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Resumo
A cortiça é um material natural, renovável e biodegradável. Para além dos fatores
ecológicos, as suas propriedades físicas únicas fizeram com que tivesse inúmeras
aplicações, sendo a mais conhecida a produção de rolhas para garrafas de vinho,
preservando a bebida. É, atualmente, o melhor material para fechar uma garrafa
eficazmente e com segurança enquanto que permite uma adequada maturação do
vinho [1]
Alguns compostos voláteis e fenólicos podem ser extraídos da cortiça pelo vinho [2],
contribuindo positivamente para o sabor, cor e adstringência durante o seu
desenvolvimento. No entanto, alguns vinhos sofrem um defeito, conhecido por "sabor
a rolha", que é atribuído à rolha de cortiça, caracterizado por vários cheiros ou
sabores indesejáveis [3]. Este defeito é responsável por perdas importantes nas
indústrias corticeira e vinícola, estando entre 2% a 7% dos vinhos engarrafados
contaminados [4]. Torna-se necessário garantir que as rolhas com contaminação
passível de causar o defeito não chegam a ser utilizadas no engarrafamento do vinho.
O 2,4,6-tricloroanisol (TCA), tendo um limite de perceção sensorial muito baixo, tem
sido apontado como o principal responsável pelo "sabor a rolha".
Neste trabalho é explorada a determinação do TCA nas rolhas de cortiça.
Inicialmente o objetivo do mesmo seria a quantificação do TCA utilizando um sistema
de amostragem de headspace com trap, acoplado a GC-MS. Devido às condições de
pandemia atuais e a problemas técnicos associados à instrumentação, o trabalho
experimental foi suspenso e foi focado o aspeto mais teórico e de revisão relativamente
ao tema.
Analisou-se em pormenor os métodos de extração do contaminante, sendo esta a maior
dificuldade na determinação, pois o TCA está fortemente adsorvido à cortiça. É
aprofundada a amostragem por headspace dinâmico como potencial técnica a utilizar,
resolvendo problemas associados à matriz, com um tempo conjunto de amostragem e
análise reduzido. Foi também feita uma breve descrição do planeamento experimental
suspenso.

Palavras chave: cortiça, rolhas de cortiça, TCA, sabor a rolha, headspace,
contaminante da cortiça
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Abstract
Cork is a natural material, renewable and biodegradable. Besides ecological factors,
its unique physical properties make it ideal to the production of stoppers for wine
bottles, preserving the beverage. Nowadays it’s the best material to close effectively
a bottle and safely while it allows an adequate wine aging.[1]
Some volatiles and phenols may be extracted from the cork by the wine[2], contributing
positively to the flavour, colour and astringency during its development. Although,
some wines suffer a defect, called “cork taint”, given by the cork stopper, characterized
by undesirable flavours and smells[3]. This defect is responsible for important losses
in the industry of wine and cork, 2-7% of the wines being contaminated [4]. It is
necessary to guarantee that the stoppers with significative contamination aren’t used
in bottling.
2,4,6-trichloroanisole (TCA) is being pointed as the main responsible for “cork taint”,
having a very low detection limit.
This work explores TCA determination in cork stoppers.
Initially the main goal of this work was the quantification of TCA using a headspace
sampling system with trap, coupled with GC-MS. Due to the pandemic environment we
are in and to technical issues associated with the instrumentation, more specifically low
sensitivity related with the age of the filament of the mass spectrometer, the work was
suspended in its more experimental version. The focus turned out to be the theorical
aspect and the bibliographic review of the theme.
The extraction methods of the contaminant were analysed, as this is the biggest difficulty
in determination, as the TCA is highly adsorbed to the cork. Sampling with dynamic
headspace is focused as a potential technique to use, solving problems related to the
matrix effect, with a quick small sampling and analysis. A brief description of the
suspended experimental procedure was also made.

