bonaduz AG (Bonaduz, Suiça) de 10 µl de volume total, com uma agulha de 7 cm de 

comprimento e ponta em forma de bisel. Foram também usadas seringas da mesma 

marca de 50 µl de volume total, com uma agulha de 10 cm de comprimento para 

injecção nos cromatógrafos líquidos. 
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5.1. Introdução 

Os triacilgliceróis são os constituintes maioritários dos azeites. Em termos 

analíticos, estas substâncias são frequentemente avaliadas por técnicas de 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com colunas de fase reversa (RP) e com 

solventes orgânicos. Para a sua detecção, a legislação europeia [Reg. 1989/2003] 

recomenda a utilização do detector de índice de refracção. Apesar disso, são 

igualmente referidos na literatura outros detectores como possíveis opções para a 

análise de triacilgliceróis. A detecção por índice de refracção apresenta, no entanto, 

algumas contrariedades, nomeadamente uma baixa sensibilidade, uma grande 

susceptibilidade a oscilações de temperatura e o facto de não poder ser utilizada com 

eluição em gradiente, o que conduz a tempos de análise muito longos [Stolyhwo et al., 

1985; Andrikopoulos, 2002]. 

No sentido de ultrapassar as desvantagens citadas e, tendo em consideração 

alguns trabalhos já realizados nesta área, optou-se neste estudo por optimizar uma 
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metodologia de RP-HPLC com um detector evaporativo de dispersão de luz (ELSD), 

de forma a permitir uma análise simples, rápida e sensível do perfil de triacilgliceróis 

em azeites e óleos vegetais. 

O ELSD pode ser usado para detectar todas as substâncias com uma 

volatilidade mais baixa do que a fase móvel. Este detector promove a nebulização da 

fase móvel e a sua evaporação num dispositivo de aquecimento apropriado. As 

substâncias não voláteis eluídas são detectadas pela forma como promovem a 

dispersão da luz. A intensidade da dispersão da luz (sinal analítico) depende do 

tamanho das substâncias que, por sua vez, depende do tamanho das gotas produzidas 

no nebulizador e da concentração das substâncias nas gotas. 

O ELSD foi o detector escolhido por apresentar uma série de vantagens, tais 

como: a) permitir a detecção de compostos não voláteis, independentemente da sua 

estrutura química; b) apresentar uma maior sensibilidade comparativamente com os 

detectores de índice de refracção (IR) e ultravioleta (UV); c) não ser sensível a 

flutuações de temperatura; d) poder ser utilizado com eluição em gradiente; e) poder 

utilizar qualquer tipo de fase móvel, ao contrário do detector UV que é incompatível 

com solventes que absorvam nessa zona [Kohler e Haerdi, 1997; Buchgraber et al., 

2004].  

Para a concretização do objectivo proposto, utilização do ELSD na avaliação do 

perfil de triacilgliceróis em azeite, foram avaliados diversos parâmetros da análise, 

nomeadamente: a) quantidade de amostra, b) tipo de solvente extractor, c) tipo e fluxo 

da fase móvel, d) temperatura da coluna e, e) temperatura do detector para 

volatilização do solvente. 

A metodologia optimizada foi aplicada em amostras de azeites monovarietais 

(Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana), de modo a obter um perfil para 

cada uma das cultivares em estudo e, dessa forma, verificar diferenças significativas 

em termos da composição em triacilgliceróis relacionadas com a cultivar. Além disso, e 

porque as amostras estudadas foram obtidas de azeitonas em diferentes índices de 

maturação, avaliou-se o perfil de triacilgliceróis ao longo da maturação.  
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5.2. Procedimento analítico 

5.2.1. Processo de extracção 

A uma alíquota da amostra com 0,2 g, previamente homogeneizada e colocada 

em frasco de vidro, adicionaram-se 4 ml de acetona. De seguida, agitou-se a amostra 

manualmente e filtrou-se a solução por filtro descartável de 0,22 µm para frasco de 

vidro castanho. As soluções foram guardadas a 4 °C até ao momento da injecção no 

sistema cromatográfico. 

5.2.2. Condições analíticas 

A determinação das substâncias em estudo foi efectuada por HPLC-ELSD. 

Injectou-se automaticamente um volume de 10 µl. Para a separação cromatográfica 

usou-se uma coluna de fase reversa Kromasil 100 C18 da Teknokroma (Barcelona, 

Espanha) com 250 mm de comprimento, 4,6 mm de diâmetro interno e 5 µm de 

tamanho de partícula, que operou à temperatura ambiente. Como fase móvel usou-se 

uma mistura de acetona/acetonitrilo 70:30, v/v (Solvente A) e uma mistura de 

acetona/acetonitrilo 80:20, v/v (Solvente B). A eluição foi efectuada a um fluxo 

constante de 1 ml/min em gradiente programado, da seguinte forma:  

 Tempo inicial 0% de solvente B mantido constante até aos 35 min, 

 Aos 35,1 min 100% de solvente B mantido constante até aos 45 min, 

 Aos 45,1 min 0% de solvente B, 

 Tempo total: 45 min. 

A detecção das substâncias em análise realizou-se por ELSD, que operou nas 

seguintes condições I) temperatura de evaporação do solvente: 40 °C, II) pressão do gás 

nebulizador (ar comprimido): 3,5 bar e III) sensibilidade do fotomultiplicador: 5 

(unidades arbitrárias). 

Para identificação das substâncias, verificaram-se os tempos de retenção 

relativos a uma substância de referência (1,2,3-trioleoilglicerol - OOO). A identificação 
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das substâncias foi ainda assegurada, por comparação do tempo de retenção 

característico do padrão de calibração correspondente, sempre que disponível 

comercialmente, nas mesmas condições experimentais. Por outro lado, identificaram-

se os picos das substâncias por comparação com dados disponíveis na literatura, mais 

concretamente com tabelas que classificam os triacilgliceróis em função do seu número 

equivalente de carbonos (ECN) e do número de ligações duplas (LD) [Reg. 1989/2003; 

Boukaré et al., 1996]. 

5.2.3. Quantificação 

A quantificação foi feita por normalização interna das áreas, assumindo que a 

resposta do detector é semelhante para todas as substâncias identificadas. 

5.2.4. Análise estatística 

Para a análise estatística utilizou-se o programa SPSS for Windows versão 11,5 

(SPSS Inc. Chicago, IL, Estados Unidos). 

A análise estatística envolveu o teste ANOVA (“ANalysis Of VAriance”) com 

um factor, de modo a encontrar as diferenças entre os azeites das diferentes cultivares. 

Por outro lado, foi realizado o teste ANOVA com dois factores, de modo a analisar o 

efeito conjunto da cultivar e dos índices de maturação no perfil de triacilgliceróis. As 

condições de aplicabilidade destes testes foram observadas, tendo-se verificado que os 

dados seguiam uma distribuição normal de média zero e variância constante. 

A análise multivariada dos dados envolveu uma análise factorial de 

componentes principais com rotação “Varimax” e normalização “Kaiser”, de modo a 

analisar as diferenças entre grupos (cultivares) com base nas variáveis mais 

discriminantes (triacilgliceróis) apresentando-as convenientemente na forma de 

gráficos. Para a realização desta análise observou-se o cumprimento de uma série de 

pressupostos nomeadamente a existência de um número apreciável de coeficientes de 

correlação superiores a 0,30, complementado com o índice de “Kaiser-Meyer-Olkin” 

(KMO) cujo valor deve exceder o mínimo recomendado [KMO= 0,5], por um lado, e 
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com a significância do teste da esfericidade de “Bartlett” [p < 0,005], por outro, que 

confirma a factoriabilidade da matriz de correlações.  

5.3. Desenvolvimento do método e discussão 

5.3.1. Optimização da análise de triacilgliceróis por HPLC-ELSD 

Para a optimização do processo de análise de triacilgliceróis foram avaliados 

dois vectores fundamentais do processo analítico: a preparação da amostra 

(quantidade de amostra, tipo e quantidade de solvente extractor) e as condições 

analíticas (separação e detecção), de forma a obter um método sensível e passível de 

ser utilizado em análises de rotina. 

Os parâmetros em estudo foram avaliados por comparação dos resultados 

obtidos em amostras de azeite e com o material de referência certificado. Usaram-se 

ainda soluções padrão em acetona (1 g/l). 

a) Quantidade de amostra  

A quantidade óptima de amostra a analisar resultou de ensaios com 0,1 g, 0,2 g, 

0,5 g e 1 g de azeite. Verificou-se que a partir de 0,2 g não havia diferenças 

significativas no rendimento do processo extractivo, pelo que foi esta a quantidade 

ensaiada e usada na aplicação do método em amostras reais. 

b) Tipo e quantidade de solvente extractor 

Inicialmente, comparou-se o método de extracção proposto pela IUPAC [1987] 

com o método proposto pela União Europeia (EU) [Reg. 1989/2003] para a análise de 

triacilgliceróis. No que respeita ao primeiro método, procedeu-se à solubilização da 

amostra numa mistura de 4 ml de n-hexano:éter dietílico (87:13 v/v). De seguida a 

solução foi purificada por SPE com uma coluna de gel de sílica de 2 g e com 20 ml de 

eluente (mistura referida anteriormente). Finalmente, a solução eluída foi evaporada 

até 0,5 ml e dissolvida em 10 ml de acetona, antes da análise.  
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No segundo método ensaiado, a amostra foi solubilizada com uma mistura de 

4 ml de acetona: clorofórmio (50:50 v/v) e filtrada por filtro descartável de 0,22 µm 

antes da análise por HPLC. O método baseado no protocolo proposto pela UE mostrou 

ser mais económico e simples do que o da IUPAC, e permitiu alcançar igualmente bons 

rendimentos extractivos. 

Posteriormente, testou-se o uso de 4 ml de acetona para a dissolução da 

amostra, seguida de filtração da solução por filtros descartáveis de 0,22 µm antes da 

análise por HPLC. Este ensaio forneceu bons resultados cromatográficos, além de 

proporcionar um menor ruído da linha de base nos cromatogramas face à mistura 

acetona:clorofórmio anteriormente testada. Pelos motivos referidos, foi o processo 

escolhido para a extracção das amostras em análise. 

c) Optimização da fase móvel 

Uma dificuldade inerente à separação por colunas de fase reversa é a co-eluição 

de triacilgliceróis com características idênticas, no que respeita ao comprimento de 

cadeia e ao número de ligações duplas dos ácidos gordos constituintes. Assim, a fase 

móvel a utilizar constitui um parâmetro cromatográfico importante na separação dos 

triacilgliceróis. As fases móveis mais preconizadas na literatura correspondem a 

misturas, em diferentes proporções, de acetona/acetonitrilo [Carelli e Cert, 1993; 

Semporé e Bézard, 1991; Pons et al., 1998; Hierro et al., 1992; Héron e Tchapla, 1999]. A 

acetona permite melhorar a separação dos pares críticos de triacilgliceróis, enquanto 

que o acetonitrilo interage com os electrões π (pi) das ligações duplas, auxiliando a 

separação de substâncias com diferente número de ligações duplas [Buchgraber et al., 

2004]. 

Desta forma, foram testadas diferentes proporções de acetona/acetonitrilo 

(10:90; 20:80; 30:70; 40:60; 50:50; 60:40; 70:30; 80:20 90:10 v/v), a um fluxo de 1 ml/min, 

de modo a obter uma boa resolução dos picos no mais curto período de tempo 

possível. Verificou-se que o aumento da quantidade de acetona, como fase móvel, 

diminuía o tempo de retenção das substâncias, mas piorava significativamente a 

resolução dos picos.  
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O gradiente finalmente escolhido (acetona/acetonitrilo 70:30 para 80:20 v/v) 

permitiu não só diminuir o tempo de retenção dos triacilgliceróis saturados como, por 

outro lado, proporcionou uma boa separação das substâncias em análise. 

d) Optimização da temperatura da coluna 

A temperatura ideal para a separação cromatográfica é, obviamente, a que 

permite uma melhor resolução dos picos cromatográficos [Ruiz-Gutiérrez e Barron, 

1995]. Assim, a avaliação do efeito da temperatura da coluna na separação 

cromatográfica consistiu na comparação da resolução cromatográfica obtida à 

temperatura ambiente, a 30 °C e a 40 °C. Para tal incluiu-se no sistema um forno 

apropriado para o efeito. Verificou-se que o aumento da temperatura embora 

diminuísse o tempo de retenção das substâncias reduzia igualmente a resolução 

cromatográfica, facto já relatado por outros autores [Cárdenas et al., 1999; Herslöf et al., 

1979]. Desta forma, optou-se por trabalhar à temperatura ambiente (cerca de 20 °C).  

e) Optimização dos parâmetros de detecção do ELSD 

O ELSD é um detector universal e pode ser utilizado na detecção de substâncias 

que não contenham cromóforos. A detecção por ELSD combina três processos: a 

nebulização do eluente que sai da coluna, a evaporação do solvente volátil (fase móvel) 

e a dispersão da luz pelas partículas da substância. Desta forma, as propriedades que 

podem ser ajustadas para aumentar a sensibilidade deste detector são o fluxo da fase 

móvel, a pressão do gás nebulizador, a temperatura de volatilização do solvente e o 

ganho do fotomultiplicador [Cárdenas et al., 1999].  

De uma forma geral, o fluxo da fase móvel não deve ser muito elevado, pois 

pode produzir uma vaporização incompleta da mesma, incrementando o ruído do 

detector. O mesmo se aplica relativamente à pressão do gás nebulizador, que pode 

originar uma diminuição da resposta do detector, por diminuição excessiva do 

tamanho das partículas de aerossol formado no nebulizador. Inversamente, se a 

pressão do gás nebulizador for muito reduzida, o tamanho das partículas de aerossol 

formado pode ser excessivo, o que pode provocar uma evaporação difícil da fase 

móvel. Deste facto poderão resultar fenómenos de aglutinação das partículas, com a 
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consequente diminuição do factor de resposta. A temperatura de volatilização deve 

permitir a completa evaporação do solvente da fase móvel, sem no entanto causar a 

evaporação parcial das substâncias, o que levaria a perdas de sensibilidade. No caso do 

solvente não ser completamente evaporado, o ruído do detector aumenta [Deschamps 

et al., 2002; Young e Dolan 2003; Buchgraber et al., 2004; Amaral, 2005]. 

De acordo com a literatura e com as indicações do fornecedor do equipamento 

foi escolhido um fluxo de fase móvel de 1 ml/min. Após uma prévia comparação com o 

azoto, foi escolhido o ar comprimido como gás nebulizador a uma pressão de 3,5 bar. A 

escolha deveu-se ao facto de ser menos dispendioso e relativamente semelhante em 

termos de resultados cromatográficos. O ganho do fotomultiplicador foi ajustado para 

5 (unidades arbitrárias) de forma a possibilitar um sinal analítico adequado e um 

menor ruído. 

No que se refere à temperatura de volatilização foram realizados testes com 

diferentes temperaturas (30 °C, 40 °C, 50 °C e 60 °C). Na Figura 5.1. são apresentados 

os resultados para alguns padrões. Como se pode observar, a temperatura que permite 

obter um melhor sinal analítico, expresso em área de pico, foi 40 °C. Além disso, a 

temperatura seleccionada permitiu obter partículas do aerosol uniformes, como 

atestam os resultados de reprodutibilidade obtidos nas amostras, apresentados mais à 

frente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5.1 .  Área dos picos dos padrões  de tr iaci lgl iceróis em função da 
temperatura de volati l ização do solvente.  
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5.3.2. Validação da análise de triacilgliceróis por HPLC-ELSD 

O ELSD é habitualmente usado para determinações semi-quantitativas, devido 

à relação não-linear entre a concentração da substância e o sinal analítico obtido 

[Stolyhwo et al., 1985]. No entanto, alguns autores já provaram existir uma resposta 

analítica linear numa gama ampla de concentrações [Pons et al., 1998; Buchgraber et al., 

2004].  

Neste estudo, a linearidade do método foi avaliada pela equação y=bxa, isto é, a 

resposta (y) é proporcional à quantidade de massa injectada (x) elevada a um potencial. 

O expoente (a) está relacionado com as condições de pressão e evaporação do 

nebulizador. 

Na Tabela 5.1. apresenta-se a linearidade do método determinada pela análise 

de seis padrões de triacilgliceróis. Os coeficientes de correlação (r) foram superiores a 

0,96 para o intervalo estudado (0,3 e 2,0 mg). 

Não obstante os bons resultados de linearidade obtidos, optou-se por 

considerar para a quantificação das substâncias na amostra, que o detector apresenta 

uma resposta semelhante para todas as substâncias, sendo os resultados expressos em 

percentagem relativa.  

Para a determinação do limite de quantificação usou-se uma solução padrão em 

acetona sucessivamente diluída até obtenção de um sinal analítico 10 vezes superior ao 

ruído da linha de base. Os resultados obtidos variaram entre 0,15 µg/10 µl e 

1,2 µg/10 µl, como se pode observar na Tabela 5.1.. 

 

TABELA 5 .1 .  

Linearidade e l imite de quanti f icação do método de anál ise por  HPLC-ELSD. 

Linearidade Y=bxa (0,3-2,0 mg) 
Limite de 

quantificação  Triacilgliceróis 
b a r (µg/10µl) 

LnLnLn 5,320 0,340 0,9958 0,15 

LLL 4,638 0,351 0,9864 0,30 

PoPoPo 5,364 0,350 0,9653 0,60 

MMM 5,413 0,338 0,9854 1,10 

OOO 5,362 0,329 0,9927 0,30 

PPP 5,321 0,317 0,9971 1,20 
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5.4. Perfil de triacilgliceróis em azeites monovarietais  

5.4.1. Resultados  

A Tabela 5.2. apresenta os resultados do perfil de triacilgliceróis de dezoito 

amostras de azeites monovarietais de três cultivares (Cvs. Cobrançosa, Madural e 

Verdeal Transmontana), obtidos de azeitonas com diferentes índices de maturação. O 

perfil de triacilgliceróis expressa-se em percentagem relativa, indicando-se o valor 

médio e o coeficiente de variação (CV %) obtido de quatro análises efectuadas em cada 

uma das amostras.  

Como se pode observar na referida Tabela, foram identificados e quantificados 

doze triacilgliceróis (LLL, LLO, LLP, POLn, LOO, POL, OOO, OOP, PPO, OOS, SOP, 

OOA) nos azeites da Cv. Cobrançosa e da Cv. Madural e onze triacilgliceróis (todos os 

anteriores excepto POLn) nos azeites da Cv. Verdeal Transmontana. Apesar de 

existirem algumas diferenças quantitativas entre as amostras com índice de maturação 

diferentes, pode dizer-se que, na generalidade, as cultivares apresentaram um perfil de 

triacilgliceróis semelhante. A Figura 5.2. apresenta o perfil cromatográfico de 

triacilgliceróis de uma amostra de azeite da Cv. Madural, obtido com azeitonas com 

índice de maturação 3, e analisada segundo as condições experimentais descritas. 
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Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%)

Cobrançosa (IM1) 0,08 1 0,48 10 0,71 13 0,18 6 13,65 9 2,81 14 42,60 3 29,54 3 1,59 1 7,62 3 0,55 8 0,24 6

Cobrançosa (IM2) 0,07 1 0,53 13 0,77 11 0,23 3 14,06 3 4,60 7 37,43 3 28,05 2 2,18 10 10,64 12 1,29 17 0,26 3

Cobrançosa (IM3) 0,05 1 0,80 27 0,66 20 0,27 36 14,51 4 4,42 1 39,03 1 28,00 3 1,52 17 9,07 4 1,34 20 0,47 17

Cobrançosa (IM4) 0,04 1 0,50 21 0,70 19 0,15 4 14,95 3 4,07 9 39,16 1 27,58 1 1,31 2 10,65 1 0,77 5 0,27 4

Cobrançosa (IM5) 0,07 1 0,84 20 0,54 20 0,10 1 16,42 1 4,54 7 40,97 3 27,53 1 1,12 10 7,16 8 0,76 11 0,11 13

Cobrançosa (IM6) 0,05 9 0,65 19 0,62 21 0,13 8 15,40 2 4,09 8 39,88 2 27,47 1 1,14 8 9,54 6 0,91 1 0,22 3

Cobrançosa (IM7) 0,05 0 0,72 29 0,50 7 0,10 20 16,37 3 4,06 14 39,71 2 27,78 0 1,09 3 8,95 2 0,59 14 0,16 7

Madural (IM3) 0,04 1 3,24 8 0,37 19 0,19 1 18,63 2 9,56 14 34,60 6 27,12 3 2,22 25 3,49 27 0,50 8 0,10 38

Madural (IM4) 0,03 2 3,05 3 0,51 5 0,15 3 19,53 2 8,97 9 35,26 2 26,06 2 2,27 5 3,68 18 0,42 16 0,10 14

Madural (IM5) 0,07 1 4,24 2 0,41 3 0,22 5 19,74 2 10,15 6 33,65 3 25,68 1 1,79 18 3,77 11 0,33 24 0,14 11

Madural (IM6) 0,04 1 4,40 8 0,42 1 0,18 3 19,64 1 8,83 4 35,05 1 26,43 1 1,61 1 3,10 2 0,25 14 0,07 19

Madural (IM7) 0,04 1 4,41 2 0,39 6 0,18 3 20,37 3 9,05 9 34,94 3 25,45 1 1,59 19 3,35 20 0,25 29 0,12 16

Verdeal Transmontana (IM1) 0,04 3 0,75 22 0,11 7 n.d. - 6,79 11 1,43 15 49,33 3 33,93 1 1,61 6 5,11 4 0,60 4 0,30 23

Verdeal Transmontana (IM2) 0,05 1 0,60 28 0,07 10 n.d. - 5,51 21 1,01 11 51,03 3 32,62 2 1,36 20 7,11 22 0,53 31 0,26 19

Verdeal Transmontana (IM3) 0,05 2 0,68 21 0,07 10 n.d. - 6,66 13 1,13 23 50,64 4 32,61 3 1,50 21 6,04 11 0,57 4 0,25 18

Verdeal Transmontana (IM4) 0,04 2 0,87 13 0,11 9 n.d. - 7,71 7 1,53 16 48,00 2 31,67 1 1,67 13 7,23 8 0,83 27 0,36 2

Verdeal Transmontana (IM5) 0,05 1 0,86 22 0,10 9 n.d. - 6,62 22 1,19 26 49,86 5 31,77 1 1,87 7 7,03 6 0,46 21 0,23 14

Verdeal Transmontana (IM6) 0,03 15 0,66 5 0,10 6 n.d. - 5,69 2 0,89 1 51,47 1 32,37 1 1,44 4 6,76 10 0,58 16 0,27 18

Amostras

Triacilgliceróis

OOS+AOL SOP OOAOOOLOO+PoOO POL+PPoO OOP+SOL PPOLLL LLO+PoLO LLP+LnOO POLn

TABELA 5 .2.  

Teor de tr iac ilgliceróis (%) nas cultivares estudadas com diferentes índices de maturação (IM) (média e coef iciente 
de var iação – CV, n=  4) ;  análise  por HPLC-ELSD.  

n . d -  n ã o  d e t e c t a d o  ( A -  á c i d o  a r a q u í d i c o ;  L - á c i d o  l i n o l e i c o ;  L n - á c i d o  l i n o l é n i c o ;  O - á c i d o  o l e i c o ;  P - á c i d o  p a l m í t i c o ;  S - á c i d o  e s t e á r i c o )  



Parte I – Caracterização e autenticidade de azeites 

104 

 

FIGURA 5.2.  Cromatograma representativo do perfi l  de tr iaci lgl iceróis de  uma 
amostra de azei te da Cv.  Madural  (A- ácido  araquídico;  L-ácido l inoleico;  Ln-
ácido l inolénico;  O-ácido oleico;  P-ácido palmí tico;  S-ácido esteárico;  ECN-
número equivalente de carbonos) ;  anál ise por HPLC-ELSD.  

5.4.2. Discussão dos resultados  

Considerando os triacilgliceróis quantificados (Tabela 5.2.), é de salientar que 

quase todos eles incluem pelo menos uma molécula de ácido oleico na sua composição. 

De uma forma geral, o perfil de triacilgliceróis das amostras em estudo foi concordante 

com os obtidos por outros autores em diferentes azeites e em diferentes países 

[Gouveia, 1997; Motilva et al., 2001; Ollivier et al., 2003 e 2006]. Por outro lado, a 

diferença entre o número equivalente de carbonos (ECN) observado e o cálculo teórico 

do ECN42 foi inferior a 0,2, ou seja, as amostras cumpriram a legislação europeia para 

azeite virgem [Reg. 1989/2003]. Para avaliação deste parâmetro procedeu-se, num 

trabalho prévio realizado no Serviço de Bromatologia da Faculdade de Farmácia do 

Porto, à análise dos ácidos gordos por cromatografia gasosa com detecção por 

ionização em chama (GC-FID) [Matos et al., 2007].  

Em todas as amostras estudadas os triacilgliceróis maioritários foram por 

ordem decrescente de teor: OOO, OOP, LOO e OOS. Na Cv. Cobrançosa, os teores 

LLP 

ECN 42 

ECN 44 

ECN 46 

ECN 48 

ECN 50 

ECN 52 
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médios registados de OOO (39,8%), OOP (27,9%), LOO (15,4%) e OOS (9,1%) foram 

diferentes dos obtidos por Gouveia [1997] para a mesma cultivar, proveniente do 

Alentejo. O autor supracitado obteve valores similares de OOO (44,1%) mas inferiores 

de OOP (22,5%), de LOO (8,8%) e de OOS (7,4%). As diferenças encontradas poderão 

ser devidas não só à diferente metodologia utilizada, como também serem decorrentes 

das diferentes condições edafo-climáticas (solo, clima, práticas culturais, etc.) [Aparicio 

e Aparicio-Ruiz, 2000; Motilva et al., 2001; Ollivier et al., 2003 e 2006].  

No que respeita aos triacilgliceróis maioritários, os azeites da Cv. Madural 

apresentaram, comparativamente com os azeites das outras cultivares em estudo, 

teores inferiores de OOO (34,7%), POO (26,2%) e OOS (3,5%), mas apresentaram um 

teor mais elevado de LOO (19,6%). Os azeites da Cv. Verdeal Transmontana, por seu 

lado, apresentaram teores superiores de OOO (50,1%) e de OOP (32,5%), mas teores 

muito inferiores de LOO (6,7%) relativamente aos outros azeites em estudo, como se 

pode constatar na Tabela 5.2.. Estes resultados foram consistentes com a composição 

em ácidos gordos, na qual o ácido oleico perfez, em média, cerca de 80% do teor total 

de ácidos gordos [Matos et al., 2007]. Os teores registados de OOO e POO para a Cv. 

Verdeal Transmontana foram superiores aos referidos para a cultivar similar de 

Espanha. Graciani [1988] refere valores médios para a Cv. Verdial de 41,0% para o 

OOO e de 24,2% para o OOP, enquanto que Osorio et al. [2003] referem para a mesma 

cultivar valores médios de 43,0% para o OOO e 30,3% para o POO.  

No que se refere aos triacilgliceróis minoritários analisados, os valores médios 

registados foram muito similares entre os azeites das três cultivares. A Cv. Madural 

apresentou, contudo um teor elevado de LLO (3,3%) face aos verificados para as 

amostras das Cvs. Cobrançosa e Verdeal Transmontana (cerca de 0,7% cada). De 

registar ainda o facto da Cv. Verdeal Transmontana não ter apresentado POLn, ao 

contrário do que sucedeu com as outras cultivares em estudo. 

Atendendo às variações quantitativas verificadas para a maioria das 

substâncias, procedeu-se à análise estatística dos resultados obtidos, de forma a 

verificar diferenças significativas relacionadas com a cultivar. 
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  Cultivar 

Cobrançosa Madural Verdeal 
Transmontana 

ANOVA Triacilgliceróis 

Média ±DP 
(n= 28) 

 

Média ±DP 
(n= 20) 

 

Média ±DP 
(n= 24) 

 

 
F 
 

 
p 
 

LLL 0,03±0,02a 0,03±0,1a 0,06±0,16a 0,71 0,496 

LLO+PoLO 0,38±0,10b 2,09±0,1c 0,05±0,03a 137,19 0,000 

LLP+LnOO 0,56±0,20b 0,40±0,15a 0,42±0,03a,b 4,76 0,013 

POLn 0,05±0,02a 0,76±0,80b 0,07±0,02a 11,02 0,000 

LOO+PoOO 9,45±1,43b 18,44±1,23c 3,56±0,15a 126,15 0,000 

POL+PPoO 3,08±2,59b 4,31±0,23b 0,60±0,10a 13,78 0,000 

OOO 57,57±2,26b 50,52±0,92c 66,81±0,79a 101,19 0,000 

OOP+SOL 21,01±1,04a 20,20±1,07a 23,44±0,70b 33,43 0,000 

PPO 0,68±0,16a 0,83±0,45a 1,08±0,42b 10,23 0,000 

OOS+AOL 6,54±0,87c 2,15±0,37a 3,65±0,29b 199,13 0,000 

SOP 0,53±0,09c 0,17±0,03a 0,25±0,03b 150,10 0,000 

OOA 0,13±0,151b 0,00±0,00a 0,05±0,01a 13,33 0,000 

a,b,c  Valores na mesma linha com diferentes letras são significativamente diferentes para p < 0,005 

Foi usada então a análise de variância ANOVA com um factor para verificar as 

diferenças significativas entre as médias dos teores de triacilgliceróis dos azeites das 

três cultivares em estudo. Os resultados obtidos encontram-se na Tabela 5.3..  

 

TABELA 5 .3 .  

Resultados do teste ANOVA e teste de Tuke’s relativo às diferenças entre os 
teores de tr iaci lgl iceróis das diferentes cultivares (média e desvio padrão -  
DP).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na generalidade, a composição em triacilgliceróis apresentou uma distribuição 

normal e homocedasticidade (igualdade de variância). O teste ANOVA registou 

diferenças entre os perfis de triacilgliceróis estudados, tendo o teste de “Tuke´s” 

localizado essas diferenças (Tabela 5.3.). 
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De seguida, realizou-se a análise de variância ANOVA com dois factores, para 

verificar se o valor médio de cada variável era explicado pela cultivar e pelo índice de 

maturação. 

Como se pode observar na Tabela 5.4., não existem diferenças entre os índices 

de maturação para a maior parte das variáveis (LLP, LOO, POL, OOO, OOP, PPO). Tal 

significa que os diferentes índices de maturação apresentaram um perfil de 

triacilgliceróis idêntico para as diferentes cultivares. 

 

TABELA 5 .4 .  

Resultados do teste ANOVA com dois factores:  cultivar e  índice de  maturação.  

LLL              F= 32,99 p < 0,000

LLO+PoLO              F=12,17 p  < 0,000

LLP+LnOO              F= 3,82 p  < 0,006

POLn              F= 15,33 p  < 0,000

LOO+PoOO              F= 4,96 p  < 0,001

POL+PPoO              F= 1,81 p  < 0,121

OOO              F= 1,55 p  < 0,187

OOP+SOL              F= 1,19 p  < 0,331

PPO              F= 2,76 p  < 0,023

OOS+AOL              F= 13,82 p  < 0,000

SOP              F= 12,27 p  < 0,000

OOA              F= 4,43 p  < 0,002

Relação cultivar - índice de maturação Triacilgliceróis

 

 

 

A comparação entre as três cultivares foi efectuada através da análise factorial 

de componentes principais (PC). Como pode ser observado na Tabela 5.5., as 

comunalidades entre as variáveis foram elevadas (0,197 e 0,935). Desta forma, a análise 

de PC pode ser aplicada sem que haja perda de informação. 

Valores de F e nível de significância para os quais os teores de triacilgliceróis são significativos (p < 0,002)  
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Os três componentes obtidos pela análise factorial representaram 72,4% da 

variância total dos dados. Assim, as doze variáveis em estudo puderam ser explicadas 

por 3 componentes, com apenas uma perda de informação de 27,6%. A primeira 

componente (PC1) condensou 35,7% da informação total, a segunda componente (PC2) 

cerca de 25,8% e a terceira componente (PC3) cerca de 10,9%. 

 

TABELA 5 .5 .  

Resultados da comunalidade e aval iação da influência de  cada uma das 
variáveis para as componentes.  

Componente Comunalidade Triacilgliceróis 

 PC1 PC2 PC3  

LLL   0,864 0,837 

LLO+PoLO 0,960   0,935 

LLP+LnOO  0,374  0,197 

POLn 0,609   0,427 

LOO+PoOO 0,952   0,928 

POL+PPoO 0,662   0,552 

OOO -0,903   0,929 

OOP+SOL -0,713 -0,532  0,803 

PPO  -0,708  0,680 

OOS+AOL  0,772  0,918 

SOP  0,836  0,916 

OOA  0,722  0,563 

 
 

 

Os “Loading” ou os valores de correlação entre variáveis iniciais e cada 

componente estão assinalados na Tabela 5.5.. A componente PC1 foi positivamente 

influenciada pelos triacilgliceróis LLO, LOO, POL e POLn e negativamente pelos OOO 

e OOP. A componente PC2 foi positivamente influenciada pelos SOP, OOS, OOA e 

LLP e negativamente pelos OOP e PPO. A componente PC3 foi significativamente 

influenciada pela variável LLL. 
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Dado que a componente PC3, comparativamente às restantes, foi pouco 

representativa da variância total dos dados e apresentou um valor próprio, como 

variável, pouco expressivo no conjunto total de variáveis, optou-se por representar 

graficamente apenas com duas componentes a PC1 e PC2. Na Figura 5.3. está 

representada graficamente a distribuição das amostras estudadas nas duas 

componentes PC1 e PC2. As variáveis mais importantes para cada uma das 

componentes estão assinaladas no topo de cada eixo. 

As diferenças verificadas entre as amostras permitiu a formação de 3 grupos 

correspondentes às três cultivares em estudo (Figura 5.3.). A PC1 (eixo vertical) 

permitiu separar a Cv. Verdeal Transmontana (VD) e, secundariamente a Cv. Madural 

(MD). As variáveis responsáveis pela definição deste eixo (PC1) são LOO, POL e LLO - 

cujos teores aumentam da esquerda para a direita, ou seja, encontraram-se presentes 

em maior quantidade nos azeites da Cv. Madural. As amostras da Cv. Verdeal 

Transmontana (VD) estão localizadas no lado esquerdo da Figura 5.3. e têm elevados 

teores de OOO e OOP. As amostras de Cv. Cobrançosa (CB) diferem das outras sendo 

separadas pela componente PC2 (eixo horizontal). As variáveis responsáveis pela 

definição desta componente PC2 são principalmente SOP, OOS e OOA - cujos teores 

aumentam ao longo do eixo (de baixo para cima), ou seja as amostras da Cv. 

Cobrançosa apresentaram de uma forma geral teores elevados destes triacilgliceróis.  
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FIGURA 5.3.  Resultado da anál ise de componentes principais das amostras 
agrupadas pela cultivar e  real izada com base nas variáveis seleccionadas (CB 
= Cobrançosa;  MD = Madural  e  VD = Verdeal  Transmontana) .  

5.5. Conclusões 

A metodologia de HPLC desenvolvida e validada, com coluna de fase reversa, 

fluxo de solventes orgânicos em gradiente e detecção por ELSD, cumpriu o objectivo 

proposto inicialmente, que era o desenvolvimento de um método simples e passível de 

ser aplicado em análises de rotina para a determinação de triacilgliceróis em azeites.  

O processo de preparação da amostra baseou-se nos métodos oficiais para a 

determinação de triacilgliceróis - extracção orgânica seguida ou não por purificação em 

fase sólida, tendo sido simplificado de forma a diminuir o número de etapas e/ou o 

número de solventes orgânicos usados. O processo final de preparação de amostra 

proposto, extracção com acetona seguida de filtração, mostrou-se adequado para a 

análise de triacilgliceróis em azeites.  

-1.00000 0.00000 1.00000

PC1 (35.66%)

-1.00000

0.00000

1.00000

2.00000

P
C

2 
(2

5.
78

%
)

�

� �

��

�

�

�
�

�

�

�

�

�
�

��

� �
�

�

�
�
�

�

�

���

�

�
�

�

�
�

�
�
� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

��

CB

CBCB

CBCB
CB

CB

CBCBCB

CB

CB
CB

CB
CB

CBCB

CBCBCB

CB

VDVDVD

VD

VD
VDVDVD
VD

VDVD
VD

VD MD
MD

MD
MD

MD MD

MD
MD

MD
MD

MD

MD
MD

MD

MD

MD

LLO, LOO, POL 

SO
P,

 O
O

S,
 O

O
A

 



CAPÍTULO 5 - Determinação de triacilgliceróis em azeites 

111 

No que se refere ao processo de análise foram optimizadas diferentes condições 

cromatográficas nomeadamente tipo e gradiente de fase móvel e diferentes parâmetros 

de detecção. A fase móvel seleccionada - gradiente de acetona e acetonitrilo - permitiu 

uma boa separação dos triacilgliceróis em função do comprimento da cadeia e do grau 

de insaturação dos ácidos gordos constituintes da molécula de triacilglicerol.  

Os níveis de sensibilidade proporcionados pelo ELSD permitem propor este 

detector para aplicação generalizada à análise de triacilgliceróis neste tipo de amostras. 

Além disso, este detector permitiu obter resultados fiáveis na análise de triacilgliceróis 

sem ser necessário determinar factores de resposta para cada triacilglicerol. 

A metodologia optimizada foi aplicada a amostras de azeites de três cultivares 

distintas (Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana), obtidas de azeitonas 

com diferentes índices de maturação. Apesar das diferenças quantitativas entre as 

amostras estudadas, o perfil de triacilgliceróis “típicos” obtido para cada uma das 

cultivares poderá ser útil na avaliação da qualidade e identidade dos azeites 

monovarietais. 

O estudo estatístico dos resultados obtidos permitiu verificar diferenças entre 

os perfis de triacilgliceróis das cultivares estudadas. Por outro lado, para a maioria das 

variáveis não se verificou qualquer relação ou diferença significativa entre as amostras 

da mesma cultivar com índices de maturação diferentes. 

Os factores genéticos pareceram influenciar a composição de triacilgliceróis das 

diferentes cultivares, tendo-se verificado uma clara distinção das mesmas por análise 

factorial. As amostras da Cv. Verdeal Transmontana apresentaram um teor de OOO 

mais elevado comparativamente com as outras duas cultivares. De uma forma geral, os 

teores de triacilgliceróis nas cultivares estudadas estão em consonância com os teores 

de ácidos gordos reportados na literatura para estas cultivares.  

Não obstante a clara distinção entre as cultivares estudadas, é de salientar que 

os resultados obtidos dizem respeito apenas a um ano de amostragem, pelo que parece 

aconselhado a prossecução deste estudo com o propósito de confirmar estas diferenças. 
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6.1. Introdução 

À semelhança do que se verifica em outros óleos vegetais (p. ex. óleo de 

girassol, óleo de soja), os fitosteróis encontram-se presentes nos azeites 

preferencialmente na forma livre. Porém, os fitosteróis esterificados, apesar de 

constituírem uma fracção pouco relevante no conjunto do fitosteróis totais, assumem 

um papel importante na classificação dos azeites. Efectivamente, a composição das 

fracções esterificada e livre é relativamente distinta, pelo que a determinação 

diferenciada do perfil qualitativo e quantitativo de fitosteróis esterificados e livres 

constitui uma mais valia como critério de autenticidade e de qualidade dos azeites. 

Numerosos e interessantes trabalhos têm sido desenvolvidos na determinação 

dos fitosteróis esterificados e livres. De uma forma sucinta os métodos compreendem 

basicamente três etapas: separação dos fitosteróis esterificados e livres, hidrólise 

alcalina e/ou transesterificação e análise cromatográfica. A separação dos fitosteróis 

esterificados e livres baseia-se na diferença de polaridades das substâncias destas 
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fracções. Podem ser utilizadas técnicas de cromatografia de camada fina [Reina et al., 

1997], de cromatografia em colunas [Dimitrios e Ioanna, 1986] ou de extracção em fase 

sólida (SPE) para a separação das fracções referidas [Kalo e Kuuranne, 2001; Phillips et 

al., 2002; Cercaci et al., 2003]. As colunas de SPE constituem, hoje em dia, a opção mais 

requerida, devido à sua grande área específica que permite a utilização de reduzidas 

quantidades de amostra e de eluentes. O acoplamento de sistemas de vácuo permite, 

por outro lado, ritmos de trabalho muito elevados [Fernandes, 2001]. A saponificação a 

frio ou a quente (hidrólise alcalina com hidróxido de potássio e hidróxido de sódio) 

e/ou a transesterificação possibilita a quebra das ligações éster entre os fitosteróis e os 

ácidos gordos, o que permite a análise de fitosteróis esterificados na forma livre. A 

derivatização é a última etapa do processo analítico antes da análise por cromatografia 

gasosa (GC) com detecção por ionização de chama (FID) ou por espectrometria de 

massa (MS). 

Tendo por base os trabalhos anteriormente citados, foi desenvolvido trabalho 

experimental com o objectivo de optimizar uma metodologia de GC-MS simples, 

expedita, exacta e reprodutível, para a quantificação dos fitosteróis esterificados e 

livres em azeites.  

Para a execução do referido objectivo foram ensaiados diversos parâmetros nas 

diferentes etapas do processo analítico. A nível da etapa de extracção/purificação da 

amostra foi comparada a eficiência das colunas SPE de gel de sílica e de alumina para a 

separação das fracções esterificada e livre. Foi ainda optimizado o volume e o tipo de 

solventes a usar, de forma a obter o melhor rendimento extractivo. De seguida, foram 

comparados os processos de hidrólise alcalina e de transesterificação, para a hidrólise 

dos esteróis esterificados. Por fim, foram optimizadas as condições reaccionais de 

derivatização dos fitosteróis, de forma a obter o melhor rendimento possível. A nível 

da análise cromatográfica foram optimizados diversos parâmetros (temperatura da 

coluna, tipo de coluna) de forma a obter picos perfeitamente definidos. 

A metodologia optimizada foi aplicada à determinação do perfil qualitativo e 

quantitativo de fitosteróis esterificados e livres em azeites de Denominação de Origem 

Protegida (DOP) de Trás-os-Montes e em alguns azeites monovarietais das  
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Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana. A metodologia optimizada foi, 

ainda, comparada com a metodologia oficial. Para tal procedeu-se à análise das 

fracções esterificada e livre por GC-FID e à análise do teor total de fitosteróis conforme 

o descrito na NP EN ISO 12228 [1999]. 

6.2. Procedimento analítico 

6.2.1. Processo de extracção  

A uma alíquota da amostra com cerca de 0,25 g, previamente homogeneizada e 

colocada em frasco de vidro, adicionou-se 1 ml de n-hexano/acetato de etilo (90:10 v/v).  

As colunas de gel de sílica (1 g) foram adaptadas a um dispositivo de vácuo e 

condicionadas com 2 x 5 ml de n-hexano. 

6.2.1.1. Eluição das fracções esterificada e livre  

A solução anterior (1 ml) foi colocada na coluna de gel de sílica e eluída com 

uma mistura de 2,5 ml de n-hexano/acetato de etilo (90:10 v/v). A solução recolhida 

(fracção esterificada) foi armazenada num frasco de vidro.  

De seguida, tendo a precaução de não deixar secar a coluna de gel de sílica, 

procedeu-se à eluição com mais 5 ml de n-hexano/acetato de etilo (90:10 v/v), seguida 

de eluição com 3 x 5 ml de etanol/éter dietílico/n-hexano (50:25:25 v/v/v). A solução 

recolhida (fracção livre) foi armazenada num frasco de vidro.  

6.2.2. Transesterificação 

A transesterificação dos fitosteróis esterificados foi efectuada de acordo com o 

método proposto por Biedermann e colaboradores [1995]. Cada solução recolhida 

(fracção esterificada e fracção livre) foi tratada da mesma forma, isto é, evaporada até 

à secura sob corrente de azoto, à temperatura de 30 °C. O resíduo obtido foi dissolvido 

com 1 ml de uma solução de metóxido de sódio (13 ml de metóxido de sódio a 30% em 

metanol: 27 ml de metanol: 60 ml de etér terc-butilmetílico) e adicionado de 100 µl de 
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padrão interno - colestanol em n-hexano a 2 g/l. Após agitação manual, a solução foi 

mantida à temperatura ambiente durante 20 min. De seguida, adicionaram-se 1 ml de 

água e 2 ml de n-heptano. Por fim, após agitação em vortex durante 20 s e 

centrifugação a 3500 g, a solução aquosa foi substituída por 1 ml de uma solução de 

ácido cítrico a 1%. Seguiu-se uma nova agitação em vortex durante 20 s e 

centrifugação a 3500 g para a separação das fases. A solução orgânica separada foi 

adicionada de sulfato de sódio anidro antes da derivatização. 

6.2.3. Derivatização 

A solução orgânica foi transferida para um frasco silanizado e evaporada até à 

secura, sob corrente de azoto à temperatura ambiente. Em seguida, adicionou-se ao 

resíduo 125 µl de BSTFA (contendo 1% de TMCS) e 125 µl de piridina, agitou-se 

ligeiramente de forma a promover a completa dissolução do resíduo e procedeu-se à 

derivatização dos fitosteróis por aquecimento a 70 °C durante 20 min. Depois de 

concluída a reacção de derivatização, deixou-se arrefecer a solução antes de se 

proceder à sua injecção no sistema cromatográfico.  

6.2.4. Condições analíticas 

A determinação das substâncias em estudo foi efectuada por GC-MS e por GC-

FID. No sistema GC-MS a injecção efectuou-se manualmente com um volume de 

injecção de 1 µl, em modo de “split” com um rácio de 1:15, com o injector à 

temperatura de 270 °C. Para a separação cromatográfica usou-se uma coluna capilar de 

sílica fundida, internamente revestida com dimetilsiloxano com 5% de grupos fenilo – 

DB-5MS da J&W Scientific (Folsom, CA, Estados Unidos) com 30 m de comprimento, 

0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 µm de espessura da fase estacionária. Usou-se um 

fluxo constante de 1 ml/min de Hélio e um sistema isotérmico a 270 °C durante 25 min. 

A temperatura da linha de transferência foi de 280 °C. O detector funcionou 

com impacto electrónico a 70 eV em modo de varrimento contínuo numa gama de 

massas de m/z 50 a m/z 600 nos ensaios de identificação das substâncias e caracterização 

dos respectivos espectros de massa; e em modo de monitorização selectiva de iões 
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(SIM) nos ensaios de calibração e quantificação. A tensão do multiplicador de electrões 

foi ajustada para um valor superior, em 200 V, ao valor obtido no processo de 

sintonização automática do aparelho.  

A quantificação das substâncias foi efectuada em modo de monitorização 

selectiva de iões, tendo-se usado 2 grupos diferentes de iões diferenciados no tempo, 

de acordo com a Tabela 6.1.. A selecção dos iões a monitorizar foi feita em função da 

sua especificidade e da sua abundância no espectro de massa, com um mínimo de 3 

iões para cada substância. O tempo de monitorização foi de 30 ms por ciclo tendo-se 

mantido o detector desligado durante os primeiros 3,5 min, de forma a proteger a fonte 

iónica das perturbações causadas pelo excesso de solvente. Para a identificação 

verificou-se que se mantinha a abundância relativa do ião de quantificação e dos iões 

de confirmação e que as substâncias a analisar eluíam no tempo de retenção 

característico do padrão de calibração correspondente, nas mesmas condições 

experimentais. 

 

TABELA 6 .1 .  

Condições para monitorização dos f i tosteróis si l i lados por GC-MS em modo de 
monitorização selectiva de iões.   

Intervalo de tempo Substância Tempo de retenção

(min) (min) Ião de quantificação Iões de confirmação

Colesterol 8,31 329 (45) 129 (100), 73 (47), 368 (28), 458 (9)

Colestanol (PI) 8,52 215 (80) 75 ( 100), 306 (14), 355 (18), 460 (10) 

Campesterol 10,38  129 (100) 73 (49), 343 ( 40), 382 (23), 472 (5)

Estigmasterol 10,95 129 (75) 83 (100), 73 (54), 329 ( 45), 484 (6)

β-Sitosterol 12,46  129 (100) 73 ( 45), 255 (14), 357 (32), 486 (7)

β-Sitostanol 12,79 215 (79) 75 (100), 383 (15), 398 (5) 473 (12)

∆
5-Avenasterol 12,79 129,73,55,484

∆
7-Estigmastenol 17,54 357,255,75,486

m/z (Abundância relativa %)

3,5-11,5

11,5-25,0

 

 

No sistema GC-FID, a análise foi efectuada segundo as condições previamente 

optimizadas no Serviço de Bromatologia da Faculdade de Farmácia do Porto para a 

quantificação de fitosteróis totais segundo a NP EN ISO 12228 [1999] [Alves et al., 

2005]. A injecção efectuou-se automaticamente com um volume de injecção de 1,5 µl 

em modo “split” com rácio de 1:50, com o injector à temperatura de 320 °C. Para a 

separação cromatográfica usou-se uma coluna capilar de sílica fundida exactamente 
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igual à descrita para o sistema GC-MS. Usou-se uma pressão de 100 kPa de Hélio e um 

gradiente de temperatura programado da seguinte forma:  

Temperatura inicial de 250 °C mantida durante 1 min; 

 Incremento de 2 °C /min até 300 °C; 

 Manutenção a 280 °C durante 12 min; 

 Tempo total: 35 min. 

A temperatura do detector foi de 320 °C. 

6.2.5. Quantificação 

Para a quantificação das substâncias em estudo, por GC-MS, construíram-se 

curvas de calibração a partir de soluções padrão em trioleína com cinco níveis de 

concentração. Para tal, a 0,25 g de trioleína adicionaram-se aliquotas de 0 µl, 25 µl, 50 

µl, 100 µl, 150 µl e 200 µl de uma solução padrão (contendo as substâncias de interesse 

nos limites de concentração que se pretendiam analisar) e 100 µl de colestanol (PI) em  

n-hexano a 2 g/l, tendo sido completado o volume a 1 ml com n-hexano. As soluções 

padrão foram sujeitas a um tratamento igual ao das amostras. 