Keywords: cork, cork stoppers, TCA, cork taint, headspace, cork contaminant
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1. Enquadramento do tema
1.1. A cortiça
A cortiça é um material natural, renovável e biodegradável. Para além dos fatores
ecológicos, as suas propriedades físicas únicas fizeram com que tivesse inúmeras
aplicações.
Sendo Portugal o maior produtor e exportador mundial de cortiça [5], existe uma
necessidade de qualidade da cortiça, desde o seu crescimento na natureza até à
sua aplicação e fim de vida.
A cortiça é a parte externa do tronco do sobreiro, Quercus suber, e é uma matéria
prima. Esta árvore é característica da região mediterrânica e a cortiça é obtida depois
do sobreiro ter um tamanho adequado para a sua remoção. Esta é removida em
placas, como as demonstradas na figura 1. Posteriormente, em 8 a 10 anos, o
processo de remoção pode ser repetido. De uma maneira geral, a cortiça é
constituída por 39% de suberina, 22% de lignina, 18% de polissacáridos, 15% de
materiais extratáveis e 1% de cinza e carboidratos (essencialmente glucose e xilose)
[6].

Figura 1: Fotografia de amontoado de placas de cortiça (adaptado de [7])

Este material tem várias aplicações, sendo a mais conhecida a produção de rolhas para
garrafas de vinho, como a representada na figura 2, preservando a bebida. Esta
matéria-prima é mais que adequada pois tem elevada flexibilidade, elasticidade,
compressibilidade e impermeabilidade a líquidos [8]. É, atualmente, o melhor material
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para fechar uma garrafa eficazmente e com segurança enquanto que permite uma
adequada maturação do vinho [1]
Alguns compostos voláteis e fenólicos podem ser extraídos da cortiça pelo vinho [2],
contribuindo positivamente para o sabor, cor e adstringência durante o seu
desenvolvimento. No entanto, alguns vinhos sofrem um defeito, conhecido por "sabor
a rolha", que é atribuído à rolha de cortiça [3].

Figura 2: Fotografia de rolha de aglomerado de cortiça retirada de uma garrafa de vinho (adaptado de [9])

"Sabor a rolha" é um termo abrangente que se refere a um defeito no vinho
caracterizado por vários cheiros ou sabores indesejáveis. Estes são encontrados
especialmente depois do engarrafamento, envelhecimento e da abertura do vinho.
Embora alguns estudos tenham mostrado que outros fatores podem também ser
responsáveis por este defeito - pipas de madeira, condições de armazenamento e
transporte de rolhas e vinho - a cortiça é normalmente considerada "culpada". O
"sabor a rolha" afeta vinhos independentemente do preço e qualidade. Em quase
todos os casos os aromas nativos são reduzidos significativamente e o vinho toma-se
imbebível (embora inofensivo). [10]
Este defeito corresponde a um prejuízo estimado de 1.000 milhões de euros anuais
para a indústria do vinho [11]. Tais perdas não podem ser ignoradas, sendo urgente
diminuir a percentagem de vinhos contaminados. Para isto, continuam a ser feitas
melhorias nas indústrias corticeira e vinícola.
No entanto, este defeito, pelo seu enorme impacto, tem criado controvérsia na
produção de vinho, com fabricantes de cortiça tradicionais de um lado e os fabricantes
de novas rolhas sintéticas e de enroscar no outro. Na figura 3 é possível ver o aspeto
de três tipos de rolha.
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Figura 3: Fotografia de a) rolha de cortiça, b) rolha sintética e c) rolha de enroscar (adaptado de [12])

Apesar da menor ou inexistente contaminação que origina o "sabor a rolha", as rolhas
sintéticas e de enroscar podem sofrer sulfurização, com origem na baixa
disponibilidade de oxigénio, que faz com que se concentrem cheiros sulfurosos
provenientes de conservantes presentes nessas rolhas [13]. Posto isto, têm também
sido feitos vários estudos sobre a transmissão de oxigénio das alternativas às rolhas
de cortiça [14].
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1.2. O 2,4,6-tricloroanisol
O 2,4,6-tricloroanisol (TCA), de estrutura molecular representada na figura 4, tem sido
apontado como o principal responsável pelo "sabor a rolha", pois tem um limite de
perceção sensorial muito baixo. O vinho contaminado com TCA tem um odor
característico, descrito como cheiro a “cartão bolorento” [15]. No entanto, estudos
revelam que outros compostos também contribuem para maus odores no vinho [16].