A quantificação dos fitosteróis por GC-FID foi realizada segundo a NP EN ISO 

12228 [1999]. Para a identificação das substâncias efectuou-se a comparação com os 

tempos de retenção obtidos para os padrões. Foram ainda usadas, para a identificação 

de alguns padrões, bases de dados descritas na literatura para esta matriz.  

6.3. Desenvolvimento do método e discussão 

6.3.1. Optimização da análise de fitosteróis esterificados e livres por GC-MS 

Foram ensaiados diversos parâmetros analíticos durante o processo de 

determinação dos fitosteróis esterificados e livres, de forma a desenvolver um método 

simples que usasse o mínimo de solvente(s) possível e fornecesse bons rendimentos 

extractivos e uma reprodutibilidade elevada.  
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Os parâmetros ensaiados, como já anteriormente referido, foram os seguintes: a) 

tipo de fase sólida, b) tipo e quantidade de solvente extractor c) comparação dos 

processos de transesterificação e saponificação d) condições de derivatização. Estes 

parâmetros foram avaliados por comparação dos resultados obtidos em amostras de 

trioleína adicionada com as substâncias de interesse; é o caso do palmitato de colesterol 

para a avaliação da fracção esterificada e do campesterol, estigmasterol, β-sitosterol e 

β-sitostanol para avaliação da fracção livre, com soluções padrão em n-hexano, para os 

mesmos níveis de concentração. 

a) Tipo de adsorvente em SPE 

A separação dos fitosteróis esterificados e livres, como já referido 

anteriormente, baseia-se na diferença de polaridades. A utilização de enchimentos 

polares, como o gel de sílica ou alumina, permite que os fitosteróis esterificados eluam 

primeiro com solventes apolares, sendo os fitosteróis livres retidos nestas fases e 

posteriormente eluídos com solventes mais polares.  

Neste sentido e tendo como base o método proposto por Verleyen et al. [2002] 

para a separação de fitosteróis livres e esterificados em óleos vegetais, foram usadas as 

misturas de n-hexano/acetato de etilo (90:10 v/v) para a eluição dos fitosteróis 

esterificados e de etanol/éter dietílico/n-hexano (50:25:25 v/v/v) para a eluição dos 

fitosteróis livres. Numa fase inicial, e garantindo que ocorria uma separação eficiente 

das duas fracções, foi avaliado o rendimento extractivo, através de testes de 

recuperação em colunas de gel de sílica e em colunas de alumina. Os resultados 

obtidos encontram-se na Tabela 6.2.. Como se pode observar, as recuperações obtidas, 

quer por gel de sílica quer por alumina, são muito similares. A alumina, contudo, 

mostrou-se menos reprodutível, necessitando de ser cuidadosamente protegida do ar. 

Tendo em conta as características apresentadas foi seleccionado como adsorvente o gel 

de sílica. 
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TABELA 6 .2 .  

Recuperações dos f i tosteróis obtidas com colunas de SPE de gel  de sí l ica e  
alumina. 

Recuperação (%)a 
Substância 

Gel de sílica  Alumina 

Colesterol 101 97 

Colestanol (PI) 94 105 

Campesterol 103 103 

Estigmasterol 103 106 

β-Sitosterol 100 103 

β-Sitostanol 96 91 

 

 

b) Tipo e quantidade de solvente extractor 

Como solventes utilizaram-se, de acordo com Verleyen et al. [2002], a mistura 

n-hexano/acetato de etilo e a mistura etanol/éter dietílico/n-hexano para a eluição da 

fracção esterificada e livre, respectivamente.  

Os volumes de solvente para a separação da fracção esterificada e livre foram 

optimizados para as colunas de gel de sílica. Inicialmente, recolheram-se diversas 

fracções de amostra (trioleína adicionada de padrões) no processo de eluição com a 

mistura de n-hexano/acetato de etilo, de forma a definir em que volume de eluato 

apareciam substâncias da fracção livre. Posteriormente, foi utilizada uma mistura mais 

polar [etanol/éter dietílico/n-hexano (50:25:25 v/v/v)] de forma a garantir a eluição das 

substâncias mais polares da fracção livre e a verificar qual o volume necessário para 

eluir a totalidade da fracção livre. O volume final definido para cada uma das fracções 

foi 2,5 ml para os fitosteróis esterificados e 20 ml para os fitosteróis livres. 

c) Comparação dos processos de transesterificação e saponificação  

A determinação de fitosteróis por GC implica a sua análise na forma livre. 

Assim, e de forma a escolher o processo mais eficaz e mais rápido para a quebra das 

ligações éster entre os fitosteróis e os ácidos gordos (forma em que se encontram a 

a) Média de três concentrações diferentes em 

trioleína (g/l): 0,05, 0,075 e 0,100 de colesterol e β 

sitostanol; 0,2, 0,3 e 0,4 de campesterol e 

estigmasterol; 1,0, 1,5 e 2,0 de β-sitosterol; e de 2 g/l 

de colestanol (PI). 
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maioria dos fitosteróis esterificados no azeite), foram comparados dois processos, a 

transesterificação e a habitual hidrólise alcalina (saponificação). 

O processo de saponificação, à semelhança do executado para a 

transesterificação, foi aplicado após a separação das fracções esterificada e livre por 

SPE. Assim, após evaporação de cada uma das fracções eluídas, sob corrente de azoto, 

os extractos foram dissolvidos com 5 ml de uma solução etanólica de KOH 1 M e 

adicionados de 100 µl de padrão interno - colestanol em n-hexano a 2 g/l. A solução foi, 

de seguida, aquecida a 80 °C durante 30 min. Após arrefecimento, adicionaram-se à 

solução 10 ml de água e 10 ml de éter dietílico para a separação da fracção 

insaponificável. Após separação das fases, a fracção orgânica foi lavada duas vezes 

com 5 ml de uma solução etanólica de KOH 0,5 M e com 7,5 ml de água. Procedeu-se, 

entre cada lavagem, à separação das fases por centrifugação a 3500 g e decantação. Por 

fim, as fracções orgânicas foram combinadas e adicionadas de sulfato de sódio anidro. 

O processo de transesterificação, descrito anteriormente (ponto 6.2.2.), provou 

ser uma boa alternativa ao convencional processo de saponificação. De uma forma 

geral é menos moroso, menos trabalhoso e, além disso, é mais “amigo do ambiente” 

pois utiliza menos solventes orgânicos. Esta constatação vem confirmar o já 

anteriormente verificado por outros autores [Kalo e Kuuranne, 2001; Biedermann e 

Grob, 1995]. Por outro lado, na prática, os resultados obtidos com o processo de 

transesterificação são similares aos obtidos com o processo de saponificação, como 

mais à frente se apresenta. 

d) Condições de derivatização  

Os reagentes sililantes apresentam-se como os agentes derivatizantes de 

primeira escolha no que se refere à análise de fitosteróis por cromatografia gasosa. A 

literatura, como já anteriormente referido, apresenta exemplos do uso dos mais 

variados reagentes deste tipo: N,O-bis-trimetilsililacetamida (BSA),  

N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) com 1% de trimetilclorosilano (TMCS), 

N-(terc-butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida (MTBSTFA), éter terc-butilmetílico 

N-metil-N-(trimetilsilil)-heptafluorobutiramida (MSHBFA) com 1% de 1-metilimidazol 

[Verleyen et al. 2002; Reg. 1989/2003; Lampi et al., 2004]. Assim, foram conduzidos 
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alguns ensaios de forma a avaliar as melhores condições reaccionais para a 

derivatização de fitosteróis. No princípio foram comparados três reagentes de 

derivatização: BSTFA (com 1% de TMCS) adicionado de piridina; MTBSTFA (com 1 % 

de TMCS); e MSHBFA com 1% de 1-metilimidazol. Os derivados sililados dos 

fitosteróis formaram-se por reacção de um extracto com 10 µg de cada uma das 

substâncias com 125 µl de piridina e 150 µl de BSTFA ou com 250 µl de MTBSTFA, ou 

com 1 ml de MSHBFA com 1% de 1-metilimidazol. A reacção de derivatização 

efectuou-se por aquecimento a 70 °C durante 25 min. Os resultados obtidos na análise 

por GC-MS mostraram que os picos com maiores áreas e com melhor resolução eram 

os obtidos com o BSTFA adicionado de piridina. 

De seguida foram optimizadas as quantidades de reagente derivatizante e de 

catalisador. Os melhores resultados foram obtidos com 125 µl de BSTFA e 125 µl de 

piridina. Foram ainda executados ensaios a temperaturas de reacção mais elevadas, 

com vista a diminuir o tempo de derivatização; os resultados obtidos, contudo, 

mostraram-se inconclusivos, devido provavelmente a perdas por evaporação.  

Todos os derivados formados mantiveram-se estáveis a 4 °C durante pelo 

menos 2 semanas, como se comprovou pelas análises efectuadas após este período. 

6.3.2. Optimização das condições analíticas 

6.3.2.1. Escolha do padrão interno 

Atendendo às características intrínsecas das substâncias em análise procurou-

se, inicialmente, usar dois padrões internos; um que tivesse um comportamento 

extractivo e cromatográfico idêntico aos fitosteróis esterificados e outro idêntico aos 

fitosteróis livres. Perante o limitado número de padrões comercialmente disponíveis, a 

opção recaiu na betulina e no colestanol, devido às suas semelhanças estruturais com 

as substâncias em análise e capacidade de derivatização com reagentes sililantes. A 

betulina, à partida proposta para a monitorização dos fitosteróis esterificados não se 

mostrou adequada, uma vez que parte do padrão era eluído com a fracção livre 

durante a extracção por SPE. Por esse motivo, optou-se por usar o colestanol como 



CAPÍTULO 6 - Determinação de fitosteróis livres e esterificados em azeites 

129 

padrão interno para as duas fracções analisadas, tendo sido adicionado aos extractos 

obtidos, após a separação das fracções esterificada e livre, por SPE.  

6.3.2.2. Optimização das condições cromatográficas 

No que respeita ao processo cromatográfico, este baseou-se na proposta de 

Toivo et al. [2001] para a determinação de fitosteróis esterificados e livres em várias 

matrizes alimentares. A coluna DB-5MS mostrou-se perfeitamente adequada para a 

separação das substâncias em análise, permitindo na generalidade obter um baixo 

“bleeding” quer com o detector de espectrometria de massa quer com o de ionização 

de chama.  

O rácio de “split” e o programa de temperatura estabelecidos para a análise por 

GC-MS permitiram obter uma separação eficiente dos fitosteróis. A análise por GC-MS 

permitiu, como se esperava, alcançar níveis de sensibilidade superiores aos obtidos por 

GC-FID. 

6.3.3. Validação do método de análise de fitosteróis esterificados e livres por  

GC-MS 

a) Linearidade 

A linearidade define-se como a capacidade de determinado método, dentro de 

uma gama determinada, permitir a obtenção de resultados directamente proporcionais 

à concentração de substância na amostra. 

Para a avaliação da linearidade construíram-se curvas de calibração em 

trioleína com diferentes e conhecidos níveis de concentração de fitosteróis livres 

(campesterol, estigmasterol, β-sitosterol e β-sitostanol) e de um fitosterol esterificado 

(palmitato de colesterol). O estudo da linearidade processou-se várias vezes ao longo 

da análise das amostras. Na prática foram construídas novas curvas de calibração por 

cada série de ensaios de repetição das amostras, ou no caso de mudança do tipo de 

amostra (p. ex. azeites monovarietais) ou ainda nos ensaios de recuperação e de 

precisão.  
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Cada curva de calibração foi elaborada com cinco níveis de concentração para 

cada substância. O intervalo de concentrações foi concordante com a quantidade de 

fitosteróis esperada nas amostras, nomeadamente: 0,5-2,0 g/l para o β-sitosterol;  

0,10-0,40 g/l para o campesterol e o estigmasterol e 0,025-0,10 g/l para o colesterol e o  

β-sitostanol.  

O indicador de linearidade da curva, ou seja, o coeficiente de correlação foi, na 

generalidade, superior a 0,9992 para o β-sitosterol e o β-sitostanol; superiores a 0,9959 

para o campesterol e o estigmasterol; e superiores a 0,9623 para o colesterol.  

b) Precisão 

A precisão, definida como o grau de concordância dos resultados obtidos numa 

série de análises de uma mesma amostra, foi avaliada pela repetibilidade do método. 

Para tal efectuaram-se 6 determinações, nas mesmas condições analíticas, 

contemplando o intervalo linear do método, ou seja para as quatro concentrações 

definidas, igualmente, para os ensaios de recuperação. Os resultados expressos pela 

média do coeficiente de variação (Tabela 6.3.) podem considerar-se muito bons (CV  

< 8%) para todas as substâncias em análise.  

c) Recuperação 

A recuperação foi calculada pela razão entre a quantidade de substância 

adicionada e a quantidade de substância recuperada, expressa em percentagem.  

Para a avaliação deste parâmetro, uma amostra com uma quantidade conhecida 

de substância foi fortificada com quatro níveis de concentração de padrões conhecidos 

e analisada em duplicado, nas mesmas condições analíticas. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 6.3.. De uma forma geral, os resultados foram satisfatórios, 

tendo os níveis de recuperação variado entre 60% e 130% para as substâncias em 

análise. 
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TABELA 6 .3 .  

Resultados dos testes de  recuperação e  precisão (n= 6)  dos f i tosteróis 
esteri f icados e l ivres numa amostra de azei te;  anál ise por GC-MS em modo 
SIM. 

Precisão

Quantidade inicial Adicionado Encontrado Recuperado CV

(g/l) (g/l) (g/l) (%) (%)

4

E
st

er
i f

ic
ad

a

Recuperação

SubstânciasFracção

Colesterol

0,01 0,025 0,047 133

0,050 0,070 117

0,075 0,088 104

0,100 0,113 103

0,06 0,100 0,098 62

0,200 0,182 70

0,300 0,358 99

0,400 0,439 95

0,05 0,100 0,096 64

0,200 0,266 106

0,300 0,359 102

0,400 0,426 95

1,71 0,500 2,306 104

1,000 2,961 109

1,500 3,250 101

2,000 3,713 100

0,05 0,025 0,052 69

0,050 0,087 87

0,075 0,103 83

0,100 0,129 86

8

4

6

1

1

E
st

er
i f

ic
ad

a
Li

vr
e

Colesterol

Campesterol

Estigmasterol

β-Sitosterol

β-Sitostanol

 

 

d) Limite de quantificação 

O limite de quantificação define-se como a menor concentração de substância 

que pode ser quantificada na amostra, com exactidão e precisão aceitáveis, em 

condições analíticas idênticas às utilizadas nas amostras.  

Para a determinação do limite de quantificação foi sucessivamente diluída uma 

solução padrão até se obter uma relação entre o sinal analítico e o ruído do detector de 

10:1. Os resultados obtidos foram: 25 mg/l para o estigmasterol e campesterol; 6 mg/l 

para o colesterol; 9 mg/l para o β-sitostanol e 18 mg/l para o β-sitosterol. 
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6.4. Perfil de fitosteróis esterificados e livres em azeites  

6.4.1. Resultados  

Na Tabela 6.4. apresentam-se os resultados obtidos por GC-MS para os 

fitosteróis esterificados e livres em nove amostras de azeite DOP de Trás-os-Montes e 

seis amostras de azeites monovarietais (Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal 

Transmontana) obtidos com azeitonas com diferentes índices de maturação. A 

concentração dos fitosteróis é apresentada em mg/kg, indicando-se o valor médio e o 

coeficiente de variação (CV %) obtido em três análises por amostra.  

A análise por GC-MS permitiu a identificação de seis fitosteróis na fracção 

esterificada (colesterol, campesterol, β-sitosterol, β-sitostanol, Δ5-avenasterol e Δ7-

estigmastenol) e de sete na fracção livre (estigmasterol e todos os anteriormente 

mencionados). Contudo, devido à indisponibilidade comercial dos padrões de Δ5-

avenasterol e Δ7-estigmastenol, foram apenas quantificados quatro fitosteróis na 

fracção esterificada e cinco na fracção livre. De uma forma geral, verificou-se um perfil 

qualitativo idêntico em todas as amostras analisadas. A separação dos fitosteróis da 

fracção livre pode ser observada na Figura 6.1., a qual mostra um cromatograma iónico 

total e o cromatograma de massa dos iões que foram usados para a quantificação dos 

fitosteróis numa amostra de azeite, sujeita à metodologia analítica desenvolvida. 

Na Tabela 6.5. são apresentados os resultados obtidos pela análise por GC-FID; 

neste caso o cálculo do teor de fitosteróis foi efectuado relativamente ao padrão 

interno, em termos de percentagem. Nesta análise e por comparação com dados 

bibliográficos foi possível identificar o Δ5-avenasterol e o Δ7-estigmastenol, perfazendo 

sete fitosteróis quantificados em cada uma das fracções [Aparício e Aparicio-Ruíz, 

2000; NP EN ISO 12228, 1999].  
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Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%)

1 6,5 10 15,7 16 n.d. - 325,8 3 5,9 13 2,4 17 55,9 15 50,9 13 1675,7 3 14,6 21

2 11,6 15 15,2 16 n.d. - 320,7 2 6,3 12 4,2 19 59,4 19 53,6 17 1501,5 2 15,3 12

3 9,5 13 12,1 6 n.d. - 251,9 7 6,1 8 4,3 13 55,5 13 49,9 18 1642,4 3 14,1 19

4 8,6 20 11,0 2 n.d. - 246,6 2 7,1 4 3,3 23 62,6 26 52,5 13 1889,4 8 16,7 13

5 11,3 13 5,2 5 n.d. - 210,9 8 4,1 9 6,7 24 58,3 16 50,2 15 1560,6 8 14,6 28

6 15,9 17 10,9 5 n.d. - 286,7 10 5,9 8 3,6 27 54,6 11 49,5 22 1499,9 13 23,1 18

7 12,6 13 24,1 10 n.d. - 467,9 4 12,4 4 8,9 22 54,6 21 51,3 17 1542,1 14 14,8 18

8 8,5 13 14,6 17 n.d. - 266,3 5 5,4 5 3,9 21 58,8 11 51,75 13 1619,7 5 14,8 15

9 10,5 12 15.0 6 n.d. - 302,6 7 12,3 12 5,9 15 65,9 16 53,3 17 1821,3 6 12,9 19

8,4 13 32,3 15 n.d. - 412,2 8 10,4 15 3,1 19 74,2 18 48,1 18 2287,2 11 18,9 14

2,9 13 7,9 16 n.d. - 186,6 12 9,1 18 1,1 23 59,0 16 49,3 17 1680,2 15 9,6 15

10,4 11 20,1 15 n.d. - 422,4 12 7,4 16 4,8 15 62,1 15 49,7 22 1908,9 9 14,2 18

14,5 12 5,9 20 n.d. - 124,4 23 3,5 18 7,3 16 49,8 20 49,9 23 1458,4 9 12,5 20

5,4 12 15,9 12 n.d. - 329,8 12 7,9 14 1,1 15 53,5 20 53,9 15 1787,5 8 22,1 10

6,2 11 5,1 13 n.d. - 155,2 12 10,7 14 1,0 10 31,7 15 60,8 19 1959,1 10 20,1 18

Fitosteróis livres

Amostras Campesterol β-Sitosterol β-SitostanolEstigmasterolβ-Sitosterol β-Sitostanol ColesterolEstigmasterol

Madural (IM 3)

Madural (IM 7)

Colesterol Campesterol

Verdeal (IM 6)

D
O

P

Fitosteróis esterificados

Cobrançosa (IM 1)

Cobrançosa (IM 7)

Verdeal  (IM 1)

 

TABELA 6 .4.  

Teor de  f i tosteróis  ester if icados e l ivres (mg/kg) em amostra de azei te DOP de Trás-os-Montes e  em azeites  
monovarieta is;  anál ise  por GC-MS (SIM) (média e coef iciente de variação – CV,  n= 3) .  

n . d -  n ã o  d e t e c t a d o ;  I M -  í n d i c e  d e  m a t u r a ç ã o  
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NP EN ISO 12228

Total Total 

Amostras Método Esterificado Livre Esterificado Livre Esterificado Livre Esterificado Livre Esterificado Livre Esterificado Livre Esterificado Livre mg/100g mg/100g 

a 0,3 0,2 0,4 2,4 n.d. 1,1 21,6 103,1 0,8 1,9 3,3 12,9 0,2 0,3 149

b 0,2 0,3 0,2 2,3 n.d. 0,8 22,7 79,3 1,5 1,1 2,8 10,1 0,2 0,3 122

a 0,1 0,2 0,5 2,3 n.d. 1,5 22,7 89,8 0,5 1,7 2,8 10,0 0,2 0,3 133

b 0,3 0,5 1,2 2,6 n.d. 1,0 22,5 73,9 0,9 1,3 2,8 9,0 0,2 0,3 117

a 0,3 0,3 0,5 2,7 n.d. 1,0 18,9 92,0 0,4 1,1 2,2 11,6 0,2 0,4 132

b 0,2 0,4 0,8 2,4 n.d. 0,9 17,9 78,7 0,8 1,1 2,0 10,5 0,2 0,2 116

a 0,2 0,2 0,4 2,5 n.d. 1,2 17,5 88,6 0,4 2,2 2,4 11,9 0,2 0,4 128

b 0,2 0,6 0,8 2,6 n.d. 0,9 18,0 88,6 0,8 1,5 2,3 13,0 0,1 0,4 130

a 0,2 0,2 0,6 2,7 n.d. 0,9 17,9 89,0 0,4 1,2 2,5 11,2 0,2 0,3 127

b 0,2 0,2 0,9 2,2 n.d. 0,7 18,3 77,5 0,9 2,8 2,4 10,9 0,2 0,4 118

a 0,3 0,2 0,4 2,5 n.d. 0,8 20,4 88,9 0,3 0,9 2,5 8,7 0,2 0,3 126

b 0,1 0,2 0,8 1,3 n.d. 0,3 21,0 67,9 1,8 1,4 2,3 7,2 0,2 0,1 105

a 0,2 0,4 0,4 1,4 n.d. 1,1 23,1 86,7 0,3 1,1 3,0 9,1 0,2 0,3 127

b 0,2 0,3 0,9 2,1 0,3 0,9 24,2 75,0 2,1 1,9 3,1 10,5 0,3 0,2 122

a 0,3 0,2 0,5 2,4 n.d. 1,2 18,4 75,4 0,6 0,8 2,3 10,2 0,2 0,4 113

b 0,1 0,2 0,8 2,1 0,1 1,1 20,9 81,5 0,7 3,2 2,4 10,7 0,3 0,3 124

a 0,1 0,2 0,7 3,1 n.d. 1,1 19,7 83,5 1,1 1,3 2,9 11,7 0,2 0,3 126

b 0,1 0,4 1,1 2,7 0,4 1,4 21,3 86,7 1,8 3,6 2,9 12,9 0,2 0,3 136

a 0,1 0,3 0,1 4,0 n.d. 1,1 32,4 120,8 0,9 1,2 3,5 9,5 0,3 0,3 175

b 0,1 0,2 0,3 3,5 0,3 0,9 37,1 111,7 0,6 2,9 4,0 10,8 0,2 0,3 173

a 0,3 0,1 0,4 2,4 n.d. 0,7 22,6 73,5 0,6 0,7 3,3 11,1 0,4 0,3 116

b 0,4 0,2 1,3 2,5 n.d. 0,7 19,1 79,5 4,2 2,8 2,6 12,2 0,3 0,4 126

a 0,3 0,1 1,5 2,1 0,4 1,1 38,7 90,5 0,8 1,6 6,6 12,4 0,2 0,1 156

b 0,2 0,3 1,3 2,0 0,3 1,2 34,1 85,6 1,9 3,2 4,6 14,2 0,5 0,2 150

a 0,2 0,1 1,3 2,3 0,5 0,7 32,9 91,3 0,8 1,4 4,7 13,5 0,1 0,3 150

b 0,2 0,2 0,9 2,2 0,6 1,7 18,3 95,0 2,2 7,0 4,1 13,7 0,3 0,3 147

a 0,3 0,1 2,2 3,7 n.d. 1,2 43,5 118,1 1,2 2,3 3,6 6,1 0,3 0,3 183

b 0,2 0,2 2,7 4,1 0,3 1,6 37,1 102,5 2,1 7,8 3,4 10,8 0,2 0,5 174

a 0,3 0,1 1,5 2,4 n.d. 1,0 16,7 74,5 1,1 1,1 1,6 7,0 0,3 0,3 108

b 0,5 0,3 1,7 3,1 0,7 1,4 34,0 81,1 5,4 7,0 1,2 8,4 0,2 0,3 145

Cobrançosa (IM 1)

Verdeal Transm. (IM 6)

Madural (IM 3)

Madural (IM 7)

137

182

178

9

Cobrançosa (IM 7)

Verdeal Transm. (IM 1)

132

268

165

281

140

137

138

128

108

138

136

126

Β -sitostanol Δ5-Avenasterol Δ7-estigmastenol

Método optimizado
Colesterol Campesterol Estigmasterol Β -sitosterol

8

1

2

3

4

5

6

7

D
O

P
TABELA 6 .5.  

Teor de f i tosteróis esterif icado,  l ivre e  totais (mg/100g de azeite)  nas amostra de azei te DOP de Trás-os-Montes e  azeites 
monovarieta is,  anál ise  por GC-FID e pela norma NP EN ISO 12228/1999.  

M é t o d o :  a -  T r a n s e s t e r i f i c a ç ã o ,  b -  S a p o n i f i c a ç ã o      

n . d -  n ã o  d e t e c t a d o ,  I M  í n d i c e  d e  m a t u r a ç ã o  
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FIGURA 6.1.  Cromatograma em varrimento contínuo (TIC) da fracção l ivre  de  
uma amostra de azei te e  cromatogramas de  m/z  dos iões seleccionados para a 
quanti f icação dos f i tosteróis  
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6.4.2. Discussão dos resultados  

Uma primeira leitura das Tabelas 6.4. e 6.5. mostra que o teor total de fitosteróis 

livres nos azeites foi bastante superior ao teor de fitosteróis esterificados, o que 

confirma os resultados obtidos por outros autores para a mesma matriz [Grob et al., 

1989; Mariani et al., 1999; Vichi et al., 2001; Verleyen et al., 2002; Phillips et al., 2002]. De 

uma forma geral, a soma do teor das fracções esterificada e livre, para cada um dos 

fitosteróis, obedeceu ao estipulado pela legislação para azeite virgem [Reg. 1989/2003].  

O β-sitosterol foi a substância maioritária nas duas fracções. Como se pode 

verificar na Tabela 6.4., na fracção livre, os teores de β-sitosterol variaram entre 1458 e 

2287 mg/kg. Este teor representa mais de 80% do total de fitosteróis livres, o que está 

de acordo com os resultados descritos por outros autores para azeites [Grob et al., 1989 

e 1990]. Na fracção esterificada, a variação registada para os teores de β-sitosterol foi 

muito expressiva, entre 124 e 468 mg/kg, sendo as amostras monovarietais com índice 

de maturação superior as que apresentaram um teor inferior desta substância. As 

diferenças observadas podem estar relacionadas, segundo o descrito na literatura, com 

o tipo de cultivar, com as condições edafo-climáticas e com os factores agronómicos 

[Guitiérrez et al., 1999; Aparício e Aparicio-Ruíz, 2000; Salvador et al., 2001]. 

Relativamente ao campesterol, os teores oscilaram entre 5 e 32 mg/kg na fracção 

esterificada e entre 32 e 74 mg/kg na fracção livre (Tabela 6.4.). O teor total (esterificado 

e livre) de campesterol em todas as amostras de azeite nunca excedeu o limite máximo 

de 4% imposto para o azeite, tendo sido sempre superior ao de estigmasterol total 

[Reg.1989/2003]. 

O estigmasterol foi apenas identificado e quantificado na fracção livre, com 

teores inferiores a 61mg/kg em todas as amostras analisadas (Tabela 6.4.). Em termos 

médios, a relação entre o total de campesterol e o total de estigmasterol foi de 5,7. 

Apenas nos azeites da Cv. Madural, obtido de azeitonas com índice de maturação 3, a 

relação total de campesterol e total de estigmasterol não atingiu 3,0, valor considerado 

como limite mínimo para o azeite virgem [Grob et al., 1990]. 

Pela observação dos valores apresentados nas Tabelas 6.4. e 6.5., pode-se ainda 

verificar a presença de colesterol, em todas as amostras estudadas. A ideia de que os 
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alimentos de origem vegetal são isentos de colesterol é errónea. Esta substância 

usualmente representa entre 1 a 2% do teor total de fitosteróis de várias plantas 

[Moreau et al., 2002]. Verificou-se que o colesterol total, em algumas amostras foi 

ligeiramente superior ao limite máximo de 0,5 mg/100 g imposto para o azeite 

[Reg.1989/2003].  

No que se refere ao β-sitostanol, os teores mais elevados foram obtidos na 

fracção livre. Os teores na fracção esterificada oscilaram entre 4 e os 12 mg/kg enquanto 

que na fracção livre oscilaram entre 10 e 23 mg/kg (Tabela 6.4.). 

O Δ5-avenasterol apresentou teores totais superiores a 5,3% do total de 

fitosteróis, em todas as amostras analisadas (Tabela 6.5.). Este fitosterol, para além de 

indispensável ao organismo humano, tal como os outros fitosteróis não é sintetizado, 

sendo apenas obtido pela ingestão na dieta. Tem particular interesse para a saúde 

humana devido à sua actividade antioxidante [Moreau et al., 2002]. 

O Δ7-estigmastenol, à semelhança do Δ5-avenasterol, encontrou-se na maioria 

na forma livre.  

Na totalidade das amostras analisadas, o somatório do teor de β-sitosterol,  

e Δ5-avenasterol foi superior a 93%, conforme o requerido pela legislação [Reg. 

1989/2003]. 

No que se refere aos azeites monovarietais, de uma forma geral, os teores de 

fitosteróis esterificados e livres decresceram ao longo da maturação, com excepção do 

estigmasterol da fracção livre. Os resultados obtidos foram, na generalidade, 

concordantes com os citados na literatura para esta matriz [Guitiérrez et al., 1999; Little, 

1999; Salvador et al., 2001]. 

Na Tabela 6.5. são, ainda, apresentados os resultados dos fitosteróis totais 

obtidos pela análise segundo a NP EN ISO 12228 [1999]. Esta análise consistiu na 

adição de 1000 µl de padrão interno (betulina em acetona a 1 mg/ml) a 250 mg de 

amostra. Seguiu-se uma saponificação com uma solução etanólica de hidróxido de 

potássio 0,5 M e extracção da fracção insaponificável, por SPE, com uma coluna de 

óxido de alumínio. O extracto fitosterólico foi isolado por cromatografia em camada 

fina, usando placas de sílica e n-hexano/éter dietílico (1:1 v/v) como eluente. As bandas 
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separadas foram visualizadas e marcadas após aplicação de metanol. Em seguida, a 

banda correspondente ao extracto fitosterólico foi retirada e colocada num funil de 

papel, extraída 3 vezes com etanol (1 ml) seguido de éter dietílico (5 ml). A solução 

extraída, depois de evaporada até à secura sob corrente de azoto, foi derivatizada pela 

adição de 100 µl da mistura de MSHFBA e 1-metilimidazol (20:1 respectivamente) à 

temperatura de 105 °C durante 15 min. Os frascos foram selados e mantidos a 4 °C até 

ao momento de análise em GC-FID. 

O total de fitosteróis (somatório de todos os picos entre o colesterol e o  

Δ7-estigmastenol) obtido pela metodologia GC-FID optimizada foi similar ao registado 

pelo método oficial, em todas as amostras analisadas. Os resultados obtidos permitem 

considerar que a metodologia optimizada poderá ser usada em análises de rotina com 

a vantagem de permitir uma avaliação mais detalhada do perfil de fitosteróis. 

De uma forma geral, o teor de fitosteróis totais nas amostras estudadas foi 

superior ao mínimo (1000 mg/kg) estipulado pela legislação para azeite virgem 

[Reg.1989/2003]. Nos azeites DOP de Trás-os-Montes a variação verificada entre 

amostras foi relativamente menor face à verificada nas amostras de azeites 

monovarietais. Os factores genéticos e o índice de maturação estarão provavelmente na 

origem das diferenças verificadas. 

Na Tabela 6.5. é possível comparar os resultados usando o processo de 

transesterificação e o processo de saponificação. As percentagens relativas de 

fitosteróis esterificados, livres e totais obtidas pelos dois métodos foram na 

generalidade similares, o que confirma os resultados observados por outros autores 

[Biedermann et al., 1995; Kalo e Kuuranne, 2001]. Parece ser de salientar que a extracção 

dos fitosteróis por transesterificação é um processo menos moroso e trabalhoso do que 

a saponificação. 

6.5. Conclusões 

A metodologia de GC-MS optimizada para a determinação dos fitosteróis em 

azeites revelou-se vantajosa relativamente ao método oficial porque permitiu obter 
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resultados com um grau de exactidão e precisão idêntico ou superior, com maior nível 

de informação, com menos labor e em menos tempo.  

O método proposto baseou-se nos métodos de cromatografia gasosa descritos 

na literatura para a determinação do perfil qualitativo e quantitativo da fracção 

esterificada e livre em azeite e óleos vegetais. No que se refere à preparação da 

amostra, numa fase inicial foram comparadas duas fases sólidas polares para a 

separação das fracções. Verificou-se que as colunas SPE de gel de sílica permitem 

resultados mais reprodutíveis do que as de alumina. O(s) volume(s) de solvente 

usado(s) para eluir eficientemente os fitosteróis esterificados e livres foram igualmente 

optimizados. De seguida, o habitual processo de saponificação para a extracção da 

fracção insaponificável foi comparado com o processo de transesterificação. Este último 

revelou bons rendimentos extractivos, além de ser menos moroso e laborioso do que a 

saponificação. Por fim, foram optimizadas as condições de derivatização, no sentido de 

se alcançar uma metodologia rápida e de fácil execução e que, por outro lado, 

possibilitasse picos com bom sinal analítico e boa definição. Estes itens foram 

conseguidos com a utilização do reagente sililante BSTFA adicionado de piridina, que 

actua como catalisador. 

A técnica de GC-MS, em modo de monitorização selectiva de iões, foi a 

escolhida para a determinação quantitativa dos fitosteróis das fracções esterificada e 

livre. De uma forma geral, registaram-se bons resultados nos ensaios de validação 

efectuados, nomeadamente no que respeita ao limite de quantificação e aos níveis de 

precisão e de recuperação.  

A metodologia optimizada foi aplicada em amostras de azeite DOP de Trás-os-

Montes e em azeites monovarietais das Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal 

Transmontana. Os resultados obtidos evidenciam um predomínio da fracção livre em 

todas as amostras. De uma forma geral, o perfil qualitativo e quantitativo de fitosteróis 

registado na fracção esterificada e livre foi diferente.  

Os resultados obtidos poderão ser, como já referido anteriormente, uma 

ferramenta muito útil na avaliação da qualidade e/ou autenticidade de azeites. A 

execução de um estudo aprofundado, preferencialmente com um número mais 
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alargado de amostras de azeite DOP de Trás-os-Montes e de azeites monovarietais, 

será contudo recomendável, de forma a tirar conclusões mais detalhadas que 

expliquem as variações qualitativas e quantitativas entre as fracções esterificada e livre. 

A metodologia proposta foi ainda comparada com o método oficial para a 

determinação de fitosteróis totais. Para tal, executou-se inicialmente a quantificação 

dos fitosteróis esterificados e livres por GC-FID nas amostras referenciadas, tendo sido 

observado, à semelhança do verificado por GC-MS, que o β-sistosterol é a substância 

maioritária em ambas as fracções, em todas as amostras analisadas. Os resultados dos 

fitosteróis totais obtidos no método desenvolvido, que correspondeu ao somatório dos 

fitosteróis das duas fracções, foi idêntico ao obtido pelo método oficial, quantificados 

após hidrólise e subsequente análise dos fitosteróis livres gerados. 
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7.1. Introdução 

A vitamina E agrupa, como já referido, um conjunto de substâncias (α-, β-, γ- e 

δ- tocoferóis e α-, β-, γ- e δ- tocotrienóis) que são essenciais para a vida humana, as 

quais não são sintetizadas pelo organismo e como tal têm de ser ingeridas na dieta. 

Esta vitamina encontra-se distribuída num vasto conjunto de alimentos, entre os quais 

o azeite, a fonte lipídica por excelência da dieta Mediterrânica. 

Tendo em consideração o valor nutricional dos tocoferóis e tocotrienóis e o facto 

do teor de vitâmeros no azeite diferir, como mencionado no capítulo 1, de acordo com 

a cultivar, as condições edafo-climáticas, as condições agronómicas e o tipo de 

processamento, esta determinação fornece informação importante. Efectivamente, o 

conhecimento do perfil qualitativo de tocoferóis e tocotrienóis bem como o seu teor em 

azeites pode ser uma ferramenta muito útil na caracterização destes, com 

aplicabilidade directa no controlo de qualidade e na detecção de adulterações, bem 

como na confirmação da designação DOP (Denominação de Origem Protegida).  
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Apesar da sua importância, são relativamente escassas as referências feitas na 

literatura quanto à quantificação de tocotrienóis em azeites. A maioria dos trabalhos 

refere apenas a presença de α-, β- e γ-tocoferol. A razão prende-se obviamente com o 

reduzido ou quase nulo teor de tocotrienóis (α-, β-, γ- e δ-) e de δ-tocoferol nos azeites 

e com o nível de sensibilidade proporcionado pelos métodos utilizados. 

Neste sentido foi desenvolvida e optimizada uma metodologia de 

cromatografia líquida de alta eficiência com o objectivo principal de determinar, com 

um elevado nível de sensibilidade, todos os isómeros de tocoferóis e tocotrienóis 

presentes em azeites.  

Para a separação das substâncias escolheu-se, logo à partida, uma coluna de 

fase normal que além de permitir a completa resolução de todos os isómeros, permite 

usar fases móveis constituídas por solventes orgânicos. Desta forma é conseguida uma 

maior solubilidade dos lípidos e, consequentemente, a injecção de quantidades 

superiores de amostra no sistema [Pyka e Sliwiok, 2001; Rupérez et al., 2001, Amaral, 

2005 b].  

Foram comparados, em termos de linearidade e de limites de detecção, 

diferentes detectores, nomeadamente o detector evaporativo de dispersão de luz 

(ELSD), o detector de ultravioleta (UV) e o detector de fluorescência (FLD) ligado em 

série a um detector de díodos (DAD). 

A metodologia optimizada foi, por fim, aplicada em amostras de azeite DOP de 

Trás-os-Montes, de modo a obter um perfil qualitativo e quantitativo para este tipo de 

azeites. Foram ainda analisadas algumas amostras de azeite DOP do Alentejo, de 

forma a avaliar possíveis diferenças relacionadas com a região de origem.  

7.2. Procedimento analítico 

7.2.1. Processo de extracção 

A uma alíquota de amostra com cerca de 0,5 g, previamente homogeneizada e 

colocada em frasco de vidro castanho, adicionou-se 1 ml de n-hexano. De seguida 
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transferiu-se 1 ml da mistura para outro frasco de vidro castanho e adicionaram-se 300 

µl de solução padrão de tocol em n-hexano (250 mg/l) e 200 µl de n-hexano. Por fim, 

filtrou-se a mistura por um filtro descartável de 0,22 µm para um frasco de vidro 

castanho e procedeu-se à sua injecção no sistema cromatográfico. 

A preparação da amostra, à semelhança do efectuado para os padrões, foi 

sempre executada numa sala escura com luz vermelha, de forma a prevenir a oxidação 

das substâncias em análise.  

7.2.2. Condições analíticas 

A determinação das substâncias em estudo foi efectuada por HPLC-FLD/DAD. 

Para a injecção utilizou-se amostrador automático com um volume de injecção de 

10 µl. Para a separação cromatográfica usou-se uma coluna de fase normal Inertsil 5 

Varian (Palo Alto, CA, Estados Unidos) com 250 mm de comprimento, 3 mm de 

diâmetro interno e 5 µm de tamanho de partícula, que operou à temperatura ambiente. 

Como fase móvel usou-se uma mistura de n-hexano e 1,4-dioxano (96,5:3,5 v/v). A 

eluição foi efectuada a fluxo constante (0,7 ml/min) em modo isocrático. 

A detecção das substâncias em análise realizou-se por detector de fluorescência 

programado com um comprimento de onda (λ) de excitação de 290 nm e um λ de 

emissão de 330 nm, ligado em série com um detector de díodos (DAD) a funcionar em 

modo de varrimento total. O ganho do detector de fluorescência foi variável ao longo 

da análise cromatográfica da seguinte forma: 

 Tempo inicial até aos 9 min - ganho do detector 10; 

 Entre os 9,01 min e os 16,2 min - ganho do detector 100; 

 Entre os 16,3 min e os 22 min - ganho do detector 10; 

 Tempo total: 22 min. 

A identificação das substâncias foi assegurada pelo tempo de retenção 

característico do padrão de calibração correspondente, nas mesmas condições e pelo 

espectro de UV obtido pelo DAD.  
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7.2.3. Quantificação 

A quantificação das substâncias efectuou-se segundo o método do padrão 

interno, tendo sido o tocol a substância usada como padrão interno, dada a sua 

semelhança estrutural com as substâncias em análise. 

As curvas de calibração em solvente, com seis níveis de concentração, foram 

preparadas por adição de alíquotas de 0 µl, 25 µl, 50 µl, 100 µl, 400 µl e 750 µl de uma 

solução padrão das substâncias de interesse a 300 µl de solução padrão de tocol em  

n-hexano (250 mg/l), completando o volume a 1,5 ml com n-hexano. As soluções 

preparadas foram sujeitas a um tratamento similar ao das amostras.  

7.2.4. Análise estatística 

A análise estatística foi realizada com o programa SPSS for Windows versão 

11,5 (SPSS Inc. Chicago, IL, Estados Unidos). 

A análise estatística envolveu o teste ANOVA (“ANalysis Of VAriance”) com 

um factor para avaliação das diferenças entre os azeites analisados. Esta análise 

pressupôs que os dados seguiam uma distribuição normal de média zero e variância 

constante. 

A análise multivariada dos dados envolveu uma análise factorial de 

componentes principais com rotação “Varimax” e normalização de “kaiser”. 

Analisaram-se as diferenças entre grupos (regiões) com base nas variáveis com maior 

poder discriminante (tocoferóis e tocotrienóis), as quais são apresentadas em gráfico. 

Inicialmente verificou-se um número apreciável de coeficientes de correlação 

superiores a 0,30, de um índice de “Kaiser-Meyer-Olkin” (KMO) superior a 0,5 e, além 

disso, efectuou-se o teste da esfericidade de “Bartlett” [p < 0,005] para confirmar a 

factoriabilidade da matriz de correlações.  
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7.3. Desenvolvimento do método e discussão 

7.3.1. Optimização da análise de tocoferóis e tocotrienóis em azeites 

Tendo como ponto de partida o método desenvolvido por Amaral et al. [2005a], 

para a determinação de tocoferóis e tocotrienóis em frutos de oleaginosas, que consiste 

na extracção das substâncias de interesse com n-hexano e determinação por HPLC-

FLD/DAD, começou-se por testar a quantidade de amostra a usar. Para a realização 

deste teste utilizaram-se 0,3 g, 0,5 g e 1 g de trioleína, adicionada de uma concentração 

conhecida de solução padrão e 1 ml de n-hexano. Os melhores resultados foram 

obtidos com 0,5 g de amostra. Posteriormente, devido à presença nas amostras de 

azeite de um pico interferente (tempo de retenção próximo ao do β-tocotrienol), foi 

testado um processo de purificação com uma coluna de extracção em fase sólida de gel 

de sílica (600 mg) e uma mistura de n-hexano: éter dietílico (80:20 v/v) como eluente. 

Porém, registou-se perda das substâncias de interesse o que motivou o abandono deste 

processo de purificação, acabando a preparação da amostra por se realizar como acima 

foi mencionado, ou seja com solubilização da amostra com n-hexano. De qualquer 

forma, a presença do pico interferente acabou por, na prática, não afectar as 

determinações efectuadas uma vez que o β-tocotrienol não foi encontrado em 

nenhuma das amostras analisadas, o que foi confirmado pelos ensaios de recuperação 

realizados. 

Para fase móvel seleccionou-se um solvente orgânico base (n-hexano) e um 

modificador orgânico (1,4-dioxano), de acordo com as propostas de Kamal-Eldin et al. 

[2000] e Amaral et al. [2005 a,b]. Para a obtenção simultânea de tempos de análise 

relativamente curtos e de uma boa separação das substâncias, foram testadas diferentes 

proporções dos solventes, designadamente misturas de n-hexano: 1,4-dioxano a 99:1, 

97:3 e a 96,5:3,5 (v/v), tendo sido obtidos os melhores resultados com a mistura 

96,5:3,5 (v/v). 

A opção, tomada logo à partida, de escolher como padrão interno o tocol 

deveu-se essencialmente ao facto desta substância ter um comportamento extractivo e 

cromatográfico semelhante ao das substâncias em análise, segundo o descrito na 
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literatura [Kamal-Eldin et al. 2000; Pyka e Sliwiok, 2001; Rupérez et al., 2001]. Por outro 

lado, segundo Amaral et al. [2005 b] este padrão constitui uma boa opção, 

relativamente ao acetato de α-tocoferol disponível comercialmente, dado que este 

apresenta impurezas que co-eluem com as substâncias de interesse. 

Para estabelecer as melhores condições de determinação dos vitâmeros de 

vitamina E foram avaliados a linearidade e o limite de detecção em diferentes 

detectores (ELSD, UV, FLD/DAD). O estudo comparativo foi efectuado nas mesmas 

condições analíticas, designadamente amostra e/ou solução padrão, coluna, fase móvel, 

fluxo e volume de injecção. A linearidade foi avaliada com curvas de calibração de 

soluções de padrões em solvente. O intervalo de concentrações escolhido teve em conta 

a quantidade esperada nas amostras. O limite de detecção foi calculado como a 

concentração três vezes superior à razão sinal analítico/ruído da linha de base, obtido 

por diluições sucessivas de uma solução padrão em solvente. 

No caso do detector ELSD procedeu-se à optimização dos factores que afectam 

a sua sensibilidade e reprodutibilidade, nomeadamente a temperatura de volatilização 

do solvente, a pressão do gás nebulizador e o ganho do fotomultiplicador. A 

temperatura de volatilização deve assegurar a uniformidade do tamanho da partícula e 

a completa evaporação do solvente da fase móvel, sem que ocorram perdas de 

substâncias de interesse. Neste estudo, foram testadas temperaturas entre 40 e 80 °C, 

sendo os melhores resultados obtidos a 55 °C. O fluxo do gás nebulizador (ar 

comprimido) afecta também, de forma significativa, o tamanho das partículas de 

aerossol formadas. O valor de pressão seleccionado foi 3,0 bar, conforme 

recomendação do fabricante do equipamento. No que se refere ao ganho do 

fotomultiplicador, foram estudados valores entre 2 e 6 (unidades arbitrárias). O valor 

seleccionado permitiu obter o melhor compromisso entre a sensibilidade e o ruído de 

base, que no caso foi 4. Os resultados obtidos para este detector, no que se refere à 

linearidade avaliada pelo coeficiente de correlação da curva de calibração, e ao limite 

de detecção, são apresentados na Tabela 7.1.. Apesar dos resultados satisfatórios 

obtidos, a quantificação das substâncias de interesse nas amostras de azeite tornou-se 

muito difícil devido às inúmeras substâncias co-eluídas.  
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A detecção dos tocoferóis e tocotrienóis por UV (295 nm) embora 

frequentemente referida na literatura, apresenta uma baixa sensibilidade para estas 

substâncias [Rupérez et al., 2001]. Os resultados da validação obtidos foram, contudo, 

também satisfatórios como se pode observar na Tabela 7.1.. A maior desvantagem 

deste tipo de detecção é a potencial presença nas amostra de substâncias que absorvem 

a comprimentos de onda similares aos das substâncias de interesse e que, 

consequentemente, causam um decréscimo de eficiência cromatográfica [Rupérez et al., 

2001].  

A ligação em série entre os detectores de fluorescência e de díodos permitiu 

obter mais informação, designadamente confirmar a identidade das substâncias 

analisadas pelo espectro de UV. Sucintamente após detecção por fluorescência (λ de 

excitação 290 nm e λ de emissão 330 nm) as substâncias eram conduzidas para o 

detector de díodos que traçava o espectro de UV (absorvências em função do 

comprimento de onda). Os comprimentos de onda característicos que traduzem um 

máximo de absorvência de cada um dos vitâmeros estudados foram: 299 nm para o  

α-tocoferol; 297 nm para o β-tocoferol, 298 nm para os γ- e δ-tocoferol; 295 nm para o 

α-tocotrienol; 296 nm para os β- e γ-tocotrienol; e 292 nm para o δ-tocotrienol. A Figura 

7.1. apresenta cromatogramas totais de uma mistura de padrões obtidos por ELSD, UV 

e FLD.   

Como se pode observar na Tabela 7.1. o detector de fluorescência ligado em 

série com o de díodos possibilitou a obtenção de melhores níveis de detecção do que os 

verificados pelos detectores supracitados. O detector de fluorescência foi o usado como 

detector de quantificação. A possibilidade de alterar o ganho deste detector durante a 

aquisição de dados permitiu aumentar a capacidade de detecção das substâncias, 

particularmente as que ocorrem em quantidade diminutas, caso do γ-tocoferol,  

δ-tocoferol, α-tocotrienol e γ-tocotrienol. O ganho seleccionado para cada substância, ao 

longo da análise, encontra-se indicado na Tabela 7.1..  
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ELSD  UV  FLD  

Substância Intervalo de 
linearidade 

(µg/ml) 

R2 Limite de 

detecção (µg/ml) 

 Intervalo de 
linearidade 

(µg/ml) 

R2 Limite de 

detecção (µg/ml) 

 Intervalo de 
linearidade 

(µg/ml) 

R2 Limite de 

detecção (µg/ml) 

Ganho do 
detector 

α -tocoferol 20-75 0,9912 5,40  10-75 0,9961 2,69  2,5-75 0,9981 0,02 10 

β -tocoferol 0,5-2 0,8800 0,25  0,3-2 0,8731 0,13  0,065-2 0,9997 0,04 100 

γ -tocoferol 0,8-3 0,8575 0,38  0,4-3 0,8877 0,19  0,1-3 0,9972 0,07 100 

δ -tocoferol 0,5-2 0,8674 0,35  0,3-2 0,8623 0,13  0,065-2 0,9997 0,01 10 

α -tocotrienol 4-15 0,7685 2,80  2-15 0,8341 0,94  0,25-15 0,9994 0,03 100 

β -tocotrienol 0,5-2 0,7782 0,25  0,3-2 0,7888 0,13  0,033-2 0,9998 0,01 100 

γ -tocotrienol 1,2-5 0,9820 0,63  0,6-5 0,9999 0,32  0,0825-5 0,9993 0,01 100 

δ -tocotrienol 6,6-25 0,9493 1,13  3,3-25 0,9559 0,56  0,4-25 0,9998 0,07 10 
 

TABELA 7 .1 .  

Resultados da val idação da análise  dos tocoferóis e tocotrienóis por HPLC com diferentes detectores.  
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FIGURA 7.1 .  Cromatogramas de uma solução padrão com α-T (65 µg/ml) ,  β -T, 
δ-T e β -T 3  (1 ,0  µg/ml) ,  γ-T (1 ,5  µg/ml) ,  γ-T 3  (2 ,5  µg/ml)  e  δ-T (12,5  µg/ml)  
obtidos por ELSD, UV e FLD, respectivamente.  (Legenda:  T-tocoferol ,  T 3-  
tocotrienol ,  PI  –  padrão interno).  
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7.3.2. Validação do método de análise de tocoferóis e tocotrienóis por HPLC-

FLD/DAD 

Para a avaliação da recuperação do método fortificou-se uma amostra de azeite 

com uma solução padrão com três níveis de concentração expressa em µg/ml  

(α-tocoferol: 5, 2,5, 1,25; β-tocoferol, β-tocotrienol e δ-tocoferol: 0,133, 0,065, 0,03;  

α-tocotrienol: 1, 0,5, 0,25; γ-tocoferol: 0,2, 0,1, 0,05; δ-tocotrienol: 1,6, 0,8, 0,4;  

γ-tocotrienol: 0,33, 0,15, 0,075). Os resultados obtidos com os três níveis de 

concentração são apresentados na Tabela 7.2.. Os valores de recuperação das 

substâncias estudadas variaram entre 74% e 107%, o que atesta a exactidão do método 

desenvolvido. 

Para a determinação da precisão do método fizeram-se seis análises 

independentes de uma amostra de azeite. Os coeficientes de variação obtidos foram 

muito bons, variaram entre 2 e 7% (Tabela 7.2.). 

 

TABELA 7 .2 .  
Parâmetros  de val idação do método;  anál ise por HPLC-FLD/DAD. 

 

Substância Amostra  

(mg/kg) 

Recuperação 

(%)a 

Precisão 

CV % (n =6) 

α -tocoferol 256,07 89 2 

β -tocoferol     2,08 81 1 

γ -tocoferol     5,29 74 1 

δ -tocoferol     0,45 78 3 

α -tocotrienol     0,67 84 2 

β -tocotrienol - 103 - 

γ -tocotrienol    0,49 84 7 

δ -tocotrienol - 107 - 

 
a) Média de três níveis de concentração (µg/ml)   
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7.4. Perfil de tocoferóis e tocotrienóis em azeites  

7.4.1. Resultados  

Os resultados obtidos para os tocoferóis e tocotrienóis em dezoito amostras de 

azeite de duas regiões produtoras de azeite DOP de Portugal (Trás-os-Montes e 

Alentejo Norte) são apresentados na Tabela 7.3.. A concentração de tocoferóis e 

tocotrienóis obtida por análise por HPLC-FLD/DAD é apresentada mg/kg, indicando-

se o valor médio e o coeficiente de variação (CV %), após análise em triplicado de cada 

uma das amostras.  

Nas amostras estudadas foram identificados e quantificados seis vitâmeros:  

α-tocoferol, β-tocoferol, γ-tocoferol, δ-tocoferol, α-tocotrienol e γ-tocotrienol. De uma 

forma geral, verificou-se um perfil qualitativo idêntico em todas as amostras. A Figura 

7.2. apresenta um cromatograma de uma amostra de azeite sujeita à metodologia 

analítica desenvolvida. 

 

FIGURA 7.2 .  Cromatograma de um azeite DOP de Trás-os-Montes;  anál ise  por  
HPLC-FLD/DAD.  
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Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%) Média CV (%)
1  108,97a,b,,c,d 2    1,67b,c,d 1     4,07c,d,e 6    0,20b,c,d,e 8     0,35a,b 2    0,69b ,c,d,e 4 116

2    95,91a,b 2    1,79c,d,e 3     2,83a 2    0,23c,d,e 3     0,57a,b,c 3    0,89e,f 2 102

3  102,11a,b 1    1,16a,b 3     2,69a 5    0,20b,c,d 3     0,33a,b 3    0,77c,d,e,f 2 107

4  112,57b,c,d 2    1,83c,d,e 5     2,61a 8    0,17b,c 4     0,50a,b,c 3    0,69b ,c,d,e 4 118

5  112,14b,c,d 2    1,47b,c,d 2     3,78c,d 2    0,11a 3     0,54a,b,c 4 0,59a,b,c,d 4 119

6  125,39d,e 1    1,50b,c,d 3 4,29d,e,f 2    0,16b 6     0,82b,c 5    0,61a,b,c,d 5 133

7  123,73c,d 3    1,60b,c,d 4     3,05a,b 7    0,16b 8     0,63b,c 4    0,68b ,c,d 2 130

8  105,33a,b,c 4 1,68b,c,d,e 2     2,53a 6 0,20b,c,d,e 10   0,47a,b,c 3    0,76c,d,e,f 6 111

9  163,26e,d 4    2,95f 4     4,81f,g 8    0,27d,e,f,g 4     0,96c 3    0,77d,e,f 4 173

10  142,81e 10    3,37f 6     4,39d,e,f 6    0,25d,e,f 5     0,89b,c 3    0,44f 5 152

11  256,07i 7    2,08d,e 3     5,29g 8    0,45l 7     0,67a 4    0,49a,b,c,d 5 265

12  259,94i 3    2,31e 3     5,37g 8    0,44j,l 3     0,79b,c 3    0,65d,f,e 4 270

13  164,98f 3    1,45b,c,d 5     5,34g 9    0,31f,g,h 3     0,50a,b,c 2    0,45a,b 6 173
14  204,76h 8    1,67b,c,d 4     4,90c,d 9    0,37h,I,j 6     0,58a,b 3    0,77a,b,c 5 213

15  103,37a,b 3    1,94a 2     3,53b,c 4    0,28e,f,g 2     0,61b,c 3    0,52a,b,c,d 4 110

16  198,40g,h 3    2,07d,e 4     9,77h 3    0,41m 2    0,66b,c 3    0,61a,b,c,d 7 212

17  185,53g 2    1,74b,c,d,e 5     5,17g 3    0,39i,j,l 2    0,41a,b,c 4    0,43a 7 194

18    92,57a 7    1,24a,b,c 5     4,47e,f 3    0,34g,h,i 4    0,51a,b,c 3    0,35b 6 100

γ-tocoferol δ-tocoferol
Total

A
le

nt
ej

o 
N

or
te

T
rá

s-
os

-M
on

te
s

AmostraRegião
α-tocotrienol γ-tocotrienolα-tocoferol β-tocoferol

TABELA 7 .3 .  

Teores de tocoferóis e  tocotr ienóis de amostras de azeite DOP (mg/kg);  análise por HPLC-FLD/DAD (média e 
coef ic iente de var iação -  CV,  n= 3)  e  resultados da análise ANOVA.  

a - m ,  o s  v a l o r e s  n a s  m e s m a s  c o l u n a s  c o m  l e t r a s  d i f e r e n t e s  s ã o  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  d i f e r e n t e s  p a r a  p < 0 , 0 0 5  
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7.4.2. Discussão dos resultados  

Os resultados obtidos foram, de uma forma geral, concordantes com os 

mencionados por outros autores, apesar de em muitos dos trabalhos publicados, 

apenas serem mencionados os teores de α-tocoferol, de β-tocoferol e de γ-tocoferol. 

[Psomiadou et al., 2000; Pereira et al., 2002; Benitez-Sánchez et al., 2003; Béltran et al., 

2005].  

Na Tabela 7.3. é possível observar que o teor de tocoferóis foi superior ao de 

tocotrienóis para todas as amostras analisadas. O α-tocoferol foi o vitâmero mais 

abundante seguidos pelos β-, γ- e δ-tocoferóis. Os teores médios de α-tocoferol 

variaram entre 93 e 260 mg/kg, resultados similares aos descritos na literatura para 

azeite virgem (entre 90 e 300 mg/kg) [Psomiadou et al., 2000; Pereira et al., 2002; Deina 

et al., 2002; Belitz et al., 2004; Aguilera et al., 2005; Szlyk et al., 2005]. No que se refere aos 

teores registados de β- e γ-tocoferol, estes foram muito similares aos encontrados por 

García et al. [2003] ao estudar azeites de diferentes cultivares espanholas (Cvs Picual, 

Hojiblanca, Arbequina e Cornicabra, todas as amostras adquiridas no comércio local) 

em que determinaram teores médios de β-tocoferol entre 0,8 e 1,7 mg/kg e de  

γ-tocoferol entre 2,3 e 13,0 mg/kg. No entanto, os valores registados foram superiores 

aos descritos por Béltran et al. [2005] para o β-tocoferol (3,3 mg/kg) em azeites da Cv. 

Hojiblanca e por Aturki et al. [2005] para γ-tocoferol (22 mg/kg) em azeites comerciais 

italianos. Os teores de δ-tocoferol observados apresentaram igualmente similaridades e 

discrepâncias relativamente aos encontrados por outros autores em azeite. A título de 

exemplo, de referir que os resultados de δ-tocoferol encontraram-se próximos dos 

quantificados por Benitez-Sánchez et al. [2003] (entre 0 e 0,7 mg/kg), mas abaixo do 

indicado por Gliszczyńska-Świglo e Sikorska [2004] que referem teores na ordem dos 

1,3 mg/kg para amostras comerciais de azeites polacos.  

As diferenças quantitativas verificadas podem advir, como amplamente citado 

na literatura, de uma série de factores, nomeadamente do tipo de cultivar(es) 

utilizada(s), das condições edafo-climáticas, das condições agronómicas e das 

condições de processamento e de armazenamento [Psomiadou et al., 2000; Beltrán et al., 

2005].  
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A maioria dos trabalhos publicados em azeite, como referido no capítulo 1, não 

faz referência à presença de tocotrienóis em termos quantitativos [Belitz et al., 2004], 

provavelmente devido às diferentes metodologias utilizadas. Neste trabalho, a 

utilização do detector de fluorescência permitiu a obtenção de uma elevada 

sensibilidade e selectividade, comparativamente aos detectores UV e DAD citados em 

diversos trabalhos. Os teores quantificados com um nível aceitável de precisão, 

situaram-se abaixo de 1 mg/kg. Além disso, a utilização do DAD permitiu, como já 

referido, a confirmação da identidade das substâncias pela análise dos espectros de 

UV.  

Foram identificados e quantificados dois tocotrienóis, α- e γ-tocotrienol. Os 

teores médios observados na Tabela 7.3. foram similares aos registados por Benitez-

Sánchez et al. [2003], entre 0 e 3,1 mg/kg e 0 e 4,7 mg/kg, respectivamente para o  

α-tocotrienol e o γ-tocotrienol. No entanto, os teores médios de tocotrienóis 

quantificados (teores médios de 0,65 mg/kg de α-tocotrienol e de 0,60 mg/kg de γ-

tocotrienol) foram ligeiramente mais elevados do que os referenciados em algumas 

tabelas de composição de alimentos que referem teores médios de 0,2 mg/kg e 0,3 

mg/kg, respectivamente para o α- e o γ-tocotrienol [Belitz et al., 2004].  

No que se refere ao valor total de tocoferóis e tocotrienóis, os teores médios nos 

azeites DOP estudados oscilaram entre 100 e 270 mg/kg, valores similares aos referidos 

na literatura para esta matriz [Dionisi et al., 1995; Pereira et al., 2002; Aturki et al., 2005; 

Aguilera et al., 2005].  

Através da análise de variância ANOVA verificaram-se diferenças significativas 

entre os teores de tocoferóis e tocotrienóis nas amostras analisadas. Os pressupostos 

subjacentes ao teste foram verificados, isto é, os resultados apresentavam uma 

distribuição normal e variância constante. O teste ANOVA mencionado registou 

diferenças entre os teores de tocoferóis e tocotrienóis estudados e o teste de “Tuke´s” 

foi usado para localizar essas diferenças. Os resultados obtidos encontram-se 

registados na Tabela 7.3.. 

Para avaliar a influência da localização geográfica na composição de tocoferóis 

e tocotrienóis dos azeites foi aplicada uma análise factorial de componentes principais. 
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Inicialmente, por meio da matriz de correlações, verificou-se que todas as 

variáveis apresentavam correlações elevadas entre si. Além disso, o teste “KMO” 

sugere a adequação da amostra ao grau de correlação parcial entre as variáveis, uma 

vez que forneceu um valor médio de 0,7, permitindo considerar a análise factorial boa. 

Por fim, o teste de esfericidade de “Bartlett” permitiu rejeitar a hipótese nula, uma vez 

que o nível de significância (p) é menor do que 0,005, mostrando uma correlação entre 

algumas variáveis. 

Com a aplicação da técnica de análise factorial obtiveram-se dois factores 

(eixos), usando como critério apenas os que apresentavam "eigenvalue" (valor próprio) 

superior a 1,0. A distribuição das amostras em função destes dois factores (eixos) está 

representada na Figura 7.3.. Os dois factores explicaram cerca de 72% da variância dos 

resultados. A componente PC1 explicou 43% da informação total e a componente PC2 

explicou 29%. As variáveis responsáveis pela definição dos PC1 (eixo vertical) foram  

α- δ- e γ-tocoferol. Enquanto que as variáveis γ-tocotrienol e β-tocoferol foram a 

responsáveis pela definição da PC2 (eixo horizontal).  

Na generalidade verificou-se uma ampla distribuição das amostras. Apesar de 

nalguns trabalhos publicados se ter verificado uma correlação entre o teor de vitamina 

E e a origem geográfica [Aguilera et al., 2005], tal não foi observado neste trabalho. 

Aparentemente, a localização geográfica per si não permitiu explicar as diferenças 

quantitativas observadas. O número reduzido de amostras de azeite DOP do Alentejo 

Norte poderá estar na origem desta discrepância. 
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FIGURA 7.3 .  Resultado da anál ise de componentes principais (PC) das 
amostras agrupadas pela região e real izada com base nas variáveis 
seleccionadas.  Amostras de 1  a 14 azei tes DOP de Trás-os-Montes ;  de 15 a 17 
azei tes DOP do Alente jo  Norte.  (Legenda:  T- tocoferol ,  T 3-  tocotrienol) .  

7.5. Conclusões 

A optimização e validação das condições experimentais para quantificar em 

simultâneo tocoferóis e tocotrienóis em azeites mostraram-se totalmente adequadas. As 

principais vantagens do método desenvolvido são os elevados níveis de sensibilidade e 

os bons níveis de linearidade, de precisão e de exactidão evidenciados.  

O método optimizado teve como base os trabalhos desenvolvidos no Serviço de 

Bromatologia da Faculdade de Farmácia do Porto, para determinação de vitamina E 

em óleos vegetais. Neste sentido, foram optimizados diversos parâmetros do processo 

analítico, desde a preparação da amostra à detecção. No que se refere à preparação da 

amostra verificou-se que a solubilização com n-hexano, seguida de uma simples 

filtração, apesar de ser eficiente para análise das substâncias, não possibilitou a 

remoção de uma substância interferente que co-eluía com o β-tocotrienol. A análise dos 

α-T, δ-T, γ-T 

β-
T

, γ
-T

3 
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espectros do DAD tornou-se por isso uma ferramenta muito útil para a identificação 

das substâncias nas amostras em análise. 

Um outro parâmetro estudado foi o comportamento das substâncias em colunas 

de fase normal, em particular com o tipo de fase móvel. Demonstrou-se, à semelhança 

do verificado por outros autores, que a utilização de n-hexano como solvente de base e 

de 1,4-dioxano como solvente modificador permitiu obter tempos de análise aceitáveis 

com uma boa resolução dos picos cromatográficos. Confirmou-se ainda que, em termos 

de desempenho, o padrão interno escolhido (tocol) foi uma boa opção. 

No que se refere à detecção compararam-se em termos de linearidade e de 

limites de detecção, os detectores ELSD, UV e FLD/DAD. Neste caso, os melhores 

resultados foram obtidos com os detectores de FLD e DAD que, para além de um 

elevado nível de sensibilidade e selectividade (FLD), permitiram a identificação das 

substâncias pelos espectros de UV (DAD). 

Ao nível das amostras estudadas verificou-se que o perfil qualitativo 

encontrado é relativamente diferente do da maioria dos trabalhos publicados. A 

diferença verificada poderá estar na utilização de metodologias analíticas diversas 

aliada a outros factores como a cultivar e as condições edafo-climáticas. Efectivamente, 

neste trabalho foram identificados seis vitâmeros em todas as amostras: α-tocoferol,  

β-tocofeol, γ-tocoferol, δ-tocoferol, α-tocotrienol e γ-tocotrienol.  

Em termos quantitativos verificaram-se algumas diferenças entre as amostras 

estudadas, como se demonstrou através da análise estatística efectuada. As diferenças 

verificadas, no entanto, não são inteiramente imputadas à região de proveniência dos 

azeites, designadamente Trás-os-Montes e Alentejo Norte.  

Para avaliar efectivamente as contribuições dos diversos factores para a 

variabilidade da composição em tocoferóis e tocotrienóis nos azeites é fundamental 

ampliar este estudo a outros parâmetros. 
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8.1. Introdução 

As plantas, uma das principais fontes de alimento no mundo, podem ser 

afectadas por numerosas pragas, por doenças ou pela competição de ervas daninhas. 

Os pesticidas são, consequentemente, essenciais na agricultura para assegurar a 

necessidade crescente de alimentos. A sua aplicação conduz, de uma maneira geral, 

não somente a um aumento da produtividade das colheitas, mas também à melhoria 

das características qualitativas dos alimentos.  

Segundo a definição, internacionalmente aceite, da Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e Agricultura/Organização Mundial de Saúde (FAO/OMS), 

pesticida é qualquer substância ou mistura de substâncias utilizada na prevenção, 

controlo ou destruição de qualquer praga (incluindo vectores de doenças), infestantes 

ou animais indesejáveis que interfiram com a produção, armazenamento, transporte, 

distribuição e transformação de géneros alimentícios, produtos agrícolas, madeira ou 

alimentos para animais. Sob esta definição, agrupam-se as substâncias administradas 
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aos animais para o controlo de ectoparasitas, substâncias usadas como reguladores de 

crescimento, desfolhantes e dessecantes. A definição exclui fertilizantes, aditivos ou 

drogas veterinárias [FAO/WHO, 1992; Codex, 1996]. 

Os pesticidas englobam uma série de substâncias de natureza química diversa, 

com diferentes funções e acções biológicas e que, por isso, podem ser classificados 

segundo diferentes critérios. O sistema de classificação mais comum divide os 

pesticidas em três grandes famílias, de acordo com o tipo de organismo a combater: os 

insecticidas, os fungicidas e os herbicidas; existem ainda os nematocidas, os 

moluscicidas e os acaricidas. Nos insecticidas (embora alguns deles possuam também 

ter propriedades nematocidas e acaricidas) incluem-se diferentes grupos de compostos, 

classificados de acordo com a respectiva estrutura química. Citam-se como exemplo os 

pesticidas organoclorados, os organofosforados, os carbamatos e os piretróides. Os 

fungicidas incluem, entre outros, compostos como os benzimidazóis, os diazóis e os 

ditiocarbamatos. Os compostos nitrados, os carbamatos, as ureias e as triazinas 

constituem alguns dos grupos de compostos pertencentes à família dos herbicidas. 

Mais recentemente têm sido aplicados novos meios de luta (culturais, 

biológicos, genéticos e biotecnológicos) para controlar as pragas, doenças e infestantes. 

Contudo, o uso de pesticidas continua a ser o meio de controlo mais comum. 

Dados estatísticos relativos a 2001 indicam uma despesa mundial em pesticidas 

na ordem dos 32 milhões de Euros, correspondendo cerca de 14 milhões a herbicidas 

(44% do total da despesa), 9 milhões a insecticidas (28% do total da despesa), 6 milhões 

a fungicidas (19% do total da despesa) e 3 milhões a outros pesticidas (9% do total da 

despesa) [Kiely et al., 2004, citados por Winter, 2005].  

Em Portugal, o consumo de pesticidas no ano de 2003 foi de 17 mil toneladas, 

sendo a sua maioria fungicidas (76% do total de pesticidas vendidos), seguidos pelos 

herbicidas (13,9%), insecticidas/acaricidas (6,3%) e outros (3,8%) [Vieira, 2005]. 

Atendendo à sua larga utilização, não será pois de estranhar a presença de 

resíduos de pesticidas na cadeia alimentar. Segundo alguns autores, a percepção de 

risco, pelos consumidores, quanto ao perigo da presença de pesticidas nos alimentos é 

superior ao que verdadeiramente existe. Dados relativos à avaliação de resíduos de 
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pesticidas em frutos, vegetais e cereais obtidos nos países da União Europeia, 

referentes a 2003, mostram que, das 47460 amostras analisadas, 58,3% não 

apresentavam resíduos, 36,6% apresentavam teores de resíduos inferiores aos Limites 

Máximos de Resíduos (LMR) estipulados e apenas 5,1% apresentavam teores de 

resíduos superiores aos LMR [Pesticide-residues]. O LMR representa a quantidade 

máxima permitida em que um pesticida pode existir num determinado produto 

agrícola.  

A produção e as práticas agrícolas podem diferir de país para país, conduzindo 

a diferenças nos limites máximos legalmente estabelecidos. Contudo, a maioria dos 

países do mundo confia nos padrões internacionais da Comissão do Codex Alimentarius 

ou simplesmente designado como Codex da FAO/OMS. Os teores máximos de resíduo 

do Codex são análogos aos LMR (designados por níveis de tolerância) estabelecidos nos 

Estados Unidos da América pela “Environmental Protection Agency” (EPA). As 

diferenças observadas devem-se sobretudo ao uso de grupo de dados diferentes e/ou 

de métodos diferentes para controlar as produções [Winter, 2005]. Em Portugal, os 

LMR são estabelecidos por lei e publicados em Diário da República com base na 

legislação da UE.  

Embora no estabelecimento do LMR para cada pesticida e para cada produto 

agrícola se considere o possível risco para a saúde humana e para o meio ambiente, os 

valores estipulados servem essencialmente para garantir que as aplicações dos 

pesticidas são efectuadas de acordo com os regulamentos [Winter, 1992; Shaw e 

Vannoort, 2001; Botsoglou e Dimitrios, 2001]. O LMR, actualmente e de modo 

consensual, serve para regular o comércio internacional e, assim, minimizar a 

utilização errónea de pesticidas em culturas e produtos agrícolas. O agricultor não terá 

problemas nas exportações se cumprir escrupulosamente as instruções dos rótulos dos 

pesticidas, uma vez que são indicadas claramente as doses, as concentrações, o número 

de aplicações e o intervalo de segurança do produto que garantem aqueles valores. 

O uso inadequado dos pesticidas tem provocado graves problemas 

toxicológicos para o homem e o meio ambiente. Por natureza, os pesticidas são 

compostos tóxicos. A avaliação do perigo que estes constituem é determinada para 
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diferentes espécies (roedores e não roedores), por exposição a diferentes vias (oral, 

cutânea, inalação), durante diferentes períodos de exposição (24 h-exposição aguda; 1 a 

3 meses-exposição subaguda/subcrónica; 2 anos-exposição crónica) e em vários níveis 

de dose (dose sem efeito observado-NOEL, dose intermédia, dose com efeito adverso 

observado, dose máxima tolerada). 

O resultado deste conjunto de estudos, em especial o valor obtido para a 

chamada dose sem efeito adverso observável (NOAEL) permite estabelecer dois 

parâmetros essenciais para a avaliação do risco: o limite máximo admissível de 

ingestão diária para o consumidor (ADI) e o nível máximo aceitável para o operador 

(AOEL).  

A avaliação do risco, definida como a probabilidade dos efeitos ocorrerem face 

a uma determinada situação de exposição, tem ainda em consideração a ingestão diária 

máxima teórica (IDMT) resultante da aplicação do produto conforme as boas práticas 

de fabrico (dose, número de aplicações, intervalo de segurança). O risco para o 

consumidor torna-se patente se a IDMT for superior à ADI; este é o ponto em que os 

toxicologistas começam a considerar seriamente a possibilidade de remoção do 

alimento do mercado. Esta situação raramente ocorre, como relatam os organismos 

oficiais dos Estados Unidos e da Europa [Winter, 2004]. 

Com base no conjunto de estudos exigidos para avaliar a toxicidade de um 

pesticida e, tendo presente os baixos teores de ingestão que se verificam, poder-se-á 

afirmar que o consumidor está convenientemente protegido. Todavia não estão 

totalmente afastados os receios de o homem vir a sofrer as consequências de efeitos 

tóxicos crónicos, ainda não totalmente conhecidos, e de efeitos secundários provocados 

pela persistência e o uso intensivo de pesticidas. 

Assim, a monitorização de resíduos de pesticidas nos alimentos e outros tipos 

de amostras, a avaliação dos efeitos toxicológicos nos organismos vivos e o estudo do 

metabolismo nas plantas, animais e no meio ambiente, continua a ser um trabalho 

premente e a requerer um constante esforço de desenvolvimento e aplicação de 

metodologias analíticas apropriadas.  
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Neste trabalho, dada a importância cultural e económica das azeitonas e azeites 

em Portugal, foi dada uma principal ênfase aos pesticidas aplicados às oliveiras 

pertencentes, na sua maioria, à família dos organofosforados.  

8.2. Pesticidas organofosforados 

8.2.1. Definição, classificação e efeitos tóxicos  

Os organofosforados correspondem a ésteres, amidas ou derivados tiol dos 

ácidos de fósforo (ácidos fosfórico, tiofosfórico, ditiofosfórico e outros). O primeiro 

éster fosforado foi sintetizado em 1820 por Lassaigne tendo evoluído a pesquisa destes 

compostos com o químico Michaelis. Embora tenha sido descoberto um grande número 

de compostos organofosforados no início do século XX, o conhecimento dos seus 

efeitos deletérios só foram relatados pela primeira vez em 1932, quando Lang e Kreuger 

observaram efeitos tóxicos em ratos. A descoberta resultou num grande número de 

potenciais novas aplicações para estes compostos, incluindo o seu uso como gases 

neurotóxicos, chamados “gases dos nervos”, os conhecidos “Sarin”, “Soman” e 

“Tabun” usados na II Guerra Mundial.  

Os compostos organofosforados podem agrupar-se segundo a sua estrutura, de 

acordo com o critério observado na Tabela 8.1.. Entre os mais importantes podem 

considerar-se os fosfatos, os fosfotionatos e os fosfoditionotiolatos [Luxton e Hart, 

2005].  
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TABELA 8 .1 .  
Principais classes de pesticidas organofosforados.  

 

 

Classes de 

organofosforados 

X Y Z Exemplos 

Fosfatos -O -O O 
Clorfenvinfos, diclorvos, 

fosamidão, mevinfos 

Fosfotionato -O -O S 

Clorpirifos, diazinão, 

fenitrotião, fentião, foxime, 

paratião, metil-pirimifos, 

quinalfos 

Fosfotiolato -S -O O Ometoato, vamidotião, 

Fosfoditionotiolato -S -O S 

Dimetoato, formotião, 

fosolona, fosmete, malatião, 

metidatião, tiometão, 

clormefos, azinfos 

Fosfoditiolato -S -S O Edinfos 

Fosfoamidato =N -O O Fenamifos 

Fosfodiamidato =N =N O - 

Fosfoamidotionato =N -O S Amiprofos 

Fosfoamidotiolato =N -S O Acefato, metamidofos 

Fosfonato ≡C -O O Triclorfão 

Fosfonotionato ≡C -O S Fonofos 

Fosfonotionotiolato ≡C -S S - 

 

P O
X

Y

Z
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Todos os tipos de organofosforados apresentam graves perigos de toxicidade 

para os mamíferos. A acção tóxica destes compostos resulta da inibição de algumas 

enzimas, designadamente esterases e, mais especificamente, da acetilcolinesterase. Ao 

inibirem a acção da acetilcolinesterase, impossibilitam-na de hidrolisar o 

neurotransmissor acetilcolina (a hidrólise transforma a acetilcolina em colina e acetato). 

A acetilcolina é o mediador químico necessário para a transmissão do impulso nervoso 

nas fibras pré-ganglionares do sistema nervoso autónomo, nas fibras parassimpáticas 

pós-ganglionares e em algumas fibras simpáticas pós-ganglionares. Além disso, a 

acetilcolina é o transmissor neuro-humoral do nervo motor do músculo estriado (placa 

mioneural) e de algumas sinapses interneuronais no sistema nervoso central. A 

acumulação de acetilcolina nas terminações nervosas e a sobre-estimulação da 

acetilcolinesterase, pode provocar um quadro clínico que inclui sintomas como 

náuseas, vómitos, cãibras, excesso de sudação, salivação e secreção gástrica, aumento 

da motilidade gastrointestinal e uterina e bradicardia, podendo originar em caso 

extremo morte por falência respiratória [Omaye, 2004]. 

8.2.2. Teores de insecticidas organofosforados em azeitonas e azeites 

Os pesticidas organofosforados são usados fundamentalmente como 

insecticidas, embora sejam usados também como nematocidas, fungicidas e herbicidas. 

Em Portugal, foram vendidos em 2003 cerca de meia tonelada de insecticidas, das quais 

62,5% correspondem a organofosforados [Vieira, 2005]. De entre as trinta substâncias 

activas incluídas nos insecticidas organofosforados, apenas dezanove podem ser 

usadas na oliveira para combate de pragas [DL 233/2006 de 29.11]. 

As pragas mais frequentes nos olivais portugueses são o algodão da oliveira 

(Euphyllura olivina Costa), o barrador (Hyteropterum grylloides F.), a cochonilha preta 

(Saissetia oleae Olivie.), a escama da oliveira (Aspidiotus hederae Vallot.), a traça da 

oliveira (Pays oleae Bern.) e a mosca da azeitona (Dacus oleae Gmel.) [Chaves, 1992]. Da 

sua acção resultam danos que podem ser de acentuada gravidade para as plantas e os 

frutos, o que conduz não só a consideráveis perdas de produção mas também a um 

decréscimo da qualidade dos produtos obtidos (azeitonas e azeite). Assim, dependendo 
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da intensidade do ataque e da relação benefício/custo, a aplicação de insecticidas parece 

tratar-se de uma das práticas agrícolas mais eficazes. 

Se a utilização de insecticidas nos olivais corresponde, actualmente, a um facto 

irrefutável, as consequências daí resultantes, em especial o tipo e a quantidade de 

resíduos, porventura presentes nos produtos finais, estão ainda, em muitos casos, por 

esclarecer. Na literatura científica são bastante escassas as referências relativas à 

presença de resíduos de insecticidas organofosforados em azeitonas e azeites, 

especialmente no que se refere a Portugal. 

Os dados mais importantes publicados nesta área, até ao final da década de 80, 

foram reunidos no artigo de revisão de Farris et al. [1992]. Alguns dos trabalhos revistos 

merecem particular consideração. Assim, foram relatados, em Portugal, teores de 

0,90 µg/g de diazinão, de 0,03 µg/g de dimetoato, de 0,30 µg/g de metidatião e de 

0,29 µg/g de paratião em azeitonas sujeitas às boas práticas de fabrico [Ferreira e 

Tainha, 1983]. Em Espanha, foram mencionados em azeitonas, colhidas após o intervalo 

de segurança, teores de 0,02 µg/g de dimetoato e de 0,14 µg/g de triclorfão, por Albi et 

al. [1970] e Albi e Navas [1985], respectivamente. Na Turquia foram mencionados 

teores de 0,97 µg/g de fentião em azeitonas colhidas 35 dias após aplicação do pesticida 

[FAO/WHO, 1978]. Em Itália foram descritos teores de 2,75 µg/g de clorpirifos [Lanza et 

al., 1986].  

No que se refere ao azeite obtido a partir de azeitonas sujeitas às mesmas 

condições culturais e de análise, apenas no estudo de Ferreira e Tainha [1983, citados 

por Farris et al. 1992] realizado em Portugal se descrevem resíduos de pesticidas, 

nomeadamente de diazinão (4,90 µg/g), de metidatião (1,60 µg/g) e de paratião 

(0,70 µg/g). 

Um outro interessante trabalho publicado nesta área é o de Lentza-Rizos [1994], 

que monitorizou os resíduos de insecticidas organofosforados em 10 amostras de 

azeitonas, colhidas após o intervalo de segurança, em 30 amostras de azeite virgem 

obtido no comércio e em 115 amostras de azeite virgem obtido directamente nos 

produtores. Os resíduos encontrados nas azeitonas foram o fentião (0,01 - 0,15 µg/g) e o 

dimetoato (0,005 - 0,07 µg/g). Em 13 das amostras de azeite virgem comercial não foram 
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detectados resíduos de pesticidas; em 15 amostras foram registados teores entre 0,01 e 

0,06 µg/g de fentião e em 2 amostras foram encontrados teores médios de 0,03 µg/g de 

clorpirifos.  

No que se refere ao azeite virgem dos produtores, 59 das amostras não 

apresentavam resíduos; 53 amostras continham resíduos de fentião, das quais 46 com 

teores entre 0,01 e 1 µg/g e 7 com teores superiores a 1 µg/g; uma amostra apresentava 

clorpirifos (0,26 µg/g); uma metil-paratião (0,01 µg/g) e outra etil-paratião (0,05 µg/g). 

Os valores apresentados eram geralmente inferiores aos LMR estabelecidos por 

legislação (0,5 µg/g para o dimetoato e clorpirifos e 0,2 µg/g para o metil-paratião e  

etil-paratião). A única excepção foi o fentião (7 amostras com teores superiores a 

1 µg/g). 

Posteriormente, o mesmo autor, num trabalho de revisão sobre a persistência de 

resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites, cita os resultados obtidos por outro 

grupo de investigação espanhol no qual o fentião (2,15 µg/g), o malatião (1,89 µg/g) e o 

metidatião (0,76 µg/g) foram registados em azeitonas colhidas após o intervalo de 

segurança [Autor desconhecido 1992 citado por Lentza-Rizos, 1999].  

Cabras et al. [1997] determinaram outros resíduos de insecticidas 

organofosforados em azeitonas designadamente metil-azinfos (0,69 µg/g), diazinão 

(0,35 µg/g), dimetoato (0,17 µg/g), metidatião (1,28 µg/g), metil-paratião (0,19 µg/g) e 

quinalfos (0,20 µg/g). Os teores destes compostos em amostras de azeite, obtidas a 

partir de azeitonas da mesma cultivar e nas mesmas condições analíticas, foram 

superiores aos registados nas azeitonas, com excepção do dimetoato que não foi 

detectado. Detectaram 1,62 µg/g de metil-azinfos; 1,95 µg/g de diazinão; 3,37 µg/g de 

metidatião; 1,3 µg/g de metil-paratião e 0,80 µg/g de quinalfos. 

Um estudo, realizado ao longo de três anos, em amostras de azeite obtidas a 

partir de olivais gregos convencionais e olivais convertidos à agricultura biológica 

determinou os teores de fentião e de dimetoato. Os resíduos de fentião variaram em 

média entre 0,122 e 0,170 µg/g nos olivais convencionais e entre 0,004 e 0,022 µg/g nos 

olivais biológicos. Os teores médios de dimetoato variaram, respectivamente, entre 

0,022 e 0,027 µg/g e entre 0,001 e 0,009 µg/g [Tsatsaki et al., 2003]. Em qualquer dos 



Parte II – Segurança de azeites e azeitonas 

178 

casos não foram ultrapassados os LMR estipulados por legislação que, de acordo com a 

FAO/WHO, são de 1 µg/g e 0,5 µg/g para o fentião e para o dimetoato, 

respectivamente. Os resultados obtidos permitiram, ainda, concluir que nos olivais 

convencionais os teores de resíduos permaneceram constantes ao longo dos três anos, 

enquanto que nos olivais convertidos à agricultura biológica decresceram 84% para o 

fentião e 90% para o dimetoato [Tsatsaki et al., 2003]. 

Um outro estudo de três anos, foi realizado na Grécia, por Botitsi et al. [2004], 

referente à determinação de fentião e seus metabolitos em 48 amostras de azeite 

virgem, fornecidas por produtores. Verificou-se que entre 1999 e 2002 todas as 

amostras apresentavam resíduos de fentião e seus metabolitos (54% teores de 0,10 µg/g 

e 38% teores entre 0,10 e 0,35 µg/g). No 2º ano de recolha (2000-2001) 28% das amostras 

não apresentavam resíduos de fentião e seus metabolitos, enquanto 67% das amostras 

continham teores entre 0,02 e 0,07 µg/g. No último ano de recolha (2001-2002) os teores 

de resíduos de fentião e metabolitos aumentaram em todas as amostras; 25% das 

amostras continham teores entre 0,1 e 0,2 µg/g e 50% continham teores entre 0,2 e 

1,0 µg/g. Todos os valores determinados foram inferiores ao LMR legalmente 

estabelecido. 

Ballesteros et al. [2006] analisaram 15 amostras de azeite virgem fornecido por 

produtores da Andaluzia, tendo registado a presença de dimetoato (teor médio de 

0,001 µg/g, em 2 amostras), de metil-clorpirifos (teor médio de 0,01 µg/g, em 4 

amostras) e de clorpirifos (teor médio de 0,003 µg/g, em 8 amostras). Todos os valores 

descritos foram inferiores ao LMR legalmente estabelecido.  

Sánchez et al. [2006] detectaram resíduos de fosmete em apenas uma de 25 

amostras de azeite virgem analisadas; o teor obtido foi de 0,015 µg/g, valor inferior ao 

LMR estipulado (2 µg/g). 

Os resultados muito díspares obtidos nos trabalhos citados são consequência, 

obviamente, das condições em que as amostras foram obtidas, nomeadamente do tipo e 

do número de tratamentos efectuados, do tipo de substâncias analisadas e 

metodologias analíticas usadas para a determinação. 



CAPÍTULO 8 - Pesticidas 

179 

Além dos resíduos de insecticidas organofosforados, outros compostos, como os 

metabolitos de degradação formados nas plantas e animais tratados, podem apresentar 

propriedades tóxicas. A identificação e quantificação dos metabolitos formados 

constituem uma fase essencial na avaliação das propriedades toxicológicas dos 

pesticidas. O estudo do metabolismo dos pesticidas, contudo, é bastante complexo e, 

em muitos casos, dada a grande quantidade de metabolitos formados, torna-se difícil 

identificar completamente todos os produtos presentes. Na generalidade dos casos, é 

marcada radioactivamente uma molécula numa ou várias posições, e avalia-se, ao fim 

de um período de tempo, a percentagem de radioactividade existente e a que é 

libertada na forma de CO2. Com base no tipo de produtos formados pode deduzir-se a 

natureza das principais reacções envolvidas (hidrólises, oxidações, reduções, etc.), o 

que permite elaborar esquemas gerais de metabolização [Ramos, 1980].  

Contudo, se as vias metabólicas dos pesticidas são relativamente conhecidas nas 

plantas e nos animais, as referências na literatura quanto ao teor efectivo de cada um 

dos metabolitos (tóxicos e não tóxicos) e quanto às metodologias usadas para a sua 

quantificação são escassas. Neste trabalho apresentar-se-á, com detalhe, mais adiante, 

os esquemas de metabolização de alguns insecticidas organofosforados e as principais 

metodologias descritas para a quantificação dos resíduos de pesticidas e dos seus 

metabolitos. 
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9.1. Introdução 

A análise de resíduos de pesticidas constitui actualmente uma das áreas mais 

aliciantes e complexas da química analítica. A necessidade de isolar, identificar e 

quantificar uma grande variedade de substâncias estruturalmente diferentes, 

associadas a um amplo número de produtos agrícolas ou alimentos em geral, em níveis 

de concentração da ordem do picograma e femtograma, constitui um desafio aliciante 

que requer um grande domínio de metodologias analíticas sofisticadas. Aliada a esta 

necessidade existe um conjunto de aspectos, como a verificação do cumprimento da 

legislação nacional e internacional vigente, a detecção de actos deliberados de 

contaminação de alimentos, a defesa e protecção ambiental, o fornecimento de dados 

para a avaliação de risco, o estabelecimento de intervalos de segurança e limites 

máximos de resíduos, o registo ou pré-registo de pesticidas, e ainda estudos científicos 

(p. ex. avaliação dos efeitos endócrinos dos resíduos dos pesticidas no organismo), que 

estimulam o contínuo desenvolvimento de metodologias analíticas nesta área. 
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Neste contexto, facilmente se compreende que seja bastante largo o leque de 

metodologias analíticas propostas para a determinação de resíduos de pesticidas, 

embora com um predomínio acentuado das técnicas cromatográficas. De forma 

sumária, estas metodologias podem ser agrupadas em duas categorias: a primeira 

inclui os métodos que detectam simultaneamente uma ampla gama de pesticidas de 

diferentes classes (alguns até 300 pesticidas), geralmente designados por “métodos 

multiresíduos”; a segunda engloba os métodos que se aplicam apenas a pesticidas da 

mesma classe ou, no limite, a uma única substância, geralmente designados por 

“métodos selectivos”. 

Em qualquer caso, a obtenção de bons resultados analíticos implica 

necessariamente o correcto cumprimento das seguintes etapas do processo analítico: 

♦ amostragem (colheita, transporte e conservação) 

♦ preparação das amostras: 

homogeneização 

extracção 

purificação 

concentração 

♦ análise (quantificação e confirmação) 

♦ processamento de dados 

 

Cada etapa do processo analítico deve ser optimizada no sentido de se obter um 

método que garanta: I) boa precisão, II) elevada sensibilidade (baixos limites de 

detecção), III) suficiente selectividade, IV) rapidez, V) facilidade de aplicação, VI) baixo 

custo, VII) automatismo e VIII) baixa toxicidade (para o ambiente e para o operador). 

Porém, como facilmente se compreende, algumas destas características são opostas 

entre si, pelo que dificilmente se consegue um método que satisfaça simultaneamente 

todos os requisitos atrás enunciados. Por isso, torna-se necessário encontrar um 
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compromisso entre o óptimo e o possível, de forma a satisfazer as necessidades 

analíticas de cada caso concreto. 

Fundamentalmente, as metodologias analíticas para a determinação de resíduos 

de pesticidas são consideradas aceitáveis, como é sublinhado por vários autores e pelas 

recomendações da UE, quando se obtêm taxas de recuperação entre 70% e 110% (para 

um mínimo de 3 níveis de concentração), coeficientes de variação inferiores a 25% para 

avaliação da precisão (para um mínimo de 5 réplicas) e limites de detecção entre 10 e 

100 ng/g (dependendo do pesticida, da matriz e de uma série de outros factores) 

[Barceló e Lawrence, 1992; Lehotay, 2000; SANCO/10232/2006].  

Neste contexto, segue-se uma abordagem geral das diferentes etapas do 

processo analítico de determinação de resíduos de pesticidas em alimentos, com 

especial atenção para as metodologias usadas na análise de resíduos de pesticidas 

organofosforados em azeitonas e azeites. 

9.2. Amostragem  

A planificação da amostragem (recolha, transporte e conservação), embora 

muitas vezes relegada a um segundo plano pelos analistas, é uma etapa fundamental 

para a avaliação do teor real de resíduos de pesticidas de uma matriz.  

A planificação das amostragens deve obedecer a uma série de requisitos legais 

que dependem, obviamente, da natureza química da(s) substância(s) a analisar e do 

alimento em causa. Na análise de resíduos de pesticidas, a amostragem deve atender 

ao estipulado na Directiva 2002/63/CE. De uma forma geral, a colheita deve ser 

representativa, isto é, deve conduzir à obtenção de amostras em que os parâmetros a 

analisar possuem o mesmo teor que o sistema em estudo. Além disso, a colheita para 

ser válida, deve fornecer amostras em que os parâmetros a analisar apresentem a 

mesma variação espacial e temporal observada no sistema em estudo. Para tal devem 

ser definidas para as colheitas as quantidades, as frequências, as metodologias e os 

procedimentos adequados (p. ex. recolha aleatória de 10 frutos por árvore).  
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Os recipientes de colheita e transporte das amostras devem ser adequados, de 

modo a minimizar a decomposição microbiológica, a degradação química e 

fotoquímica e a cedência de substâncias. São habitualmente utilizados entre outros, 

recipientes de vidro escuro, recipientes de polietileno e malas térmicas. 

Idealmente, após a recolha e o transporte da amostra, deve proceder-se de 

imediato à análise da mesma. Porém, por circunstâncias várias, como o elevado 

número de amostras a analisar e a indisponibilidade de equipamento nos laboratórios, 

é frequente a conservação das amostras, por congelamento. 

Normalmente, efectua-se o congelamento das amostras a -18 °C, sendo esta 

temperatura adequada para a conservação a curto/médio prazo. Para períodos de 

conservação muito longos são recomendadas temperaturas mais baixas, entre -40 e  

-70 °C. O processo de congelamento deve ser rápido, de modo a evitar a cristalização 

intercelular. Este fenómeno pode conduzir a perdas de substâncias, pois no 

descongelamento os cristais não são facilmente absorvidos pelos constituintes celulares. 

A alternativa ao congelamento é a refrigeração das amostras com azoto líquido e 

conservação em ausência de luz [Botsoglou e Dimitrios, 2001]. 

Há investigadores que optam pela congelação após extracção da amostra, 

minimizando assim as perdas de resíduos [Van Middelem, 1963 citado por Lino, 1994]. 

No entanto, alguns resíduos de pesticidas organofosforados acabam por sofrer 

degradação quando mantidos no extracto durante demasiado tempo, mesmo em 

câmara frigorífica [Lino, 1994].  

O período de conservação, em qualquer dos casos, deve ser reduzido ao mínimo 

possível [SANCO/10232/2006]. 

9.3. Preparação da amostra 

9.3.1. Homogeneização e quantidade de amostra  

Independentemente do processo extractivo usado, é indispensável uma etapa 

prévia de homogeneização, que tem como objectivo fundamental a uniformização da 
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amostra recolhida. Idealmente, a homogeneização de amostras sólidas deve ser 

processada com as mesmas congeladas, o que facilita a homogeneização e, por outro 

lado, diminui a possibilidade de perdas de resíduos de pesticidas [Lehotay, 2000]. 

Algumas opções preconizadas para homogeneização de amostras sólidas são a adição 

de gelo seco que simultaneamente actua como agente dispersante [Bunch et al., 1995], o 

uso de instrumentos de homogeneização refrigerados ou a aplicação de azoto líquido 

[Obenhauf et al., 1991].  

Na etapa de homogeneização tem ainda de considerar-se a quantidade de 

amostra, que é função do processo extractivo usado. Há que atender igualmente à sua 

adequação ao homogeneizador, de modo a obter um número suficiente de réplicas 

para análise. 

A redução da quantidade de amostra no processo extractivo é a forma mais 

simples de incrementar a eficácia de um método. Deste modo, reduz-se a quantidade 

de solvente, bem como o tempo e o material usados. Os processos extractivos, 

geralmente aplicados em alimentos sólidos, utilizam quantidades não superiores a 

100 g de amostra [Lehotay, 2000]. A quantidade de amostra, contudo, pode ser muito 

inferior a esta (p. ex. 10 g), desde que seja representativa e permita obter um adequado 

limite de detecção [Lehotay e Maštovská, 2005]. 

9.3.2. Processos de extracção  

A extracção de resíduos de pesticidas organofosforados de azeitonas e azeites (e 

dos alimentos em geral) é uma das etapas mais críticas do processo analítico. Tal facto 

é perfeitamente compreensível atendendo à diversidade de factores que condicionam o 

processo extractivo: 

♦ a complexidade da matriz; 

♦ os baixos teores em que se encontram habitualmente 

presentes; 

♦ a presença de elevadas quantidades de substâncias com 

carácter lipídico, às quais algumas substâncias de interesse 
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se encontram ligadas e que se apresentam como interferentes 

nos processos de determinação propriamente ditos; 

♦ a necessidade de se analisarem resíduos de pesticidas 

organofosforados e respectivos metabolitos, pertencentes a 

classes químicas muito diferentes. 

Os processos de extracção, normalmente usados na separação de resíduos de 

pesticidas organofosforados em alimentos, envolvem o uso de solventes orgânicos ou 

de técnicas como a dispersão da matriz em fase sólida, a extracção sorptiva, a extracção 

com fluídos supercríticos, a extracção assistida por microondas e a extracção líquida 

por pressurização. 

9.3.2.1. Extracção com solventes orgânicos 

A escolha do(s) solvente(s) determina, geralmente, a selectividade do processo 

extractivo [Lehotay e Maštovská, 2005]. A adopção de um único solvente ou de uma 

mistura de solventes a usar no processo de extracção não é, contudo, uma matéria 

consensual entre a comunidade científica. Porém, regra geral, as características químicas 

dos solventes servem como linhas orientadoras aos analistas químicos, permitindo-lhes 

combinar as diferentes etapas do processo analítico.  