Figura 4: Representação da estrutura química do TCA (desenhada no ChemDraw)

O TCA surge a partir de clorofenóis previamente existentes na cortiça.
Como demonstrado na figura 5, estes são provenientes de duas fontes principais:
- pesticidas e conservantes de madeira, que já contêm clorofenóis na sua composição;
- lixiviação da cortiça com cloro, para esterilizar a mesma, que transforma fenóis,
provenientes da lignina, em clorofenóis, embora este processo seja pouco comum,
atualmente.
Através da ação de fungos, são degradados e convertidos em tricloroanisol (TCA) [3].
Acredita-se que a reutilização da água em processos de fervedura da cortiça também
contribui para a contaminação com TCA, embora esta contaminação seja superficial
[17].
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Figura 5: Representação esquemática do processo de formação de TCA (desenhado no ChemDraw)

Foi feito um estudo com um painel de avaliação sensorial, cujo objetivo foi ver o efeito
dos diferentes tipos de vinho nos limites de perceção do TCA. Em vinho branco o limite
de perceção variou entre 5 a 7 ng/L e em vinho tinto foi de 10 ng/L. Foi também
observado que um conteúdo alcoólico maior reduz a volatilidade do TCA, tornando-o
menos percetível [18].
Outro estudo, com o objetivo de perceber o limite de rejeição do consumidor na
presença de TCA num vinho branco, revelou um valor de 3,1 ng/L, significando que
uma concentração de TCA acima deste valor, em geral, é rejeitada pelo consumidor,
em vinho branco [19].
Com um limite de deteção baixo, este composto depende muito da avaliação sensorial
para detetar TCA, sendo esta avaliação muitas vezes incluída no controlo de qualidade
de alguns produtos [4].
A concentração de TCA, o tipo de vinho e a composição do vinho alteram a capacidade
de deteção [4], [11]. A fadiga, diferentes sensibilidades e experiência profissional dos
provadores faz com que a avaliação sensorial do TCA seja dificultada. A matriz tem
também um efeito significativo sobre a perceção deste composto [15].
Devido aos níveis residuais em que estes compostos contaminam os vinhos, muitas
vezes inferiores aos limites de deteção das técnicas analíticas, a sua análise envolve
passos de pré-concentração e a utilização de detetores sensíveis [4].
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Embora muitos estudos mostrem que o TCA está presente em quase todos os vinhos
com "sabor a rolha", há estudos que encontram alguns vinhos defeituosos com valores
de TCA abaixo dos limites de perceção e deteção [20]. Também há estudos que
revelam que o TCA pode ser detetado em vinhos com rolhas de plástico ou de enroscar,
depois de 24 meses, embora em quantidades muito baixas [21]. Tal deve-se à
existência de outros compostos que contribuem para o "sabor a rolha" no vinho [15].
Visto o TCA ser um contaminante tão preocupante, desenvolveram-se vários métodos
de tratamento e remoção ou degradação da cortiça (por exemplo, com fluidos
supercríticos [22])
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1.3. Importância do tema
Para avaliar a importância dada à investigação e desenvolvimento do tema, no vinho
ou na cortiça, é necessário obter informação relativamente aos artigos publicados sobre
o TCA no vinho e na cortiça, nos últimos anos.
Foram retirados do website Science Direct, no dia 24 de Julho de 2020, os números
relativos aos artigos publicados entre 1997 e 2021, exclusive, com as palavras-chave
"tca” “cork" e "tca” “wine".
Os dados foram agrupados em conjuntos de 3 anos consecutivos, como pode ser visto
nos gráficos das figuras 6 e 7; de forma a encontrar um padrão na evolução do número
de artigos publicados com estas palavras-chave.