Na Tabela 9.1. apresentam-se, por ordem decrescente de polaridade, os solventes 

geralmente usados nos processos de extracção. O ponto de ebulição permite avaliar a 

facilidade de evaporação do solvente, importante, p. ex., aquando da etapa de 

concentração. A viscosidade e o volume de expansão são indicadores do seu potencial 

de utilização como solventes para as técnicas de cromatografia líquida ou cromatografia 

gasosa, respectivamente. A densidade indica se o solvente formará parte da fase 

superior ou inferior num processo de partição líquido-líquido. A solubilidade em água 

indica a facilidade da partição líquido-líquido e é ainda indicadora da polaridade do 

solvente [Barceló e Lawrence, 1992; Fong et al., 1999; Krynitsky e Lehotay, 2002].  

Adicionalmente, outros factores como o custo, a toxicidade e o perigo que os 

solventes constituem para o meio ambiente e para os operadores, deverão ser 

considerados na selecção do(s) solvente(s) a usar nos processos de extracção.  
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TABELA 9 .1 .  
Propriedades de alguns solventes usados na extracção de pesticidas a 20-25°C 
(Adaptado de Lehotay e Maštovská, 2005; Lino, 1994).   

Solvente Índice de 
polaridade 

Solubilidade 
em água  
(%, p/p) 

Densidade 
(g/ ml) 

Viscosidade 
(mNs/m2) 

Volume de 
expansãoa 

Ponto de 
ebulição 

(°C) 

Água 10,2 - 0,998 1,00 1416 100,0 

Acetonitrilo   5,8 100 0,786 0,37   488   81,6 

Etanol   5,2 100 0,789 1,20   438   78,4 

Acetona   5,1 100 0,791 0,32   348   56,2 

Metanol   5,1 100 0,792 0,60   632   64,6 

Acetato de 
etilo 

  4,4        8,7 0,902 0,45   261   77,2 

Clorofórmio 4,1         0,07 1,89 - - 61,2 

Isopropanol   3,9 100 0,785 1,76   334   82,4 

Diclorometano   3,1        1,6 1,330 0,44   399   40,7 

Éter etílico   2,8        6,9 0,713 0,24   246   34,6 

Tolueno   2,4            0,052 0,866 0,52   240 110,8 

Ciclohexano   0,2             0,006 0,786 0,98   268   80,7 

Isooctano   0,1            0,002 0,692 0,50   155   99,0 

n-hexano   0,0           0,014 0,660 0,32   196   69,0 
a)  À temperatura de 250 °C e pressão de 10 psi. 

 
De entre os solventes possíveis para a extracção de pesticidas organofosforados, 

o acetonitrilo, o acetato de etilo e a acetona são os mais usados, dado os elevados 

rendimentos que possibilitam. No entanto, em termos práticos, cada um dos solventes 

apresenta vantagens e desvantagens [Lino, 1994; Juan et al., 2003; Lehotay e Maštovská, 

2005]. 

O acetonitrilo apresenta como principal vantagem o facto de não solubilizar 

tanto os compostos lipídicos, as proteínas, os hidratos de carbono ou os pigmentos da 

matriz como os outros solventes. Entre as suas desvantagens salientam-se a 

morosidade de evaporação, a elevada toxicidade, o elevado custo e a 

incompatibilidade com alguns detectores (p. ex. detectores azoto-fósforo). 

O acetato de etilo, apesar de ser muito selectivo para alimentos com teores de 

lípidos inferiores a 2%, ainda solubiliza muitas substâncias com carácter lipídico, que 

por natureza apresentam baixa volatilidade e têm um mau comportamento 

cromatográfico, em especial nos cromatógrafos gasosos. Este solvente é usado 
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frequentemente em combinação com substâncias desidratantes (p. ex. sulfato de sódio 

anidro).  

A acetona é o menos selectivo dos três solventes, sendo normalmente usada em 

combinação com solventes não polares (p. ex. diclorometano ou éter de petróleo). No 

entanto, apesar do referido inconveniente, é o solvente mais usado na extracção, 

devido ao baixo custo, à facilidade de evaporação e de filtração, à alta eficiência e à 

baixa toxicidade [Lino, 1994; Juan et al., 2003; Lehotay e Maštovská, 2005]. 

Na maioria dos casos, a determinação de resíduos de pesticidas 

organofosforados não é possível sem o recurso à purificação dos extractos, após a 

extracção com solventes orgânicos. Alguns investigadores, contudo, utilizam apenas a 

extracção com solventes orgânicos, seguida de análise cromatográfica. Foram usados 

processos deste tipo por Cabras et al. [1993] para a extracção de resíduos de fentião e 

metabolitos em azeitonas, utilizando como solvente extractor o clorofórmio e por 

Boletti e Zanchi [2000] e Dugo et al. [2005] para a monitorização de resíduos de 

pesticidas organofosforados em azeites, usando como solventes extractores o metanol e 

o acetonitrilo, respectivamente. 

Os processos de extracção com solventes orgânicos proporciona bons 

resultados, embora seja laborioso e moroso, pois exige a mistura manual ou mecânica 

(p. ex. misturadores, aparelhos de ultra-sons) da amostra com o solvente e uma etapa 

subsequente de purificação e/ou de concentração do extracto, antes da análise 

cromatográfica. Além disso, utilizam elevados volumes de solvente(s) o que eleva os 

custos de análise e os tornam pouco recomendáveis do ponto de vista ambiental 

[Torres et al., 1996; Juan et al., 2003]. 

9.3.2.2. Dispersão da matriz em fase sólida  

Na década de 90, Barker e colaboradores [Long et al., 1990] introduziram uma 

nova técnica de extracção, que designaram por dispersão da matriz em fase sólida 

(MSPD). Inicialmente, a técnica foi aplicada para extracção de resíduos de drogas 

veterinárias em alimentos. Porém, a elevada eficácia deste processo extractivo levou, 

rapidamente, à sua adopção na determinação de resíduos de pesticidas de diferentes 



CAPÍTULO 9 - Resíduos de pesticidas e seus metabolitos - metodologias analíticas 

195 

classes químicas, nas mais variadas matrizes [Barker, 2000 a, b; Kristenson et al., 2006, 

Barker, 2007, Pico et al., 2007].  

A técnica de MSPD consiste basicamente na homogeneização da amostra com 

uma substância adsorvente (dispersante), seguida de transferência da mistura obtida 

para uma coluna (onde é empacotada cuidadosamente) e subsequente eluição das 

substâncias em estudo com um eluente apropriado ou mistura de eluentes, como 

acetonitrilo, n-hexano, acetato de etilo ou diclorometano. O dispersante actua não só 

como adsorvente, mas também como abrasivo, permitindo romper a estrutura física da 

amostra, o que facilita a libertação das substâncias de interesse [Barker, 2000 a, b].  

Na extracção de resíduos de pesticidas organofosforados em matrizes 

alimentares têm sido usados diferentes adsorventes, com as mais variadas 

propriedades (apolares, polares e de troca aniónica). Shenck et al. [1995] usaram 

octadecilsilano (C18) como adsorvente em amostras de leite. Torres et al. [1996, 1997] 

usaram o mesmo adsorvente em frutas e vegetais e Fernández et al. [2002] em mel. O 

Florisil® foi utilizado por Dórea et al. [1999] em maracujá e por Albero et al. [2003] em 

sumos de fruta. Niessner et al. [1999] utilizaram gel de sílica e poliestireno-

divinilbenzeno (PS-DVB) em amostras de frutos, vegetais, óleos alimentares e azeite. 

Perret et al. [2002], Xiaozhong et al. [2004] e Chu et al. [2005] usaram terra de 

diatomáceas em sumos de fruta. Ferrer et al. [2005] usaram com sucesso o 

aminopropilsilano (SiCH3NH2) como adsorvente para extracção simultânea de vários 

resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites.  

Este processo de extracção apresenta uma série de vantagens em relação à 

“clássica” extracção com solventes orgânicos, nomeadamente a utilização de reduzidas 

quantidades de amostra e de solventes, o baixo custo, o facto de permitir a extracção e 

purificação numa só etapa e a fácil automatização. A desvantagem deste processo 

advém da reduzida quantidade de amostra (cerca de 1 g) requerida para extracção, a 

qual pode não ser representativa da amostra total, o que consequentemente invalida a 

quantificação [Torres et al., 1996; Lehotay e Maštovská, 2005].  
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Este processo de extracção foi alvo de estudo e de optimização no decurso dos trabalhos 

experimentais desta dissertação. Foram avaliados diferentes adsorventes e solventes para a 

extracção de resíduos de pesticidas, nomeadamente de fentião e de fosmete, e dos respectivos 

metabolitos em azeitonas e azeite. A explicação detalhada do trabalho executado bem como os 

resultados obtidos na validação das metodologias desenvolvidas estão descritos nos capítulos 13 

e 14. 

9.3.2.3. Extracção sorptiva  

A extracção sorptiva corresponde a um fenómeno de equilíbrio, em que o 

processo é controlado pelo coeficiente de partilha das substâncias entre a fase 

polimérica (fibra de sílica fundida coberta com uma fase estacionária e adaptada numa 

seringa) e as substâncias presentes na matriz. Este processo integra, actualmente, entre 

outras técnicas, a microextracção em fase sólida (SPME) e a extracção sorptiva em barra 

de agitação (SBSE) [Almeida et al., 2004].  

A microextração em fase sólida foi desenvolvida por Pawliszyn e colaboradores 

a partir de 1989, sendo aplicada desde então na extracção de diversos grupos de 

substâncias voláteis e semi-voláteis em matrizes como água, ar, solo e mais 

recentemente em alimentos líquidos. Este processo ocorre, basicamente, em duas 

etapas: na primeira etapa, a fibra é colocada em contacto directo com a amostra 

(extracção em imersão) ou, para compostos mais voláteis, no espaço gasoso 

imediatamente acima da mesma (extracção em "headspace"), sob determinadas 

condições de temperatura e meio (alcalino ou ácido) durante um certo período de 

tempo. Em seguida, a fibra é introduzida, por um período curto de tempo, 

directamente no injector de um cromatógrafo gasoso, onde as substâncias são 

termicamente libertadas e analisadas [Beltran et al., 2000; Kataoka et al., 2000].  

De entre os factores que condicionam a eficácia extractiva deste processo 

(volume de amostra, tempo de extracção, velocidade de agitação da amostra, 

temperatura aplicada, força iónica, pH da matriz) destaca-se a selecção adequada do 

tipo de fibra para o(s) composto(s) com interesse analítico.  
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Tsoutsi et al. [2004] estudaram a aplicação de quatro tipo de fibras - 

polidimetilsiloxano (PDMS), poliacrilato (PA), polidimetilsiloxano-divinilbenzeno 

(PDMS-DVB) e carbowax-polidimetilsiloxano (CAR-PDMS) - na extracção de resíduos 

de insecticidas organofosforados de azeites. Os resultados permitiram concluir que a 

fibra PDMS (100 µm) constitui a melhor opção para este tipo de matriz e substâncias. 

Este mesmo grupo de investigadores alargou recentemente o leque de substâncias 

estudadas a metabolitos de insecticidas organofosforados, usando o mesmo tipo de 

fibra [Tsoutsi et al., 2006]. A fibra PDMS foi também usada para avaliar os resíduos de 

pesticidas organofosforados em amostras de sumos de fruta [Simplício e Vila Boas, 

1999], de leite [Cardeal e Paes, 2006] e de mel [Blasco et al., 2004; Campillo et al., 2006]. 

A fibra de PA, com maior afinidade para substâncias polares, foi usada por Fernández 

et al. [2001] para determinação de resíduos de pesticidas organofosforados em mel. A 

fibra PDMS-DVB foi usada para a extracção de resíduos de pesticidas 

organofosforados em sumos de fruta [Cai et al., 2006]. 

A extracção em barra de agitação, inicialmente proposta por Pat Sandra e 

colaboradores [Baltussen et al., 1999], rege-se pelos mesmos princípios da 

microextracção em fase sólida, baseando-se na utilização, em substituição da fibra, de 

uma barra magnética envolta numa fase polimérica (p. ex. PDMS) imersa na amostra 

em agitação [Almeida et al., 2004]. Blasco et al. [2004] compararam esta técnica com a 

microextracção, na determinação de resíduos de pesticidas organofosforados em mel, 

tendo concluído tratar-se de um processo com elevadas potencialidades, sobretudo 

para as substâncias mais polares. 

Estes processos de extracção apresentam uma série de vantagens, entre as quais 

se destaca a simplicidade da amostragem, a não utilização de solventes orgânicos, os 

baixos limites de detecção e a fácil automatização. Porém, não permitem, geralmente, a 

obtenção de bons índices de recuperação, devido a acentuados e, por vezes, 

imprevisíveis efeitos de matriz. Além disso, a sua aplicação limita-se a alimentos no 

estado líquido [Kataoka et al., 2000; Lehotay e Maštovská, 2005]. 
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9.3.2.4. Extracção com fluídos supercríticos 

A extracção com fluídos supercríticos (SFE) foi introduzida no final da década 

de 80, como uma alternativa aos processos convencionais de extracção. 

Neste processo é usado um fluído (p. ex. dióxido de carbono, amónia, óxido 

nitroso ou pentano) em condições de temperatura e pressão supercríticas, para a 

extracção das substâncias da amostra. Estes fluídos em condições supercríticas 

comportam-se como líquidos, o que permite a dissolução das substâncias, mantendo, 

porém, a capacidade de difusão e transporte própria dos gases, o que aumenta a 

eficiência de extracção [Bøwadt e Hawthorne, 1995; Fong et al., 1999]. 

Não obstante a selectividade e versatilidade de extracção conseguidas com o 

dióxido de carbono (o fluído mais usado pelo seu elevado poder de difusão) é frequente 

a utilização de co-solventes (p. ex. acetonitrilo, metanol, água, acetona) de forma a 

possibilitar a extracção de substâncias mais polares. Ocasionalmente, pode ser 

aconselhada a utilização de substâncias desidratantes (p. ex. Hydromatrix®, sulfato de 

magnésio, sulfato de sódio), com o objectivo de controlar o teor de água da amostra e, 

assim, evitar a formação de gelo no restrictor do extractor supercrítico, aquando da 

extracção. O uso de substâncias dispersantes, como a alumina e o Florisil®, com 

capacidade para reter interferentes diversos, pode também ser aconselhado [Bøwadt e 

Hawthorne, 1995; Lehotay, 1997; Fong et al., 1999; Krynitsky e Lehotay, 2002; Poustka et 

al., 2003]. 

Este processo é frequentemente aplicado na extracção simultânea de vários 

resíduos de pesticidas. A título de exemplo foi usado por Valverde-García et al. [1996] 

em vegetais e por Rissato et al. [2004; 2005] em frutas e mel. Na extracção de resíduos de 

pesticidas organofosforados foi aplicado em laranjas [Tena et al., 1997], em farinha [Kim 

et al., 1998] e em trigo e milho [Norman e Paton, 2001].  

A SFE é um processo de fácil automatização e que evita o uso de solventes 

perigosos para o ambiente e reduz o tempo, o trabalho manual, o material e o espaço de 

laboratório requeridos para a extracção. Este processo apresenta, no entanto, alguns 

problemas, quando se pretende extrair substâncias de diferentes polaridades, devido à 

sua elevada selectividade. O uso de co-solventes, embora possa solucionar este 
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problema, pode aumentar a possibilidade de decomposição das substâncias, já que a 

temperatura crítica, em geral, aumenta significativamente. Outras desvantagens deste 

processo de extracção são o elevado custo dos aparelhos e a dificuldade de optimização 

das condições extractivas [Lino, 1994; Lehotay, 1997; Krynitsky e Lehotay, 2002].  

9.3.2.5. Extracção assistida por microondas 

A extracção assistida por microondas (MAE) tem sido, nos últimos anos, 

eficientemente aplicada na digestão de matrizes biológicas para análise inorgânica. A 

sua aplicação no campo dos resíduos de pesticidas organofosforados é bastante recente. 

Este processo utiliza, para extracção das substâncias de interesse, solventes com 

alta constante dieléctrica, capazes de absorver microondas. O aquecimento do solvente 

pela energia de microondas permite, face aos processos “clássicos”, a migração mais 

rápida das substâncias de interesse para o solvente aquando da sua mistura com a 

matriz.  

A aplicação de microondas pode ser feita em sistemas abertos (à pressão 

atmosférica) ou em sistemas fechados, que permitem o controlo de temperatura e 

pressão.  

O rendimento extractivo deste processo depende fundamentalmente da natureza 

do solvente, da temperatura, da intensidade da radiação (função da potência da 

aparelhagem usada), do tempo de extracção, do tipo de matriz e do teor de água da 

amostra. Este último factor é de elevada importância devido à capacidade da água 

absorver radiações microondas. 

Bouaid et al. [2000] utilizaram, com sucesso, a MAE para a determinação de 

resíduos de pesticidas organofosforados em laranjas. Foram também obtidos bons 

rendimentos extractivos com esta técnica por Diagne et al. [2002] e Yang et al. [2005] na 

análise de resíduos de pesticidas organofosforados em feijão e vegetais, 

respectivamente. 

Apesar do diminuto volume de solvente utilizado, da rapidez de execução, da 

facilidade de automatização e da migração selectiva das substâncias para o solvente 
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extractor, este processo tem como inconveniente a morosidade na optimização da 

extracção e a limitada gama de substâncias, de diferentes polaridades, capaz de extrair. 

Além disso, pode ocorrer a degradação dos resíduos de pesticidas devido às elevadas 

temperaturas e pressões muitas vezes atingidas. 

9.3.2.6. Extracção líquida por pressurização 

A extracção líquida por pressurização (PLE) também denominada por ASE 

(“Accelated solvent extraction”) faz parte do conjunto de processos desenvolvidos nos 

anos 90 com vista a diminuir o consumo de solventes orgânicos.  

Este processo consiste na mistura da amostra com um material inerte (p. ex. 

compostos desidratantes), seguida por uma extracção estática das substâncias de 

interesse com solventes, em condições de temperatura (50 a 200 °C) e pressão (500 a 

3000 psi) elevadas e durante períodos de tempo reduzidos (5 a 10 minutos) [Moreno et 

al., 2006]. 

A PLE tem sido aplicada na análise simultânea de vários resíduos de pesticidas 

em frutas e óleos [Adou et al., 2001; Blasco et al., 2005; Moreno et al., 2006]. 

Este processo de extracção, à semelhança do MAE, permite o uso de menores 

volumes de solventes. No entanto, estes solventes sob condições de temperatura e 

pressão elevadas podem causar degradação dos resíduos de pesticidas e 

consequentemente invalidar a quantificação [Lehotay e Shenck, 2000].  

9.3.3. Processos de purificação  

Idealmente, os processos de extracção devem permitir a obtenção de extractos 

isentos de interferentes, na detecção e quantificação analítica, e apresentar bons níveis 

de recuperação das substâncias de interesse, neste caso dos resíduos de pesticidas. As 

exigências do processo extractivo são significativamente inferiores quando se usam 

detectores muito selectivos (p. ex. MS-MS) ou quando são usadas para análise matrizes 

alimentares “pouco complexas”. Mesmo nestes casos, porém, interessa considerar a 

robustez do sistema analítico. Mesmo que as substâncias co-extraídas da matriz não 

interferiram directamente na detecção, causam muitas vezes, indirectamente, efeitos de 
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supressão ou de aumento de sinal analítico (resposta) e podem conduzir a uma maior 

necessidade de manutenção dos aparelhos [Lehotay e Maštovská, 2005]. 

Pelos motivos referidos, é usual uma etapa de purificação dos extractos, antes 

da análise. No caso das amostras de azeitonas e azeites, a eliminação de substâncias co-

extraídas (compostos lipídicos e pigmentos, entre outros) envolvem processos 

baseados na partilha (líquido-líquido), na adsorção (sólido-líquido, dispersão), no 

tamanho molecular (cromatografia de crivo molecular) ou na solubilidade 

(precipitação) [Lentza-Rizos, 1999]. 

9.3.3.1. Partilha líquido-líquido  

As soluções obtidas no processo de extracção prévio, constituídas por uma 

mistura de acetonitrilo, acetona ou qualquer outro solvente (apresentados na Tabela 

9.1. do presente capítulo) e, possivelmente, quantidades residuais de água proveniente 

da amostra, são postas em contacto e agitadas (até ao equilíbrio) com um solvente ou 

uma mistura de solventes. Estes devem ser imiscíveis com os que apresentem 

selectividade para a(s) substância(s) de interesse [Lino, 1994; Fernandes, 2001]. As 

misturas mais frequentemente utilizadas para este efeito, na análise de resíduos de 

pesticidas organofosforados em azeitonas e azeites, são o n-hexano saturado com 

acetonitrilo, o acetonitrilo saturado com n-hexano, o éter de petróleo e o cloreto de 

metilo [Lentza-Rizos, 1999].  

A purificação com n-hexano saturado com acetonitrilo e acetonitrilo saturado 

com n-hexano, proposta por Lentza-Rizos e Avramides [1990] para a separação do 

fentião e seus metabolitos em azeites, foi aplicada por Lentza-Rizos [1994] e por Hiskia 

et al. [1998] na determinação de resíduos de pesticidas organofosforados, por Botitsi et 

al. [2004] na determinação de resíduos de fentião e por Tsatsaki et al. [2003] para a 

determinação de fentião e dimetoato em azeites. 

Cabras et al. [1997 a, b] usaram um sistema binário constituído por n-hexano-

acetonitrilo para separar resíduos de fentião (com maior afinidade para o acetonitrilo) e 

lípidos (com maior afinidade para o n-hexano) extraídos de azeitonas e azeites com 

clorofórmio.  
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Igualmente para a determinação de resíduos de fentião em azeites, Rotunno et 

al. [1997] utilizaram, após extracção com acetona, um sistema de purificação com éter 

de petróleo e cloreto de metilo, seguido de um sistema binário n-hexano-acetonitrilo e, 

por último, purificação por extracção em fase sólida. 

Neste tipo de processos, devido ao mau desempenho cromatográfico de alguns 

solventes (p. ex. baixo ponto de ebulição e incompatibilidade com alguns detectores) é 

usual a posterior transferência dos extractos para outros solventes mais apropriados, 

sendo a acetona o mais usado. 

O processo de partilha líquido/líquido, apesar de simples, apresenta como 

maiores inconvenientes os elevados volumes de solvente exigidos, bem como a 

morosidade na sua execução, resultante da impossibilidade da sua automatização [Juan 

et al., 2003; Krynitsky e Lehotay, 2002].  

Nos trabalhos apresentados nesta dissertação inclui-se a comparação da metodologia 

desenvolvida por Cabras e colaboradores [1993] para a determinação de fentião e metabolitos em 

azeitonas e azeites com outras técnicas extractivas desenvolvidas. 

9.3.3.2. Purificação por extracção em fase sólida 

A extracção em fase sólida (SPE) é um processo muito utilizado na purificação 

de resíduos de pesticidas. Neste tipo de processo é eluída uma solução de amostra, 

com auxílio de vácuo ou de pressão, através de um suporte sólido que retém as 

substâncias de interesse ou interferentes. As substâncias de interesse retidas são 

posteriormente recuperadas, por eluição com um volume apropriado de solvente (s). 

Há suportes sólidos comercialmente disponíveis nas mais variadas formas 

(coluna, cartucho, tubo, disco/membrana) e com propriedades adsorventes dos mais 

diversos tipos (polares, apolares, de troca catiónica, de troca aniónica, entre outros). 

Para a determinação de resíduos de pesticidas organofosforados em azeitonas e 

azeites está descrito o uso de diferentes tipos de colunas de SPE. Por exemplo, Albi e 

Navas [1985] e por Rotunno e Argenti [1997] usraram colunas de Florisil®. Molinarie et 

al. [1998] aplicaram colunas de alumina. Di Muccio et al. [1990] combinaram duas 

colunas: terra de diatomáceas (Extralut 3®) e C18, enquanto que Amvrazi e Albanis 
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[2006] utilizaram uma coluna de ENVI-Carb® e uma coluna de Diol. Gillespie et al. 

[1995] e Yagüe et al. [2005] utilizaram três colunas diferentes em série: terra de 

diatomáceas (Extralut 3® ou QE), C18 e alumina. Um processo similar foi usado por 

Rastrelli et al. [2002] com excepção da coluna de alumina que foi substituída por uma 

coluna de sílica. 

As principais vantagens deste processo relativamente ao de partilha líquido-

líquido são uma maior rapidez relacionada com a escolha de adsorventes apropriados, 

a redução do uso de solventes orgânicos, aos quais está normalmente associado um 

maior custo e toxicidade (para os operadores e para o ambiente) e a possibilidade de 

automatização [Fong et al., 1999; Krynitsky e Lehotay, 2002]. 

Não obstante as vantagens apresentadas pela SPE sobre os outros processos de 

purificação, o processo apresenta também algumas debilidades. Cita-se a possível 

presença de partículas sólidas nos extractos, o que pode alterar o fluxo de eluição, 

provocando uma acentuada variabilidade nos valores de recuperação obtidos [Barker, 

2000 a, b]. 

Recentemente, em 2003, foi introduzido por Lehotay e seus colaboradores um 

processo de preparação de amostra designado de QuEChERS, que representa a sigla 

em inglês para: quick (rápido), easy (fácil), cheap (económico), effective (eficiente), 

rugged (robusto) e safe (seguro). Este processo caracteriza-se pelo facto de os processos 

de extracção e purificação terem lugar em simultâneo. Para o efeito junta-se num 

mesmo tubo uma alíquota da amostra, um sólido com carácter desidratante (em regra, 

sulfato de magnésio- MgSO4), um sal (em regra, cloreto de sódio-NaCl) e uma 

quantidade adequada de solvente, acetonitrilo, seguindo-se uma agitação forte durante 

1 a 2 minutos. Segue-se uma 2ª etapa executada de forma similar, na qual o extracto 

obtido é sujeito à acção de substâncias sólidas com carácter adsorvente (p. ex. N-propil-

etilenodiamina-PSA, C18, SiCH3NH2). 

A filosofia subjacente ao desenvolvimento deste processo reside na tentativa de 

reunir numa só etapa as vantagens dos processos de extracção líquido/líquido com as 

vantagens dos processos de implementação mais recentes que fazem uso de fase 

sólidas como o SPE e o MSPD. Para além de permitir a obtenção de extractos com 
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menores níveis de interferentes, quando comparado com um processo de extracção 

convencional, o QuEChERS parece apresentar algumas vantagens em relação aos 

processos atrás referidos que fazem uso de fases estacionárias sólidas nomeadamente a 

redução do material usado (p. ex. colunas, sistemas de vácuo, frascos de recolha) e a 

redução do uso de solventes orgânicos (não necessita de activação prévia do 

adsorvente nem de eluição) [Anastassiades et al., 2003; Lehotay e Maštovská, 2005; 

Lehotay, 2005]. 

O método QuEChERS foi aplicado neste trabalho para a determinação de dimetoato e 

dos seus metabolitos em azeitonas e azeite, tendo sido feita pela 1ª vez a sua optimização para 

aplicação a matrizes de grande teor lipídico. A explicação detalhada bem como os resultados 

obtidos do método finalmente desenvolvido estão compilados no capítulo 12. 

9.3.3.3. Cromatografia de crivo molecular 

Na cromatografia de crivo molecular, também designada por cromatografia de 

permeação de gel (GPC), os componentes da amostra são separados através de uma 

coluna preenchida com hidrogel (p. ex. Sephadex, Bio-Gel, Sepharcryl, Envirogel) que 

forma uma rede de diferentes diâmetros que retém as moléculas em função do seu 

tamanho e configuração. As moléculas com menor massa molecular (mais pequenas) 

difundem-se pelos poros do gel e eluem muito mais lentamente do que as maiores, as 

quais, incapazes de penetrar nos referidos poros, fazem um percurso mais rectilíneo. A 

eluição é habitualmente efectuada com diclorometano, acetato de etilo ou ciclohexano 

[Tekel' e Hatrík, 1996]. 

Como a maioria dos pesticidas apresenta massa molecular da mesma ordem de 

grandeza a utilização da GPC, em modo preparativo, possibilita, quase sempre, a 

obtenção de uma única fracção contendo a totalidade dos pesticidas, o que permite, de 

um modo fácil, a sua separação e recolha para posterior análise. Além desta vantagem, 

a GPC é de fácil automatização e permite a reutilização das colunas durante um longo 

período de tempo. 

A purificação por GPC tem sido aplicada na separação de resíduos de 

pesticidas organofosforados em diferentes matrizes: óleo de soja refinado [Autor 
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desconhecido, 1992], mel [Rossi et al., 2001], azeite [Vreuls et al., 1996; Jongenotter et al., 

1999; Guardia-Rubio et al., 2006; Ballesteros et al., 2006; Sánchez et al., 2006], óleos 

alimentares [Jongenotter 2002], músculos de galinha, porco e carneiro [Garrido et al., 

2006], couve-flor e vegetais [Ueno et al., 2001 e 2004] e arroz [Zangh et al., 2006].  

Como se depreende das referências citadas, este processo é particularmente 

usado na purificação de resíduos de pesticidas de matrizes que contêm um elevado teor 

de compostos lipídicos (triacilgliceróis e ácidos gordos). Estes causam, geralmente, 

problemas de perda de sensibilidade na análise cromatográfica. Contudo, e não obstante 

os esforços efectuados no desenvolvimento da eficiência desta purificação, este processo 

não é ainda suficientemente útil para remover interferentes com massa molecular 

similar à dos compostos de interesse, levando a sérias dificuldades na quantificação 

destes, como é sublinhado por alguns autores. Por outro lado, a utilização de elevadas 

quantidades de solventes, na maioria das vezes nocivos para o ambiente, implica uma 

etapa de concentração. Esta aliada ao custo/manutenção do equipamento, fazem deste 

processo de purificação uma opção pouco atractiva para a análise de resíduos de 

pesticidas [Lehotay, 2000; Krynitsky e Lehotay, 2002]. 

9.3.3.4. Precipitação por congelação  

A congelação dos extractos a temperaturas da ordem dos -20 °C ou inferiores 

tem sido utilizada como processo de purificação por alguns investigadores, uma vez 

que permite a precipitação de alguns compostos lipídicos (p. ex. triacilgliceróis e ceras) 

[Lino, 1994].  

Este processo foi aplicado por Lentza-Rizos et al. [2001] na monitorização de 

insecticidas organofosforados em azeites, tendo os autores usado um a temperatura de  

-20 °C, após a extracção da amostra com acetonitrilo. 

Apesar da sua fácil aplicabilidade, este processo de purificação pode, no entanto, 

apresentar problemas relacionados com a perda dos pesticidas devido à sua oclusão no 

precipitado formado. Além disso, é um processo com baixa eficácia [Walters, 1990 

citado por Lino, 1994]. 
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9.3.4. Concentração dos extractos 

Esta etapa tem como objectivo aumentar a concentração das substâncias de 

interesse nos extractos obtidos, de forma a possibilitar melhores níveis de sensibilidade. 

É normalmente conseguida à custa da evaporação parcial do solvente orgânico usado. 

Esta etapa poderá suceder à extracção ou ocorrer após a purificação. 

As técnicas de evaporação do solvente mais usadas são: a) em célula fechada, 

b) em evaporador rotativo e c) sob corrente de azoto.  

A concentração em célula fechada é o melhor sistema de evaporação: rápido, 

com perda reduzida das substâncias de interesse e possui sistemas de recuperação do 

solvente. Este equipamento não utiliza vácuo, mas uma hélice que gera um “vortex”. O 

solvente é então evaporado e condensado na parede de vidro do equipamento, sendo 

recolhido em recipientes de plástico. O sistema possui um “end point" que pára o 

“vortex” quando o extracto atinge o volume requerido. O grande inconveniente desta 

técnica é o elevado custo do equipamento.  

A concentração em evaporador rotativo é a mais “clássica” das técnicas de 

evaporação. Nesta técnica as substâncias são concentradas usando um banho aquecido e 

vácuo, sendo o solvente arrastado e recolhido num balão. O maior inconveniente 

consiste na possível perda de substâncias, principalmente as que possuem um baixo 

ponto de ebulição e a contaminação do extracto pois é difícil a limpeza do equipamento. 

A concentração por evaporação sob corrente de azoto é particularmente útil para 

pequenos volumes de extracto. Adicionalmente, tem a vantagem dos dispositivos 

usados permitirem, em regra, a evaporação simultânea de várias amostras. O 

inconveniente desta técnica é a eliminação do solvente que é purgado para o ambiente. 

9.4. Análise (detecção, quantificação e confirmação) 

A determinação final de resíduos de pesticidas organofosforados é feita, 

geralmente, por análise cromatográfica, recorrendo-se tanto a métodos de 

cromatografia gasosa como de cromatografia líquida. A escolha dos detectores a usar 

depende, entre outros factores, das características estruturais das substâncias em 
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questão e da sensibilidade e linearidade requeridas. Para a quantificação, recorre-se ao 

uso de padrões externos ou internos. 

9.4.1. Métodos cromatográficos 

9.4.1.1. Cromatografia gasosa 

A cromatografia gasosa (GC) é a técnica de eleição para a determinação de 

resíduos de pesticidas organofosforados. Esta técnica, ao permitir acoplar diferentes 

detectores, possibilita a análise de misturas complexas, com rapidez, elevada resolução 

e sensibilidade. Além disso, as colunas usadas em GC têm um elevado número de 

pratos teóricos o que permite uma elevada eficiência e selectividade. 

9.4.1.1.1. Separação 

As condições de separação de resíduos de pesticidas em GC dependem das 

substâncias a analisar e do detector utilizado [Lehotay, 2000]. Na análise de resíduos de 

pesticidas organofosforados é comum a utilização de colunas capilares com fases 

estacionárias não polares (p. ex. dimetilsiloxano com 5% de grupos fenilo, 

dimetilsiloxano com 14% de grupos cianopropilfenilo), com diâmetros internos 

variáveis (0,25 a 0,53 mm). As colunas com fases estacionárias apolares apresentam 

maior estabilidade, possuem maiores amplitudes de temperatura e maior resistência à 

oxidação do que as colunas com fases estacionárias polares [Lino, 1994]. Alguns 

analistas, contudo, referem que a escolha da coluna não causa uma diferença 

significativa na quantificação [Reynolds et al., 1997 citado por Lehotay, 2000].  

A injecção dos extractos para análise de resíduos de pesticidas 

organofosforados é usualmente efectuada em modo “splitless”, com volumes de 

injecção que variam entre 1 e 3 µl. 

9.4.1.1.2. Derivatização 

Os pesticidas organofosforados apresentam, na sua maioria, baixa polaridade e 

suficiente volatilidade e estabilidade para serem analisados directamente por GC. 
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Todavia, muitos dos seus metabolitos não possuem essas características, o que obriga à 

sua prévia derivatização, quando se pretende fazer a sua análise.  

Os processos de derivatização mais usados em GC correspondem à conversão 

química das substâncias através de reacções de sililação (substituição de um 

hidrogénio reactivo presente num grupo polar por um grupo alquilsililo), de alquilação 

(substituição de um hidrogénio reactivo presente num grupo polar por um grupo 

alquilo) e de acilação (envolvem a introdução de um grupo acilo numa molécula com 

um hidrogénio reactivo).  

A escolha da reacção de derivatização, assim como das condições a usar, 

dependem, principalmente, da estrutura química das substâncias (grupos funcionais). 

Nos trabalhos conducentes à elaboração desta dissertação foi optimizado um processo de 

derivatização para análise dos metabolitos de fosmete em azeitonas e azeites. A sua explicação 

detalhada bem como os resultados obtidos na sua validação encontram-se no capítulo 14. 

9.4.1.1.3. Efeito de matriz  

Um aspecto importante a considerar na análise de resíduos de pesticidas em 

matrizes alimentares consiste no fenómeno designado por “efeito de matriz”. Como o 

próprio nome indica, o efeito de matriz é resultado da presença de substâncias 

provenientes da amostra (co-extraídos) cujo comportamento leva a especificidades 

impossíveis de simular com matrizes sintéticas.  

O efeito de matriz causa impacte em todas as etapas da análise cromatográfica 

(injecção, separação, detecção) e pode deteriorar a qualidade dos resultados obtidos 

por: 1) mascarar a presença de picos de resíduos (falsos negativos); 2) identificar 

falsamente impurezas como substâncias (falsos positivos); 3) aumentar ou diminuir o 

sinal analítico do detector [Hajšlová et al., 1998; Zrostlíková et al., 2001; Zrostlíková et 

al., 2002; Hajšlová e Zrostlíková, 2003].  

Em termos de efeito de matriz, a parte mais crucial no sistema cromatográfico é 

provavelmente o injector. Durante a clássica injecção em “splitless” pode ocorrer a 

degradação e/ou adsorção de certas substâncias. Quando os extractos da amostra são 

injectados, as substâncias co-extraídas tendem a ocupar (“bloquear”) os sítios activos 
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do injector (maioritariamente grupos de silanol livres do “liner”), o que diminui o 

efeito mencionado de degradação e/ou adsorção. Como resultado, as substâncias são 

conduzidas em maior número para a coluna cromatográfica o que eleva, 

consequentemente, o sinal analítico obtido na matriz, comparativamente com o que é 

obtido por soluções padrão em solvente [Hajšlová et al., 1998; Erney et al., 1997].  

Este fenómeno, descrito por Erney e colaboradores [1993, 1997] como o 

“aumento de resposta cromatográfica por indução da matriz”, permite explicar o 

número significativo de métodos com valores de recuperação acima de 100% quando 

usadas curvas de calibração em solvente.  

A extensão (intensidade) do efeito de matriz por “indução” está, obviamente, 

relacionada com a estrutura química das substâncias e com a natureza da matriz a 

analisar. No caso dos organofosforados, as substâncias que contenham grupos -P=O (p. 

ex. ometoato, dimetoato) são particularmente afectadas pelo efeito de matriz [Hajšlová 

et al., 1998; Hajšlová e Zrostlíková, 2003].  

A diminuição do sinal analítico causada pelo efeito de matriz, embora menos 

estudada, tem sido referenciada em alguns trabalhos com matrizes com elevados teores 

de lípidos e em que as substâncias de interesse são de natureza lipofílica [Jing e Amirav 

1997; Biedermann et al., 2005].  

Podem ser tomadas diversas medidas para eliminar/compensar o aumento ou 

diminuição de resposta cromatográfica por efeito de matriz. Contudo, a aplicabilidade 

de algumas dessas medidas (p. ex. técnicas de purificação, desactivação do “liner”, 

utilização de padrões deuterados, adição de compostos com capacidade de mascarar os 

sítios activos - “protectores analíticos”, utilização de materiais adsorventes inseridos no 

“liner”) é, por vezes, complicada em termos práticos [Zrostlíková et al., 2001; 

Zrostlíková et al., 2002; Lehotay, 2000; Maštovská et al., 2005]. A medida mais 

recomendada refere a execução de curvas de calibração com extractos de matriz isentos 

das substâncias de interesse a quantificar (matriz branco) ou na impossibilidade de 

obtenção de uma matriz com essas características, com matrizes sintéticas, elaboradas 

no laboratório de forma a assemelharem-se o mais possível à matriz original, em vez 

de se usarem solventes [Fernandes e Ferreira, 2000; Shenck e Lehotay, 2000]. Esta 
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medida apresenta também inconvenientes como a limitada estabilidade de algumas 

substâncias nos extractos de matriz e o aumento da contaminação do injector, da 

coluna e do detector, pelo aumento do número de injecções com matriz, o que pode 

causar uma diminuição de resposta, isto é uma “diminuição de resposta 

cromatográfica por indução da matriz” [Hajšlová e Zrostlíková, 2003].  

Considerando que o efeito de matriz está associado ao modo de injecção, têm 

sido desenvolvidas e aplicadas nos últimos anos técnicas alternativas de injecção para a 

análise de resíduos de pesticidas. Exemplos disso são as técnicas de injecção “na 

coluna”, “por vaporização a temperatura programada” e “por introdução directa da 

amostra” habitualmente mais conhecidas pelas respectivas designações em inglês “on-

column”, “programmed temperature vaporizing” (PTV) e “direct sample introduction” 

(DSI). Estas técnicas têm, em comum, o facto de permitirem um elevado volume de 

injecção, o que permite baixar os limites de detecção. A DSI apresenta ainda a 

vantagem dos compostos não voláteis da matriz permanecerem num micro-frasco, que 

é renovado a cada injecção, o que impede a entrada de interferentes para o sistema 

cromatográfico [Lehotay, 2000; Hajšlová e Zrostlíková, 2003]. 

O aumento ou diminuição de resposta cromatográfica pelo efeito de matriz foi avaliado 

nas diferentes metodologias optimizadas para a determinação de resíduos de pesticidas e seus 

metabolitos em azeitonas e azeites. A detecção do efeito de matriz foi compensada com diferentes 

medidas, desde o uso de padrões internos, a utilização de matrizes isentas das substâncias de 

interesse, a inserção de CarboFrit® no “liner”até ao uso do DSI como está descrito nos capítulos 

seguintes.  

9.4.1.1.4. Detectores 

Os detectores mais aplicados à análise de organofosforados são o detector 

selectivo de azoto-fósforo (NPD) e o detector fotométrico de chama (FPD). O detector 

de captura de electrões (ECD) e o detector de ionização de chama (FID), podem 

também ser usados.  

O NPD, conhecido também por detector termiónico, é utilizado para a detecção 

específica de substâncias com azoto ou fósforo. Trata-se de um dos detectores 
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preferidos pelos analistas, dada a sua elevada sensibilidade e selectividade, tendo sido 

usado por Lentza-Rizos [1990, 1994, 2001], Cabras et al. [1993, 1997 a, b], Hiskia et al. 

[1998], Rastrelli et al. [2002], Yagüe et al. [2005] e Amvrazi e Albanis [2006] na 

determinação de resíduos de pesticidas organofosforados em azeitonas e azeites. 

O FPD tem uma elevada selectividade para substâncias com enxofre e/ou 

fósforo. Possui ainda a vantagem de possibilitar a confirmação da identidade de alguns 

resíduos de organofosforados (fosfotiolato e fosfoditiolato) mediante mudança de filtro 

óptico [Lino, 1994]. Foi usado na análise de resíduos de pesticidas organofosforados 

em azeitonas e azeites por Vreuls et al. [1996], por Jongenotter et al. [1999, 2002], por 

Botitsi et al. [2004] e por Dugo et al. [2005]. 

O ECD, selectivo para grupos halogenados e substâncias com elevada afinidade 

electrónica, foi usado por Guardia-Rubio et al. [2006] e por Amvrazi e Albanis [2006] 

para a detecção de vários resíduos de pesticidas em azeites.  

Com o mesmo objectivo o FID tem sido usado por Sanchez e colaboradores 

[2004, 2005, 2006].  

Espectrometria de massa  

Nos últimos anos, a espectrometria de massa (MS) associada à GC tem vindo a 

ocupar um lugar de destaque no panorama da análise de resíduos de pesticidas em 

alimentos. O detector MS permite a quantificação e a identificação/confirmação 

simultânea de um elevado número de substâncias, independentemente da sua 

estrutura. 

Os analisadores de MS mais usados para a análise de pesticidas são do tipo 

quadrupolo, armadilha de iões (“ion trap”) e TOF (“Electrospray Ionization Time-of-

Flight”). São também possíveis diferentes técnicas de ionização de modo a obter 

elevados graus de informação e limites de detecção mais baixos. Na análise de 

pesticidas organofosforados por GC-MS a ionização por impacto de electrões (EI) é 

geralmente a mais usada.  



Parte II – Segurança de azeites e azeitonas 

212 

A possibilidade de operar em GC-MS, em modo de monitorização por ião 

seleccionado (SIM) permite alcançar limites de detecção similares aos fornecidos pelos 

detectores selectivos.  

A selectividade é especialmente elevada se se utilizarem detectores MS/MS 

(espectrometria de massa “tandem”). Estes detectores, a funcionar apenas em modo de 

varrimento contínuo (“full-scan”), conseguem fornecer informação suficiente para a 

confirmação (dependendo do pesticida) e podem monitorizar centenas de subtâncias. 

Estas vantagens são especialmente importantes na análise cromatográfica “Fast-GC” 

recentemente desenvolvida. Esta possibilita a redução do tempo de análise, pois utiliza 

colunas mais curtas e de maior diâmetro, fluxos mais elevados, maior viscosidade de 

gás de arraste e programas de temperatura mais elevados [Maštovská e Lehotay, 2003; 

Krynitsky e Lehotay, 2002]. 

Apesar da selectividade universal do MS, há exemplos de co-eluição de picos 

quando da determinação de alguns pesticidas em matrizes complexas [Lehotay e 

Maštovská, 2005]. Embora possa ocorrer a supressão ou o aumento de sinal analítico 

provocado pela co-eluição de compostos, a identificação/confirmação das substâncias 

de interesse neste tipo de detector, na maioria dos casos, não é colocada em causa. 

Efectivamente, o controlo do tempo de retenção aliado à monitorização de três iões 

(m/z) por substância, no mínimo, e à manutenção da relação massa/carga para cada 

substância asseguram quase sempre uma identificação inequívoca. 

A análise de resíduos de pesticidas organofosforados em azeitonas e azeites 

com GC-MS foi aplicada por Ferrer et al. [2005]. A determinação por GC-MS/MS tem 

sido recentemente usada por diversos investigadores [Yagüe et al., 2005; Ballesteros et 

al., 2006; Guardia-Rubio et al., 2006; Sánchez, 2006] para a análise simultânea de vários 

resíduos de pesticidas em azeites. 

9.4.1.2. Cromatografia líquida de alta eficiência  

A aplicação de cromatografia líquida alta eficiência (HPLC) tem como 

vantagem a possibilidade de trabalhar à temperatura ambiente, permitindo a análise 

de substâncias termicamente instáveis.  
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A utilização de HPLC com colunas de fase reversa é particularmente útil na 

determinação de substâncias termicamente instáveis, caso dos pesticidas de natureza 

polar e semi-polar. As colunas com fase normal são utilizadas na separação de 

substâncias não polares. Porém, estas substâncias são, normalmente, termicamente 

estáveis e podem ser mais eficientemente separadas por GC.  

A técnica de HPLC é mais robusta e permite elevados volumes de injecção, o 

que aumenta a sensibilidade do método. Esta técnica, no entanto, não dispõe de tantos 

detectores selectivos como as técnicas de GC, o que a impede de alcançar baixos limites 

de detecção [Lehotay, 2000].  

Os detectores de HPLC para a determinação de resíduos de pesticidas são o 

detector de ultravioleta/visível (UV/Vis), o detector de fluorescência e o detector de 

massa. 

Ultimamente, com a introdução em espectrometria de massa de técnicas de 

ionização por pressão atmosférica (API), que incluem geralmente o “electrospray” 

(ESI) e a ionização química à pressão atmosférica (APCI), tem-se registado um 

aumento do número de técnicas de cromatografia líquida (LC) aplicadas à análise de 

resíduos de pesticidas em alimentos. 

A resposta máxima em API/MS depende de muitos factores (técnica de 

ionização, ionização positiva ou negativa, pH, força iónica, fluxo, composição dos 

solventes, temperaturas, tipo de gás de interface, tensão capilar, etc.). Para a análise de 

resíduos de pesticidas é frequentemente usado “electrospray” em modo positivo e um 

gradiente acidificado metanol/água [Lehotay e Maštovská, 2005].  

A técnica de LC-MS com ionização por “electrospray” foi usada por Liu et al. 

[2005] na determinação de resíduos de pesticidas organofosforados em frutos e 

vegetais e por Férnandez et al. [2003] e Blasco et al. [2004] em mel. 

À semelhança do atrás descrito para as análises por GC, também a análise por 

LC-API/MS pode ser afectada pelo fenómeno do “efeito de matriz”. A presença de 

substâncias co-extraídas da matriz, não obstante a possibilidade da sua identificação 

pelo respectivo espectro de massa, pode afectar significativamente a quantificação 

devido à supressão ou (menos frequentemente) ao aumento de sinal que provocam 
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na(s) substâncias de interesse. Tal como em GC, a utilização de matrizes branco ou 

matrizes sintéticas permitem compensar a maior parte dos efeitos de matriz, isto 

quando não é possível aumentar a especificidade da preparação da amostra (extracção 

e purificação) e/ou usar uma técnica diferente de ionização (p. ex. APCI é geralmente 

menos sujeita aos efeitos de matriz do que a ESI).  

O uso de padrões internos pode representar um processo menos laborioso de 

compensação do efeito de matriz. Os padrões internos devem eluir com tempos de 

retenção muito similares aos das substâncias em estudo e ser influenciados na mesma 

proporção pelo efeito de matriz. A utilização de padrões deuterados ou a aplicação de 

técnicas como “echo-peak” (injecção de uma solução padrão logo após a amostra, 

tendo por resultado a eluição de padrões próximo às substâncias de interesse) são 

também algumas das opções preconizadas para a obtenção de melhores resultados 

analíticos [Zrostlíková et al., 2001; Hajšlová e Zrostlíková, 2003; Lehotay e Maštovská, 

2005].  

O efeito de matriz pode ainda ser atenuado pelo uso de MS/MS; apesar de não 

evitar o efeito de supressão de sinal produzido pela presença de substâncias co-

extraídas, é muito útil para evitar a interferência de massas quando dois picos co-

eluem e, além disso, permite reduzir os limites de detecção. À semelhança do GC-

MS/MS os analisadores de massa na LC são do tipo “tandem”, quadrupolo ou 

armadilha de iões (“Ion Trap”). O triplo quadrupolo (“tandem”) é dos mais usados na 

determinação de resíduos de pesticidas em alimentos. Estes caracterizam-se por ter 

elevadas precisão e resolução, comparativamente com os analisadores do tipo 

armadilha de iões. 

A técnica de LC-MS/MS com analisador do tipo armadilha de iões foi utilizada 

recentemente por Ferrrer e colaboradores [2005] para a determinação simultânea de 

vários resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites. 