Nº de publicações com as palavras "tca" e "cork"

159
128

173

184

139

99
58

70

Intervalo temporal em que foram publicadas

Figura 6: Gráfico representativo do número de publicações com as palavras "tca" e "cork" publicadas em intervalos de 3
anos (fonte dos dados: Science Direct)
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Nº de publicações com as palavras "tca" e "wine"

391
289

425

447

315

163
91

96

Intervalo temporal em que foram publicadas

Figura 7: Gráfico representativo do número de publicações com as palavras "tca" e "wine" publicadas em intervalos de 3
anos (fonte dos dados: Science Direct)

É possível, analisando os gráficos, inferir que há um aumento de artigos publicados
sobre o tema ao longo dos anos, desde 1997. Tal dever-se-á ao desenvolvimento de
métodos que permitem a deteção e controlo deste contaminante. No entanto, visto que
ainda há perdas associadas ao "sabor a rolha", é necessário garantir que as rolhas com
contaminação passível de causar o defeito não chegam a ser utilizadas no
engarrafamento do vinho.
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2. Determinação do TCA em rolhas de cortiça
A grande dificuldade da determinação do TCA na cortiça está na sua extração devido
ao efeito de matriz e à preparação de amostra. Para além disso, a sua baixa
concentração e elevada volatilidade fazem com que o processo se complique ainda
mais.
As rolhas de cortiça são consideradas a fonte principal de TCA no vinho. No entanto,
nem todos os vinhos selados com cortiça contaminada possuem quantidades detetáveis
de TCA. O vinho, sendo uma solução de álcool em água, não revela um poder de
extração muito grande de TCA, enquanto que este adere fortemente à cortiça.
Sendo assim, a quantidade de TCA extraída pelo vinho é muito inferior ao conteúdo total de
TCA na rolha de cortiça. Para além disso, a extração de TCA é limitada à parte da rolha
que está em contacto direto com o vinho após o engarrafamento.
Tendo em conta as peculiaridades da extração, foram introduzidas duas aproximações
à determinação de TCA em rolhas de cortiça: determinação de TCA extraível e
determinação de TCA total.
TCA extraível é definido como a concentração de TCA de equilíbrio que uma dada rolha
confere a uma solução em que está imersa.
A concentração de TCA extraível é expressa em ng/L de vinho ou solução extratora.
Por sua vez, o TCA total refere-se à concentração total de TCA numa rolha de cortiça.
Os seus valores são geralmente expressos em ng/g de cortiça.
Ambas as noções de quantificação de conteúdo de TCA têm aplicações na indústria e
na investigação científica.
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2.1. Determinação de TCA extraível
O objetivo da determinação do TCA extraível é quantificar o TCA que pode migrar para o
vinho, devido ao contacto do mesmo com uma rolha de cortiça.
A quantidade de TCA extraível depende de:
•

concentração total de TCA;

•

localização do TCA na rolha;

•

concentração de etanol - quanto maior, mais TCA migra [23].

Para esta determinação podem ser usados várias técnicas de extração, descritas nos
próximos pontos.

2.1.1. Imersão passiva
A imersão passiva consiste na imersão numa solução extratora, durante um
determinado intervalo de tempo, sem qualquer auxílio à migração do analito, sendo,
portanto, passiva.
É a técnica de extração mais utilizada para a determinação do TCA extraível, pois
simula o que acontece na garrafa de vinho. As primeiras tentativas de avaliação da
contribuição das rolhas para os defeitos do vinho foram feitas com maceração das rolhas
inteiras em etanol puro, e, posteriormente, numa solução de etanol/água 40%(v/v). Estas
aproximações não revelam valores reais de TCA extraível, pois o poder de
extração dos meios mencionados é diferente do poder de extração do vinho. Para além
disso, os limites sensoriais de perceção do TCA em água são muito mais baixos que
em soluções água/etanol. [23]
Foram comparadas concentrações de TCA extraível obtidas da imersão individual de
rolhas com o nível de TCA dos vinhos engarrafados com as mesmas rolhas. Como
resultado verificou-se que o nível médio de TCA no vinho engarrafado após 14 meses
era cerca de metade do nível de TCA extraível [24]. Ao contrário da imersão, que indica
que é atingido um equilíbrio de TCA após 24 horas, o TCA no vinho engarrafado mostra
um desenvolvimento relativamente lento. Garrafas de lotes selecionados mostraram
TCA no vinho de ligeiramente menos de 15% do TCA nas respetivas rolhas, depois de
30 dias. Este rácio aumentou ao longo do tempo, como possível ver na figura 8. No final
do teste, após 14 meses, o vinho engarrafado continha cerca de metade do TCA extraível
medido nas rolhas respetivas.
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Figura 8: Representação gráfica da migração do TCA da rolha de cortiça para o vinho engarrafado, ao longo do
tempo.[24]

De forma a normalizar a determinação de TCA extraível, definiram se métodos analíticos
pela ISO 20752:2014 [25] e pela organização OIV, OIV-MA-AS315-16 [26].
Ambos os protocolos descrevem procedimentos similares que implicam maceração
das rolhas numa solução etanol/água 12%(v/v) durante 24±2h. O protocolo
OIV permite adicionalmente a utilização de um vinho branco (10-12%(v/v)) como
opção.
A cinética da imersão da cortiça foi estudada e foi comprovado que a maceração
durante 24h garante equilíbrio para a extração de TCA e permite uma determinação
credível do TCA extraível [24]. Neste estudo, lotes de rolhas não tratadas foram
selecionados de uma população de rolhas que tinha sido previamente rejeitada pelos
fornecedores de cortiça. Tomas de 100 rolhas foram colocadas em recipientes de vidro
de 4L. Foram imersas em, aproximadamente, 1,5L de vinho branco seco 10%(v/v).
Analisou-se o vinho periodicamente e o teor de TCA foi determinado, de forma a obter
uma curva temporal que mostrasse a altura ideal para analisar o extrator. Estas curvas,
ilustradas na figura 9, mostram que um período de 24 horas permite à solução extratora
atingir um equilíbrio com as rolhas.
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Figura 9: Representação gráfica da transferência do TCA da rolha para o vinho, ao longo do tempo, em 4 lotes
diferentes.[24]

Foi também demonstrado que o TCA extraível tem um valor constante para uma
determinada rolha de cortiça, mesmo depois de várias imersões, e que a variação do
volume do extrator (vinho) não tem influência significativa nos valores de TCA extraível,
para a mesma rolha de cortiça.
Para a avaliação relativa ao número de imersões, ilustrada na figura 10, foram feitas
várias imersões consecutivas de 24h das mesmas duas rolhas. Não houve diferenças
significativas nas repetições, nem depois de 7 imersões. Isto indica que as
características do TCA extraído estão relacionadas com o equilíbrio das propriedades
das rolhas individualmente. [24]
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Figura 10: Representação gráfica com os resultados do teste da influência do número de imersões sucessivas.[24]

No teste da influência da variação do volume do extrator (vinho), foram feitas medições
com SPME em imersões com 10mL e 50mL de vinho por rolha. Os resultados ilustrados
na figura 11 mostraram que não há diferença significativa para rolhas com
concentrações de TCA de 5 ppt, 10 ppt e 41 ppt [24].

Figura 11: Representação gráfica da avaliação da influência do volume de solução extratora na extração de TCA de
rolhas de cortiça. [24]

As rolhas de cortiça podem ser imersas individualmente ou em grupos. Em ambos os
casos as rolhas devem estar completamente imersas no meio extrator durante a
maceração. Compreender os processos de adsorção e desorção do TCA na superfície
do material de cortiça é essencial para a interpretação correta destes testes. Se os
resultados da imersão em grupo não mostrarem um nível detetável de TCA não é
garantido que todas as rolhas testadas neste grupo estejam livres de TCA.
Foi demonstrado que rolhas de cortiça "limpas" podem adsorver cerca de 80% do TCA
do vinho depois de 24h de imersão [27]. Para isto, imergiram-se 4 rolhas em 200mL
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de vinho branco durante 24 e 48 horas e quantificou-se a percentagem de TCA
existente relativamente à concentração média inicial de TCA no vinho. Após 24h
apenas 20% do TCA estava no vinho e após 48h só cerca de 12% do TCA permanecia,
como possível observar na figura 12.