9.4.2. Métodos biológicos 

Estes métodos diferem das técnicas descritas anteriormente, uma vez que a 

detecção está dependente da interacção entre uma molécula biológica e o resíduo do 
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pesticida. Esta interacção pode ser específica para um pesticida em particular, caso dos 

métodos imunológicos (baseados na interacção antigénio/anticorpo) ou não-específicas 

(para um elevado número de pesticidas diferentes) como no caso dos métodos 

enzimáticos [Luxton, 2005]. 

As reacções específicas antigénio/anticorpo envolvem, como o próprio nome 

indica, o uso de anticorpos (também designados como imunoglobulinas), que possuem 

nas suas estruturas locais de reconhecimento, para interacções altamente específicas 

com o antigénio que estimulou a sua produção. De uma forma geral, o anticorpo ou o 

antigénio usados são marcados com compostos radioactivos ou com enzimas, o que 

permite quantificar e identificar as substâncias de interesse [Luxton, 2005]. 

No âmbito das reacções específicas anticorpo/antigénio são conhecidas várias 

técnicas. A técnica de ELISA (ensaio de imunoadsorção com enzimas imobilizadas) é 

uma das mais utilizadas na análise de resíduos de pesticidas em alimentos [Luxton, 

2005]. Podem ser associadas à técnica de ELISA técnicas de espectrometria, de 

fluorimetria ou de cromatografia que permitem a detecção e quantificação das 

substâncias de interesse. 

Os métodos enzimáticos baseiam-se na capacidade dos compostos 

organofosforados inibirem a actividade biológica de certas enzimas, principalmente a 

acetilcolinesterase. Mas, porque os diferentes organofosforados inibem as mesmas 

enzimas, estes métodos não são específicos para uma determinada substância [Luxton, 

2005]. 

Estes métodos consistem na determinação da actividade da enzima 

(susceptibilidade) em presença da amostra. Se estiverem presentes resíduos de 

organofosforados na amostra haverá uma diminuição na actividade da enzima. A esta 

diminuição de actividade pode estar associada uma reacção química que produz uma 

mudança de cor, a qual é monitorizada [Luxton, 2005]. 

Os testes de ELISA associados a GC-FPD e GC-MS foram aplicados, 

recentemente, na determinação de resíduos de pesticidas em azeites por Brun et al. 

[2005] e por Garcés-Gracía et al. [2006], respectivamente. 
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As principais vantagens das metodologias biológicos são a sensibilidade, 

rapidez, simplicidade e baixo custo. No entanto, muitos dos métodos biológicos, 

quando aplicados a matrizes complexas, servem apenas como técnicas de triagem 

("screening"), de modo a estabelecer uma avaliação inicial da contaminação. Verifica-se 

um grande número de resultados falsamente positivos [Lehotay, 2000; Luxton, 2005]. 

9.5. Outras técnicas  

No processo de determinação de pesticidas, uma das etapas mais laboriosa e 

morosa é a preparação da amostra. Alguns investigadores têm desenvolvido técnicas 

para a análise directa por GC com o objectivo de ultrapassar esta etapa. A interface 

TOTAD (“Automated Throught Oven Transfer Adsorption Desorption”) associada a 

LC-GC é disso exemplo. A interface TOTAD representa um modificador do injector 

PTV (“vaporização a temperatura programada”) que permite a injecção de grandes 

volumes de solventes polares na coluna capilar de GC associada “on-line” com a LC. 

Este processo além de permitir a análise de extractos não purificados permite também 

obter bons níveis de sensibilidade. O custo do equipamento e a morosidade na 

optimização das condições de análise são os maiores inconvenientes. Sanchez e 

colaboradores [2004, 2005, 2006] têm usado este processo para análise simultânea de 

vários resíduos de pesticidas em azeites.  

9.6. Processamento de dados 

Os equipamentos actuais dispõem de “software” capaz de processar e 

quantificar os dados gerados pelas análises, o que facilita a resposta dos analistas. No 

entanto, a elevada quantidade de dados gerada exige muitas vezes tratamento 

estatístico para melhorar a quantidade e a qualidade da informação retirada. Nos 

últimos anos têm sido aplicadas diversas técnicas estatísticas na análise de dados. 

Citam-se, entre outras, a análise univariada, a análise multivariada, a análise por 

mínimos quadrados parciais e as redes neuronais [Alves, 2004].  
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A aplicação destas técnicas na análise de resíduos de pesticidas tem sido 

essencialmente efectuada aquando da avaliação dos parâmetros químicos (p. ex. 

concentração, pH) e físicos (p. ex. fotodegradação) que condicionam a presença de 

resíduos nos alimentos [Tsatsakis et al., 2003] ou aquando da avaliação dos efeitos 

tóxicos (homem) e ecotóxicos (ambiente) [Sanborn et al., 2004; Devillers et al., 2004; 

Paulo et al., 2006].   
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10.1. Introdução 

Depois de se ter alertado para a persistência dos resíduos de pesticidas 

organofosforados e dos seus metabolitos em azeitonas e azeites, e para a necessidade 

de implementar metodologias para a sua determinação, segue-se a descrição do 

contributo deste trabalho para a identificação e quantificação de alguns pesticidas 

organofosforados em azeitonas da Cv. Cobrançosa e em azeites obtidos a partir 

daqueles frutos.  

Neste sentido, como já foi referido na Introdução Geral, foi desenvolvida uma 

metodologia para a detecção e a quantificação adequada de múltiplos resíduos de 

pesticidas passíveis de existirem em azeitonas e em azeites. Foram ainda desenvolvidas 

metodologias analíticas para a quantificação correcta dos resíduos de dimetoato, 

fentião e fosmete, e dos respectivos metabolitos, presentes em azeites e na respectiva 

matéria-prima, azeitonas. Adicionalmente, aplicaram-se as metodologias 

desenvolvidas a amostras representativas de azeitonas da Cv. Cobrançosa colhidas ao 
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longo do intervalo de segurança, previamente tratadas com dimetoato, fentião e 

fosmete. Essas metodologias foram ainda aplicadas a azeites provenientes das referidas 

azeitonas.  

As metodologias desenvolvidas para a determinação de resíduos de pesticidas e 

respectivos metabolitos basearam-se em técnicas de GC-MS, GC-NPD e LC-MS/MS. A 

selecção destas técnicas teve como base a natureza química dos compostos a analisar e 

as indubitáveis potencialidades que oferecem para a quantificação deste tipo de 

substâncias em matrizes de grande complexidade como são os alimentos, na sua 

generalidade, e em particular as azeitonas e os azeites.  

No que concerne aos processos de extracção usados para a determinação dos 

resíduos de pesticidas e respectivos metabolitos, em azeitonas e azeites, foram 

desenvolvidas e optimizadas metodologias baseadas essencialmente em dois processos 

de extracção: a MSPD e o QuEChERS. A aposta nestas metodologias deveu-se 

essencialmente ao facto de serem metodologias “amigas do ambiente” pois usam 

volumes reduzidos de solventes orgânicos. Além disso, são metodologias praticamente 

inexploradas nestas matrizes, mas passíveis de aplicação com sucesso.  

A maior dificuldade de desenvolvimento consistiu em conseguir métodos que 

simultaneamente fornecessem resultados de qualidade (sensível, preciso, linear, 

robusto) a baixo custo e que, simultaneamente, fossem passíveis de aplicação em duas 

matrizes tão “distintas” como são o azeite (praticamente 100% de compostos lipídicos) 

e a sua matéria-prima, as azeitonas (46-63% de água e 21-31% de compostos lipídicos) 

na determinação de substâncias pertencentes a classes químicas muito diferentes. 

A apresentação dos resultados obtidos na validação das metodologias 

desenvolvidas será efectuada nos capítulos 12, 13 e 14, respectivamente para a) 

dimetoato, ometoato e de múltiplos resíduos de outros pesticidas, b) fentião e seus 

metabolitos, e c) fosmete e seus metabolitos. Nesses capítulos serão ainda apresentados 

os resultados obtidos com base na aplicação dos procedimentos estabelecidos às 

amostras de azeitonas e azeites previamente seleccionadas.  
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10.2. Amostragem 

A recolha das amostras de azeitonas foi efectuada em dois olivais da Região de 

“Trás-os-Montes”, situados na freguesia de Sudães, no concelho de Mirandela, numa 

encosta de pequena inclinação voltada a Nascente Sul. 

Um dos olivais, constituído apenas por árvores da Cv. Cobrançosa, foi dividido 

em três parcelas com 6 linhas cada uma e tendo cada linha 20 árvores. As árvores de 

cada uma das 3 parcelas foram tratadas com três produtos fitossanitários diferentes: 

dimetoato, fentião e fosmete (ver Anexo). O tratamento foi efectuado anualmente, em 

três anos consecutivos (2003 a 2005), quando os frutos se encontravam no estado 

fenológico de bago de ervilha. Semanalmente, durante o intervalo de segurança (42 

dias para cada um dos insecticidas), escolheram-se aleatoriamente 10 árvores em cada 

parcela e recolheram-se cerca de 40 frutos de cada árvore em diferentes orientações e 

alturas de copa (Tabela 10.1.). As amostras, depois de devidamente etiquetadas e 

acondicionadas, foram transportadas em arcas térmicas para o laboratório, onde foram 

conservadas a -20 °C até ao momento da análise.  

Quando da análise, homogeneizaram-se, por cada semana, os frutos recolhidos 

nas 10 árvores e formaram-se 4 sub-amostras. Descaroçaram-se as azeitonas, ainda 

congeladas, com uma faca ou descaroçador de azeitonas e retirou-se de imediato a 

quantidade necessária, voltando a congelar-se o restante.  

Após cumprido o intervalo de segurança dos produtos fitossanitários aplicados, 

recolheram-se, em cada parcela, cerca de 15 kg de azeitonas que foram posteriormente 

transformados em azeite.  

O outro olival, situado a 1 km de distância do anterior, formado por 4 linhas 

com 20 árvores cada, todas da Cv. Cobrançosa, foi usado como testemunha (sem 

tratamentos fitossanitários). A amostragem foi efectuada do modo descrito para o 

olival com tratamento. 
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TABELA 10 .1 .  

Data da colhei ta das amostras de  azei tonas da Cv .  Cobrançosa.    

Colheitas Ano 2003 Ano 2004 Ano 2005 

1 28 de Outubro 26 de Outubro 24 de Outubro 

2 3 de Novembro 2 de Novembro 31 de Outubro 

3 11 de Novembro 8 de Novembro 7 de Novembro 

4 17 de Novembro 16 de Novembro 14 de Novembro 

5 24 de Novembro 22 de Novembro 21 de Novembro 

6 2 de Dezembro 29 de Novembro 28 de Novembro 

7 9 de Dezembro 6 de Dezembro 5 de Dezembro 

  

O processamento do azeite foi efectuado numa unidade piloto da Direcção 

Regional de Agricultura de Trás-os-Montes, situado na Quinta do Valongo 

(Mirandela). O sistema de extracção laboratorial desta unidade imita o sistema 

industrial de extracção de azeite, incorporando em série um moinho de martelos, uma 

termo-batedora e uma centrífuga. 

O azeite obtido foi armazenado em garrafas de vidro castanho e mantido ao 

abrigo da luz, até ao momento da análise. 
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11.1. Reagentes 

11.1.1. Padrões de dimetoato, ometoato e outros pesticidas 

O carbaril, a deltametrina, o fentião, o malatião, o fosmete, a simazina, a  

etil-carfentrazona, o diurão, o metidatião, a napropamida, o piriproxifeno, o diazinão, 

o p,p’-diclorodifenildicloroetileno (p,p’-DDE), o dimetoato, o ometoato e o 

oxifluorfena, todas as substâncias com pureza ≥ 95%, foram adquiridos à National 

Pesticide Standard Repository da Environmental Protection Agency (Fort Meade, MD; 

Estados Unidos), à Dr. Ehrenstorfer (Augsburg, Alemanha) e à Chemservice (West 

Chester, PA; Estados Unidos).   

De cada substância, prepararam-se soluções entre 1,000 mg/ml e 3,000 mg/ml 

em acetonitrilo ou tolueno, que foram conservadas a -20 °C, em frascos de vidro 

castanho de 10 ml, com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE 

(Politetrafluoroetileno) fornecidos pela Supelco (Bellefonte, PA, Estados Unidos) e 
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fechados sob corrente de azoto. No momento da análise preparou-se uma solução de 

trabalho em acetonitrilo com: 400 µg/ml de carbaril; 200 µg/ml de deltametrina, de 

fentião, de malatião, de fosmete e de simazina; 100 µg/ml de etil-carfentrazona, de 

diurão, de metidatião, de napropamida e de piriproxifeno; 40 µg/ml de diazinão e 

20 µg/ml de p,p’-DDE, de dimetoato, de ometoato e de oxifluorfena.  

A partir desta solução de trabalho foram preparadas soluções diluídas com a 

concentração adequada às necessidades analíticas. 

11.1.2. Padrões de fentião e dos seus metabolitos 

O fentião, com pureza ≥ 92,5%, o sulfóxido de fentião, com pureza ≥ 98,0%, a 

sulfona de fentião, com pureza ≥ 98,5%, o fenoxão, com pureza ≥ 99,0%, o sulfóxido de 

fenoxão, com pureza ≥ 86,0% e a sulfona de fenoxão, com pureza ≥ 98,0%, foram 

fornecidos pela Dr. Ehrenstorfer.  

De cada substância prepararam-se soluções a 2,0 mg/ml em acetonitrilo, que 

foram conservadas a -20 °C, em frascos de vidro castanho de 4 ml, com tampas de 

plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco) e fechados sob corrente 

de azoto. As soluções diluídas com a concentração adequada foram preparadas no 

momento da análise, tendo sido efectuada quando necessário em acetona. 

11.1.3. Padrões de fosmete e dos seus metabolitos 

O fosmete, com pureza ≥ 98,5%, o fosmete-oxão, com pureza ≥ 99,8%, e a 

ftalimida, com pureza ≥ 95,0%, foram fornecidos pela Dr. Ehrenstorfer. A  

N-hidroxiftalimida e N-hidroximetilftalimida, ambas com pureza ≥ 97,0%, foram 

fornecidas pela Fluka (Neu-Ulm, Alemanha). O ácido ftálico, com pureza de 100%, e 

ácido ftalâmico, com pureza ≥ 99,0%, foram fornecidos pela Aldrich (St. Louis, MO, 

Estados Unidos).  

De cada substância, à excepção do fosmete-oxão, prepararam-se soluções a 

5,0 mg/ml em acetonitrilo, que foram conservadas a -20 °C, em frascos castanho de 4 
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ml, com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco) e 

fechados sob corrente de azoto.  

O fosmete-oxão (10 mg/l) foi fornecido em isooctano e conservado a -20 °C. As 

soluções diluídas com a concentração adequada foram preparadas no momento da 

análise. 

11.1.4. Padrões internos 

A N-hidroxipropilftalimida (PiPOH), com pureza ≥ 95%, a  

N-hidroxietilftalimida (PiEOH), com pureza ≥ 99,0%, e o fosfato de trifenilo (TFF), com 

pureza ≥ 99,0%, foram fornecidos pela Aldrich. O fosfato de tributilo (TBF) com pureza 

≥ 99,0% foi fornecido pela Fluka. 

De cada uma das substâncias prepararam-se soluções entre 50 mg/l e 100 mg/l 

em acetonitrilo, que foram conservadas a -20 °C, em frascos de vidro castanho de 10 ml 

com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco) e 

fechados sob corrente de azoto.  

As soluções dos padrões internos foram preparadas com as concentrações 

adequadas no momento de utilização. 

11.1.5. Reagentes de derivatização 

O trimetil-ortoacetato (TMOA), o N-(terc-butildimetilsilil)-N-

metiltrifluoroacetamida (MTBSTFA) com 1% de trimetilclorosilano (TMCS) e o N,O-

bis-trimetilsililtrifluoroacetamida (BSTFA) com 1% de TMCS, todos com pureza 

≥ 99,0% foram fornecidos pela Sigma (St. Louis, MO, Estados Unidos). O cloreto de 

pentafluorobenzoílo, com pureza ≥ 99,0%, foi fornecido pela Fluka.  

A piridina e o 1-metilimidazol usados como catalizadores, ambos com pureza 

≥ 99,0% foram fornecidos pela Fluka (Neu-Ulm, Alemanha) e Sigma, respectivamente. 

Todos os reagentes foram conservados a 4 °C até ao momento da sua utilização.  

As reacções de derivatização foram realizadas em frascos de vidro silanizado 

de 4 ml com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® PTFE (Supelco). 
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11.1.6. Adsorventes  

O gel de sílica (70-230 “mesh”) e a alumina (60-325 “mesh”) foram fornecidos 

pela Supelco. O Florisil® (60-100 “mesh”) e o carvão activado (100-400 “mesh”) foram 

fornecidos pela Sigma. O octadecilsilano (C18) (55-105 µm) foi fornecida pela Waters 

(Milford, MA, Estados Unidos). A N-propil-etilenodiamina (PSA) (40-120 µm) foi 

fornecida pela Varian (Harbor City, CA, Estados Unidos). O Extralut 3® foi fornecido 

pela Merck (Darmstad, Alemanha) e o aminopropilsilano (SiCH3NH2) (tamanho do 

poro 15-35 µm) foram fornecidos pela Fluka. 

O carvão activado com pureza p.a. (para-análise), adquirido à Supelco, foi 

lavado com acetonitrilo e seco em estufa a 150 °C. 

11.1.7. Outros reagentes 

O sulfato de magnésio anidro com pureza p.a., foi fornecido pela Riedel-de 

Haën (Buchs, SG, Suíça). O sulfato de sódio anidro e o cloreto de sódio, ambos com 

pureza p.a., foram fornecidos pela Merck.  

O sulfato de magnésio anidro e o sulfato de sódio anidro foram tratados por 

aquecimento durante 5 h numa mufla a 500 °C. 

O ácido fórmico de grau Espectroscopia UV e o acetonitrilo, com pureza 

LiChrosolv, usados como eluentes na cromatografia líquida de alta eficiência foram 

adquiridos à Merck e à Fluka, respectivamente. A água ultra-pura foi obtida através de 

um aparelho apropriado Barnstead (Dubuque, IA; Estados Unidos). 

As substâncias usadas como “protectores analíticos” a 3-etoxi-1,2-propanodiol 

(CAS: 1874-62-0), o D-sorbitol (CAS: 50-70-4) e o lactona do ácido L-gulónico (CAS: 

1128-23-0), todos com grau de pureza superior a 95%, foram adquiridos à Fluka e à 

Sigma. Uma solução de 3-etoxi-1,2-propanodiol, D-sorbitol, lactona do ácido  

L-gulónico a 10:1:1 mg/ml foi preparada em água/ acetonitrilo (7:3 v/v), em frascos de 

vidro castanho de 10 ml, com tampas de plástico revestidas internamente com Teflon® 

PTFE, fornecidos pela Supelco. 
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A acetona, o acetonitrilo, o diclorometano, o tolueno e o n-hexano usados nos 

processos de extracção dos resíduos de pesticidas e dos seus metabolitos, todos com 

pureza para análise de resíduos, foram fornecidos pela Fluka. O éter de petróleo  

40-60 °C com pureza p.a. foi adquirido à Vaz-Pereira (Lisboa, Portugal).  

O papel de filtro (Whatman nº 2) foi fornecido pela Maidstone (Inglaterra). 

O detergente isento de fosfatos usado para lavagem de material de vidro, da 

marca Extran N/A 03, foi adquirido à Merck.  

Todo o material de vidro, de plástico ou de metal usado na análise de pesticidas 

foi lavado com água potável em mistura com Extran N/A 03, de seguida foi enxaguado 

com água potável, com água destilada e por fim seco em estufa a 100 °C. Antes da 

utilização o material de vidro foi enxaguado com acetona com pureza para análise de 

resíduos. 

11.1.8. Gases 

Como gás de arraste nos sistemas de cromatografia gasosa usou-se Hélio com 

pureza de 99,9999%. Como gases auxiliares no aparelho de cromatografia gasosa e 

líquida usaram-se o azoto, o hidrogénio, o árgon e o ar todos com pureza de 99,9995%. 

Para evaporação dos solventes usou-se azoto com pureza de 99,9995%. Todos os gases 

foram fornecidos pela Air-Liquide (Maia, Portugal) e pela Air Products (Allentown, 

PA; Estados Unidos). 

11.2. Equipamento 

11.2.1. Cromatógrafos gasosos  

Na determinação de resíduos de pesticidas e dos seus metabolitos usaram-se 

três aparelhos de cromatografia gasosa de diferentes marcas providos com distintos 

detectores. 

Na determinação dos resíduos de fentião e dos seus metabolitos usou-se um 

cromatógrafo da ThermoFinnigan (Milão, Itália), modelo Trace GC, equipado com um 
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injector do tipo “split-splitless” e associado a 2 detectores em série, um detector de 

azoto/fósforo e um detector de captura de electrões, ambos com controlo digital de 

fluxo. O sistema de controlo, aquisição e tratamento de dados foi fornecido pela 

ThermoFinnigan. 

Na determinação dos resíduos de fosmete e dos seus metabolitos usou-se um 

cromatógrafo da Hewlett-Packard (Agilent, Little Falls, DE, Estados Unidos), modelo 

HP GC-6890, equipado com um injector “split-splitless” e associado a um detector 

selectivo de massa, modelo Agilent MSD-5973N. O sistema de controlo, aquisição e 

tratamento de dados foi fornecido pela HP modelo- Agilent MS Chemstation G2578A 

software. 

Na determinação dos resíduos de dimetoato, de ometoato e de vários resíduos 

de outros pesticidas usou-se um cromatógrafo da Hewlett-Packard, modelo HP GC-

5890, equipado com um injector “split-splitless”, provido de sistema de injector 

automático Combi-PAL (CTC Analytics, Zwingen, Suiça) com um DSI automático de 2ª 

geração em união com um Optic 3 PTV (Atas-GL International BV, Veldhoven, 

Holanda) e associado a um detector selectivo de massa, modelo Agilent HP MSD-

5972B. O sistema de controlo do DSI estava provido por uma série de macros 

fornecidos pela CTC (Analytics Cycle Composer). O sistema de controlo, aquisição e 

tratamento de dados foi fornecido pela HP modelo-MS Chemstation software G1034 e 

pela NIST 03 Mass Spectral Library (NIST, Gaithersburg, MD, Estados Unidos). 

11.2.2. Cromatógrafo líquido  

Para determinação simultânea de vários resíduos de pesticidas (dimetoato, 

ometoato, simazina, carbaril, diurão, fosmete, metidatião e malatião) usou-se um 

sistema LC-MS/MS constituído por um cromatógrafo da Agilent 1100 HPLC (Little 

Falls, DE, Estados Unidos), modelo WPALS, provido de bomba binária, de sistema de 

vácuo e de injector automático associado a um espectrómetro de massa–massa de 

triplo quadrupolo API 3000 (Applied Biosystems; Toronto, Canada) com uma interface 

de ionização por “electrospray”. O sistema de controlo, aquisição e tratamento de 

dados foi fornecido pela Applied Biosystems, modelo -Analyst 1.3 software. 
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Para calibração do cromatógrafo usou-se uma seringa acoplada a uma bomba 

(Harvard Apparatus, Holliston, MA; Estados Unidos). 

11.2.3. Outros equipamentos 

As homogeneizações das amostras foram efectuadas num homogeneizador da 

marca Janke Kunkel-IKA Labortechnik (Staufen, Alemanha), modelo Ultra-Turrax T25. 

As reacções de derivatização foram executadas num bloco de aquecimento da 

marca Pierce (Rockford, IL, Estados Unidos), modelo Reacti-Therm 187900 e provido 

com corrente de azoto para evaporação de solventes.  

As centrifugações foram executadas numa centrífuga da marca Heraeus 

Sepatek (Osterode, Alemanha), modelo Labofuge A e numa ultra-centrífuga da marca 

Eppendorf, (Hamburgo, Alemanha), modelo 5810R.  

A evaporação de solventes foi efectuada num turbo-evaporador da marca 

Zymark (Hopkinton, MA, Estados Unidos), modelo TurboVap LV, com capacidade 

para 24 tubos e com sistema de evaporação de solventes alimentado a azoto. 

A agitação mecânica dos frascos e tubos foi efectuada num agitador do tipo 

vortex, da marca Vortex VWR- Internacional (Merck, West Chester, PA, Estados 

Unidos).  

A eluição das colunas de extracção em fase sólida foram executadas numa 

câmara com controlo de vácuo fornecido pela Supelco, modelo Visiprep Solid Phase 

Extraction Manifold, com capacidade para 12 colunas.  

Todas as pesagens foram efectuadas numa balança Mettler Toledo (Greifensee, 

Suíça), modelo AG 204 com definição até cinco casas decimais. 

A secagem de alguns adsorventes e de tubos de vidro foi efectuada em mufla 

Thermolyne (Barnstead International, Dubuque, IA, Estados Unidos), modelo Furnace 

4800 e em estufa da WTB Binder (Namdong, Ku, Coreia do Sul). 

Para a limpeza das seringas, efectuada aquando da injecção manual (entre 

injecções), usou-se um sistema de aquecimento por resistência eléctrica com 
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funcionamento a pressão reduzida, da marca Hamilton Company (Reno, NV, Estados 

Unidos). 

11.2.4. Consumíveis 

A preparação das amostras foi executada em tubos de Teflon® FEP 

(“Fluorinated Ethylene Propylene”) de 50 ml com tampas Tefzel® ETFE (“Ethylene-

tetrafluoroethylene”), da marca Oak Ridge (NY, Estados Unidos). 

Os “liners”, “septos” e outros consumíveis usados no injector dos 

cromatógrafos gasosos foram adquiridos às respectivas marcas da aparelhagem: 

ThermoFinnigan e Agilent. 

O CarboFrit® adsorvente usado no “liner” foi adquirido à Restek (Bellefonte, 

PA, Estados Unidos), tendo sido lavado com diclorometano e seco sob corrente de 

azoto, antes de ser usado no trabalho experimental. 

Para injecção nos cromatógrafos gasosos usaram-se seringas da marca Hamilton 

Bonaduz AG (Bonaduz, Suiça) de 10 µl e 20 µl de volume total, com uma agulha de 

7 cm de comprimento e ponta em forma de bisel. 
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12.1. Introdução 

No cômputo geral são cerca de 200 os pesticidas permitidos na UE para o 

combate de pragas e doenças nas oliveiras [Dec.-Lei 233/2006]. Este número é reduzido 

para menos de um quinto em sistemas de agricultura de protecção integrada ou de 

agricultura biológica. Em Portugal são 29 os pesticidas aconselhados pela Direcção de 

Protecção de Culturas para o tratamento de azeitonas destinadas à produção de azeite, 

em sistemas de agricultura tradicional. 

Neste contexto, este estudo teve por objectivo optimizar uma metodologia para 

análise simultânea dos resíduos de alguns pesticidas, nomeadamente os de mais ampla 

utilização no controlo fitossanitário de olivais e que, por esse motivo ou por razões de 

toxicidade, têm merecido maior destaque na literatura científica. Adicionalmente, 

procurou-se que a metodologia desenvolvida pudesse ser usada para monitorizar 

simultaneamente diferentes resíduos de pesticidas, quer em azeitonas quer em azeites. 
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Os pesticidas estudados e as respectivas estruturas químicas apresentam-se na 

Tabela 12.1.. Na mesma Tabela são ainda referidos os LMR estabelecidos pela 

legislação de diferentes países e instituições. Actualmente os países pertencentes à UE 

têm a mesma legislação no que respeita aos LMR [2006/30/CE; Dec.-Lei 233/2006]. O 

trabalho descrito desenvolveu-se, em grande parte, antes da referida directiva entrar 

em vigor, pelo que são apresentados os LMR dos resíduos de pesticidas até aí 

permitidos em azeitonas destinadas à produção de azeite em Portugal e em Espanha. 

 

TABELA 12 .1.  
Estrutura química dos pesticidas estudados e respectivos l imi tes máximos de  
resíduos (LMR) em diferentes países.  (PT- Portugal ,  EU- União Europeia,  
USA- Estados Unido,  CD- Codex ,  ES-  Espanha) .  (Adaptado da 
mrldatabase.com; Dec. -Lei  233/2006) .  

LMR (µg/g)  Pesticida 
(Classe 

química) 
Estrutura PT EU USA CD ES 

Carbaril 

Carbamato 

 

 

 1 5 1 30 1 

p,p’-DDE 

Organoclorado 

 

 

 - - - - - 

Deltrametrina 

Piretróide 

 

 

 

 

 

 0,1 0,1 - 1 - 

ClCl

ClCl

C

O

O

O

Br
Br

CH3
CH3

OCONHCH3
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LMR Pesticida 
(Classe 

química) 
Estrutura PT EU USA CD ES 

Diazinão 

Organofosforado 

 

 - 0,02 1 - - 

Dimetoato 

Organofosforado 

 

 2 2 - 0,5 - 

Diurão 

Ureia 

 

 0,05 - 1 - 0,2 

Etil-

carfentrazona 

Triazolinona 

 

 

 - - 0,01 - 0,05 

Fentião 

Organofosforado 

 

 1 - - 1 1 

Fosmete 

Organofosforado 

 

 

 2 - - - - 

Malatião 

Organofosforado  

 

 

 

 0,5 0,5 - -  

N
N O

(CH3)2CH

CH3

P(OCH2CH3)2

S

 

P(OCH3)2

S

CH3NHCOCH2S

NHCON(CH3)2

Cl

Cl

CH2

ClF

CH CO2CH2CH3
N

N

N

CH3

F2CH
O Cl

S

N

O

N

CH3O

C
H2

S
P(OCH3)2

S

O

CH3

CH3

P(OCH3)2

S

 

P(OCH3)2

S

CH3NHCOCH2-S

CH3CH2OCOCH2
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LMR Pesticida 
(Classe 

química) 
Estrutura PT EU USA CD ES 

Metidatião 

Organofosforado 

 

 1 1 0,05 1 1 

Napropamida  

Acetamida 

 

 

 - - 0,1 - 0,05 

Ometoato 

Organofosforado 

 

 - 0,2 - - - 

Oxifluorfena 

Difeniléter 

 

 

 

 

0,01 - 0,05 - - 

Piriproxifeno 

Mimetizador de 

hormona juvenil 

 

   1  0,05 

Simazina 

Triazina 

 

 

 

0,1 - 0,25 - 0,1 

 

A principal dificuldade na análise dos resíduos dos pesticidas seleccionados 

prende-se com o facto destes apresentarem propriedades físico-químicas muito 

similares às da maioria das substâncias presentes nas matrizes em estudo (azeitonas e 

azeites), o que torna especialmente problemática a etapa de extracção. Além disso, a 

vasta diversidade de classes químicas seleccionadas impõe que o solvente a usar no 

OF3C
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processo de extracção seja selectivo para as substâncias de interesse e que permita 

obter bons níveis de sensibilidade. 

De forma a contornar estas dificuldades recorreu-se a um processo de extracção 

selectivo e à análise cromatográfica associada a detectores com elevada sensibilidade e 

selectividade, caso da espectrometria de massa. Para a extracção das substâncias em 

estudo optou-se pelo processo QuEChERS, anteriormente descrito no capítulo 9, que 

tem sido aplicado com sucesso na análise simultânea de resíduos de pesticidas e outros 

contaminantes orgânicos, em diversas matrizes alimentares. Este processo, apesar das 

provas dadas na extracção de resíduos de pesticidas em diversas matrizes alimentares 

não gordas (< 2% de material lipídico) e pouco gordas (2-20% de material lipídico), teve 

de ser optimizado de acordo com as especificidades das matrizes em estudo. 

As principais etapas objecto de experiência na optimização do processo 

QuEChERS foram: a) a avaliação do tipo de purificação proporcionado pelo processo 

QuEChERS previamente estabelecido, no que respeita à presença de substâncias co-

extraídas, b) a avaliação do comportamento de outros tipos de adsorventes no processo 

de purificação, c) a avaliação da influência do teor de gordura das amostras no 

rendimento do processo extractivo.  

A análise cromatográfica foi efectuada inicialmente por GC-MS, tendo sido 

ensaiados diversos procedimentos para evitar os efeitos adversos causados pelo “efeito 

de matriz”. Citam-se para esse efeito o uso de DSI (“Direct Sample Introduction”) e o 

uso de “protectores analíticos”. Simultaneamente, dado que a técnica de GC-MS não se 

mostrou satisfatória para a determinação de ometoato em azeitonas e azeites, foi 

validada uma metodologia por LC-MS/MS para a determinação deste pesticida, 

incorporando-se outras substâncias que, dada a sua natureza química, são passíveis de 

ser determinadas por GC e LC. 

O método optimizado (QuEChERS - LC-MS/MS) para a determinação 

simultânea de vários resíduos de pesticidas em azeitonas e azeite foi, igualmente, 

aplicado em programas de monitorização da degradação do dimetoato e formação do 

ometoato, em amostras de azeitonas colhidas ao longo do intervalo de segurança deste 

pesticida. Este estudo foi continuado por um período de três anos, de modo a 
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possibilitar a avaliação de efeitos cumulativos dos tratamentos fitossanitários, no que 

respeita à presença de resíduos deste pesticida e um dos seus metabolitos (ometoato). A 

metodologia optimizada foi ainda aplicada a amostras de azeite, de forma a verificar 

possíveis variações entre as azeitonas e os azeites a que deram origem, no que respeita 

à presença de resíduos de dimetoato e do seu metabolito, ao longo dos três anos de 

estudo. 

O trabalho experimental de desenvolvimento desta metodologia foi efectuado no 

laboratório “Microbial Biophysics and Residue Chemistry Research” do “Eastern 

Regional Research Center-Agricultural Research Service” em Filadélfia, Estados Unidos 

da América. 

12.2. Procedimento analítico 

12.2.1. Processo de extracção 

12.2.1.1. Azeitonas 

Num tubo de Teflon® de 50 ml pesou-se uma amostra de 10 g de polpa, 

previamente homogeneizada e adicionaram-se 10 ml de acetonitrilo, 4 g de MgSO4 e 

1 g de NaCl. De seguida, misturou-se a amostra vigorosamente durante 1 min e 

centrifugou-se a 3500 g durante 1 min. Procedeu-se então à purificação que consistiu na 

adição a 1 ml da solução centrifugada de 150 mg de MgSO4 anidro, 50 mg de PSA, 50 

mg de C18 e 50 mg de carvão activado. Agitou-se tudo durante 20 s em vortex e 

centrifugou-se a 3500 g durante 1 min. Transferiram-se 400 µl do extracto para um 

micro-frasco de vidro e adicionaram-se 25 µl de uma solução de padrão interno - 

fosfato de trifenilo (TFF) a 16 mg/l em acetonitrilo com 1,6% de ácido fórmico. 

Guardaram-se as soluções a 4 °C até ao momento da injecção no sistema 

cromatográfico LC-MS/MS ou DSI-GC-MS. Na análise por GC-MS adicionaram-se ao 

extracto 20 µl de uma solução de “protectores analíticos” (3-etoxi-1,2-propanediol,  

D-sorbitol, lactona do ácido L-gulónico, 10:1:1 mg/ml) antes da injecção. Transferiu-se a 
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solução para micro-frascos de vidro, de forma a assegurar a correcta injecção no 

injector automático. 

12.2.1.2. Azeites 

A uma amostra de 3 g de azeite, colocada em tubo de Teflon® de 50 ml, 

adicionaram-se 7 g de água. Procedeu-se à extracção e purificação da amostra para 

análise por LC-MS/MS e por GC-MS de forma idêntica à descrita para as azeitonas. 

12.2.2. Condições analíticas 

A determinação dos pesticidas em estudo foi feita, em ambas as matrizes 

azeitonas e azeite, por GC-MS e por LC-MS/MS.  

a) Análise por cromatografia gasosa 

Para a determinação do dimetoato, da simazina, do diazinão, do diurão, do 

carbaril, do malatião, do fentião, do metidatião, da napropamida, do  

p,p’-diclorodifenildicloroetileno (p,p’-DDE), do oxifluorfena, da etil-carfentrazona, do 

fosmete, do piriproxifeno e da deltametrina usou-se um procedimento de GC-MS. A 

injecção foi efectuada por injector automático Optic 3PTV que operou no sistema de 

injecção directa de amostra (DSI). O volume de injecção foi de 10 µl e usou-se no 

injector um gradiente de temperatura e fluxo programados, da seguinte forma:  

Temperatura inicial de 100 °C mantida durante 3,5 min com “split” 50:1; 

 Incremento de 5 °C/min até 280 °C com “splitless” durante 3,5 min; 

 Manutenção a 280 °C, com “split” 50:1 durante 2 min; 

Manutenção a 280 °C, com “split” 20:1 durante 3 min; 

 Decréscimo de 20 °C/min até 150 °C, com “split” 20:1; 

 Manutenção a 150 °C, com “split” 20:1 durante 10 min. 

 Tempo total: 29 min. 
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Para a separação cromatográfica usou-se uma coluna capilar de sílica fundida, 

internamente revestida com dimetilpolisiloxano com 5% de grupos fenilo – VF-5 EZ 

(Varian, Palo Alto, CA, Estados Unidos) com 30 m de comprimento, 0,25 mm de 

diâmetro interno e 0,25 µm de espessura da fase estacionária, associada a uma pré-

coluna com igual composição e diâmetro, e com 5 m de comprimento, e a uma pós-

coluna de sílica fundida desactivada, com 1 m de comprimento e 0,25 mm de diâmetro 

interno (de forma a prevenir eventuais danos na fase estacionária, quando o injector se 

encontrava aberto). O Hélio foi o gás de arraste, tendo-se usado um fluxo constante de 

1 ml/min e um gradiente de temperatura programado, que se iniciou 3,5 min após a 

injecção, da seguinte forma:  

Temperatura inicial de 80 °C mantida durante 3,5 min; 

 Incremento de 10 °C/min até 230 °C; 

 Incremento de 45 °C/min até 300 °C; 

 Manutenção a 300 °C durante 10 min; 

 Tempo total: 26 min. 

A temperatura da linha de transferência foi de 290 °C. A detecção foi feita por 

impacto electrónico a 70 eV, em modo de varrimento contínuo (numa gama de massas 

de m/z 50 a m/z 600) aquando da identificação das substâncias em estudo ou 

caracterização dos espectros ou em modo de monitorização selectiva de iões (SIM) 

aquando da quantificação das substâncias em estudo. A tensão do multiplicador de 

electrões foi ajustada para um valor superior, em 200 V, ao valor obtido no processo de 

sintonização automática do aparelho.  

A quantificação das substâncias em estudo foi efectuada em modo de 

monitorização selectiva de iões, tendo-se usado 10 grupos diferentes de iões 

diferenciados no tempo, de acordo com o referenciado na Tabela 12.2.. A selecção dos 

iões a monitorizar foi feita em função da sua especificidade e da sua abundância no 

espectro de massa. Escolheram-se em média 3 iões (na sua grande maioria com valores 

de m/z > 100) para cada substância. O tempo de monitorização variou entre 30 e 100 ms 

por ciclo, tendo-se mantido o detector desligado durante os primeiros 3,5 min, para 
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proteger a fonte iónica das perturbações causadas pela passagem do excesso de 

solvente. Para a identificação verificou-se que se mantinham as abundâncias relativas 

do ião de quantificação e dos iões de confirmação e que as substâncias a analisar 

eluíam no tempo de retenção característico do padrão de calibração correspondente, 

nas mesmas condições experimentais. 

 

TABELA 12 .2.  

Condições para monitorização dos pestic idas  por GC-MS em modo de 
monitorização selectiva de iões.   

m/z (Abundância relativa %) 

Pesticida 

Intervalo 
de tempo 

(min) 

Tempo 
de 

retenção 
(min) 

Ião de 
quantificação 

Iões de 
confirmação 

Dimetoato 15,89 87 (100) 125 (45), 93 (54), 58 (19) 
Simazina 

4,50-16,09 
16,00 201 (78) 173 (41), 186 (51), 158(25) 

     

Diazinão 16,18 179 (100) 137 (98), 304 (47), 152 (70) 
Diurão 

16,09-17,49 
16,52 72 (100) 232 (38), 234 (26), 187 (11) 

     

Carbaril 17,70 144 (100) 115 (33), 116 (26), 145 (15) 
Malatião 

17,49-18,10 
18,03 173 (94) 125 (100), 93 (93), 127(75) 

     

Fentião 18,10-19,05 18,27 278 (100) 125 (37), 109 (33), 79 (19) 
     

Metidatião 19,05-19,39 19,29 145 (88) 93 (40), 125 (27), 302 (19) 
     

Napropamida 19,58 271 (26) 72 (100), 128 (63) 
p,p’-DDE 19,67 318 (64) 246 (100), 248 (64), 316 (56) 
Oxifluorfena 

19,39-20,0 

19,71 361 (38) 252 (100), 300 (35), 280 (14) 
     

Etil-carfentrazona 20,00-20,38 20,28 312 (100) 330 (65), 340 (63), 376 (31) 
     

TFF 20,96 326 (100) 325 (87), 77 (88), 215 (20) 
Fosmete 

20,38-21,30 
21,17 160 (100) 133 (15), 104 (15), 193 (4) 

     

Piriproxifeno 21,30-22,80 21,50 136 (100) 226 (12), 185 (6) 
     

Deltametrina 22,80-26,0 23,59 253 (85) 181 (100), 251 (44), 152 (20) 
 

 

 

b) Análise por cromatografia líquida  

Para a determinação de ometoato, dimetoato, simazina, carbaril, diurão, 

fosmete, metidatião e malatião usou-se um processo de LC-MS/MS. Injectou-se um 

volume de 5 µl com injector automático. Para a separação cromatográfica usou-se uma 
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coluna ODS-3, com 150 mm de comprimento, 3 mm de diâmetro e 5 µm de tamanho de 

partícula, associada a uma pré-coluna ODS–C18 com igual tamanho de partícula, com 

4 mm de comprimento e 2 mm de diâmetro, ambas da marca Phenomenex (Torrance, 

CA; Estados Unidos). As colunas estavam a uma temperatura de 30 °C. Usaram-se dois 

eluentes como fase móvel: a água (A) e o acetonitrilo (B) ambos com 0,1% de ácido 

fórmico. A eluição foi efectuada a um fluxo constante de 0,3 ml/min em gradiente 

programado, da seguinte forma:  

Tempo inicial 25% de eluente B, gradiente linear até 100% de eluente B; 

Aos 7 min 100% de eluente B; 

Aos 12 min 25% de eluente B; 

Tempo total: 12 min. 

Para evitar o efeito de memória, causado pela presença de substâncias 

adsorvidas na coluna, manteve-se o fluxo de 0,3 ml/min e a eluição de 25% de B 

durante 11 min, após cada injecção. Durante este período não se fez monitorização do 

sinal. 

O aparelho de LC operou acoplado a um detector de triplo quadrupolo 

(MS/MS) com ionização por pressão atmosférica com interface do tipo “electrospray” a 

funcionar em modo positivo. Os valores optimizados para os parâmetros da interface 

foram: pressão do gás de nebulização (N2): 14 psi; voltagem do capilar: 4200 V; 

temperatura: 525 °C; pressão do gás de cortina (N2): 11 psi. O gás de colisão foi o árgon.  

Para optimização dos parâmetros de detecção (melhor relação ião precursor/ião 

produto e melhores energias de fragmentação para os iões) introduziu-se no detector, 

através de uma seringa acoplada a uma bomba, uma solução de 1 µg/ml de cada uma 

das substâncias em estudo, a um fluxo de 10 µl/min. Usou-se, nesta fase, o detector em 

modo de varrimento contínuo. A quantificação das substâncias em estudo foi 

efectuada em modo de monitorização selectiva de reacção (MRM- “multiple reaction 

monitoring”). O ião produto mais intenso produzido pelo ião precursor foi o usado 

para a quantificação, como está assinalado a negrito na Tabela 12.3.. Para a confirmação 

verificou-se que a relação dos iões entre os padrões e amostra para o primeiro e 
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segundo ião de transição se mantinha. Além disso, verificou-se que as substâncias a 

analisar eluíam no tempo de retenção característico do padrão de calibração 

correspondente, nas mesmas condições experimentais.  

 

TABELA 12 .3.  

Condições para moni torização de pesticidas por LC-MS/MS em modo de 
monitorização selectiva de reacção (a negri to  está assinalado o ião usado para 
quanti f icação) .   

Pesticida 

Intervalo 
de tempo 

(min) 

Tempo de 
retenção 

(min) 

Ião 
precursor 

(m/z) 

Ião 
produto 

(m/z) 

Tempo  
por ciclo 

(ms) 

DP 
(V) 

CE 
(V) 

CXP 
(V) 

Ometoato 2,5-5,0 2,68 214,0 183,2; 125,2 150 16 17 18 
         

Dimetoato 5,0-7,6 6,83 230,0 199,1; 125,1 150 11 15 14 
         

Simazina 7,98 202,0 124,2; 132,2 150 27 12 
Carbaril 8,48 202,2 145,1; 127,1 150 13 10 
Diurão 

7,6-9,0 

8,67 233,1 72,2; 160,1 150 
26 

39 6 
         

Fosmete 9,27 318,0 160,2; 133,2 150 17 16 
Metidatião 9,28 303,0 145,1; 85,1 150 13 12 
Malatião 

9,0-9,8 

9,64 331,0 127,2; 285,2 150 
16 

19 8 
         

TFF 9,8-12,0 10,18 327,0 77,2, 152,0 150 31 65 14 
 

 

12.2.3. Quantificação 

Efectuou-se a análise da matriz branco (a matriz isenta das substâncias de 

interesse e dos padrões internos) para confirmação de que a mesma não possuía 

substâncias interferentes na identificação e/ou na quantificação da substância a 

analisar. Procedeu-se, a seguir, à comparação da resposta analítica entre soluções 

padrão em acetonitrilo e soluções padrão em matriz branco (por adição da quantidade 

requerida de cada uma das substâncias a analisar). Os resultados obtidos, por GC-MS e 

LC-MS/MS, mostraram “efeito de matriz”, que se traduziu numa supressão da resposta 

analítica para a maioria das substâncias estudadas. Pelo referido, as curvas de 

calibração foram obtidas por adição de 125 µl de uma mistura de solução padrão em 

solvente (com diferentes concentrações das substâncias em análise) e de 50 µl de 

solução de padrão interno adicionados à matriz branco (isentas das substâncias de 

 DP – “declustering potencial” potencial aplicado na interface do vácuo, CE -energia de colisão, CXP – potencial de saída da célula de colisão. 
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interesse). Na Tabela 12.4. apresentam-se as menores concentrações estudadas de cada 

substância.  

 

TABELA 12 .4.  

Menor concentração estudada de  cada uma das substâncias anál isadas por GC-
MS e LC-MS/MS.  

Concentração (µg/g) 
Pesticida  

GC-MS LC-MS/MS 

Carbaril 0,2 0,05 

p,p’-DDE 0,01 n.a. 

Deltrametrina 0,10 n.a. 

Diazinão 0,02 n.a. 

Dimetoato 0,01 0,05 

Diurão 0,05 0,05 

Etil-carfentrazona 0,05 n.a. 

Fentião 0,10 n.a. 

Fosmete 0,10 0,10 

Malatião 0,10 0,10 

Metidatião 0,05 0,25 

Napropamida 0,05 n.a. 

Ometoato n.a. 0,05 

Oxifluorfena 0,01 n.a. 

Piriproxifeno 0,05 n.a. 

Simazina 0,10 0,10 

 

 

A análise dessas soluções permitiu construir um gráfico, relacionando a razão 

das áreas (área da substância/ área do padrão interno que tem concentração constante) 

com a concentração (variável) da substância. A amostra foi também analisada após a 

adição da mesma quantidade conhecida de padrão interno. Pela razão de áreas obtidas 

no cromatograma determinou-se a concentração da substância na amostra. 

n.a. – não adicionado 
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O TFF foi escolhido para padrão interno por apresentar uma estrutura química 

semelhante às substâncias em avaliação, por não se encontrar nas matrizes em estudo, 

por ter um comportamento extractivo semelhante às substâncias em estudo e por ser 

compatível com os sistemas cromatográficos seleccionados (DSI-GC-MS e LC-MS/MS). 

12.3. Desenvolvimento do método e discussão 

12.3.1. Optimização do processo QuEChERS em azeitonas e azeite 

Tendo como ponto de partida o processo QuEChERS, nomeadamente no que 

respeita às condições de extracção (acetonitrilo, MgSO4 anidro e NaCl), desenvolveu-se 

trabalho experimental no sentido de optimizar este processo para a análise simultânea 

de vários resíduos de pesticidas em azeitonas, em níveis inferiores aos LMR 

estabelecidos. Além disso, aplicou-se o mesmo processo extractivo a duas matrizes 

que, embora inequivocamente relacionadas, têm uma composição muito diferente: 

azeitonas (com 46-63% de água e 21-31% de compostos lipídicos) e azeite (praticamente 

com 100% de compostos lipídicos).  

Neste sentido, as etapas estudadas foram a extracção e a purificação, tendo sido 

efectuados ensaios com diferentes adsorventes e com diferentes teores de gordura.  

a) Efeito de diferentes adsorventes no rendimento extractivo  

A selecção de acetonitrilo como solvente extractor mostrou-se uma opção 

ajustada ao tipo de matriz, uma vez que solubiliza menores teores de material lipídico 

que outros solventes (p. ex. n-hexano, acetona), como já anteriormente referido no 

capítulo 9. Além disso, este solvente revelou-se adequado ao tipo de cromatógrafos e 

detectores utilizados [Anastassiades et al., 2003 a; Lehotay, 2005; Lehotay et al., 2005].  

A incorporação de sais (MgSO4 anidro e NaCl) na etapa de extracção promove o 

fenómeno de “salting-out" e dessa forma facilita a transferência das substâncias para a 

fase orgânica, com um consequente aumento do rendimento extractivo [Anastassiades 

et al., 2003 a]. 
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A análise por DSI-GC-MS (SIM) mostrou que o processo de extracção utilizado 

promoveu uma eficiente extracção dos resíduos de pesticidas das azeitonas, mas 

extraiu um elevado número de interferentes. Efectivamente, apesar dos lípidos não 

serem muito solúveis no acetonitrilo, foi co-extraída uma pequena percentagem de 

gordura constituída maioritariamente por compostos não voláteis que provocaram 

perda de sensibilidade analítica. Por este facto tornou-se imprescindível a incorporação 

de uma etapa de purificação. 