Figura 12: Representação gráfica da avaliação da readsorção de TCA pelas rolhas.[27]

Isso significa que, por exemplo, quatro rolhas de cortiça limpas num grupo de cinco
podem readsorver a maioria do TCA libertado por uma rolha de cortiça contaminada.
Então, a imersão individual é provavelmente o teste mais sensível, quando comparado
com a imersão em grupo. No entanto, resultados da imersão individual podem estar
distorcidos por causa da readsorção de TCA pelas partes "limpas" da rolha.
Durante a análise de meios extratores obtidos da extração de 50 rolhas de cortiça foi
observado um efeito de matriz significativo. A análise de 3 e 50 rolhas idênticas mostrou
curvas de calibração com coeficientes de correlação diferentes. Enquanto que, para a
análise simultânea de 3 rolhas, R2 foi de 0,995, para a análise de 50 rolhas foi de 0,953.
Assim, a imersão individual durante 24+-2h permite os melhores resultados e uma
menor influência do efeito de matriz, tendo o volume de solução extratora pouca
influência na extração.

2.1.2. Extração assistida por microondas
A extração assistida por microondas (MAE) consiste na utilização de radiação
microondas para aquecer os solventes em contacto com a amostra, de forma a facilitar
a migração de analitos da amostra para o solvente. A capacidade de aquecer
rapidamente a mistura solvente/amostra é uma característica desta técnica e a sua
maior vantagem. Um procedimento típico de extração demora 15-30 minutos e usa
volumes pequenos de solvente, habitualmente compreendidos entre10 e 30 mL. Estes
volumes são cerca de 10 vezes mais pequenos que os volumes utilizados por técnicas

23

FCUP
Métodos alternativos de determinação de 2,4,6-tricloroanisol em rolhas de cortiça

convencionais de extração por solvente. Esta técnica tem a vantagem ainda de poder
extrair várias amostras simultaneamente. [28].
O desenvolvimento subsequente da extração foi focado na otimização do tempo de
preparação de amostra. Então, propôs-se que a extração assistida por microondas
(MAE) se prolongasse por um período de 2h, substituindo o período de 24h
recomendado para a técnica de extração por imersão passiva [29]. Como
consequência, a preparação de amostra passou a ter uma duração total de apenas 210
minutos. Nestas condições operacionais, a MAE apresenta praticamente os mesmos
resultados que a técnica de imersão passiva para rolhas de cortiça com TCA extraível
inferior a 25 ng/L, como é possível constatar através da figura 13.

Figura 13: Representação gráfica da comparação dos desempenhos das técnicas MAE e de imersão passiva.[29]

2.1.3. Métodos não destrutivos
Os métodos não destrutivos de extração de TCA são usados rotineiramente pelos
grandes produtores de rolhas de cortiça. Um dos procedimentos mais comuns baseiase na lixiviação da cortiça ou de qualquer outro preparado seu por permitir ao produtor
controlar o nível de concentração de TCA nas diferentes etapas da produção das rolhas
sem perda das unidades ensaiadas, bem como recuperar matéria-prima que de outra
forma teria de ser rejeitada.
Apesar de não provocar a destruição total da amostra, a técnica de lixiviação tem vindo a
ser considerada destrutiva por causar, direta ou indiretamente, alterações na amostra. A
secagem das rolhas, depois do processo de lixiviação, provoca alterações na sua superfície,
modificando as suas características e reduzindo-lhes a sua qualidade, bem como o seu valor
comercial. Esta contrariedade gerou uma união de esforços para encontrar procedimentos
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alternativos à lixiviação e que simultaneamente se correlacionassem com a técnica de
maceração na extração do TCA. Desta forma, as rolhas de cortiça analisadas poderiam ser
subsequentemente comercializadas sem perda de custo e utilizadas no engarrafamento
sem qualquer restrição.

Existe uma patente americana [30] para um método térmico não destrutivo, em que a
amostra (rolha ou cortiça) é introduzida num forno hermeticamente fechado e equipado
com um controlador de temperatura. Quando se faz aumentar a temperatura do forno o
TCA presente na amostra é extraído para a atmosfera do forno. A presença de um
amostrador de gases junto ao forno permite a recolha frequente de amostras
gasosas da atmosfera que rodeia a amostra para posterior determinação do teor de
TCA. Este método permite selecionar, num lote de rolhas, as que estão livres de TCA
de uma forma não destrutiva e sem recorrer ao uso de solventes. Este procedimento
tem a vantagem de originar, para as mesmas amostras, teores de TCA na atmosfera
gasosa que se relacionam com os teores de TCA quantificados por métodos de ensaio
de referência. [28] A figura 14 mostra a correlação entre os teores de TCA obtidos pelo
método térmico e o método de ensaio baseado na técnica de SPME.