Foram testados diversos adsorventes (MgSO4 anidro, PSA, C18, carvão activado) 

na purificação dos extractos de azeitona obtidos após extracção pelo processo 

QuEChERS. Para a realização dos ensaios procedeu-se da seguinte forma: a 10 ml de 

extracto colocado em tubo de Teflon® de 50 ml, adicionaram-se 1,5 g de MgSO4 anidro 

e 0,5 g de cada um dos adsorventes a estudar. Transferiram-se, de seguida, 4 ml de 

extracto para tubos de ensaio de vidro, previamente tarados. Evaporou-se à secura 

cada tubo sob corrente de azoto, à temperatura de 30 °C. No final procedeu-se à 

pesagem dos tubos de vidro. Os resultados obtidos com os diferentes adsorventes são 

apresentados nas Figuras 12.1., 12.2. e 12.3.. 

Da análise da Figura 12.1. pode inferir-se que o processo QuEChERS per si 

produziu uma co-extracção reduzida (apenas 4,1% de substâncias co-extraídas). O 

processo de purificação por dispersão em fase sólida com 50 mg de PSA e 150 mg de 

MgSO4 anidro por ml de extracto produziu uma purificação adicional de 64%. O PSA 

tem tendência, à semelhança do verificado pelos autores do processo noutras matrizes, 

a estabelecer pontes de hidrogénio com grupos hidroxilo e/ou carboxílicos, sendo 

capaz de remover compostos como ácidos gordos e pigmentos (p. ex. antocianidinas) 

[Anastassiades et al., 2003 a]. 

A adição de 50 mg de carvão activado (GCB) aos adsorventes anteriores, 

permitiu aumentar a eficiência da purificação para 75%. A adição deste adsorvente 

funcionou também muito bem de ponto vista visual, permitindo obter um extracto 

mais limpo (Figura 12.2.). Além disso, como se pode observar na Figura 12.3., a adição 

do GCB promoveu melhorias no cromatograma obtido em modo de varrimento 

contínuo. Este adsorvente é normalmente escolhido devido à sua elevada afinidade 
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para substâncias com estrutura planar, o que permite remover substâncias como 

esteróis e pigmentos (p. ex. clorofilas e carotenóides). Contudo, devido a esse facto é 

desaconselhado na análise de resíduos de pesticidas com estrutura planar, o que não é 

o caso neste estudo (ver Tabela 12.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12.1.  Avaliação da ef iciência de purif icação com diferentes 
adsorventes no processo QuEChERS. 

 

O uso adicional de C18 não apresentou vantagens na purificação obtida, tendo 

apenas possibilitado ligeiras melhorias em termos de aparência (Figura 12.2. e Figura 

12.3.). Ainda assim, no método final utilizou-se todos os adsorventes estudados. 

Como as Figuras 12.2. e 12.3. atestam, a utilização simultânea dos 3 adsorventes 

e de MgSO4 anidro permitiu obter extractos limpos visualmente. Porém, muitos das 

substâncias co-extraídas permaneceram no extracto mesmo após um intenso processo 

de purificação. Tal revelou-se problemático em especial na quantificação por GC-MS 

de substâncias presentes em concentrações mínimas.  
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FIGURA 12.2.  Aparência dos extractos de azei tona evaporados usando 
diferentes adsorventes:  (A) sem puri f icação;  (B)  MgSO 4 +PSA; (C) 
MgSO 4+PSA+GCB; (D) MgSO 4+PSA+ GCB+C 1 8 .    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 .3.  Cromatogramas por GC-MS em modo de varrimento contínuo 
de extractos de azei tona com diferentes adsorventes:  (A) sem purif icação;  (B)  
MgSO 4+PSA; (C) MgSO 4+PSA+GCB; (D) MgSO 4+PSA+GCB+C 1 8 .    
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b) Efeito do teor de gordura no rendimento extractivo  

Para avaliar a influência do teor de gordura no rendimento extractivo dos 

pesticidas em estudo, utilizaram-se extractos de azeite (isentos dos pesticidas de 

interesse) fortificados com uma concentração conhecida de padrões. Assim, a tubos de 

Teflon® de 50 ml adicionou-se a quantidade requerida de solução padrão, água e 

azeite, de modo a constituir amostras com teores de gordura entre 10 e 60% num total 

de 10 g de amostra. De seguida estas amostras foram extraídas (acetonitrilo e MgSO4) e 

purificadas (MgSO4 anidro, PSA, C18 e GCB) como descrito no ponto anterior.  

Como se pode observar na Figura 12.4., a quantidade de substâncias lípidicas 

co-extraídas em 10 ml de acetonitrilo aumentou proporcionalmente com a quantidade 

de azeite na amostra. Este resultado foi contrário à expectativa inicial de encontrar um 

ponto de saturação a partir do qual a quantidade de substâncias co-extraídas não 

aumentasse. É possível que as diferentes relações água/amostra ou a possível mudança 

de densidade dos fluídos possam ter contribuído para este efeito. Contudo, 

independentemente da proporção de azeite das amostras, as substâncias lípidicas co-

extraídas em 10 ml de acetonitrilo foram 1,8% ± 0,3% antes da purificação e 0,8% ± 0,2% 

após purificação, o que atesta a eficiência do processo seleccionado para a eliminação 

de interferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12.4.  Co-extraídos l ipídicos obtidos em amostras com diferentes 
quantidades de azei te (água adicionada de azei te forti f icado de modo a dar 10 
g)  após o processo de QuEChERS e antes e  depois da puri f icação  com 
MgSO 4+PSA+GCB+C 1 8  (n= 2) .  
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A avaliação do rendimento extractivo (expresso em percentagem da quantidade 

de substância recuperada) em amostras com diferentes quantidades de azeite, foi 

efectuada quer por DSI-GC-MS quer por LC-MS/MS. Os resultados obtidos são 

apresentados na Tabela 12.5.. De um modo geral, como se pode observar na referida 

Tabela, as recuperações foram elevadas (70-110%) e consistentes (CV < 20%). Como 

seria de esperar, a dependência das recuperações face à presença de lípidos na amostra 

foi reduzida, dada a preponderância neste estudo de pesticidas de natureza química 

mais polar. Os resultados menos positivos foram obtidos em substâncias mais apolares 

(p,p’-DDE, piriproxifeno e deltametrina). Para estas substâncias verificou-se um 

decréscimo na ordem de 10% nas recuperações com o aumento do teor de gordura na 

amostra. 

Para a matriz azeite e com base nos resultados obtidos neste ensaio foi 

seleccionada uma alíquota de 3 g de azeite, num total de 10 g de amostra, para análise 

dos resíduos de pesticidas. Esta quantidade permitiu assegurar uma recuperação 

eficiente dos pesticidas de natureza lipofílica, um adequado limite de quantificação e 

minimizar o “efeito de matriz” nos sistemas de GC-MS e de LC-MS/MS. Por outro 

lado, esta quantidade de amostra apresentou uma relação gordura/água semelhante à 

das azeitonas estudadas. Neste trabalho verificou-se que para um volume de injecção 

de 10 µl de extracto em DSI-GC-MS, eram introduzidos no sistema cerca de 24 ± 8 µg 

de co-extraídos lipídicos. No LC-MS/MS (5 µl de injecção), para uma amostra com 30% 

de azeite eram introduzidos 12 ± 4 µg. Estes valores são similares aos esperados para as 

amostras de azeitonas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 12 - Determinação simultânea de vários resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites 

267 

TABELA 12 .5.  

Recuperação (%) e  coeficiente de variação (%) obtido em amostras com 
diferentes teores de gordura num total  de 10 g de amostra;  anál ise por DSI-
GC-MS e por LC-MS/MS (n= 3) .  

a DSI-GC-MS; b LC-MS/MS, A sublinhado encontram-se os teores fora dos limites recomendados (70-110%) pela 

SANCO [10232/2006]. 

Recuperação % (CV %)  

Teores de gordura na amostra (10 g)  Pesticida 

1 g 2 g 3 g 4 g 5 g 6 g Média 

Ometoato b 96 (2) 95 (1) 100 (1) 99 (3) 102 (2) 112 (1) 101 (1) 

Dimetoato a 78 (15) 79 (4) 77 (3) 70 (5) 66 (4) 63 (8) 72 (12) 

Dimetoato b 102 (2) 99 (2) 100 (2) 103 (1) 105 (1) 112 (3) 103 (2) 

Simazina a 101 (7) 91 (3) 84 (6) 72 (2) 75 (1) 80 (4) 86 (12) 

Simazina b 131 (1) 122 (1) 119 (1) 120 (1) 119 (1) 123 (3) 122 (1) 

Diazinão a 127 (4) 116 (3) 99 (10) 90 (1) 88 (11) 74 (6) 101(11) 

Diurão b 75 (3) 67 (5) 68 (9) 75 (1) 86 (3) 93 (1) 77 (4) 

Carbaril b 105 (3) 99 (2) 96 (2) 97 (1) 91 (1) 96 (1) 97 (1) 

Malatião b 99 (1) 92 (4) 92 (1) 84 (1) 80 (1) 82 (1) 88 (1) 

Fentião a 97 (5) 89 (4) 84 (9) 70(2) 79 (1) 70 (5) 82 (15) 

Metidatião a 97 (9) 79 (4) 73 (5) 62 (5) 55 (3) 61 (8) 74 (17) 

Metidatião b 110 (1) 105 (1) 101 (1) 97 (1) 95 (1) 95 (1) 100 (1) 

Napropamida a 78 (15) 74 (1) 75 (9) 63 (1) 78 (8) 74 (3) 74 (11) 

p,p’-DDE a 57 (5) 41 (1) 41 (9) 29 (5) 27(5) 26 (10) 38 (13) 

Oxifluorfena a 94 (10) 83 (1) 75 (9) 62 (4) 73 (14) 79 (1) 78 (14) 

Etil-carfentrazona a 107 (3) 99 (2) 93 (8) 83 (1) 80 (10) 74 (6) 91 (13) 

Fosmete b 91 (2) 88 (1) 90 (4) 89 (2) 96 (1) 100 (4) 93 (2) 

Piriproxifeno a 75 (16) 64 (2) 56 (10) 41 (5) 41 (18) 33 (7) 54 (17) 

Deltametrina a 83 (10) 56 (1) 51 (10) 45 (3) 38 (6) 45 (14) 51 (17) 
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12.3.2. Optimização das condições analíticas 

12.3.2.1. Análise por DSI-GC-MS 

A presença de co-extraídos (lípidos, pigmentos, compostos não voláteis) nos 

extractos, resultantes do processo de extracção e purificação, pode alterar a resposta 

analítica dos detectores e afectar a separação das substâncias. Para minimizar estes 

efeitos usou-se um sistema Optic 3PTV, que corresponde a um sistema automático de 

injecção. Este sistema possibilita a injecção de elevados volumes de solução (DSI), pois 

força as substâncias não voláteis a permanecerem num micro-tubo de vidro colocado 

no interior do “liner”, impedindo a sua entrada na coluna cromatográfica [Amirav e 

Danan, 1997; Lehotay, 2000; Patel et al., 2003; Čajka et al., 2005]. Desta forma, este 

sistema não só preserva a durabilidade do injector, da coluna e do detector como 

também possibilita a obtenção de mais baixos limites de detecção e quantificação, 

mesmo para extractos que se podem apelidar de “sujos”, devido à sua riqueza em 

substâncias não voláteis.  

O sistema Optic 3PTV-DSI utilizado neste trabalho, ao contrário do validado 

por Čajka et al. [2005], não faz encapsulamento do “liner” com um septo, antes da 

incorporação na câmara do injector. No sistema usado a câmara do injector possui uma 

porta diferente que, ao fechar, permite atingir, sem o encapsulamento do “liner”, as 

pressões e temperaturas necessárias à injecção. Sucintamente, após o volume 

determinado de extracto ter sido retirado do micro-frasco e colocado, de forma 

automática, no micro-tubo de vidro inserido internamente no “liner”, este é 

transportado, automaticamente, para a câmara do injector para injecção, sendo no final 

da cada análise retirado também automaticamente. A cada injecção corresponde um 

novo “liner” com o respectivo micro-tubo.  

Para determinar o grau de concordância dos resultados obtidos com o sistema 

Optic 3PTV- DSI usado, fizeram-se 10 determinações de uma mistura de padrões em 

GC-MS em acetonitrilo, com uma concentração cinco vezes superior à referida na 

Tabela 12.4., adicionada de “protectores analíticos”. A Figura 12.5. apresenta a 

repetibilidade (expressa pelo coeficiente de variação em %) do sistema Optic 3PTV-

DSI. Como se pode observar, os resultados obtidos podem considerar-se muito bons. 
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De uma forma geral, os coeficientes de variação foram inferiores a 4%. Os piores 

resultados verificaram-se para o carbaril e a deltametrina com CV% de 12% e 13%, 

respectivamente. Estes resultados menos positivos devem-se provavelmente à natureza 

química dessas substâncias. 
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FIGURA 12.5.  Repetibi l idade (Coeficiente de  Variação CV%) dos pesticidas em 
solução com “protectores anal í t icos”;  anál ise  por DSI-GC-MS (n = 10) .    

 
Neste estudo usou-se simultaneamente um outro processo para minimizar o 

“efeito de matriz”, que consistiu na adição de “protectores analíticos”. Estes 

correspondem a um conjunto de substâncias que possuem a capacidade de interagir 

fortemente com os locais activos do sistema cromatográfico o que diminui o efeito de 

supressão/incremento de resposta analítica causado pela matriz [Anastassiades et al., 

2003 b; Čajka et al., 2005; Maštovská et al., 2005]. A sua aplicação aos extractos, antes da 

análise por DSI-GC-MS, foi especialmente útil para os pesticidas mais polares, caso do 

dimetoato.  

Não obstante a elevada qualidade do DSI e o efeito positivo dos “protectores 

analíticos” na análise dos padrões em solvente, o desempenho não foi tão bom nos 

extractos de azeitona. Efectivamente, a quantidade relativamente elevada de 
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substâncias co-extraídas voláteis e semi-voláteis presentes na matriz dificultou a 

escolha dos iões a monitorizar em modo SIM para a análise quantitativa e qualitativa. 

Este problema assumiu maior gravidade nos pesticidas com tempos de retenção mais 

baixos, como pode ser observado na Figura 12.3..  

Por outro lado, verificou-se a ocorrência de “efeito de matriz” tanto nos 

extractos de azeitona como nos extractos de azeite, que se traduziu numa diminuição 

da resposta analítica. Este facto foi comprovado por comparação da resposta analítica 

de soluções padrão em matriz e de soluções padrão em solvente (acetonitrilo), para as 

mesmas concentrações, contendo ou não “protectores analíticos”. A razão para este 

efeito de supressão deveu-se provavelmente à permanência de uma fina película da 

matriz no micro-tubo, após injecção da amostra. Esta película presumivelmente reteve 

uma fracção das substâncias à superfície do vidro do micro-tubo, reduzindo assim a 

eficiência de transferência das substâncias para a coluna. Este efeito já tinha sido 

anteriormente observado por Biedermann et al. [2005] e por Jing e Amirav [1997] em 

matrizes com um elevado teor de compostos lipídicos. Estes autores aconselharam 

como solução a diluição dos extractos, o que implica um aumento do limite de 

detecção e de quantificação. Neste estudo, por escassez de tempo, usou-se 

simplesmente as condições de um estudo precedente [Čajka et al., 2005;] e não se 

investigaram opções para superar esta situação. A sua realização futura parece, porém, 

de todo o interesse. Em todo o caso, apesar do efeito de supressão verificado, 

conseguiram-se bons limites de quantificação como é referido na validação. 

12.3.2.2. Análise por LC-MS/MS  

Para resolver a quantificação de substâncias em estudo que por GC-MS co-

eluíam com interferentes, em especial as de tempos de retenção inferiores, utilizou-se a 

técnica de LC-MS/MS. Assim, de entre as substâncias seleccionadas (Tabela 12.1.), 

optou-se por analisar por LC-MS/MS apenas as substâncias de natureza mais polar e de 

massa molecular superior, ou seja, aquelas que apresentam, segundo a literatura 

científica, um melhor comportamento analítico em sistemas com ionização por 

“electrospray”. As substâncias analisadas por esta técnica, assim como a menor 

concentração estudada, encontram-se na Tabela 12.4..   
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Na análise por LC-MS/MS verificou-se um pronunciado efeito de supressão 

causado por substâncias co-extraídas da matriz, o que é frequente neste tipo de 

detectores [Hajšlová e Zrostlíková, 2003]. De modo a minimizar esse efeito, utilizou-se 

para quantificação uma curva de calibração em matriz à semelhança do utilizado em 

GC-MS.  

Um outro problema frequente em LC-MS/MS é o “efeito de memória”, 

particularmente importante quando se pretende analisar resíduos de pesticidas com 

baixos limites de quantificação. Neste caso, após a injecção de uma solução de padrões 

em solvente, verificou-se a presença das substâncias de interesse nas injecções 

subsequentes de solvente. Para resolver este problema e permitir a limpeza do sistema 

foi mantido um fluxo de eluente durante 11 minutos entre cada injecção, o qual se 

mostrou ser totalmente eficaz. Na Figura 12.6. são apresentados os cromatogramas 

obtidos das substâncias analisadas e da matriz branco. 
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FIGURA 12.6.  Cromatogramas obtidos por LC-MS/MS em modo de 
monitorização selectiva de reacção (MRM) (A) ometoato,  (B)  dimetoato,  (C) 
simazina,  (D) carbari l ,  (E)  diurão,  (F)  fosmete,  (G) metidatião e (H) malatião  
em (1)  matriz  branco  e (2)  menor nível  de forti f icação  em matriz  branco 
obtidas com o processo QuEChERS optimizado.  
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12.4. Validação do método 

A validação, foi efectuada para as duas matrizes em estudo − azeitonas e azeites 

− nos dois sistemas de análise utilizados: DSI-GC-MS e LC-MS/MS. 

A determinação dos parâmetros de validação exige habitualmente a realização 

de diversas experiências isoladas. No entanto, podem determinar-se, em simultâneo, 

diversos parâmetros de validação, sem se colocar em causa os limites mínimos 

requeridos para o desempenho dos métodos analíticos. Por conseguinte, para 

minimizar a carga de trabalho (material, tempo e labor), optou-se pela combinação de 

algumas experiências (p. ex. precisão e recuperação).  

12.4.1. Azeitonas 

a) Linearidade 

A linearidade (proporcionalidade da resposta analítica em função da 

concentração da substância na amostra) foi avaliada a partir dos parâmetros obtidos 

com a curva de calibração, em particular pelo coeficiente de correlação (r). A 

linearidade é tanto maior quanto mais próximo se encontrar o valor de r da unidade.  

As curvas de calibração foram construídas com soluções padrão em matriz, 

tendo cada ponto da curva sido obtido pela razão da área do pico da substância e a 

área do pico do padrão interno, em função da concentração da substância. O intervalo 

de concentrações da curva de calibração foi concordante com o efectuado para as 

recuperações, sendo a concentração mínima estudada, por norma, dez vezes inferior ao 

valor de LMR estipulado para a substância em questão (Tabela 12.4.). 

O estudo da linearidade (construção de curvas de calibração) foi efectuado 

várias vezes ao longo do desenvolvimento e aplicação do método a amostras reais. Os 

coeficientes de correlação obtidos foram normalmente superiores a 0,9900 para as 

substâncias estudadas por DSI-GC-MS e superiores a 0,9960 para as substâncias 

estudadas por LC-MS/MS. 
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b) Precisão 

A precisão avalia a dispersão de resultados entre ensaios independentes, 

repetidos em amostras idênticas, nas mesmas condições analíticas (processo de 

extracção/ purificação e equipamento), com o mesmo operador e no mesmo local. A 

precisão é, geralmente, expressa como desvio padrão ou coeficiente de variação.  

Para determinar a precisão das metodologias optimizadas fizeram-se seis 

determinações independentes em matrizes branco, adicionadas de padrões. Foram 

estudados três (DSI-GC-MS) e quatro níveis (LC-MS/MS) de concentração de padrões. 

De um modo geral, os resultados da precisão para as substâncias de interesse 

em azeitona foram bons como se pode observar na Tabela 12.6. e na Figura 12.7.. Os 

coeficientes de variação obtidos foram usualmente inferiores a 20% para as substâncias 

estudadas por DSI-GC-MS (Tabela 12.6.) e inferiores a 15% para as substâncias 

estudadas por LC-MS/MS (Figura 12.7.).  

c) Recuperação 

A recuperação é, geralmente, determinada quando não há material de 

referência certificado que permita comparar os resultados obtidos pela aplicação de 

método em estudo com os valores existentes no mesmo. 

A recuperação é definida como a proporção da quantidade da substância de 

interesse, presente ou adicionada na matriz branco, que é extraída e passível de ser 

quantificada. 

Efectuaram-se neste trabalho dois ensaios de recuperação, em extractos de 

amostras de azeitona adicionadas de 3 e 4 níveis de concentração de substâncias para 

análise por GC-MS e por LC-MS/MS, respectivamente. As amostras foram tratadas da 

forma descrita ao longo do texto, em paralelo com uma série de soluções padrão em 

matriz branco, usadas para a construção de curvas de calibração.  
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TABELA 12 .6.  

Valores de Recuperação (%) e Precisão (coeficiente de variação %) em 
azeitonas adicionadas de diferentes quantidades de padrões;  anál ise por GC-
MS em modo SIM (n= 6) .  Os teores a subl inhado encontram-se fora do 
intervalo (70-110%) recomendado pela SANCO/10232/2006 .  

Recuperação % (CV %) 

Pesticida 
Teor 

adicionado 
(µg/g) 1x Teor 

adicionado 
5x Teor 

adicionado 
25 x Teor 

adicionado 
Média 

Dimetoato 0,01 <LQ 94 (3) 69 (5) 72 (10) 

Simazina 0,10 <LQ 71 (2) 96 (4) 84 (16) 

Carbaril 0,20 90 (5) 88 (3) 69 (9) 82 (13) 

Diazinão 0,02 <LQ 98 (12) 97 (11) 98 (17) 

Malatião 0,10 95 (10) 91 (11) 82 (7) 89 (15) 

Fentião 0,10 109 (13) 82 (6) 73 (18) 88 (23) 

Metidatião 0,05 <LQ 70 (3) 86 (12) 78 (15) 

Napropamida 0,05 76 (19) 80 (3) 82 (6) 79 (12) 

p,p’-DDE 0,01 99 (15) 72 (5) 74 (6) 82 (21) 

Oxifluorfena 0,01 100 (7) 77(5) 80 (5) 86 (14) 

Etil-carfentrazona 0,05 93 (10) 79 (7) 82 (5) 85 (11) 

Fosmete 0,10 <LQ 96 (16) 88 (17) 92 (19) 

Piriproxifeno 0,05 95 (3) 84 (5) 84 (6) 88 (8) 

Deltametrina 0,10 97 (13) 75 (15) 74 (8) 82 (19) 
  

 

 

 

Da análise da Tabela 12.6. e da Figura 12.7. pode inferir-se que os valores de 

recuperação para os resíduos em estudo em azeitona, foram globalmente bons. Os 

ensaios de recuperação realizados por GC-MS para as substâncias em estudo 

forneceram valores compreendidos entre os 70 e os 110%, como recomendado pela UE 

para análise de resíduos de pesticidas [SANCO/10232/2006]. Os resultados obtidos pela 

análise por LC-MS/MS foram similares, com excepção da simazina (121% de 

recuperação), do diurão (128% de recuperação) e do metidatião (115% de recuperação). 

LQ- Limite de quantificação 
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FIGURA 12.7.  Recuperação e precisão (coeficiente de variação %) em azeitona 
adicionada de diferentes quantidades de  padrões (o  teor adicionado é o  
mencionado na Tabela 12.4 .) ;  anál ise por LC-MS/MS em modo MRM. As barras  
de erros indicam o coeficiente  de variação (n= 6) .  

 

d) Limite de quantificação 

O limite de quantificação (LQ) é considerado como a menor concentração de 

substância que pode ser determinada com um nível aceitável de precisão. Neste 

trabalho não foram efectuados estudos exaustivos para a determinação do LQ, tendo 

sido considerado como o menor nível de concentração das curvas de calibração (Tabela 

12.4.).   

12.4.2. Azeites 

A exemplo do referido para as azeitonas, a linearidade foi testada diversas 

vezes através de curvas de calibração obtidas a partir de soluções padrão em amostra. 

O intervalo de concentrações das curvas de calibração é similar ao usado para as 

recuperações (Tabela 12.7.). Os coeficientes de correlação obtidos foram usualmente 

superiores a 0,9970 para as substâncias quantificadas por LC-MS/MS e superiores a 

0,9900 para as substâncias quantificadas por GC-MS. 
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As determinações da precisão e da recuperação foram também realizadas em 

simultâneo. O procedimento experimental para a avaliação de cada um destes 

parâmetros foi executado para três níveis de concentração, de forma exactamente igual 

à descrita para as azeitonas. Os resultados obtidos para a precisão e a recuperação em 

azeite são apresentados na Tabela 12.6..  

No que respeita à precisão do método em azeite, os resultados obtidos quer por 

GC-MS quer por LC-MS/MS foram muito bons (Tabela 12.7.). O coeficiente de variação 

foi em ambas as metodologias inferior a 15% para todas as substâncias estudadas em 

todos os níveis.  

As recuperações obtidas para as substâncias em estudo foram igualmente muito 

positivas. Os melhores resultados foram obtidos por LC-MS/MS. Contudo, em ambas 

as técnicas obtiveram-se valores menos positivos que se encontram a sublinhado na 

Tabela 12.7.. O “efeito de matriz”, já anteriormente referido, e a natureza química das 

substâncias em causa podem estar na origem de valores de recuperação superiores a 

110%.  

No que respeita ao LQ, este foi considerado, à semelhança do verificado para as 

azeitonas, como o menor nível de concentração usado na construção das curvas de 

calibração. Os limites de detecção das substâncias estudadas apresentam-se na Tabela 

12.4.. 
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TABELA 12 .7.  

Recuperação  e precisão (coeficiente de var iação %)  obtidas em amostras de 
azei te adicionadas de diferentes concentrações de padrões,  anál ise por (a)  GC-
MS em modo SIM e (b)  LC-MS/MS em modo de MRM (n= 6) .  Os teores a 
subl inhado encontram-se fora dos l imites (70-110%) recomendados pela 
SANCO/10232/2006.  

Teor adicionado 
(1) 

 Recuperação % (CV %) 
Pesticida 

(µg/g) 1 x (1) 5 x (1) 10 x (1) 

Ometoato b 0,01 112 (10) 97 (11) 100 (9) 

Dimetoato a 0,01 92 (9) 91 (12) 91 (11) 

Dimetoato b 0,01 114 (6) 96 (5) 101 (6) 

Simazina a 0,10 131 (10) 80 (14) 95 (11) 

Simazina b 0,10 124 (8) 94 (9) 100 (8) 

Diazinão a 0,02 125 (7) 77 (9) 86 (8) 

Diurão b 0,05 97 (11) 101 (8) 99 (7) 

Carbaril a 0,20 110 (12) 122 (8) 71 (10) 

Carbaril b 0,20 99 (10) 100 (8) 99 ( 5) 

Malatião a 0,10 104 (8) 98 (9) 100 (9) 

Malatião b 0,10 72 (8) 107 (10) 99 (7) 

Fentião a 0,10 113 (11) 97 (10) 76 (13) 

Metidatião a 0,25 101 (9) 117 (11) 122 (14) 

Metidatião b 0,25 120 ( 6) 95 (8) 100 (6) 

Napropamida a 0,05 89 (8) 89 (7) 116 (10) 

 p,p´- DDE a 0,01 85 (8) 75 (9) 110 (11) 

Oxifluorfena a 0,01 92 (9) 74 (12) 98 (8) 

Etil-carfentrazona a 0,05 90 (11) 78 (12) 116 (12) 

Fosmete a 0,10 99 (13) 127 (7) 101 (8) 

Fosmete b 0,10 121 (5) 95 (6) 100 (5) 

Piriproxifeno a 0,05 92 (11) 83 (11) 117 (7) 

Deltrametrina a 0,10 86 (6) 97 (7) 92 (10) 
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12.5. Teores de dimetoato e ometoato em azeitonas e azeites  

O dimetoato [fosforoditioato de O,O-dimetil-S-metilcarbamoilmetilo] é um 

insecticida organofosforado de características sistémicas, com utilização apreciável na 

protecção de muitas culturas, entre as quais a oliveira. O dimetoato, após aplicação nas 

plantas, pode sofrer uma dessulfuração oxidativa e originar o seu análogo, o ometoato. 

Este fosfotiolato é responsável pela acção tóxica do dimetoato, pois é, um forte inibidor 

da enzima colinesterase. 

Neste contexto, o processo de QuEChERS optimizado foi aplicado na extracção 

de resíduos de dimetoato e ometoato. Contudo, dada a natureza química das duas 

substâncias (elevada polaridade) e as especificidades da matriz em estudo, em 

particular das amostras de azeitonas (elevado número de substâncias co-extraídas que 

dificultam a confirmação e quantificação dos compostos de interesse), optou-se pela 

quantificação do dimetoato e do ometoato por LC-MS/MS nas condições descritas ao 

longo do texto. Assim, a metodologia optimizada para o LC-MS/MS permitiu a 

determinação do dimetoato e do ometoato nas amostras seleccionadas e a verificação 

da presença de outros resíduos designadamente: simazina, carbaril, diurão, fosmete, 

metidatião e malatião. 

As amostras analisadas, como anteriormente referido no capítulo 10, foram 

obtidas ao longo do intervalo de segurança, após o tratamento de um olival da Cv. 

Cobrançosa. O estudo foi continuado por um período consecutivo de três anos. Foram 

ainda analisadas amostras de azeite proveniente das azeitonas colhidas na 

amostragem. 

12.5.1. Resultados  

Os resultados obtidos para o teor de resíduos de dimetoato e ometoato em 

amostras de azeitonas colhidas segundo o referido na amostragem são apresentados na 

Tabela 12.8.. Os teores expressam-se em µg/g, indicando-se o valor médio e o 

coeficiente de variação (CV %) obtido em quatro análises efectuadas, em duplicado, em 

cada uma das amostras colhidas semanalmente. 
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As análises efectuadas aos azeites, obtidos nos três anos de estudo, resultantes 

das azeitonas e sujeitas às mesmas condições de campo, não detectaram qualquer 

vestígio de resíduos de pesticidas. 

 

TABELA 12 .8.  

Resíduos de dimetoato  e ometoato em amostras de  azei tonas colhidas ao longo 
do intervalo de segurança (7  colhei tas =  7  semanas)  por um período de três  
anos;  anál ise por LC-MS/MS em modo MRM (n= 8) .  

Média CV Média CV

µg/g % µg/g %

1 0,15 9 0,32 3
2 0,12 8 0,15 23
3 0,05 15 0,35 7
4 0,05 13 0,24 12
5 0,09 14 <LQ -
6 <LQ - <LQ -
7 <LQ - <LQ -

1 0,11 13 0,61 7
2 0,08 22 0,70 8
3 0,08 10 0,67 8
4 0,10 19 0,10 3
5 0,08 7 0,09 3
6 <LQ - <LQ -
7 <LQ - <LQ -

1 0,15 14 0,42 7
2 0,07 13 0,15 14
3 0,07 11 0,05 5
4 <LQ - <LQ -
5 <LQ - <LQ -
6 <LQ - <LQ -
7 <LQ - <LQ -

Ometoato

2004

Ano

2005

Colheita
Dimetoato

2003

 
        LQ-  L i mi te  de  q ua nt i f i ca çã o 

12.5.2. Discussão dos resultados  

As concentrações de resíduos de dimetoato em azeitonas foram muito inferiores 

ao valor de LMR estipulado pela legislação europeia e nacional (2 µg/g) ou pelo Codex 

FAO/WHO 0,5 µg/g (ver Tabela 12.1.). No ano de 2003 os teores médios oscilaram 

entre 0,05 µg/g e 0,15 µg/g. Em 2004 os valores médios variaram entre 0,08 µg/g e 



CAPÍTULO 12 - Determinação simultânea de vários resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites 

281 

0,11 µg/g. No último ano de estudo (2005) os teores médios oscilaram entre 0,07 µg/g e 

0,15 µg/g.  

Os teores médios de dimetoato não tiveram, ao contrário do que seria de esperar, 

um decréscimo linear ao longo do intervalo de segurança, como pode ser observado na 

Figura 12.8.. Estes resultados devem-se provavelmente à variabilidade inerente à 

própria amostragem, até porque só uma parte das 4 sub-amostras formadas, após a 

conservação, foram enviadas para o laboratório da EERC-USDA, onde como já referido 

se procedeu à optimização da metodologia analítica e à sua subsequente aplicação a 

amostras reais.  

Todavia, os resultados obtidos parecem caracterizar, com clareza, os fenómenos 

ocorridos ao longo do intervalo de segurança, com influência nos teores de resíduos de 

dimetoato e ometoato estudados. 
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FIGURA 12.8.  Concentração média de resíduos de dimetoato ao longo do 
intervalo de segurança nos três  anos de estudo.  

 
 

Os teores referidos são consistentes com algumas referências da literatura, 

acerca da degradação rápida deste pesticida. No primeiro e segundo ano de estudo não 

foi detectada a presença de resíduos de dimetoato a partir da quinta semana após 

aplicação, enquanto no terceiro ano este facto ocorreu a partir da terceira semana. No 

que respeita ao período de degradação registado, comparativamente com os dados 
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disponíveis na literatura, verificaram-se similaridades e diferenças, em grande parte 

devidas ao número de tratamentos efectuados, mas que poderão estar também 

relacionadas com factores edafo-climáticos (ver Anexo). Em termos de similaridade a 

este estudo citam-se os dados obtidos por Albi et al. [1984] que registaram uma 

persistência do resíduo de dimetoato de três a quatro semanas em azeitonas, depois de 

realizado o tratamento em olivais. Estão descritos períodos superiores por Santi e 

Giacomelli [1962] e por Ferreira e Tainha [1983] com valores de 45 e 41 dias, 

respectivamente. No entanto, Cabras et al. [1997] e Lanza et al. [1986] obtiveram 

persistências de dimetoato, em azeitonas, inferiores aos registados neste trabalho, de 

cerca de 14 e de 9 dias, respectivamente. 

Não foram observados efeitos cumulativos dos resíduos de dimetoato de ano 

para ano (Figura 12.8.). Tal poderá dever-se ao facto do pesticida apresentar elevada 

solubilidade em água, ao reduzido número de aplicações efectuadas por ano (uma) e às 

condições edafo-climáticas verificadas ao longo dos anos de estudo.  

No que se refere ao produto final, o azeite, a inexistência de dimetoato está de 

acordo com o verificado por outros autores para esta matriz [Santi e Giacomelli, 1962; 

Ferreira e Tainha, 1983; Cabras et al., 1997; Sánchez et al., 2006]. Cabras et al. [1997] 

referem que apenas com teores superiores a 0,17 µg/g de resíduos de dimetoato em 

azeitonas é possível detectar este pesticida no produto final, o azeite. 

Globalmente, os teores médios obtidos para os resíduos de ometoato foram 

superiores aos de dimetoato. Estes resultados estão de acordo com os registados por 

Santi e Giacomelli [1962] em azeitonas (após 45 dias de tratamento 0,07 µg/g de 

dimetoato e 0,52 µg/g de ometoato). Contudo, no estudo que se apresenta, as 

diferenças registadas entre dimetoato e ometoato foram muito superiores. A 

preponderância do ometoato face ao dimetoato foi verificada neste estudo, de uma 

forma geral, durante o mesmo período de tempo de persistência, à semelhança do 

verificado pelos autores supracitados.  

No ano de 2003 os teores médios de ometoato oscilaram entre 0,15 µg/g e 

0,35 µg/g. Em 2004 os teores médios variaram entre 0,09 µg/g e 0,67 µg/g. No ano de 

2005 os teores médios oscilaram entre 0,05 µg/g e 0,42 µg/g. De uma forma geral,  
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4 semanas após aplicação do pesticida no olival, as amostras de azeitonas 

apresentaram teores médios de ometoato inferiores ao estipulado pela legislação 

(0,2 µg/g). 

À semelhança do que se verificou para os resíduos de dimetoato, também para 

o ometoato se verificaram algumas oscilações entre os teores médios ao longo do 

intervalo de segurança. As causas destas oscilações poderão estar relacionadas com a 

amostragem efectuada, como já anteriormente foi mencionado. Verificou-se 

igualmente, embora em muito maior grau que no dimetoato, uma diminuição dos 

teores deste resíduo ao longo do intervalo de segurança. 

Tal como no caso do dimetoato, não foi encontrado qualquer vestígio de 

ometoato no azeite proveniente de azeitonas tratadas com pesticida. 

A análise das duas matrizes (azeitonas e azeite proveniente das mesmas) 

permitiu observar que, após o tratamento das oliveiras com o dimetoato, nas condições 

estipuladas oficialmente para a sua aplicação (dose, condições de aplicação e intervalo 

de segurança), o teor de resíduos encontrado não excedeu os LMR estabelecido pelo 

Codex e pela UE. Por outro lado, para além do ometoato, igualmente detectado e 

quantificado, não se detectou a presença de qualquer outro resíduo de pesticida nas 

amostras estudadas, o que assegura que a limitação de campo efectuada para a 

amostragem foi conseguida. 

12.6. Conclusões 

Desenvolveram-se duas metodologias analíticas para a análise simultânea de 

vários resíduos de pesticidas nas amostras de azeitonas e de azeites baseadas num 

mesmo processo de extracção (QuEChERS) e na separação e quantificação das 

substâncias em estudo por distintas técnicas cromatográficas: GC-MS e LC-MS/MS. 

 O processo de extracção desenvolvido baseou-se no método QuEChERS, tendo 

sido introduzidas modificações a nível do processo de purificação, nomeadamente o 

uso simultâneo de quatro diferentes adsorventes: MgSO4, C18, PSA e GCB. Este 

processo foi inicialmente desenvolvido para os extractos de azeitonas, dada a sua 
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maior complexidade como matriz, tendo sido sendo posteriormente aplicado nas 

amostras de azeite com ligeiras modificações, designadamente no que respeita à 

quantidade de amostra analisada (3 g de azeite face às 10 g de azeitona).  

A metodologia de GC-MS mostrou-se adequada para a quantificação da 

generalidade dos pesticidas seleccionados, com excepção do ometoato, cuja separação 

cromatográfica de um conjunto de interferentes presentes no extracto, em particular 

nos extractos oriundos de azeitona, se mostrou impossível de conseguir. Para os bons 

resultados obtidos contribuiu decisivamente o uso de um novo sistema DSI de injecção 

automática, que se mostrou bastante eficaz na análise das substâncias em estudo, 

permitindo minimizar o “efeito de matriz”. 

A análise por LC-MS/MS correspondeu igualmente aos objectivos delineados 

inicialmente, com a vantagem adicional de permitir a quantificação dos pesticidas com 

natureza mais polar, entre elas o ometoato que não pode ser quantificado por GC-MS.  

Os resultados de validação obtidos confirmaram a aplicabilidade das 

metodologias na quantificação simultânea de vários resíduos de pesticidas nas 

matrizes estudadas, com possíveis vantagens em relação aos métodos 

convencionalmente usados, dada a facilidade e a rapidez da execução do processo 

extractivo. 

O método desenvolvido foi usado, na versão LC-MS/MS, na quantificação de 

dimetoato e ometotato em amostras de azeitonas da Cv. Cobrançosa colhidas, ao longo 

do intervalo de segurança, após o tratamento com dimetoato, e nos azeites resultantes.  

Relativamente aos resultados obtidos nas azeitonas, verificou-se que o teor 

médio de resíduos de dimetoato se situou ao longo do intervalo de segurança muito 

abaixo dos LMR estabelecidos por legislação nacional ou internacional. Além disso, o 

período de permanência deste resíduo nas azeitonas é mais curto (35 dias no máximo) 

do que o estabelecido pelo intervalo de segurança (42 dias). Desta forma não foi 

surpreendente a ausência de resíduos de dimetoato no azeite estudado. 

O ometoato, metabolito de degradação do dimetoato, foi igualmente 

quantificado, tendo os seus teores sido, de uma forma geral, superiores aos 

encontrados para o composto parente. O período de permanência nas azeitonas, 
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contudo, foi semelhante ao verificado para o dimetoato. No que respeita ao azeite, à 

semelhança do que se verificou para o dimetoato, não foram detectados resíduos de 

ometoato. 

Os valores obtidos ao longo dos três anos de estudo não evidenciaram efeitos 

cumulativos nas amostras. A natureza química do pesticida em estudo, o número 

reduzido de aplicações efectuadas (uma por ano) e as condições edafo-climáticas da 

região em causa, poderão estar na origem destes resultados. 

Finalmente, de referir que a aplicação da metodologia optimizada permitiu 

verificar a ausência de outras substâncias nas amostras estudadas, para além de 

dimetoato e ometoato, o que constitui um garante da amostragem efectuada, dado que 

em parcelas vizinhas foi aplicado fosmete e fentião. 





CAPÍTULO 12 - Determinação simultânea de vários resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites 

287 

Bibliografia 

Albi, T, Navas, M.A., Albi, M.A., Resíduos de insecticidas en aceitunas. III Eliminacíon o 

degradación del insecticida dimetoato durante el endulzamiento de las aceitunas, Grasas 

y Aceites, 35, 289 (1984). 

Amirav, A., Danan, S., Direct sample introduction device for mass spectrometry studies and gas 

chromatography mass spectrometry analyses, Eur. Mass Spectrom., 3, 105 (1997). 
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13.1. Introdução 

O fentião (fosforotioato de O,O-dimetil-O-4-metiltio-m-tolilo) é um pesticida 

organofosforado, com ampla aplicação na agricultura. A contaminação do azeite com 

resíduos de fentião é uma consequência directa da presença das substâncias nas 

azeitonas, em resultado de tratamentos para controlo de algumas das mais importantes 

pragas das oliveiras (p. ex. mosca da azeitona).  

Após aplicação, o fentião, à semelhança de outros pesticidas, é metabolizado 

pelas plantas em substâncias mais potentes do ponto vista de actividade 

anticolinesterásica do que a substância original (Figura 13.1.) [FAO/WHO, 1972]. 

Assim, por um processo sequencial de oxidação, o fentião converte-se em sulfóxido e 

este, posteriormente, em sulfona. Por outro lado, através de um processo de 

dessulfuração oxidativa (na dupla ligação P=S) pode resultar o derivado oxidado 

(fenoxão), que tal como o produto inicial se transforma nos correspondentes sulfóxido 

e sulfona. Estes cinco produtos de oxidação são tão ou mais tóxicos que o próprio 
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fentião. É sobre estes que incide posteriormente a hidrólise da ligação éster (por acção 

de fosfatases) originando metabolitos de desactivação (ácidos fosfórico, tiofosfórico, 

dimetilfosfórico e dimetiltiofosfórico). Podem ainda ser detectados nas plantas o 

isómero S-metilo assim como os respectivos sulfóxido e sulfona. O fentião pode ainda 

sofrer, nas plantas, uma desalquilação originando desmetilfentião, reacção esta, no 

entanto, de importância secundária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13.1.  Vias metaból icas do fentião nas plantas (Adaptado de 
FAO/WHO, 1978) .   

 

Neste contexto, considerando a ampla gama de metabolitos do fentião, as 

substâncias avaliadas neste estudo dizem respeito às que estão descritas na literatura 

como as mais tóxicas (fentião, sulfóxido de fentião, sulfona de fentião, fenoxão, 

sulfóxido de fenoxão e sulfona de fenoxão) . 
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Apesar do conhecimento acerca dos problemas toxicológicos dos resíduos de 

fentião e de alguns dos seus metabolitos presentes nos produtos alimentares, pouca 

atenção tem sido prestada à sua avaliação em azeites e na respectiva matéria-prima, as 

azeitonas [Cabras et al., 1993]. 

Os poucos trabalhos encontrados acerca da análise dos resíduos de fentião e de 

alguns dos seus metabolitos por cromatografia gasosa referem o uso de processos de 

extracção líquido-líquido com solventes orgânicos associados a processos de 

purificação do mesmo tipo [Cabras et al., 1993]. Estes processos, como já foi referido no 

capítulo 9, apesar de relativamente eficazes são morosos e utilizam um elevado volume 

de solventes orgânicos que, por natureza, são compostos com elevada toxicidade para 

o ambiente e para o operador. 

Tendo como ponto de partida trabalhos recentes baseados no processo de 

extracção por dispersão em fase sólida (MSPD), foi desenvolvido trabalho 

experimental no sentido de estabelecer uma metodologia de GC-NPD que permitisse, 

de forma exacta, reprodutível, expedita e com uso reduzido de solventes orgânicos, a 

identificação e a quantificação do fentião e alguns dos seus metabolitos nas duas 

matrizes em estudo (azeitonas e azeites). 

As principais etapas alvo de ensaio para a avaliação do processo de extracção, 

baseado na dispersão da matriz em fase sólida, foram: a) a optimização da quantidade 

de amostra para o método proposto, b) a avaliação do tipo de adsorvente c) a 

optimização do volume de solvente d) a avaliação do tipo de purificação, no que 

respeita à presença de substâncias co-extraídas capazes de alterar a resposta analítica e 

e) a possibilidade de usar o mesmo processo de extracção/purificação para azeitonas e 

azeites. 

A metodologia optimizada foi aplicada em amostras de azeitonas visando o 

estudo do processo de formação/degradação dos metabolitos do fentião, ao longo do 

intervalo de segurança. Este estudo foi continuado por um período de três anos de 

modo a possibilitar a avaliação de efeitos cumulativos dos tratamentos fitossanitários 

com o pesticida (fentião), no que respeita à presença dos respectivos resíduos. A 

metodologia optimizada foi, ainda, aplicada a amostras de azeite de forma a verificar 
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possíveis variações entre as azeitonas e os azeites delas originadas, no que respeita à 

presença de resíduos de fentião e de seus metabolitos ao longo dos três anos de estudo. 

13.2. Procedimento analítico 

13.2.1. Processo de extracção 

13.2.1.1. Azeitonas 

Homogeneizou-se uma amostra de 25 g de polpa de azeitona (previamente 

descaroçada) colocada em tubo de Teflon® num Ultra-Turrax (~ 2 min a 2500 rpm). 

Subsequentemente, colocou-se uma alíquota de 1 g de amostra, num almofariz de 

vidro e adicionou-se 1 g de SiCH3NH2 e 25 µl de uma solução de padrão interno - 

fosfato de trifenilo (TFF) em acetonitrilo a 4 mg/l. Homogeneizou-se a amostra com um 

pilão durante uns minutos até obtenção de um pó fino. Introduziu-se, em seguida, a 

mistura numa coluna de 1 g de Florisil®. Adaptou-se a coluna a um dispositivo de 

vácuo com um fluxo ajustado de 3 ml/min e eluíu-se a amostra com 3 x 5 ml de 

acetonitrilo. Adicionou-se ao eluído, recolhido em frasco de 20 ml, um pouco de 

MgSO4 anidro, de forma a promover a eliminação da água presente, centrifugou-se a 

3500 g durante 1 min e decantou-se. Finalmente, evaporou-se o sobrenadante até à 

secura, sob corrente de azoto, à temperatura de 30 °C. Dissolveu-se o resíduo em 1 ml 

de acetona com o padrão interno - fosfato de tributilo (TBF) a 0,5 mg/l. Guardaram-se 

as soluções a 4 °C até ao momento da injecção no sistema cromatográfico. 

13.2.1.2. Azeite 

A uma alíquota de 0,2 g de amostra, colocada em almofariz de vidro, adicionou-

se 1 g de SiCH3NH2 e 25 µl de uma solução de padrão interno (TFF) em acetonitrilo a 

4 mg/l. Procedeu-se de forma idêntica à descrita para as azeitonas. 
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13.2.2. Condições analíticas 

Para a análise das substâncias em estudo, utilizou-se em ambas as matrizes 

(azeitonas e azeite), um sistema GC-NPD. O detector NPD operou à temperatura de 

300 °C e com fluxos de hidrogénio de 3,0 ml/min, de ar de 60 ml/min e de azoto de 

30 ml/min. A injecção efectuou-se manualmente com um volume de injecção de 1 µl, 

em modo de “splitless” (80 s) e com o injector à temperatura de 250 °C. Para a 

separação cromatográfica usou-se uma coluna capilar de sílica fundida, internamente 

revestida com dimetilsiloxano com 5% de grupos fenilo – ZB-5 (Phenomenex, Torrance, 

CA, Estados Unidos) com 30 m de comprimento, 0,32 mm de diâmetro interno e 

0,25 µm de espessura da fase estacionária. Usou-se um fluxo constante de 1 ml/min de 

Hélio e um gradiente de temperatura programado da seguinte forma: 

 Temperatura inicial de 70 °C mantida durante 1 min; 

 Incremento de 10 °C /min até 230 °C; 

 Incremento de 5 °C /min até 280 °C; 

 Manutenção a 280 °C durante 2 min; 

 Tempo total: 23 min. 

13.2.3. Quantificação 

Para a quantificação das substâncias em estudo utilizou-se o método do padrão 

interno. Foi escolhido como padrão interno o TFF, substância reconhecidamente 

ausente nas amostras em estudo e com um comportamento químico e cromatográfico 

similar às substâncias em estudo. Adicionalmente, foi utilizado um outro padrão 

interno, o TBF, que foi essencialmente utilizado para monitorizar o sinal analítico do 

detector. As curvas de calibração foram construídas a partir dos valores obtidos na 

análise de cinco soluções padrão em matriz branco (adicionadas dos padrões das 

substâncias de interesse dentro dos limites de concentração que se pretendiam 

analisar). As soluções padrão em matriz foram obtidas por adição de 25 µl de soluções 

padrão e 25 µl de cada um dos padrões internos a matriz branco, sujeitas a um 

tratamento igual ao das amostras.  
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Atendendo às limitações do detector azoto-fósforo (elevada variação de 

sensibilidade), optou-se por proceder, após análise de 14 amostras à construção de uma 

nova da curva de calibração. 