Figura 14: Representação gráfica da correlação entre os teores de TCA obtidos pelo método térmico e pelo método
SPME.[30]
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O desenvolvimento de métodos de extração não destrutivos para dar resposta às
exigências de uma escala industrial requer vários procedimentos avançados,
especialmente relacionados com o tempo de análise por rolha e níveis de deteção e
quantificação de TCA. Como exemplo, a última geração de equipamentos para análise não
destrutiva de rolhas de cortiça foi nos últimos anos aplicada à escala industrial por
"Amorim e Irmãos, SA". A empresa refere que a técnica "NDtech"[31] permite a análise
de rolhas individuais em 20 segundos e os resultados da análise direta por GC das rolhas
estão correlacionados aos valores de TCA extraível. É declarado que o nível de TCA
extraível nas rolhas selecionadas como "livres de TCA" não excede 0,5 ng/L.
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2.2. Determinação do TCA total
A aplicação da determinação do TCA total é menos comum para a indústria corticeira
em
comparação com a determinação do TCA extraível. No entanto, é uma ferramenta
importante
para a investigação científica, de forma a perceber a natureza da contaminação da
cortiça pelo TCA.
A determinação total de TCA começou por ser efetuada a partir da análise de extratos de
cortiça e mais recentemente é baseada na análise direta da cortiça, evitando a
maceração. Os dois métodos estão ambos em uso atualmente.
O primeiro método recorre frequentemente a técnicas clássicas de extração.
Fornecem uma extração simples e eficiente de haloanisóis, mas têm a
desvantagem de requerem um elevado volume de solventes e uma longa preparação da
amostra, sem haver garantias de se alcançar a extração total de TCA. O principal objetivo
da aplicação destas técnicas é obter uma extração máxima de haloanisóis hidrofóbicos
da matriz da cortiça nas condições ensaiadas.
Para a extração de analitos ser o mais completa possível, é necessário aumentar a superfície
de contacto da cortiça com o meio extrator.
A superfície de extração pode ser aumentada através da trituração das rolhas de cortiça.
O processo de trituração das rolhas é frequentemente feito com o auxílio de um moinho
centrífugo [16] ou por trituradores de utilização doméstica com lâminas de aço inoxidável
[32]. É recomendado um congelamento prévio das rolhas, de forma a facilitar o processo
de trituração e para prevenir perdas de haloanisóis voláteis [33]. O congelamento das
rolhas pode ser conduzido eficazmente por imersão em nitrogénio líquido [32]. Também
existem no mercado moinhos criogénicos de laboratório que podem ser usados
eficazmente para a trituração da cortiça [33].
Inicialmente, não foi dada muita importância ao tamanho das partículas de cortiça. No
entanto, este fator é especificado em várias publicações recentes. Foi feita uma
homogeneização da cortiça triturada passando por um peneiro de 1mm[34]ou de
0,5mm[33]de diâmetro, O armazenamento da cortiça triturada foi feito em vials de vidro
a baixa temperatura desde +4º [34] a -24/-20°C [32], [33]. Tamanhos inferiores de
partícula aumentam a repetibilidade da determinação e permitem maior recuperação
de analitos.
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A extração do TCA pode ser feita de várias formas, descritas abaixo.

2.2.1. Imersão
A imersão de cortiça triturada é geralmente feita à temperatura ambiente ou inferior. As
diferenças encontradas nas várias técnicas de imersão de cortiça estão relacionadas com
a seleção do solvente, tempo da maceração e aplicação de agitação mecânica.
Alcanos como n-hexano e n-pentano foram definidos como solventes ideais com uma
elevada capacidade extratora de haloanisóis hidrofóbicos. Esta conclusão foi
confirmada experimentalmente por um estudo que mostrou que misturas de pentano
com éter dietílico têm menor recuperação de TCA do que pentano puro. Os principais
resultados deste estudo encontram-se sistematizados na figura 15 [35].