13.3. Desenvolvimento do método e discussão 

13.3.1. Optimização do processo de extracção por dispersão em fase sólida em 

azeitonas  

Durante o desenvolvimento do processo de extracção por dispersão em fase 

sólida foram ensaiados diversos parâmetros para estabelecer uma metodologia capaz 

de permitir, de uma forma exacta e reprodutível, a identificação e a quantificação do 

fentião de alguns dos seus metabolitos em azeitonas.  

Os parâmetros ensaiados foram os seguintes: a) quantidade de amostra, b) tipo e 

quantidade de adsorventes, c) tipo e quantidade de solventes extractores e d) tipo de 

purificação posterior. Estes parâmetros foram avaliados por comparação dos 

resultados obtidos em amostras de azeitonas fortificadas com os resíduos de interesse, 

com os obtidos em soluções padrão em solvente, para os mesmos níveis de 

concentração final (correspondente a 1 µg de substância por g de amostra). 

a) Quantidade de amostra 

Conscientes de que a quantidade de amostra deve ser representativa do lote e 

apropriada à quantidade de adsorvente adicionado, foi efectuada uma prévia 

homogeneização das azeitonas recolhidas. De seguida, das 25 g de polpa 

homogeneizada foram testadas diferentes quantidades de amostra (entre 1 e 5 g) em 

MSPD. Verificou-se que a partir de 1 g não havia diferenças significativas no 

rendimento do processo obtido, tendo-se escolhido este como o valor da alíquota a 

analisar.  
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b) Tipo e quantidade de adsorvente 

Em consequência da sua natureza estrutural, os resíduos de fentião estão 

intimamente associados com os compostos lipídicos da matriz. Tendo em atenção a 

esse factor, foram estudados diversos adsorventes (C18, PSA e SiCH3NH2) que têm 

provado, segundo dados reportados na literatura, fornecerem uma eficiente extracção 

de resíduos de pesticidas em matrizes “gordas” (com teor de compostos lipídicos 

superior a 20%) [Lentza-Rizos, 1999; Ferrer et al., 2005]. Como solvente extractor usou-

se o acetonitrilo (15 ml).  

Na Tabela 13.1. são apresentados os resultados obtidos com os diferentes tipos 

de adsorventes estudados (C18, PSA e SiCH3NH2). O C18 testado, com e sem prévio 

condicionamento (lavagem com metanol e água) mostrou, apesar das características 

químicas similares com as substâncias a estudar (natureza lipofílica), rendimentos 

extractivos baixos. No que respeita ao SiCH3NH2 e PSA, as interacções com as 

substâncias são de natureza polar, do tipo pontes de hidrogénio e dipolo-dipolo. 

Porém, o PSA é um adsorvente mais apolar que o SiCH3NH2, sendo uma melhor 

escolha quando se pretende extrair substâncias polares; com SiCH3NH2 essas 

substâncias são irreversivelmente retidas [Anastassiades et al., 2003]. Neste estudo, a 

acção de 1 g de PSA como dispersante foi menos positiva que a de 1 g de SiCH3NH2, 

para a extracção dos resíduos de fentião e seus metabolitos. 

Na Tabela 13.1. são, ainda, apresentados os resultados obtidos com diferentes 

quantidades de SiCH3NH2 (entre 0,5 g e 2 g) para o fentião e seus metabolitos. Se por 

um lado 0,5 g de SiCH3NH2 não foram suficientes para adsorver os compostos 

interferentes, 2 g foram excessivos, levando a uma possível adsorção permanente das 

substâncias de interesse. Assim, face aos resultados obtidos usou-se 1 g de SiCH3NH2.  
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TABELA 13 .1 .  

Recuperações (Rec.  %)  e coeficientes de variação (CV %) obtidos na anál ise de  
resíduos de fentião  e seus metabol i tos em azeitonas,  com diferentes  
adsorventes e  com eluição de  15 ml  de acetonitri lo ;  anál ise  por GC-NPD (n= 3) .  

Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%)

Fentião 93 6 72 7 101 8 95 6 82 6 88 8
Sulfóxido de fentião 53 9 31 10 68 9 77 8 65 9 71 9
Sulfona de fentião 54 7 64 8 78 9 88 7 68 7 72 8
Fenoxão 73 5 71 5 102 7 91 5 72 5 74 6
Sulfóxido de fenoxão 40 12 36 16 58 18 75 12 56 12 66 14

Sulfona de fenoxão 58 11 55 15 79 12 80 9 60 11 64 10

 Fentião e seus 
metabolitos

C18 
a) C18 

b) PSA SiCH3NH2 SiCH3NH2 SiCH3NH2

 1 g 1 g  1 g 1 g 0,5 g  2 g

 
 a) Com activação prévia com metanol e água; b) Sem activação prévia 

 

Numa tentativa de aumentar a eficácia do processo extractivo foram testados 

diferentes sais juntamente com o SiCH3NH2 no processo de MSDP. Os resultados 

obtidos com MgSO4, NaCl e sulfato de sódio (Na2SO4) são apresentados na Tabela 13.2.. 

Segundo a literatura, as substâncias ensaiadas, para além de permitirem uma 

desidratação eficiente da amostra (azeitonas com cerca de 50% de água), promovem, 

em especial o MgSO4 anidro, um aumento do rendimento extractivo de substâncias 

apolares [Anastassiades et al., 2003; Andersson e Palsheden, 1991; Valverde-García et 

al., 1995]. No caso em estudo, ao contrário do que tinham verificado Anastassiades et al. 

[2003] no processo QuEChERS com o uso de MgSO4 e NaCl, os sais não apresentaram 

quaisquer vantagens. 

 

TABELA 13 .2.  

Recuperações (Rec.  %)  e coeficientes de variação (CV %) obtidos na anál ise de  
resíduos de fentião e  seus metabol i tos  em azeitonas com diferentes t ipos de 
sais,  1  g de SiCH3NH2 e  eluição com 15 ml  de  acetonitri lo ;  anál ise por GC-NPD 
(n= 3) .  

Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%)

Fentião 95 6 71 8 74 7 84 7 62 6

Sulfóxido de fentião 77 8 58 8 109 5 77 8 75 8

Sulfona de fentião 88 7 49 8 55 7 76 6 80 7

Fenoxão 91 5 71 7 74 5 81 6 57 5

Sulfóxido de fenoxão 75 12 46 11 52 13 65 11 50 12

Sulfona de fenoxão 80 9 41 12 51 11 70 10 62 9

 Fentião e seus 
metabolitos

Sem sal NaCl MgSO4 MgSO4 + NaCl Na2SO4 + NaCl

0,125 g + 0,125 g0,25 g 0,25 g 0,125 g + 0,125 g
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c) Tipo e quantidade de solvente 

A polaridade do solvente aliada à polaridade das substâncias químicas em 

análise e a sua relação com a natureza da matriz são alguns dos parâmetros 

condicionantes na escolha do solvente a usar na extracção. Para o adsorvente polar 

proposto (SiCH3NH2), o poder de eluição aumenta com a polaridade do solvente (n-

hexano < clorofórmio < tolueno < acetato de etilo < acetona < acetonitrilo) [Mitra 2003].  

O rendimento extractivo obtido com o uso de diferentes solventes está 

apresentado na Figura 13.2.. Como se pode observar, os melhores resultados foram 

obtidos com acetonitrilo, o que é concordante com os resultados obtidos por Ferrer e 

colaboradores [2005] que usaram o SiCH3NH2 como dispersante em MSPD na análise 

simultânea de múltiplos resíduos de pesticidas em azeitonas e azeites. Além disso, este 

solvente solubiliza, como anteriormente referido (capítulo 9), um menor teor de 

compostos lidípicos, os quais têm uma acção nefasta nos sistemas de GC. 
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FIGURA 13.2 .  Recuperações (%) obtidas na anál ise de resíduos de fentião e  
seus metabol i tos em amostras de  azei tona extraídas com diferentes solventes 
usando MSPD;  anál ise por GC-NPD. As barras de erro representam o 
coeficiente de variação (n= 3) .  
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O acetonitrilo apresenta, contudo, um elevado volume de expansão (já 

apresentado na Tabela 9.1) o que condiciona o seu uso em GC. Além disso, este 

solvente não pode ser usado nos detectores NPD, devido ao facto de possuir um átomo 

de N. Para ultrapassar o inconveniente referido, o extracto de acetonitrilo obtido após 

eluição foi evaporado, sob corrente de azoto, tendo-se posteriormente procedido à 

dissolução do resíduo em acetona. 

A relação entre o rendimento extractivo e o volume de solvente usado foi, 

igualmente, alvo de estudo. A partir das condições iniciais mencionadas (1 g de 

amostra e 1 g de SiCH3NH2) avaliou-se a percentagem de recuperação obtida com 5, 10, 

15 e 20 ml de acetonitrilo. Como pode ser observado na Figura 13.3., o rendimento foi 

aumentando com o aumento de solvente até 15 ml. Acima desse valor não se verificou 

qualquer melhoria, pelo que 15 ml foi o volume de eluição adoptado. 
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FIGURA 13.3.  Recuperações (%) obtidas na anál ise de resíduos de fentião e 
seus metabol i tos em amostras de azei tona extraídas com diferentes volumes 
de acetonitri lo  usando MSPD; anál ise por GC-NPD. As barras de erro 
representam o coeficiente de variação (n= 3) .  

 

De modo a prevenir eventuais efeitos negativos causados pela presença 

residual de água, foi adicionado MgSO4 anidro à solução, após eluição com 

acetonitrilo. Este desidratante, além de remover eficientemente a água na presença de 
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acetonitrilo, é praticamente insolúvel no mesmo, o que é uma propriedade importante 

dado que a presença de sais deve ser evitada na análise por GC.  

d) Purificação 

A natureza da matriz (com teores lipídicos de 21-31%) e a necessidade, que a 

cromatografia gasosa impõe, de se analisarem soluções com um certo grau de pureza, 

tornaram premente a execução de uma etapa de purificação após a extracção por 

MSPD. Assim, foram estudados diferentes tipos de adsorventes em SPE: carvão 

activado, alumina, gel de sílica, Extralut 3® e Florisil®.  

O carvão activado funcionou eficientemente do ponto de vista visual. Contudo 

este adsorvente “aprisionou” irreversivelmente algumas das substâncias de interesse, 

levando a uma baixa de rendimento apreciável. Este resultado não foi surpreendente, 

pois está descrito que o carvão activado retém algumas substâncias, nomeadamente as 

de estrutura planar [Lehotay et al., 2005]. O gel de sílica, a alumina e o Extralut 3® 

apresentaram igualmente resultados de recuperação pouco satisfatórios, embora 

superiores aos do carvão activado. O Florisil® (1 g) foi o adsorvente que se mostrou 

mais eficaz na remoção de interferentes, sem causar perdas significativas das 

substâncias em estudo, como se apresenta na Figura 13.4. Estes resultados são 

concordantes com estudos que afirmam que o Florisil® apresenta uma elevada 

capacidade de retenção de substâncias como clorofilas, triacilgliceróis e fitosteróis 

[Torres et al., 1996]. 

13.3.2. Optimização do processo de extracção por dispersão em fase sólida em azeites  

Os resíduos de fentião e dos seus metabolitos foram eficientemente extraídos do 

azeite pelo processo de extracção de MSPD desenvolvido para as azeitonas. Porém, 

com base em dados descritos na literatura que referem que para obter um litro de 

azeite são habitualmente necessários cinco quilos de azeitonas, e tendo em conta a 

natureza intrínseca da matriz (praticamente 100% de compostos de natureza lipídica), 

reduziu-se a quantidade de amostra. Neste caso, uma alíquota com cerca de 0,2 g 
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(~0,25 ml) provou ser suficiente para a análise qualitativa e quantitativa dos resíduos 

de fentião e dos seus metabolitos. 

 

 

 

FIGURA 13.4.  Cromatogramas dos extractos  de azei tona obtidos com 
diferentes adsorventes após MSPD com SiCH3NH2 e  eluição com acetonitri lo ; 
anál ise por GC-NPD .  
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13.3.3. Optimização das condições analíticas 

Para a quantificação usou-se um GC-NPD. Este detector, apesar de selectivo 

para as substâncias em estudo e de fornecer cromatogramas aparentemente “limpos” 

de compostos interferentes, mostrou-se pouco robusto. A perda de sensibilidade, 

aparentemente por saturação do detector, foi muito frequente.  

Após tentativas infrutíferas de optimização dos parâmetros de sensibilidade do 

detector (razão entre fluxos de hidrogénio/ar/azoto) foi substituído o “jet standard” por 

um “jet deactived silcosteel”, tendo sido possível obter bons níveis de sensibilidade, 

como é referido na validação. No entanto, a manutenção do equipamento foi uma 

necessidade constante. 

O uso de padrões internos para a quantificação mostrou-se imperativo. A opção 

recaiu na utilização de dois padrões internos, como anteriormente referido, um antes 

do processo de extracção e purificação (TFF) e outro antes da injecção (TBF). Este 

último serviu para compensar eventuais erros de injecção e para monitorizar a 

sensibilidade do equipamento. Além disso, no período de análise, foi diariamente 

avaliada a sensibilidade através da análise de soluções padrão em solvente. 

13.4. Validação do método 

13.4.1. Comparação entre MSPD e LLE 

Como anteriormente foi referido, um dos objectivos deste estudo foi optimizar 

uma metodologia que permitisse tão ou melhores resultados que as metodologias 

líquido-líquido (LLE) usualmente empregues na análise de resíduos de fentião e seus 

metabolitos em azeitonas e azeites. Assim, após a descrição dos processos de extracção 

líquido-líquido usados, serão comparados os resultados obtidos na validação do 

processo de extracção por matriz em fase sólida proposto com os obtidos pelos 

processos de extracção líquido-líquido baseado nos métodos de Cabras et al. [1993] e de 

Ferrer et al. [2005]. 
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a) Azeitonas 

O processo de extracção líquido-líquido baseou-se, no método proposto por 

Cabras e colaboradores [1993]. A uma amostra de 10 g de polpa, colocada em tubo de 

Teflon® de 50 ml, adicionaram-se 10 ml de n-hexano, 25 µl de uma solução de padrão 

interno - TFF em acetonitrilo a 4 mg/l e 1 g de Na2SO4. De seguida, misturou-se a 

amostra manualmente durante cerca de 30 min, centrifugou-se a 3500 g durante 2 min 

e decantou-se. O decantado foi evaporado sob corrente de azoto, à temperatura 

ambiente, até 1,5 ml. A solução foi mantida a -20 °C até à injecção no sistema 

cromatográfico. 

b) Azeite 

No azeite, para além de se ter usado o método descrito para as azeitonas (com 

excepção da quantidade de amostra que neste caso foi de 1 g), usou-se um método 

baseado no proposto por Ferrer e colaboradores [2005]. A uma amostra de 5 g de 

polpa, colocada em balão de decantação, adicionaram-se 25 µl de uma solução de 

padrão interno - TFF em acetonitrilo a 4 mg/l e 15 ml de éter de petróleo saturado com 

acetonitrilo. Depois de misturado, adicionaram-se 25 ml de acetonitrilo saturado com 

éter de petróleo agitou-se vigorosamente por 3 min e decantou-se o acetonitrilo. De 

seguida, adicionaram-se 10 ml de acetonitrilo saturado com éter de petróleo ao éter de 

petróleo agitou-se 3 min, decantou-se o acetonitrilo e combinou-se com a 

anteriormente obtida. Finalmente, uma alíquota de 7 ml da fase extraída foi evaporada 

sob corrente de azoto, à temperatura ambiente, até 1 ml. A solução foi mantida a -20 °C 

até à injecção no sistema cromatográfico. 

13.4.1.1. Resultados obtidos na comparação entre MSDP e LLE em azeitonas 

A linearidade (avaliada pelo coeficiente de determinação) do processo de 

extracção por MSDP desenvolvido e do processo extracção líquido-líquido foi testada 

em matrizes isentas das substâncias de interesse, dado ter-se verificado uma supressão 

de resposta analítica para todas as substâncias a estudar, quando comparadas as 

curvas de calibração de soluções padrão em matriz e em solvente. Como se pode 

observar na Tabela 13.3. ambos os processos de extracção apresentaram uma boa 
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linearidade para os intervalos de concentração estudados (entre 0,03 e 1 µg/g para o 

MSPD e entre 0,10 e 1 µg/g para o LLE).  

O limite de detecção (LD) foi avaliado como sendo a concentração da substância 

que produz um sinal três vezes superior à razão sinal analítico/ruído do equipamento. 

Para a sua determinação analisaram-se soluções padrão em amostra, sucessivamente 

diluídas. O processo de MSPD apresentou, para todas as substâncias estudadas, uma 

maior sensibilidade do que o processo LLE; os limites de detecção variaram entre 0,002 

e 0,010 µg/g e entre 0,006 e 0,040 µg/g respectivamente para MSPD e LLE (Tabela 13.3.). 

Os baixos limites de detecção obtidos pelo MSPD são especialmente importantes para a 

análise de substâncias que se encontram em quantidades muito reduzidas nas 

matrizes, como é caso dos metabolitos do fentião. Os limites de detecção aqui 

referenciados, quer para o MSPD quer para o LLE, encontraram-se muito abaixo do 

LMR (1 µg/g) estipulado pela legislação∗, em vigor aquando da realização do ensaio, 

para os resíduos de fentião.  

Para determinar a precisão dos processos MSPD e LLE, fizeram-se 6 

determinações independentes (usando o mesmo procedimento analítico das amostras) 

de uma solução padrão em matriz, fortificada com 1 µg/g de cada substância. Como 

pode ser observado na Tabela 13.3., a precisão (avaliada como coeficiente de variação) 

variou entre 2% e 16% no MSPD e entre 4% e 15% no LLE. De acordo com as 

recomendações da União Europeia para análise de resíduos de pesticidas (CV < 25%) 

os resultados obtidos são considerados bons [SANCO/10232/2006]. 

 

 

 

 

 

 

                                                      

∗
 A actual legislação nacional em vigor (DL 233/2006) não contempla este pesticida para esta cultura. 



Parte II – Segurança de azeites e azeitonas 

306 

TABELA 13 .3.  

Limites de detecção (LDs),  l inearidade (R2)  e  precisão (CV %) dos processos  
MSPD e LLE apl icados a azei tonas;  anál ise por GC-NPD. 

 MSPD  LLE 

Fentião e seus 

metabolitos 

LDs 

(µg/g) 

Linearidade 

(0,03 - 1 µg/g) 

R2 

Precisão 

(n=6) 

CV (%) 

 

LDs 

(µg/g) 

Linearidade 

(0,1 - 1 µg/g) 

R2 

Precisão 

(n=6) 

CV (%) 

Fentião 0,009 0,9959 9  0,020 0,9898 11 

Sulfóxido de fentião 0,003 0,9977 2  0,009 0,9931 4 

Sulfona de fentião 0,006 0,9940 3  0,020 0,9937 6 

Fenoxão 0,002 0,9982 9  0,006 0,9884 10 

Sulfóxido de fenoxão 0,010 0,9953 14  0,040 0,9870 15 

Sulfona de fenoxão 0,009 0,9996 16  0,020 0,9962 13 

  
 

 

Os ensaios de recuperação foram efectuados em matriz isenta das substâncias 

de interesse para três níveis de concentração (0,2, 0,3 e 0,5 µg/g). A Tabela 13.4. 

apresenta os resultados obtidos para os processos MSPD e LLE em azeitonas. Da sua 

análise pode inferir-se que os resultados obtidos pelo processo MSPD são, na 

generalidade, melhores do que os do processo LLE. Os valores de recuperação 

situaram-se entre 85% e 112% no MSPD e entre 68% e 108% no LLE.  

 

TABELA 13 .4.  

Recuperações (Rec.  %) e coeficiente de variação (CV %)  dos resíduos de 
fentião  e seus metabol i tos em azeitonas;  anál ise por  GC-NPD (n=  3) .  Os teores  
a subl inhado encontram-se fora do l imi te (70-110%) recomendado pela 
SANCO/10232/2006.  

Rec. (%) CV (%) Rec. 
(%)

CV 
(%)

Rec. 
(%)

CV 
(%)

Rec. 
(%)

CV 
(%)

Rec. (%) CV 
(%)

Rec. 
(%)

CV (%)

Fentião 110 4 108 6 101 6 102 7 95 5 84 7

Sulfóxido de fentião 98 7 91 7 92 8 83 9 88 8 79 8

Sulfona de fentião 112 8 102 8 105 9 97 10 102 7 85 8

Fenoxão 96 5 104 6 102 5 95 6 93 5 98 6

Sulfóxido de fenoxão 85 10 88 15 87 11 68 12 86 13 73 13

Sulfona de fenoxão 85 9 96 14 95 10 92 11 92 12 72 14

Fentião e seus 
metabolitos MSPD LLE

0,5 μg/g 0,3 μg/g

MSPD LLE

0,2 μg/g

MSPD LLE
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13.4.1.2. Resultados obtidos na comparação entre MSDP e LLE em azeites 

No azeite, como já foi referido, o processo MSPD foi comparado com dois 

processos de LLE, nomeadamente o proposto por Ferrer et al. [2005] e o proposto por 

Cabras et al. [1993]. As determinações efectuadas para a validação dos processos foram 

similares às efectuadas para as azeitonas. A avaliação da recuperação, calculada pela 

razão entre a quantidade de substância adicionada e a quantidade recuperada, foi 

efectuada em matriz isenta das substâncias de interesse para um nível de concentração 

final de 1 µg/g. Os resultados, apresentados na Tabela 13.5., confirmam a mais valia 

representada pelo processo MSDP, que apresentou novamente melhores resultados.  

A construção de curvas de calibração do processo MSPD foi efectuada em 

matriz isenta das substâncias de interesse para um intervalo de concentrações entre 

0,05 e 1 µg/g. Os coeficientes de determinação (R2) referenciados na Tabela 13.5. 

variaram entre 0,9640 e 0,9951, o que permite concluir da boa adequação do processo 

proposto para a determinação das substâncias em estudo no azeite. 

 

TABELA 13 .5.  

Recuperações (Rec.  %)  e coeficientes de variação (CV %) obtidos na anál ise de  
resíduos de fentião e seus metabol i tos em azeite ,  por três processos de  
extracção diferentes  e  l inearidade (R 2)  obtida com o processo de  MSPD (n= 5) ;  
anál ise por GC-NPD.   

Linearidade 

(R2)

Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%) Rec. (%) CV (%)

Fentião 0,9945 79 6 62 7 68 6
Sulfóxido de fentião 0,9872 96 8 91 8 115 8
Sulfona de fentião 0,9910 90 9 84 8 105 7
Fenoxão 0,9951 78 5 71 6 65 6
Sulfóxido de fenoxão 0,9640 67 11 68 13 63 12
Sulfona de fenoxão 0,9798 98 11 79 10 81 14

LLE (2)Fentião e seus 
metabolitos

MSPD LLE (1)
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13.5. Teores de fentião e seus dos metabolitos em azeitonas e azeites  

13.5.1. Resultados  

Os teores de resíduos de fentião e dos seus metabolitos determinados em 

amostras de azeitonas e azeites, analisadas pelo método proposto, são apresentados na 

Tabela 13.6.. O teor de resíduos de fentião e seus metabolitos é apresentada em µg/g, 

indicando-se o valor médio e o coeficiente de variação (CV %) de quatro análises 

efectuadas em duplicado, em cada uma das  amostras colhidas semanalmente. 

As análises realizadas aos azeites, obtidos nos três anos de estudo, resultantes 

de azeitonas da mesma cultivar e sujeitas às mesmas condições, não apresentaram 

qualquer vestígio do pesticida ou dos metabolitos em estudo. 
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TABELA 13.6.  

Resíduos de fent ião e dos seus metabol i tos (µg/g)  determinados em amostras de azei tonas 
colhidas ao longo do intervalo de segurança  (7  colhei tas =  7  semanas)  por um período de 
três anos;  anál ise  por GC-NPD (n=  8) .   

 

Ano Colheita

Média 
(µg/g)

CV 
(%)

Média 
(µg/g)

CV 
(%)

Média 
(µg/g)

CV 
(%)

Média 
(µg/g)

CV 
(%)

Média 
(µg/g)

CV 
(%)

Média 
(µg/g)

CV 
(%)

1 0,07 15 0,01 13 n.d. - 0,01 7 0,01 11 n.d. -
2 0,02 10 0,01 14 n.d. - 0,01 8 0,01 10 n.d. -
3 0,02 11 0,01 13 n.d. - 0,01 9 0,01 11 n.d. -
4 0,03 10 0,01 18 n.d. - 0,01 8 0,02 10 n.d. -
5 0,04 8 0,02 19 n.d. - 0,01 7 0,02 9 n.d. -
6 0,02 9 0,01 20 n.d. - 0,01 7 0,01 8 n.d. -
7 0,03 10 0,01 18 0,01 18 0,02 9 0,02 11 n.d. -

1 0,06 16 0,01 18 0,01 19 0,00 9 0,01 10 0,01 17
2 0,07 18 0,02 18 0,01 21 0,02 8 0,02 9 n.d. -
3 0,07 20 n.d. - 0,06 18 n.d. - n.d. - n.d. -
4 0,02 11 0,01 17 0,01 17 0,01 7 0,01 9 n.d. -
5 0,02 14 0,01 16 n.d. - 0,01 9 0,01 10 n.d. -
6 0,02 14 0,02 15 0,01 11 0,01 9 0,03 10 n.d. -
7 0,01 11 0,02 16 0,01 15 0,01 8 0,03 10 n.d. -

1 0,10 15 0,03 12 0,02 11 0,01 9 0,01 9 0,02 15
2 0,05 14 0,01 11 0,01 15 0,01 8 n.d. - 0,05 14
3 0,07 15 0,01 11 0,01 18 0,01 8 0,01 9 n.d. -
4 0,06 14 0,01 10 0,01 19 0,01 7 0,01 11 n.d. -
5 0,03 12 0,01 9 0,01 11 0,01 9 0,01 11 n.d. -
6 0,01 12 0,01 11 0,01 12 0,01 8 0,01 12 n.d. -
7 0,01 10 0,01 11 0,01 11 0,01 7 0,01 14 n.d. -

Sulfona de 
fenoxão

Sulfóxido de 
fentião

Fentião Sulfona de 
fentião

Fenoxão

2003

2004

2005

Sulfóxido de 
fenoxão
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13.5.2. Discussão dos resultados  

Os teores obtidos de resíduos de fentião para as azeitonas estudadas 

encontraram-se muito abaixo do LMR estipulado∗ pela legislação aquando do estudo e 

pelo Codex FAO/WHO (1 µg/g)∗∗. No ano de 2003, os teores médios de resíduos de 

fentião variaram entre 0,02 µg/g e 0,07 µg/g. Em 2004 os valores médios variaram entre 

0,01 µg/g e 0,07 µg/g. No último ano de estudo (2005) a variação registada para os 

resíduos de fentião foi um pouco superior (entre 0,01 µg/g e 0,10 µg/g). Os teores 

médios de resíduos de fentião registados nas azeitonas estudadas foram, na 

generalidade, inferiores aos descritos na literatura para azeitonas. Cabras et al [1993] 

referem valores entre 0,34 e 0,96 µg/g, enquanto que Rottuno et al. [1993] obtiveram 

valores entre 0,006 e 2,57 µg/g. Tais diferenças podem ser imputadas ao número de 

tratamentos fitossanitários efectuados, que no estudo presente foi de apenas um, face 

aos três tratamentos praticados pelos autores supracitados. O número de tratamentos 

praticado neste estudo é usual na zona de colheita, segundo dados das recomendações 

dos centros de aviso da Direcção Regional de Agricultura de Trás-os-Montes. As 

condições edafo-climáticas e as metodologias usadas poderão também ter contribuído 

para as diferenças assinaladas (ver Anexo).  

A proporção de degradação do resíduo de fentião em azeitonas, ao longo do 

intervalo de segurança, foi menor do que a registada pelos autores supracitados, como 

facilmente atestam as variações de teores acima mencionadas. A permanência dos 

resíduos ao longo do intervalo de segurança foi, no entanto, semelhante à verificada 

por Cabras et al. 1993 e por Rottuno et al. [1993], superior a 42 dias. 

No que se refere a efeitos cumulativos, ao longo dos anos, verificou-se nas 

primeiras semanas de 2004 e 2005 um ligeiro aumento no teor de fentião. Contudo, não 

houve uma diferença significativa entre os diferentes anos, o que corrobora o 

verificado por Tsatsakis et al. [2003] num estudo efectuado ao longo de três anos em 

                                                      

∗
 A actual legislação nacional em vigor (DL 233/2006) não contempla este pesticida para esta cultura. 

∗∗ http://mrldatabase.com/query.cfm 
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azeitonas provenientes de um olival de agricultura biológica e de um olival 

convencional.  

No azeite, como já referido, não foram detectados resíduos de fentião, ao 

contrário do registado por Cabras et al [1993] e por Tsatsakis et al. [2003] que obtiveram 

valores da ordem dos 1,01 a 2,29 µg/g e 0,122 a 0,170 µg/g, respectivamente. Também 

aqui o número de tratamentos fitossanitários efectuados ou as condições edafo-

climáticas poderão estar na origem destas diferenças. 

Relativamente à presença de metabolitos de fentião, no ano de 2003 foram 

determinados resíduos de sulfóxido de fentião, fenoxão e sulfóxido de fenoxão. Os 

teores médios para cada um destes resíduos foram, na generalidade, muito baixos, 

tendo variado entre 0,01 e 0,02 µg/g. No ano de 2004 foram detectados os cinco 

metabolitos nomeadamente o sulfóxido de fentião, a sulfona de fentião, o fenoxão, o 

sulfóxido de fenoxão e a sulfona de fenoxão. Os teores médios destes resíduos 

variaram entre 0,01 e 0,06 µg/g. De assinalar que os resíduos de sulfona de fenoxão só 

foram encontrados na primeira semana; os restantes metabolitos foram registados, de 

uma forma geral, em todas as colheitas efectuadas ao longo do intervalo de segurança. 

Em 2005, à semelhança do verificado para 2004, foram determinados os cinco 

metabolitos do fentião. Neste caso, os valores médios oscilaram entre 0,01 e 0,05 µg/g. 

A sulfona de fenoxão apenas permaneceu nas azeitonas duas semanas após o 

tratamento das oliveiras, enquanto que os outros metabolitos se mantiveram, de uma 

forma geral, presentes ao longo do intervalo de segurança. 

De forma semelhante à verificada para os resíduos de fentião, os teores dos seus 

metabolitos nas azeitonas foram, na generalidade, inferiores aos valores referidos por 

Cabras e colaboradores [1993]. É de assinalar que estes autores efectuaram 3 a 5 

tratamentos fitossanitários nos olivais em estudo, o que naturalmente se reflecte no 

teor de resíduos encontrados. Para azeitonas provenientes de olivais sujeitos a 3 

tratamentos fitossanitários, estes autores obtiveram teores na ordem dos 0,51 a 

0,76 µg/g para o sulfóxido de fentião, 0,08 a 0,17 µg/g para a sulfona de fentião, 0,03 a 

0,09 µg/g para o fenoxão, 0,34 a 0,80 µg/g para o sulfóxido de fenoxão e 0,05 a 0,18 µg/g 

para a sulfona de fenoxão.  
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Neste estudo não foram registados efeitos cumulativos nas azeitonas para os 

metabolitos do fentião ao longo dos três anos de recolha, de forma igual ao que se tinha 

verificado para o resíduo parente. 

Finalmente, é de referir que, à semelhança do verificado para os resíduos de 

fentião, não foram detectados quaisquer vestígios dos seus metabolitos no azeite, ao 

contrário do que é reportado por Cabras e colaboradores [1993]. Estes registaram em 

azeites provenientes de azeitonas sujeitas a 3 tratamentos fitossanitários a presença de 

sulfóxido de fentião (0,26 µg/g), sulfona de fentião (0,07 µg/g) e fenoxão (0,04 µg/g). As 

razões para essa diferença serão provavelmente as mesma que foram assinaladas para 

o resíduos de fentião. 

13.6. Conclusões 

O método desenvolvido acabou por corresponder plenamente ao objectivo 

principal inicialmente traçado: o desenvolvimento de uma metodologia capaz de 

permitir, de uma forma exacta e reprodutível, a identificação e a quantificação de 

fentião e alguns dos seus metabolitos, em azeitonas e azeites e com vantagens em 

relação às metodologias usadas anteriormente. Adicionalmente, contribuiu-se para o 

conhecimento da formação/degradação dos metabolitos do fentião, ao longo do 

intervalo de segurança, em azeitonas da Cv. Cobrançosa (variedade mais 

representativa na Região de Denominação de Origem Protegida do Azeite de Trás-os-

Montes). Avaliou-se igualmente a presença de resíduos de fentião e seus metabolitos 

no produto final, o azeite. 

No que respeita ao método desenvolvido, o mesmo baseou-se no processo de 

extracção por MSPD. Foram avaliados diferentes parâmetros: quantidade de amostra, 

tipo e quantidade de adsorvente, tipo e quantidade de solvente extractor e tipo de 

purificação, de forma a permitir a separação e quantificação de fentião e seus 

metabolitos em azeitonas. O bom desempenho do processo de extracção e purificação 

desenvolvido em azeitonas, permitiu que este fosse estendido a azeites, matriz que 

apresenta uma composição menos complexa do que a sua matéria-prima. Neste caso a 

quantidade de amostra foi de 0,2 g face a 1 g usado em azeitonas.   
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Atendendo aos bons resultados obtidos nos ensaios de comparação do método 

desenvolvido com métodos de extracção líquido-líquido descritos na literatura 

científica, nomeadamente no que respeita à validação (linearidade, limites de detecção 

e quantificação, níveis de precisão e de recuperação), é possível considerar a aplicação 

generalizada do método desenvolvido à análise de fentião e seus metabolitos a 

amostras deste tipo, evitando a utilização de técnicas mais laboriosas e dispendiosas 

(tempo de análise e volume de solvente).   

No que concerne aos resultados obtidos com a aplicação do método em 

amostras de azeitonas, recolhidas ao longo do intervalo de segurança, verificou-se que 

os valores obtidos para o resíduo de fentião estavam sempre abaixo do LMR 

estabelecido por legislação∗ aquando da execução do ensaio. O sulfóxido de fentião, o 

fenoxão e o sulfóxido de fenoxão foram os metabolitos detectados ao longo dos três 

anos de estudo. Nos últimos dois anos foi ainda detectada a sulfona de fentião e a 

sulfona de fenoxão. Os teores dos metabolitos, de modo semelhante ao verificado para 

a substância parente, foram inferiores aos reportados na literatura. O número de 

aplicações efectuadas (uma) e as condições edafo-climáticas estarão possivelmente na 

origem destes resultados. 

A proporção de desaparecimento dos resíduos de fentião e seus metabolitos nas 

azeitonas foi mais lenta do que a verificada por outros autores. A sua permanência, 

porém, foi similar à que se encontra referida na literatura. 

No que respeita aos efeitos cumulativos de fentião derivado dos tratamentos 

efectuados ao longo dos três anos, foram muito pouco expressivos. Também aqui o 

baixo número de tratamentos fitossanitários efectuados parece ter influenciado os 

valores obtidos. Nos resíduos de metabolitos de fentião não foi verificado qualquer 

efeito cumulativo ao longo do período de estudo. 

Por último, é de referir que nos azeites estudados (ao longo de três anos) não foi 

detectada a presença de resíduos de fentião ou dos seus metabolitos. 

                                                      

∗
 A actual legislação nacional em vigor (DL 233/2006) não contempla este pesticida para esta cultura. 
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14.1. Introdução 

O fosmete (fosforoditioato de O,O-dimetil-S-ftalimidametilo) é um pesticida 

organofosforado que apresenta uma multiplicidade de aplicações contra pragas que 

atacam árvores de fruto e hortícolas, entre outras culturas. No que concerne ao 

tratamento de oliveiras, e à semelhança do que acontece com o fentião (estudado no 

capítulo anterior) este pesticida deixou de estar contemplado na última legislação [DL 

233/2006]. É sabido, no entanto, que a sua aplicação, nesta cultura, no nosso país 

chegou a ser usual, havendo indícios de que poderá continuar a ser usado com 

regularidade. 

Os impactes toxicológicos deste pesticida na saúde humana dependem, como já 

foi referido no capítulo 8, do tempo de exposição, da quantidade aplicada e da sua 

persistência, medida como tempo de semi-vida (tempo necessário para que a 

concentração do pesticida diminua 50%). O estudo da persistência, através do estudo 

de processos de degradação (hidrólise, biodegradação, oxidação e fotólise) assume 
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uma importância fulcral, uma vez que muitas das substâncias resultantes desses 

processos têm toxicidade igual ou superior à da substância original. 

De entre os estudos dedicados à avaliação da fotodegradação do fosmete, 

destacam-se os que têm vindo a ser realizados por Sinderhauf e Schwack [2003, 2004, 

2005]. Estes autores referem que as substâncias, resultantes da degradação do fosmete, 

com maior expressão nas plantas são a ftalimida, a N-hidroximetilftalimida e a N-

metoximetilftalimida. Outras substâncias como o fosmete-oxão, a N-hidroxiftalimida, o 

ácido ftálico e o ácido ftalâmico podem também ser encontradas nas plantas. Na Figura 

14.1. encontra-se parte do esquema de metabolização das plantas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 14.1.  Vias metaból icas  do fosmete nas plantas (Adaptado de  
FAO/WHO, 1978) .   
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Não obstante o conhecimento dos esquemas de metabolização do fosmete, são 

escassas as referências na literatura sobre metodologias analíticas para resíduos de 

fosmete e seus metabolitos. 

O objectivo deste estudo foi desenvolver uma metodologia capaz de detectar e 

quantificar, com exactidão e reprodutibilidade, os resíduos de fosmete e de alguns dos 

seus metabolitos, em particular os descritos na literatura como os mais frequentes nas 

plantas.  

Para a execução do objectivo definido foram ponderados diferentes processos 

de extracção e purificação. Tendo em consideração uma série de factores como a 

natureza química das substâncias em estudo, as características intrínsecas da matriz e o 

menor uso de solventes orgânicos, a opção tomada acabou por residir num inovador 

processo de extracção por dispersão em fase sólida (MSPD) seguida de análise por 

cromatografia gasosa com espectrometria de massa (GC-MS). 

A optimização do processo extractivo, desenvolvido naturalmente na dupla 

vertente de maximização do rendimento dos compostos de interesse e minimização da 

presença de interferentes nocivos ao processo cromatográfico, foi realizado em diversas 

etapas, tendo sido avaliados diversos parâmetros, designadamente: a) a quantidade de 

amostra, b) o tipo e a quantidade de adsorvente, c) o tipo e o volume de solventes 

extractores de eluição. O processo desenvolvido foi comparado com um processo de 

extracção em fase sólida (SPE) descrito por Diserens [1989] e recentemente aplicado por 

Sinderhauf e Schwack [2005] na determinação de produtos resultantes da 

fotodegradação do fosmete. 

A análise de alguns dos metabolitos do fosmete por GC-MS implicou uma 

prévia derivatização dos mesmos, por conversão química. Para tal foram ensaiados 

diferentes reagentes derivatizantes e condições reaccionais de derivatização, de modo a 

estabelecer as melhores condições para a sua determinação.  

No que se refere à análise cromatográfica por GC-MS, de modo a evitar os 

efeitos adversos causados pelo “efeito de matriz”, foram ensaiadas diferentes 

condições operatórias e procedimentos, como o uso de CarboFrit® no injector 

cromatográfico.  
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A metodologia optimizada, à semelhança das referidas nos capítulos 

anteriores, foi aplicada em amostras de azeitonas devidamente seleccionadas, de modo 

a estudar o processo de formação/degradação dos metabolitos do fosmete, ao longo do 

intervalo de segurança. Este estudo foi continuado por um período de três anos, de 

modo a possibilitar a avaliação de efeitos cumulativos dos tratamentos fitossanitários 

do pesticida (fosmete), no que respeita à presença dos respectivos resíduos. A 

metodologia optimizada foi, também, aplicada a amostras de azeite obtido a partir das 

azeitonas em estudo, de forma a verificar possíveis variações entre os teores nas 

azeitonas e nos azeites delas originados, bem como variações, entre os azeites, ao 

longo dos três anos de estudo. 

14.2. Procedimento analítico 

14.2.1. Processo de extracção 

14.2.1.1. Azeitonas 

Homogeneizou-se uma amostra de 25 g de polpa de azeitonas (previamente 

descaroçadas) colocada em tubo Teflon® num Ultra-Turrax (~ 2 min a 2500 rpm). 

Subsequentemente, a uma alíquota de 0,5 g de amostra colocada em almofariz de 

vidro, adicionaram-se 2 g de C18, 0,25 g de MgSO4 anidro, 25 µl de uma solução de 

padrão interno - N-hidroxietilftalimida em acetonitrilo a 20 mg/l (PI1) e 25 µl de uma 

solução de padrão interno - fosfato de trifenilo (TFF) em acetonitrilo a 20 mg/l (PI2). 

Homogeneizou-se a mistura com um pilão durante uns minutos até à obtenção de um 

pó fino. Introduziu-se a mistura numa coluna de vidro tapada com papel de filtro 

(Whatman nº 2). O conteúdo da coluna foi ligeiramente empacotado com uma vareta 

de vidro e superiormente tapado com papel de filtro. Eluiu-se o conteúdo da coluna 

com 15 ml de acetonitrilo. De seguida, a solução recolhida foi evaporada até à secura 

sob corrente de azoto, à temperatura de 30 °C. O resíduo obtido foi dissolvido com 

1 ml de acetonitrilo. Por fim, do extracto obtido retirou-se uma alíquota de 250 µl para 

um frasco de vidro castanho, ao qual se adicionaram 25 µl de uma solução de padrão 

interno - fosfato de tributilo (TBF) em acetonitrilo a 10 mg/l (PI3), tendo a solução 



CAPÍTULO 14 - Determinação de resíduos de fosmete e seus metabolitos em azeitonas e azeites 

323 

resultante sido analisada directamente por GC-MS para a determinação do fosmete e 

do fosmete-oxão. Uma outra alíquota de 250 µl foi colocada em frasco de vidro 

silanizado, adicionada de 25 µl de uma solução de padrão interno - 

 N-hidroxipropilftalimida em acetonitrilo a 10 mg/l (PI4), tendo sido, de seguida, sujeita 

ao processo de derivatização e analisada por GC-MS para a determinação dos restantes 

compostos em estudo.  

14.2.1.2. Azeites 

O processo de extracção das amostras de azeite foi exactamente igual ao 

descrito para as amostras de azeitonas. 

14.2.2. Processo de derivatização 

O extracto de 250 + 25 µl foi evaporado até à secura, sob corrente de azoto. De 

seguida, adicionaram-se ao resíduo 125 µl de BSTFA (com 1% de TMCS) e 50 µl de 

piridina. Agitou-se ligeiramente, de forma a promover a completa dissolução do 

resíduo, e procedeu-se à derivatização das substâncias, por aquecimento a 75 °C 

durante 30 min. Depois de concluída a reacção de derivatização deixou-se arrefecer a 

solução antes de se proceder à sua análise cromatográfica. 

14.2.3. Condições analíticas 

A determinação das substâncias em estudo foi efectuada por GC-MS. A injecção 

efectuou-se manualmente com um volume de injecção de 1 µl, em modo de 

“splitless”com pulso de pressão (32 psi/60 s), com o injector à temperatura de 250 °C. 

No interior do “liner” foi colocado um dispositivo especial com material adsorvente, 

cuja a designação comercial é CarboFrit®. Para a separação cromatográfica usou-se 

uma coluna capilar de sílica fundida, internamente revestida com dimetilsiloxano com 

5% de grupos fenilo – DB-5MS da J&W Scientific (Folsom, CA, Estados Unidos) com 

30 m de comprimento, 0,25 mm de diâmetro interno e 0,25 µm de espessura da fase 

estacionária. Usou-se um fluxo constante de 1 ml/min de Hélio e um gradiente de 

temperatura programado da seguinte forma:  
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Temperatura inicial de 120 °C mantida durante 1 min; 

 Incremento de 10 °C /min até 280 °C; 

 Manutenção a 280 °C durante 20 min; 

Incremento de 15 °C /min até 300 °C; 

Manutenção a 300 °C durante 2 min; 

 Tempo total: 25 min. 

A temperatura da linha de transferência foi de 280 °C. O detector funcionou 

com impacto electrónico a 70 eV, em modo de varrimento contínuo numa gama de 

massas de m/z 50 a m/z 600 (ensaios de identificação das substâncias em estudo e 

caracterização dos respectivos espectros de massa) e em modo de monitorização 

selectiva de iões (SIM) (ensaios de calibração e quantificação). A tensão do 

multiplicador de electrões foi ajustada para um valor superior em 200 V ao valor 

obtido no processo de sintonização automática do aparelho.  

A quantificação das substâncias em estudo foi efectuada em modo de 

monitorização selectiva de iões; por cada amostra, como já referido, procedeu-se a duas 

injecções. Na primeira injecção determinou-se o fosmete e o fosmete-oxão através de 

grupo diferenciado de iões, enquanto na segunda injecção usaram-se 3 grupos 

diferentes de iões diferenciados no tempo para determinar as substâncias sililadas 

(terc-butildimetilsilil-TBS) (Tabela 14.1.). A selecção dos iões a monitorizar foi feita em 

função da sua especificidade e da sua abundância no espectro de massa. 

Seleccionaram-se, no mínimo, 3 iões para cada substância, na maioria das vezes com 

uma relação m/z > 100, como recomendado pela SANCO/10232/2006. O tempo de 

monitorização foi de 30 ms por ciclo, tendo-se mantido o detector desligado durante os 

primeiros 4 min, de forma a proteger a fonte iónica das perturbações causadas pela 

passagem do excesso de solvente.  

Para a identificação, verificou-se que se mantinha a relação massa/carga do ião 

de quantificação e dos iões de confirmação e que as substâncias a analisar eluíam no 

tempo de retenção característico do padrão de calibração correspondente, nas mesmas 

condições experimentais. 
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TABELA 14 .1.  

Condições de monitor ização dos resíduos de pesticidas por GC-MS em modo 
de monitorização selectiva de iões.   

Intervalo de Tempo de retenção

tempo (min) (min) Ião de quantificação  Iões de confirmação

TFF (PI2) 13,12 99 (100) 155 (27) 211 (19) 57 (11)

TBF (PI3) 15,28 326 (100) 325 (87) 77 (28) 215 (20)

Fosmete-oxão 16,04 160 (100) 161 (10) 93 (5) 317 (5)

Fosmete 16,16 160 (100) 161 (10) 104 (5) 301 ( 5)

Ftalimida (TBS) 9,41 204 (100) 160 (23) 130 (26) 102 (18)

N -Hidroxiftalimida (TBS) 10,54 220 (100) 146 ( 30) 221 (16) 102 (7)

Ácido ftálico  (TBS) 10,60 295 (20) 147 (100) 73 (28) 148 (15) 

N -Hydroxietilftalimida (TBS-PI1) 11,08 248 (100) 73 (63) 204 (60) 130 (20)

N -Hidroximetilftalimida (TBS) 11,32 234 ( 66) 204 (100) 160 (19)130 (18)

N -Hidroxipropilftalimida (TBS-PI4) 12,15 262 (100) 130 (27) 160 (25) 263(20)

 Ácido ftalâmico (TBS) 12,31 294 (36) 147 (100) 192 (72)  73 (44)

m/z (Abundância relativa %)

2ª injecção

1ª injecção

4,00-9,65

9,65-11,60

11,6-25,00

4,00-25,00

Análises Substâncias

 

14.2.4. Quantificação 

Para a quantificação das substâncias em estudo construíram-se curvas de 

calibração a partir de soluções padrão em matriz isenta das substâncias de interesse 

(por adição de 25 µl de soluções padrão e 25 µl de cada um dos padrões internos), que 

foram sujeitas ao mesmo tratamento que as amostras. Esta opção de quantificação foi 

tomada depois de ser ter verificado um efeito de supressão de resposta em soluções 

padrão em matriz, comparativamente a soluções padrão em solvente, para a mesma 

concentração de substâncias. 

À semelhança do referido no capítulo anterior foram construídas novas curvas 

de calibração por cada série de amostras analisadas, em média, cada série 

correspondeu à análise de vinte oito amostras.  

O fosfato de trifenilo (TFF) seleccionado como padrão interno de quantificação 

do fosmete e do fosmete-oxão mostrou, como requerido, um comportamento químico e 

cromatográfico semelhante às substâncias em análise. Foi ainda utilizado, para 

monitorização da sensibilidade do detector, um outro padrão interno o fosfato de 

tributilo (TBF), também este com uma estrutura semelhante às substâncias de interesse.  

Para a quantificação das substâncias sililadas optou-se por utilizar como padrão 

interno, a N-hidroxietilftalimida, devido à sua analogia estrutural com as substâncias 

em análise, não presente nas matrizes em estudo. Foi ainda utilizado um outro padrão 

interno, a N-hidroxipropilftalimida, adicionado aquando da análise. Sempre que a 
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variação do seu sinal analítico foi superior a 20% efectuou-se a manutenção do 

equipamento. 

14.3. Desenvolvimento do método e discussão 

14.3.1. Optimização do processo de extracção por dispersão em fase sólida em 

amostras de azeitonas e de azeites 

A optimização do processo de extracção para a determinação de fosmete e seus 

metabolitos em amostras de azeitonas e de azeites incluiu a avaliação de diferentes 

parâmetros, com o objectivo último de obtenção de extractos passíveis de serem 

analisados por GC de uma forma exacta e reprodutível. 

Os parâmetros ensaiados, como já anteriormente referido, foram os seguintes: 

a) avaliação da quantidade de amostra, b) avaliação do tipo e quantidade de 

adsorvente c) escolha do solvente de eluição e optimização do respectivo volume. Estes 

parâmetros foram avaliados por comparação dos resultados obtidos em amostras de 

azeitonas fortificadas com os resíduos de interesse com os obtidos em soluções padrão 

em acetonitrilo, para os mesmos níveis de concentração final (correspondente a 2 µg de 

substância por g de amostra). 

a) Quantidade de amostra  

Para a optimização da quantidade de amostra a usar no processo de extracção 

efectuaram-se ensaios com 0,5 g, 1 g, 2 g, 3 g e 5 g de polpa de azeitona previamente 

homogeneizada. Averiguou-se que a partir de 0,5 g não havia diferenças significativas 

no rendimento do processo, pelo que esta foi a quantidade analisada nos ensaios aqui 

apresentados e na aplicação do método a amostras reais. 

b) Tipo e quantidade de adsorvente 

Partindo dos trabalhos desenvolvidos com a técnica de MSPD para a 

determinação simultânea de vários resíduos de pesticidas por Albero et al. [2000], 

Barker [2000 a,b], Bogusz et al. [2004], Ferrer et al. [2005] e Furusawa [2005], foram 
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testados, inicialmente, diferentes adsorventes com características polares, 

nomeadamente gel de sílica, alumina, Florisil® e SiCH3NH2 e um adsorvente com 

características apolares, o C18. A utilização dos dispersantes polares e do acetonitrilo 

como solvente extractor não se mostrou eficiente como atestam os resultados 

apresentados na Tabela 14.2.. Testou-se ainda o uso dos mesmos adsorventes com 

solventes menos polares (n-hexano e misturas de diclorometano-hexano) que, de 

acordo com Tekel e Hatrík [1996], promovem a eluição de resíduos de pesticidas pouco 

polares e uma menor co-extracção de interferentes. Mais uma vez, não se obtiveram 

resultados positivos, o que levou à consequente rejeição destes agentes dispersantes 

para extracção.  

 

TABELA 14 .2.  

Resposta relativa (100% = normalizada à área do pico obtido com C 1 8 )  das 
recuperações (Recup.  %) e coeficiente de var iação (CV % para n= 3)  do fosmete  
e seus metabol i tos ,  obtidos com diferentes adsorventes e  com eluição  de  10 ml  
de acetoni tri lo ;  anál ise por GC-MS em modo de varrimento contínuo.  

Recup. (%) CV (%) Recup. (%) CV (%) Recup. (%) CV (%) Recup. (%) CV (%)

Fosmete 102 15 93 9 78 10 88 12

Fosmete-oxão 95 11 111 13 75 10 98 10

Ftalimida (TBS) 77 6 77 9 13 15 98 8
N -Hidroxiftalimida (TBS) 93 7 123 8 120 9 35 8

Ácido ftálico (TBS) 100 10 111 5 67 7 93 7
N -Hidroximetilftalimida (TBS) 85 10 81 7 64 5 60 5

Ácido ftalâmico (TBS) 104 11 80 10 73 8 84 15

Gel de sílica Alumina Florisil® SiCH3NH2

Adsorventes (1 g)

Substâncias

 

 

No que se refere ao adsorvente apolar C18, este permitiu obter, de uma forma 

geral, rendimentos extractivos satisfatórios (64-81%) para todas as substâncias em 

estudo, como se pode observar na Tabela 14.3.. Estes resultados são concordantes com 

as observações de Barker [2000 a,b], que verificou que o C18, dada as suas características 

lipofílicas tem maior afinidade para substâncias não polares além de apresentar 

propriedades únicas de dispersão face a outros adsorventes. De forma a melhorar os 

rendimentos extractivos foram testadas diferentes quantidades de C18 (entre 1 g e 3 g). 

Simultaneamente testou-se o uso de diferentes quantidades de MgSO4 anidro (entre 0 g 

e 2 g). A opção por este sal desidratante como dispersante prendeu-se, 

fundamentalmente, com o facto de o mesmo promover a transferência dos pesticidas 
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de natureza química apolar para a fase orgânica aquando da eluição com solvente 

[Anastassiades et al., 2003]. A combinação de 2 g de C18 com 0,25 g de MgSO4 anidro 

mostrou ser a melhor opção. Esta mistura permitiu obter os melhores rendimentos 

extractivos, como pode ser observado na Figura 14.2.. Além disso, possibilitou a 

obtenção de cromatogramas mais “limpos”, nos quais as substâncias co-extraídas não 

interferiam na quantificação das substâncias em estudo. 

c) Tipo e quantidade de solvente 

Para avaliação da influência do solvente de extracção no processo de MSPD 

com C18 como dispersante, foram testados diferentes solventes extractores com 

diferentes polaridades (n-hexano, acetato de etilo, acetona, acetonitrilo). De acordo com 

a proposta de Lehotay e colaboradores [2005] para análise simultânea de vários 

resíduos de pesticidas em amostras com teores de lípidos entre os 2 e os 20%, foi ainda 

testado, como solvente, o acetonitrilo adicionado de ácido acético (0,5% e 2%). Segundo 

os autores citados o ajuste da amostra a pH inferior a 4 pode minimizar a degradação 

do fosmete. 
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FIGURA 14.2.  Recuperações do fosmete e seus metabol i tos,  com diferentes  
quantidades de C 1 8  e  MgSO 4 ,  15  ml  de acetoni tri lo ;  anál ise  por  GC-MS em 
modo SIM. As barras de erro indicam o coef iciente  de variação (n=  3) .  
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As experiências realizadas com n-hexano, acetato de etilo e acetona forneceram 

eluatos que, após evaporação, originaram resíduos escuros e de difícil dissolução com 

os reagentes de derivatização. Por outro lado, os cromatogramas apresentaram 

algumas interferências que suprimiam a resposta analítica. 

No que se refere ao acetonitrilo com 0,5% ou 2% de ácido acético, foi possível a 

obtenção de extractos que, visualmente, apresentavam uma quantidade mínima de 

compostos corados. Porém, o uso isolado de acetonitrilo possibilitou a obtenção de 

melhores rendimentos extractivos. Estes resultados são concordantes com estudos que 

afirmam que o decréscimo do pH aumenta o teor de compostos lipídicos co-extraídos 

[Lee et al., 1991], o que consequentemente, pode diminuir o rendimento da extracção. 

Finalmente, foram ensaiados diferentes volumes de acetonitrilo (entre 5 ml e 

30 ml). Verificou-se que volumes superiores a 15 ml não provocavam diferenças 

significativas nas recuperações. Por outro lado, para volumes inferiores a 10 ml 

verificou-se uma diminuição do rendimento extractivo. Assim, 15 ml foi o volume 

definido para a extracção das substâncias em estudo. 

14.3.2. Comparação com outros processos de extracção 

O processo de extracção desenvolvido foi comparado, através de ensaios de 

recuperação, com o processo de extracção em fase sólida proposto por Diserens [1989], 

o qual foi recentemente aplicado por Sinderhauf e Schwack [2005] na determinação de 

fosmete e de alguns dos seus metabolitos, resultantes da fotodegradação, por LC-MS. 

Para a realização do ensaio pesou-se uma amostra de 10 g de polpa de azeitona para 

um tubo de 50 ml de Teflon®, adicionaram-se 250 µl de uma solução padrão com 

5 µg/ml de cada substância em acetonitrilo e 5 ml de éter de petróleo (p. e. 40-60 °C). 

Depois de devidamente misturado e centrifugado o conteúdo do tubo, retiraram-se 

5 ml de solução que foram aplicados numa coluna de Extralut 3® (1 g) e eluiu-se a 

mesma com 6 x 5 ml de acetonitrilo saturado com éter de petróleo. De seguida, o eluato 

recolhido foi colocado numa coluna de C18 (500 mg), previamente condicionada com 

2 ml de metanol seguidos de 2 ml de água, e eluiu-se a mesma com 6 x 2 ml de 

acetonitrilo. Por fim, o eluato recolhido foi evaporado até à secura, sob uma corrente de 
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azoto, tendo o resíduo obtido sido tratado de forma exactamente igual à descrita no 

processo de MSPD.  

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela 14.3.. Como se pode observar, 

o método proposto apresentou, de uma forma geral, melhores recuperações do que as 

obtidas com o método de Diserens [1989]. 

 

TABELA 14 .3.  

Comparação entre recuperações do fosmete  e seus metabol i tos,  obtidas por  
MSPD e por SPE em amostras de azei tona;  anál ise por GC-MS em modo SIM.  
Os teores subl inhados estão fora do l imi te (70-110%) recomendado pela 
SANCO/10232/2006. 

Recuperação (%) RSD (%) Recuperação (%) RSD (%)

Fosmete 70 11 64 12

Fosmete-oxão 64 13 60 14

Ftalimida ( TBS) 77 6 78 6
N -Hidroxiftalimida (TBS) 81 6 68 7

Ácido ftálico  (TBS) 68 8 59 9
N -Hidroximetilftalimida (TBS) 81 6 73 10

Ácido ftalâmico (TBS) 67 8 69 9

Substâncias
MSPDa SPEa

 
a  ( n  =  6 )  

14.3.3. Optimização das condições de derivatização  

Como é usual na análise cromatográfica, procedeu-se inicialmente à análise 

individual de cada uma das substâncias em estudo. Verificou-se que a  

N-hidroxiftalimida, a N-hidroximetilftalimida, a N-hidroxietilftalimida e a  

N-hidroxipropilftalimida, dissolvidas em acetonitrilo, originavam um pico com o 

mesmo tempo de retenção, identificado pelo respectivo espectro de massa como sendo 

correspondente à ftalimida. O mesmo comportamento foi verificado aquando da 

análise de uma solução contendo todos os 4 compostos em questão, tendo-se verificado 

o aparecimento de apenas um pico, com as características do acima referido. De forma 

a resolver este problema de provável degradação térmica dos compostos pelo sistema 

cromatográfico, recorreu-se a técnicas de derivatização. 

Os diversos metabolitos estudados, como pode ser observado na Figura 14.1., 

têm nas suas estruturas grupos funcionais (ácido carboxílico e amida) que são 
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potenciais pontos de ligação para os reagentes de derivatização. Tendo em atenção 

estas características, foram experimentadas diferentes classes de reagentes de 

derivatização, de modo a obter a maior sensibilidade e reprodutibilidade para as 

substâncias de interesse.  

O estudo das reacções de derivatização envolveu ensaios de sililação (com N,O-

bis-trimetilsililacetamida-BSA, N,O-bis-trimetilsililtrifluoroacetamida-BSTFA e  

N-(terc-butildimetilsilil)-N-metiltrifluoroacetamida-MTBSTFA), de acilação (cloreto de 

pentafluorobenzoílo) [Jayasinghe et al., 1998] e de esterificação e acetilação (trimetil-

ortoacetato e ácido acético) [Stalikas e Pilidis, 2000].  

Inicialmente, foram comparados os reagentes sililantes - BSA, BSTFA (com 1% 

de TMCS) e MTBSTFA (com 1% de TBDMCS) - que têm capacidade de substituir o 

átomo de hidrogénio de diversos grupos funcionais (álcoois, fenóis, ácidos carboxílicos, 

aminas, amidas) por um grupo alquilsililo [Blau e Halket, 1994]. Para a avaliação da 

viabilidade de cada um destes reagentes colocaram-se num frasco de vidro silanizado 

200 µl de solução padrão (com 2 µg/ml de cada uma das substâncias em estudo) e 25 µl 

de cada um dos padrões internos. A solução foi evaporada até à secura sob corrente de 

azoto. O resíduo obtido foi, então, adicionado de 100 µl de reagente derivatizante e 

aquecido a 70 °C durante 30 min. Os derivados terc-butildimetilsilil apresentaram picos 

com maiores áreas e fragmentações mais específicas do que as originadas pelos 

derivados trimetilsilil. Porém, a N-hidroximetilftalimida não foi derivatizada, dando 

origem a ftalimida, tal como aquando da sua injecção directa sem derivatização. De 

forma a contornar esta dificuldade foram experimentadas diversas condições 

reaccionais de derivatização (temperatura e tempo) e quantidades de MTBSTFA, sem 

sucesso. Foi também experimentada a adição de 2%, 5% e 10% do reagente catalizante 

(TBDMCS), igualmente sem qualquer êxito. Não conseguimos encontrar explicação 

para as diferenças de comportamento apresentadas pelo BSTFA (com 1% de TMCS) e 

pelo MTBSTFA (com 1% de TBDMCS) para a N-hidroximetilftalimida. Uma futura 

investigação para entender e explicar o porquê deste composto ser derivatizado pelo 

BSTFA (com 1% de TMCS) e não pelo MTBSTFA (com 1% de TBDMCS) parece de todo 

o interesse. 
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O outro reagente derivatizante ensaiado foi o cloreto de pentafluorobenzoílo, 

reagente que apresenta a capacidade de introduzir um grupo acilo numa molécula com 

um hidrogénio reactivo (p. ex. aminas secundárias) [Blau e Halket, 1994]. A reacção de 

derivatização consistiu na mistura de 200 µl de solução padrão (2 µg/ml de cada uma 

das substâncias em estudo e de cada um dos padrões internos) com 100 µl de reagente 

derivatizante, seguida de aquecimento a 60 °C durante 30 min. Este processo não se 

mostrou eficiente para a derivatização da N-hidroximetilftalimida, N-hidroxiftalimida 

e dos padrões internos N-hidroxietilftalimida e N-hidroxipropilftalimida.  

Foi ainda ensaiado um processo de derivatização que envolveu a esterificação e 

a acetilação com trimetil-ortoacetato e ácido acético. Estes reagentes permitem a 

derivatização de moléculas que apresentam como grupos funcionais hidroxilos, ácidos 

carboxílicos e aminas. O método experimentado baseou-se no trabalho proposto por 

Stalikas e Pilidis [2000]. Assim, de forma similar à que se procedeu com os reagentes 

sililantes foram evaporados sob corrente de azoto 200 µl de solução padrão com 

2 µg/ml de cada uma das substâncias em estudo e de cada um dos padrões internos. 

De seguida, dissolveu-se o resíduo obtido com 150 µl de ácido acético e 750 µl de 

trimetil-ortoacetato e submeteu-se a 80 °C durante 90 min. Os resultados obtidos com 

esta reacção não foram nada favoráveis pois este reagente não derivatizou as 

ftalimidas.  

A sililação descrita na literatura como a técnica mais versátil e frequente para a 

análise por GC [Blau e Halket, 1994], mostrou ser a mais simples e sensível para as 

substâncias em estudo. O BSTFA (com 1% de TMCS) foi o reagente sililante 

seleccionado, tendo sido ensaiadas diversas condições reaccionais de derivatização 

nomeadamente: a) a quantidade (50 µl a 250 µl); b) a temperatura (desde a temperatura 

ambiente até 120 °C); c) o tempo de reacção (de 10 min a 30 min); d) o uso da piridina 

como reagente catalizante. Os melhores resultados foram obtidos com 125 µl de BSTFA 

e 50 µl de piridina e com a reacção a 75 °C durante 30 min. 

Em todas as condições reaccionais de derivatização estudadas verificou-se a 

degradação do fosmete e do seu metabolito dessulfurado, o fosmete-oxão. Por este 
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facto, a análise destas duas substâncias foi efectuada directamente, após a etapa de 

extracção anteriormente descrita. 

14.3.4. Optimização das condições analíticas  

Como se referiu anteriormente, a maior dificuldade inerente à extracção de 

resíduos de pesticidas em azeitonas é a co-extracção de substâncias da matriz, que 

também são solúveis no solvente de extracção e cuja presença nos extractos finais pode 

causar, entre outras dificuldades analíticas, a diminuição do limite de detecção. Não 

obstante se ter verificado neste trabalho que a extracção por MSPD per si era suficiente 

para eliminar eficazmente as substâncias interferentes, nomeadamente as que 

poderiam causar problemas na quantificação das substâncias de interesse, o sistema 

cromatográfico foi protegido da possível presença de substâncias de carácter lipídico 

com CarboFrit® no “liner”. Efectivamente, a capacidade do CarboFrit® em adsorver 

substâncias de baixa volatilidade tinha sido já anteriormente verificada por outros 

autores [Garrido-Frenich et al., 2006]. 

O CarboFrit® é um dispositivo que, à semelhança da lã de vidro, melhora a 

vaporização a nível da câmara de injecção, já que diminui a pressão das gotas 

formadas e retém substâncias não voláteis. Este dispositivo é, contudo, termicamente 

mais estável e mais inerte que a lã de vidro e, além disso a maior uniformidade dos 

seus poros permite assegurar um fluxo mais constante. 

Para identificar os metabolitos presentes foram injectados no sistema 

cromatográfico dois extractos de uma amostra de azeitonas (obtida uns dias após o 

tratamento), um derivatizado e outro não, de forma a confirmar as possíveis 

substâncias a quantificar. Nestes extractos foram identificados, pelos respectivos 

espectros de massa, o fosmete, a ftalimida, a N-hidroximetilftalimida, a  

N-metiltiometilftalimida e a N-metoximetilftalimida. Apesar de não terem sido 

detectados o fosmete-oxão, a N-hidroxiftalimida, o ácido ftálico e o ácido ftalâmico, a 

sua inclusão na quantificação foi considerada importante desde o início, face ao 

descrito por outros autores [Sinderhauf e Schwack, 2004, 2005], que asseguram a sua 

possível presença nas plantas. A escolha dos metabolitos a analisar em modo de 
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monitorização selectiva de iões foi, contudo, condicionada pelos padrões comerciais 

disponíveis, que foram: fosmete, fosmete-oxão, ftalimida, N-hidroxiftalimida,  

N-hidroximetilftalimida, ácido ftálico e ácido ftalâmico. A N-metiltiometilftalimida e a 

N-metoximetilftalimida, apesar de identificadas nas amostras não foram quantificadas, 

como já referido, dada a indisponibilidade comercial de padrões.   

O uso de padrões internos, capazes de apresentarem um comportamento 

similar ao das substâncias, durante as várias etapas da metodologia, constitui uma 

exigência fundamental, quando se pretende desenvolver e implementar metodologias 

multi-paramétricas aplicadas a matrizes complexas [Fernandes, 2001]. Neste trabalho 

tomou-se, logo à partida, a opção de utilizar o fosfato de trifenilo para a quantificação 

do fosmete e do fosmete-oxão, dada a sua similaridade estrutural com as substâncias 

em estudo. Além disso, tinha já sido usado com sucesso nos trabalhos de determinação 

dos resíduos de fentião e dos seus metabolitos. O outro padrão interno, que apresentou 

elevada reprodutibilidade e que permitiu assegurar uma eficiente quantificação das 

substâncias sujeitas a derivatização foi a N-hidroxietilftalimida. Foram ainda utilizados 

outros padrões internos, o fosfato de tributilo e a N-hidroxipropilftalimida, com o 

objectivo de confirmar e prevenir eventuais erros na injecção manual e para a 

monitorização da sensibilidade do detector. 

Para a separação cromatográfica das substâncias usou-se uma coluna de baixa 

polaridade (DB-5MS), a qual não só permitiu uma eficiente separação das substâncias 

em estudo, como apresentou um reduzido “bleeding” ao longo de todo o trabalho. 

Verificou-se ainda que a colocação do CarboFrit® no “liner” assegurou a preservação 

do todo o sistema cromatográfico durante longos perídos de tempo, evitando 

nomeadamente a limpeza frequente da fonte do espectrómetro de massa. A Figura 

14.3. mostra um cromatograma típico de uma amostra de azeite analisada por GC-MS 

segundo a metodologia descrita. 

O programa de temperaturas estabelecido mostrou grande influência no 

formato dos picos obtidos. Com efeito, temperaturas iniciais inferiores a 100 °C 

causavam a formação de picos duplos de ftalimida, N-hidroximetilftalimida e  

N-hidroxiftalimida. O valor finalmente estabelecido, 120 °C, permitiu uma boa 
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separação dos picos de interesse, em relação aos interferentes presentes nas amostras. 

Por outro lado proporcionou picos mais bem definidos, nomeadamente para as 

substâncias anteriormente referidas.  
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FIGURA 14.3 .  Cromatograma iónico to tal  (TIC) de uma amostra de azei te 
obtido com a metodologia desenvolvida e  cromatogramas de massa (m/z)  dos 
iões 1-  f tal imida (0 ,049 mg/ kg) ;  2-  ácido ftál ico (0 ,242 mg/kg);  3 -N-
hidroximeti l f tal imida (0 ,458 mg/kg).   
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14.4. Validação do método 

14.4.1. Azeitonas 

a) Linearidade 

O estudo da linearidade do método foi efectuado numa fase inicial do 

desenvolvimento do processo cromatográfico (derivatização + análise por GC-MS) com 

soluções padrão em acetonitrilo, com seis níveis de concentração (correspondentes a 

valores entre 0,15 e 2 µg/g de substância na amostra). Foram derivatizadas 

directamente alíquotas de 250 µl, sem as sujeitar ao processo de extracção. Para a 

avaliação da linearidade do fosmete e do fosmete-oxão procedeu-se de forma idêntica, 

com excepção do processo de derivatização. Em ambos os ensaios o coeficiente de 

correlação foi sempre superior a 0,9900. 

Numa fase posterior, a linearidade do método, como referido em capítulos 

anteriores para outras metodologias, foi avaliada várias vezes pela construção de 

curvas de calibração de soluções padrão feitas em matriz comprovadamente isentas de 

qualquer das substâncias em estudo. Para todas as substâncias usaram-se cinco níveis 

de concentração, numa gama de concentrações entre 0,25 e 2,0 µg/g de cada uma das 

substâncias na matriz, tendo-se procedido à análise como se de uma amostra se 

tratasse. Os coeficientes de determinação obtidos foram sempre superiores a 0,8900. Os 

resultados são apresentados na Tabela 14.4..  

 

TABELA 14 .4.  

Linearidade (coeficiente de determinação R 2 )  e  precisão (CV %) do método 
aval iada em azeitonas e  azei tes  forti f icadas com cinco níveis  de padrões;  
análise por GC-MS em modo SIM. 

Intervalo de concentrações 

(µg/g) Azeitonas Azeite Azeitonas Azeite

Fosmete 0,25-2 0,9212 0,9390 8 10

Fosmete-oxão 0,25-2 0,9261 0,9290 14 16

Ftalimida ( TBS) 0,25-2 0,9563 0,9412 10 9
N -Hidroxiftalimida (TBS) 0,25-2 0,9290 0,9847 6 7

Ácido ftálico  (TBS) 0,25-2 0,8999 0,9689 12 10
N -Hidroximetilftalimida (TBS) 0,25-2 0,9462 0,9654 9 9

Ácido ftalâmico (TBS) 0,25-2 0,8919 0,9080 10 11

Substâncias
Linearidade (R2) CV (%)a

 
a (n = 6) 
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b) Precisão 

Para determinar a precisão da metodologia desenvolvida, efectuaram-se 6 

determinações independentes de uma amostra de azeitona fortificada com 2,0 µg/g de 

cada uma das substâncias em estudo. Como se pode observar na Tabela 14.4., todo os 

coeficientes de variação foram inferiores a 14%, o que atesta a concordância dos 

resultados obtidos pelo método. 

c) Limites de detecção e de quantificação 

Para avaliação do limite de detecção do método foram realizadas sucessivas 

análises cromatográficas de extractos de azeitona com quantidades decrescentes de 

padrões até se alcançar, para cada substância, um sinal três vezes superior ao valor da 

razão sinal analítico/ruído do equipamento. Os resultados foram muito satisfatórios 

como se pode observar na Tabela 14.5.. 

O limite de quantificação foi definido como a menor concentração de substância 

determinada com um nível aceitável de precisão e veracidade. A determinação foi 

efectuada por diluição sucessiva de uma solução padrão em matriz até se obter um 

sinal analítico 10 vezes a razão sinal analítico/ruído do equipamento. O valor de 

quantificação obtido foi muito inferior ao legislado para o fosmete∗ (2 µg/g) aquando 

da realização do ensaio, como se pode observar na Tabela 14.5..  

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

∗
 A actual legislação nacional em vigor (DL 233/2006) não contempla este pesticida para esta cultura. 
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TABELA 14 .5.  

Resultados dos l imites de detecção e quanti f icação obtidos segundo a 
metodologia optimizada em azeitonas;  anál ise por GC-MS em modo SIM.  

Detecção Quantificação

(µg/g) (µg/g)

Fosmete 0,01 0,10

Fosmete-oxão 0,05 0,10

Ftalimida ( TBS) 0,05 0,08
N -Hidroxiftalimida (TBS) 0,02 0,15

Ácido ftálico  (TBS) 0,03 0,07
N -Hidroximetilftalimida (TBS) 0,01 0,10

Ácido ftalâmico (TBS) 0,06 0,15

Limites

Substâncias

 

 

d) Recuperações 

Para os ensaios de recuperação usou-se também uma amostra de azeitona 

isenta de substâncias de interesse. O estudo da recuperação foi feito com três níveis de 

adição de padrões, tendo cada extracto final sido injectado em triplicado, 

considerando-se como resultado final a média dos três resultados obtidos. Os 

resultados obtidos são apresentados na Tabela 14.6. Os valores de recuperações das 

substâncias em estudo variaram entre 65 e 97%. 

14.4.2. Azeites 

A exemplo do que foi referido para as azeitonas, o estudo da linearidade foi 

efectuado tantas vezes quantas as curvas de calibração construídas de soluções padrão 

em matriz (cinco níveis de concentração). Os valores de coeficiente de determinação 

obtidos são apresentados na Tabela 14.4.. De uma forma geral foram sempre superiores 

a 0,9000. 

O estudo da precisão foi efectuado exactamente como descrito para as 

azeitonas. Os resultados são apresentados na Tabela 14.4.. Os coeficientes de variação 

obtidos foram, na globalidade, inferiores a 16% para as substâncias em estudo em 

todos os níveis. 

Os níveis de recuperação foram avaliados para uma amostra fortificada com 

um nível de concentração de 2 µg/g de cada uma das substâncias em estudo. Os 
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resultados foram, na globalidade, melhores do que os obtidos em azeitonas, com 

recuperações de 74% para o fosmete, 70% para o fosmete-oxão, 82% para a ftalimida, 

79% para a N-hidroximetilftalimida, 84% para a N-hidroxiftalimida, 102% para o ácido 

ftálico e 105% para o ácido ftalâmico. 

 

TABELA 14 .6.  
Níveis de recuperação  obtidos em amostras de azei tonas forti f icadas com três  
níveis  de concentração;  anál ise  por GC-MS em modo SIM (n= 3) .  Os teores a  
subl inhado encontram-se fora do l imite (70-110%) recomendado pela 
SANCO/10232/2006. 

Teor adicionado

(g/l) Recuperação (%) CV (%)
0,15 73 8
0,30 85 8
0,60 84 9
0,15 65 12
0,30 72 11
0,60 76 10
0,15 89 10
0,30 91 11
0,60 68 8
0,15 80 4
0,30 89 6
0,60 98 6
0,15 68 12
0,30 73 10
0,60 71 10
0,15 82 7
0,30 84 8
0,60 97 8
0,15 84 10
0,30 76 8
0,60 68 10

Azeitonas
Substâncias

Ftalimida (TBS)

Fosmete

Fosmete-oxão

N -Hidroxiftalimida (TBS)

Ácido ftálico  (TBS)

N -Hidroximetilftalimida (TBS)

Ácido ftalâmico (TBS)
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14.5. Teores de fosmete e dos seus metabolitos em azeitonas e azeites  

14.5.1. Resultados  

Os resultados obtidos para o teor de resíduos de fosmete e alguns dos seus 

metabolitos em amostras de azeitonas, colhidas no intervalo de segurança, ao longo de 

três anos consecutivos, analisadas pelo método proposto são apresentados na Tabela 

14.7.. A concentração de resíduos de fosmete, fosmete-oxão e metabolitos do fosmete é 

apresentada em µg/g, indicando-se o valor médio e o coeficiente de variação (CV %) de 

quatro análises, efectuadas em duplicado, em cada uma das amostras colhidas 

semanalmente. 

Na análise efectuada aos azeites, obtidos nos três anos de estudo, resultantes de 

azeitonas da mesma cultivar e sujeitas às mesmas condições de campo, não foram 

quantificados quaisquer resíduos de fosmete. No que respeita aos resíduos de 

metabolitos de fosmete foi detectada a presença de ftalimida e N-hidroxiftalimida nos 

três anos de estudo (Tabela 14.6.). Os teores médios de ftalimida foram de 0,054 µg/g 

em 2003; 0,154 µg/g em 2004; e 0,088 µg/g em 2005. Os teores médios de  

N-hidroxiftalimida foram de 1,34 µg/g, 1,85 µg/g e 1,86 µg/g respectivamente para os 

anos de 2003, 2004 e 2005. 
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TABELA 14 .7.  

Concentração de resíduos de fosmete e seus metaboli tos em amostras de azeitona colhidas ao 
longo do intervalo de segurança (7  colheitas =  7  semanas)  por um período de três anos;  análise por  
GC-MS em modo SIM (n= 8) .   

Média CV Média CV Média CV Média CV Média CV Média CV

(µg/g) (%) (µg/g) (%) (µg/g) (%) (µg/g) (%) (µg/g) (%) (µg/g) (%)
1 0,11 6 <LQ - 0,22 5 0,32 20 <LQ - n.d. -

2 0,27 5 <LQ - 0,15 7 0,26 13 <LQ - 0,37 10

3 <LQ - 0,25 7 0,08 5 0,37 21 <LQ - 0,22 20

2003 4 <LQ - 0,19 9 <LQ - 1,21 6 0,09 15 0,26 17

5 <LQ - <LQ - <LQ - 1,41 10 0,10 15 0,25 8

6 <LQ - <LQ - 0,09 8 1,09 14 0,09 6 0,08 9
7 <LQ - <LQ - <LQ - 1,11 15 0,13 17 n.d. -

1 0,15 1 <LQ - 0,10 6 0,28 16 n.d. - n.d. -

2 0,24 2 0,30 5 0,08 10 0,27 n.d. n.d. - 0,02 3

3 <LQ - 0,12 4 <LQ - 0,35 20 <LQ - 0,90 10

2004 4 <LQ - <LQ - <LQ - 0,76 11 0,28 15 0,84 12

5 <LQ - <LQ - <LQ - 0,63 5 0,24 16 n.d. -

6 <LQ - <LQ - 0,15 8 0,63 18 0,21 14 n.d. -
7 <LQ - <LQ - 0,11 9 1,19 20 0,28 13 n.d. -

1 0,35 6 <LQ - 0,16 6 0,31 10 <LQ - n.d. -

2 0,19 5 <LQ - 0,16 5 0,25 6 <LQ - n.d. -

3 <LQ - 0,43 8 0,09 4 0,36 14 <LQ - n.d. -

2005 4 <LQ - 0,20 9 <LQ - 0,84 15 <LQ - n.d. -

5 <LQ - <LQ - <LQ - 0,98 20 <LQ - n.d. -

6 <LQ - <LQ - <LQ - 1,20 5 0,10 8 n.d. -

7 <LQ - <LQ - 0,08 4 1,10 6 0,09 9 n.d. -

Ano Colheita
Ác. ftálico Ác. ftalâmico

Derivados

Fosmete-oxãoFosmete Ftalimida N -Hidroxiftalimida
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14.5.2. Discussão dos resultados  

A exemplo do verificado para os insecticidas estudados nos capítulos anteriores 

também neste caso os teores de resíduos de fosmete nas azeitonas encontraram-se 

muito abaixo do LMR estipulado pela legislação∗ em vigor aquando da realização das 

análises (2 µg/g). Entre os anos de 2003 e 2005 foi detectado fosmete apenas nas duas 

primeiras semanas após tratamento com o insecticida. No ano de 2003, os teores médio 

de resíduos de fosmete obtido foram 0,11 µg/g na primeira semana e 0,27 µg/g na 

segunda semana. No ano de 2004, à semelhança do ano anterior, registaram-se valores 

mais baixos na primeira semana, após o tratamento (0,15 µg/g) do que na segunda 

semana (0,24 µg/g). No último ano de estudo (2005) os teores médios de resíduos de 

fosmete observados na primeira semana foram superiores (0,35 µg/g) ao da segunda 

semana (0,19 µg/g).  

No que se refere a efeitos cumulativos ao longo dos anos, apesar de se ter 

verificado nas primeiras semanas dos anos de 2004 e 2005 um ligeiro aumento no teor 

de resíduos de fosmete este não foi significativo.  

No azeite, como já referido, não foi registada a presença de resíduos de fosmete, 

à semelhança do verificado por Ballesteros et al [2006] em azeites virgem fornecidos 

por produtores de azeite da Andaluzia. De salientar, ainda, que na maioria da 

literatura consultada, este pesticida não é estudado em azeites e quando o é os teores 

dos seus resíduos nunca ultrapassaram o estipulado pela legislação [Sánchez et al. 

2006]. 

Relativamente à presença de metabolitos de fosmete no ano de 2003 e 2004 

foram encontrados resíduos de fosmete-oxão, ftalimida, N-hidroxiftalimida, ácido 

ftálico e ácido ftalâmico. Em 2005 foram determinados todos os metabolitos 

mencionados para os anos de 2003 e 2004, com excepção do ácido ftalâmico. De entre 

os resíduos determinados a N-hidroxiftalimida foi a substância mais abundante com 

                                                      

∗
 A actual legislação nacional em vigor (DL 233/2006) não contempla este pesticida para esta cultura. 
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teores médios que variaram entre 0,26 e 1,41 µg/g em 2003; 0,27 e 1,19 µg/g em 2004; e 

0,25 e 1,20 µg/g em 2005.  

Os tratamentos continuados ao longo dos três anos não se reflectiram em efeitos 

cumulativos nos metabolitos de fosmete nas azeitonas. O número de tratamentos 

fitossanitários efectuados (um) e/ou as condições edafo-climáticas estarão 

provavelmente na origem destes resultados (ver Anexo). 

No azeite foram detectados ftalimida e N-hidroxiftalimida em teores superiores 

aos verificados para as azeitonas. Tal poderá ser explicado com a quantidade de 

azeitonas requeridas para obtenção de azeite (1 l de azeite necessita de 5 kg de 

azeitonas), podendo ter-se verificado um efeito cumulativo. Aliado a este factor está 

obviamente a natureza química das substâncias detectadas. 

No que se refere aos teores médios de ftalimida, ao longo dos três anos de 

estudo, foram superiores no segundo ano, o que reflecte os valores encontrados nas 

azeitonas. Os valores encontrados não reflectem contudo qualquer efeito cumulativo 

no azeite, obtido ao longo dos anos de tratamento com o insecticida fosmete. 

Relativamente à N-hidroxiftalimida, os teores médios desta substância no azeite 

ao longo dos três anos de estudo, foram muito similares (entre 1,34 µg/g e 186 µg/g), 

pelo que à semelhança do que se verificou para a ftalimida, não ocorreram efeitos 

cumulativos. 

14.6. Conclusões 

O objectivo que esteve na base do desenvolvimento deste método foi na 

generalidade alcançado: desenvolvimento de um método dotado de elevados níveis de 

sensibilidade e selectividade para a determinação quantitativa de fosmete e dos seus 

metabolitos mais importantes, em matrizes com elevados teores de gordura, como as 

azeitonas e o azeite. Acresceu a esta concretização o facto de, pela primeira vez em 

termos analíticos, ser descrita a quantificados por GC, em azeitonas e azeites, alguns 

dos metabolitos do fosmete, descritos na literatura como os mais frequentes nas 

plantas. 
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O método desenvolvido baseou-se essencialmente em três etapas: extracção por 

dispersão em fase sólida, derivatização de algumas das substâncias em estudo e análise 

por GC-MS. 

No que concerne ao processo de extracção foram optimizados diversos 

parâmetros desde a quantidade de amostra até ao tipo e quantidade de dispersante e 

solvente extractor. Os melhores resultados foram obtidos com 0,5 g de amostra, 2 g de 

C18 e 15 ml de acetonitrilo. Uma outra fase de desenvolvimento do processo consistiu 

na comparação com um método de extracção em fase sólida, descrito na literatura. Os 

bons resultados obtidos nos ensaios de recuperação, aliados ao facto da metodologia 

optimizada ser menos morosa e dispendiosa, permite considerar que pode ser um 

método de utilização generalizada para a análise de fosmete e seus metabolitos noutro 

tipo de amostras. De facto, o processo de extracção desenvolvido para as azeitonas 

mostrou-se perfeitamente eficiente para o azeite, como asseguram os resultados de 

validação obtidos. 

A necessidade de derivatizar o extracto obtido decorrente do processo de 

extracção é um dos aspectos menos positivos da metodologia. Esta imposição 

verificou-se para a maioria dos metabolitos de fosmete estudados, com excepção do 

próprio fosmete e do fosmete-oxão. Assim, por cada amostra foram efectuadas duas 

injecções, uma com derivatização e outra sem derivatização, de forma a contemplar 

todas as substâncias em estudo. Relativamente à derivatização, de entre os vários 

reagentes ensaiados, o que se mostrou mais eficiente foi o BSTFA (com 1% de TMCS).  

A utilização da técnica de GC-MS para a quantificação das substâncias em 

estudo permitiu bons resultados nos ensaios de validação, para além de permitir a 

identificação inequívoca das substâncias em análise. A utilização de CarboFrit® no 

“liner” mostrou ser uma opção adequada para a preservação do sistema 

cromatográfico contra o efeito adverso de compostos lipídicos. 

No que respeita aos resultados obtidos com amostras de azeitona, tratadas com 

este insecticida e recolhidas ao longo do intervalo de segurança, os teores de resíduo de 
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fosmete apresentaram-se abaixo do LMR estabelecido pela legislação∗ em vigor 

aquando da realização das análises. Este resíduo, nos três anos de estudo, foi apenas 

detectado nas duas primeiras semanas após o tratamento.  

Os metabolitos de fosmete detectados e quantificados nos anos de 2003 e 2004 

foram o fosmete-oxão, a ftalimida, a N-hidroxiftalimida, o ácido ftálico e o ácido 

ftalâmico. No ano de 2005 foram detectados todos estes resíduos à excepção do ácido 

ftalâmico. Na globalidade, os teores de N-hidroxiftalimida foram os mais elevados. 

Não se verificaram efeitos cumulativos resultantes dos tratamentos ao longo 

dos três anos, nem para o fosmete nem para os seus metabolitos. 

Finalmente, no que se refere ao azeite (obtido ao longo dos três anos) não se 

detectaram resíduos de fosmete. O número de aplicações efectuadas (uma) e as 

condições edafo-climáticas estarão possivelmente na origem destes resultados. No 

azeite, no entanto, foi registada a presença de ftalimida e N-hidroxiftalimida em teores 

superiores aos registados nas azeitonas. Tal facto poderá dever-se à natureza química 

destes compostos e ao efeito cumulativo verificado durante o processamento do azeite, 

visto ser utilizada uma elevada quantidade de azeitona. 

                                                      

∗
A actual legislação nacional em vigor (DL 233/2006) não contempla este pesticida para esta cultura. 
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O trabalho desenvolvido e que deu origem a esta dissertação pretendeu 

contribuir para a caracterização dos azeites DOP de Trás-os-Montes quer a nível 

nutricional, quer a nível da segurança associada ao respectivo consumo. Para tal, este 

estudo centrou-se em dois domínios distintos: 1º Caracterização química do azeite, 

sendo avaliada a influência dos factores genéticos (cultivar) nos parâmetros químicos 

avaliados; 2º Avaliação, em azeites e azeitonas, de resíduos de pesticidas resultantes da 

sua aplicação na oliveira.  

No que respeita à caracterização química de azeites foram, numa primeira fase, 

desenvolvidas, optimizadas e validadas três diferentes metodologias analíticas 

cromatográficas para a determinação dos perfis em: a) triacilgliceróis, b) fitosteróis e c) 

tocoferóis e tocotrienóis. Numa segunda fase, procedeu-se à aplicação dos métodos 

desenvolvidos em amostras de azeites monovarietais representativos das três 

cultivares mais usadas na produção dos azeites DOP de Trás-os-Montes  

(Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal Transmontana) e azeites DOP comercializados. 
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Relativamente às metodologias analíticas desenvolvidas/optimizadas e aos 

resultados obtidos podem destacar-se as seguintes conclusões finais: 

- A metodologia de HPLC desenvolvida para a determinação de triacilgliceróis, 

baseada na solubilização da amostra com acetona e no uso do detector ELSD, mostrou-

se mais simples e rápida do que o processo proposto pelo método oficial. O detector 

escolhido permitiu alcançar elevados níveis de sensibilidade e reprodutibildade, 

apresentando, em relação ao detecor de índice de refracção convencional, a vantagem 

adicional de permitir a eluição por gradiente, o que diminui o tempo de análise. Os 

azeites monovarietais analisados das Cvs. Cobrançosa, Madural e Verdeal 

Transmontana apresentaram um perfil quantitativo em triacilgliceróis distinto, sendo 

possível estatisticamente diferenciar as cultivares estudadas. Esse perfil qualitativo 

“típico” obtido para cada uma das cultivares poderá constituir uma ferramenta útil no 

controlo de qualidade dos azeites e como critério de avaliação da autenticidade.   

- A metodologia de GC-MS desenvolvida para a quantificação de fitosteróis 

esterificados e de fitosteróis livres, previamente separados por SPE, demonstrou 

constituir um processo mais vantajoso do que o método oficial, dada a melhoria 

qualitativa da informação obtida. Além disso, tratando-se de um método menos 

laborioso e moroso, possui todos os requisitos para ser um instrumento valioso para o 

estudo de rotina de fitosteróis em azeites. Os resultados das amostras de azeites DOP 

de Trás-os-Montes analisados revelaram um perfil qualitativo e quantitativo de 

fitosteróis distinto na fracção esterificada e livre. 

- A metodologia de HPLC optimizada para a determinação de tocoferóis e 

tocotrienóis, baseada na simples solubização da amostra com n-hexano e no uso de 2 

detectores - FLD e DAD – colocados em série, revelou-se totalmente adequada para os 

fins em vista. O uso de dois detectores acoplados permitiu obter elevados níveis de 

sensibilidade e selectividade, possibilitando a detecção e quantificação do α- e  

γ-tocotrienol, raramente referidos na literatura. Na generalidade, os azeites DOP de 

Trás-os-Montes apresentaram um perfil qualitativo de tocoferóis e tocotrienóis similar 

ao de outros azeites DOP de Portugal, nomeadamente Alentejo Norte, constituído por 

quatro tocoferóis e dois tocotrienóis.  
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No que se refere à determinação de resíduos de pesticidas em azeitonas e 

azeites, à semelhança do referido para os trabalhos de caracterização, desenvolveram-

se inicialmente métodos analíticos baseados em técnicas cromatográficas e, numa 

segunda fase, aplicaram-se os métodos desenvolvidos ao estudo da evolução de 

resíduos de pesticidas organofosforados (dimetoato, fentião e fosmete e respectivos 

metabolitos) em azeitonas da Cv. Cobrançosa e em azeites delas originários. 

Relativamente aos métodos desenvolvidos e aos resultados obtidos, 

relativamente aos resíduos de pesticidas podem destacar-se as seguintes conclusões 

finais: 

- Para análise simultânea de vários resíduos de pesticidas foi validada uma 

técnica de LC-MS/MS baseada no processo de extracção QuEChERS com modificações 

introduzidas a nível da etapa de purificação (uso simultâneo de quatro adsorventes) 

que permitiram pela primeira vez a utilização deste processo em matrizes gordas  

(> 20% de compostos lipídicos).  

- A metodologia desenvolvida QuEChERS-LC-MS/MS foi aplicada à 

monitorização dos resíduos de dimetato e ometoato em azeitonas, previamente 

tratadas. Os teores obtidos, em três anos consecutivos e ao longo do intervalo de 

segurança, foram sempre muito inferiores ao LMR estabelecido por legislação nacional 

ou internacional. Verificaram-se resultados similares nos azeites analisados. O referido 

método mostrou-se totalmente adequado para a determinação simultânea de vários 

resíduos de pesticidas, em azeitonas e azeites, como asseguram os ensaios de validação 

efectuados. 

- Adicionalmente, e baseado no mesmo processo de extracção QuEChERS foi 

validada uma metodologia de GC-MS com um novo sistema de injecção directa da 

amostra (DSI), para a determinação simultânea de vários resíduos de pesticidas. 

Apesar dos bons resultados obtidos na validação (elevados níveis de precisão e de 

recuperação, bons limites de quantificação), este método mostrou-se, ainda assim, 

demasiado susceptível aos “efeitos de matriz”.  

- Para a determinação de fentião e seus metabolitos em azeitonas e azeites 

desenvolveu-se uma metodologia de GC-NPD, baseada num processo de extracção por 
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dispersão da matriz em fase sólida. Esta metodologia além de ter possibilitado 

melhores limites de detecção e melhores níveis de precisão e exactidão face aos 

processos de extracção líquido-líquido convencionais, apresenta-se mais recomendável 

do ponto de vista ambiental, dada a importante diminuição dos volumes de solventes 

orgânicos utilizados.  

- As amostras analisadas (azeitonas recolhidas ao longo de três anos durante o 

intervalo de segurança), apresentaram à semelhança do verificado por outros autores, 

resíduos de fentião e de alguns dos seus metabolitos (sulfóxido de fentião, fenoxão 

sulfóxido de fenoxão e sulfona de fentião) em teores inferiores ao LMR estabelecido 

pela legislação em vigor aquando da realização das análises. 

- Para a determinação de resíduos de fosmete e seus metabolitos desenvolveu-

se uma metodologia igualmente baseada no processo de extracção por dispersão da 

matriz em fase sólida e análise por GC-MS. A metodologia desenvolvida apresentou 

bons níveis de precisão e exactidão para todas as substâncias em estudo. Apresenta 

como inconveniente o facto do doseamento de todas as substâncias de interesse 

implicar duas corridas cromatográficas, uma para substâncias derivatizadas e outra 

para substâncias não derivatizadas.  

- Os resultados nas azeitonas recolhidas ao longo de três anos e nos azeites 

delas provenientes nunca ultrapassaram o LMR estabelecido pela legislação em vigor 

aquando da realização do estudo. 

Como comentário geral ao trabalho realizado e atendendo à qualidade dos 

resultados obtidos, pode referir-se que tanto as metodologias aperfeiçoadas como as 

metodologias inovadoras desenvolvidas, podem constituir novas soluções para os 

constantes desafios colocados ao controlo de qualidade e à avaliação da autenticidade e 

segurança de azeites. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se apenas houvesse uma única verdade, não poderiam pintar-se cem telas sobre o mesmo tema” 
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Tabela 1 -  Parâmetros f ísico-químicos e  toxicológicos  dos pest ic idas estudados e  dos seus 

metaboli tos (Adaptado do Tomlin,  2003;  ht tp:/ /exotoxnet .orst .edu;  http :/ /www.pest ic ideinf .org) .  

Nome poduto aplicado e formulação Dimetion (emulsão com 400 g/l de 

dimetoato)

- Fosdan (pó molhável com 

50% de fentião)

Imidan 50 WP (pó molhável 
com 50% (p/p) de fosmete)

Parâmetros físico-químicos

Aparência Sólido branco, cristalino à 
temperatura ambiente

Líquido incolor, com odor a 
mercaptanol

Óleo líquido incolor Sólido branco ou cor de rosa, 
cristalino à temperatura 

Peso molecular 229,28 213,2 278,3 317,3

Solubilidade em água (g/l a 21 ºC) 23,3 4,2 25

Solubilidade em outros solventes Solúvel em metanol ciclohexano; 

pouco solúvel em éter dietílico, n -

hexano; altamente solúvel em 

clorofórmio e benzeno

Solúvel em água, acetona, 
álcoois e hidrocarbonetos; pouco 
solúvel em éter dietílico; 
praticamente insolúvel em éter 
de petróleo

Solúvel em diclometano, 

tolueno, isopropanol, n -

hexano

Pouco solúvel em acetona, 

metanol, benzeno, tolueno e 

xileno 

Ponto de fusão (ºC) 50,0-51,5 -28 -80 72-72,7

Ponto de ebulição  (ºC) 117 135 90 -

Coeficiente de partilha 0,699 -0,74 4,84 2,95

Parâmetros toxicológicos
Classe toxicológica (WHO) II- moderadamente tóxico Ib-altamente tóxico II- moderadamente tóxico II- moderadamente tóxico

Ratos DL50 por via oral (mg/kg) 387 25 250 113-160

Ratos DL50 por via dermal e ocular (mg/kg) > 2000 145 586-800 Ausente

Ratos CL50 por inalação ( 4h, mg/l) 1,6 0,3 0,5 1,6

Coelhos, irritação dermal Não irritante Não irritante Não irritante Não irritante

Coelhos, irritação ocular Não irritante Ligeira Não irritante Não irritante

Pássaros, DL50  (mg/kg) 14,1-84 79,7-83,4 7,2 507

Abelhas, DL50  (µg/abelha) 0,12 Tóxico 0,16 0,001

Peixes, CL50  (96 h, mg/l) 6,0 a 6,2 9,1 0,83-2,7 0,07-0,23

Algas, CL50  (72 h, mg/l) 90,4 167,5 1,79 Ausente

Efeitos endócrinos Ausente Ausente Ausente Ausente

Genotoxicidade Ausente Ausente Ausente Ausente

Neurotoxicidade Ausente Ausente Ausente Ausente

Oncogenia Possível Ausente Não provável Ausente

Toxicidade de reprodução e teratogenia Altamente tóxico Ausente Ausente Ausente

ADI (mg/kg/dia) 0,02 0,0005 0,001 0,02

RfD (mg/kg/dia) 0,02 Ausente Ausente 0,02

Dimetoato Ometoato Fentião Fosmete
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Figura 1 - Dados cl imáticos de  Mirandela  
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Figura 1 – Dados Cl imáticos de Mirandela (cont.)  
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Figura 1 - Dados cl imáticos de  Mirandela(cont. )   

 