Figura 15: Representação gráfica do efeito da proporção de pentano em misturas de pentano/etér dietílico na extração
de TCA numa rolha com um teor de 2,5 ng/g.[35]

No caso da técnica de SBSE (ver pré concentração), quando uma barra de agitação está
diretamente imersa no extrato, uma solução de etanol é usada como extratora [16]. Uma
solução etanol/água 75%(v/v) foi recomendada por autores para uma extração ideal de
haloanisóis. A recuperação de TCA neste caso foi cerca de 67%. Este valor é baixo
quando comparado com os métodos em que os alcanos são usados como extratores.
São realizadas uma a três extrações sucessivas do TCA na cortiça de forma a
recuperar a maioria do analito. De acordo com diferentes estudos, uma dupla extração
consegue remover mais de 80-90% do TCA total.
Foi também descrito que cada extração sucessiva contém cerca de 30% do TCA
encontrado na extração anterior [27]. Assim, o conteúdo de TCA nos primeiros dois
extratos juntos é mais de 90% do TCA que seria extraído em quatro extrações
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sucessivas. Desta forma, dois é o número ideal de extrações para a determinação de
TCA.
Todavia, utilizam-se três extrações sucessivas com pentano quando se quer ter
rolhas não contaminadas com TCA [35].
O volume de solvente por extração varia entre 40 e 80 mL. A quantidade de rolha
triturada sujeita à extração depende do método de extração: 1g a 4g ou até menos
de 1g. [36].
Para aumentar a eficácia da extração com imersão, aplicam-se processos auxiliares como
a agitação e a sonicação.
Agitação
De forma a diminuir o tempo de extração, pode ser aplicada agitação interna [37] ou
externa [38] dos vials.
Foi testado o tempo ideal de agitação [37]. Observou-se que os patamares nas
curvas cinéticas das extrações de haloanisóis eram atingidos em menos de 1h de
agitação, como se pode verificar através da figura 16, o que se traduz numa economia
de tempo por ser cerca de duas vezes mais rápido do que a extração com Soxhlet.
No entanto, o método de imersão/maceração resultou num nível de extração mais
baixo para o TCA.[37]
O procedimento de agitação foi também recomendado pela OIV para a determinação
do conteúdo de haloanisóis nas rolhas de cortiça, OIV-MA-AS315-17 [39]. De acordo
com o método, pedaços de cortiça foram extraídos três vezes por uma mistura de
éter/hexano 50/50(v/v) com agitação vórtex durante 3 minutos em cada extração.
Depois, o extrato foi derivatizado por acetilação e analisado por GC-MS.
Sonicação
A sonicação é uma outra técnica para a otimização do tempo de extração de analitos.
Pode ser feita no banho ultrassónico durante 15 a 30 minutos [16], [38]. No caso da
mistura água/etanol, foi recomendado um tempo de agitação subsequente de 6-18h de
forma a obter percentagens de recuperação de haloanisóis mais elevadas [16]. A
aplicação de um processo especial ultrassónico dentro da mistura cortiça/pentano é mais
eficiente e preferível quando comparada com o banho ultrassónico. Diminui o tempo de
sonicação para apenas 1-2 min [36], [40].
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2.2.2. Soxhlet
A extração por Soxhlet é também uma técnica recomendada por permitir a
circulação contínua do solvente extrator através da cortiça triturada. Diclorometano,
metanol e n-pentano foram usados por diferentes autores como extratores [33], [34],
[37], [38]. O volume necessário de solvente para 1g de cortiça variou entre 60 e
140mL. Inicialmente, o tempo de extração foi fixado em 24h. Alguns autores
diminuíram-no para 16h[33], 12h[41]e 7h[34]. Tentativas com o tempo de extração
com diclorometano como solvente mostraram que as curvas da cinética de extração
de haloanisóis chegam a patamares após 2h, como se pode observar na figura
16.[37]

Figura 16: Representação gráfica da da extração de vários compostos com extração por uso da técnica de
imersão/maceração com agitação ou Soxhlet, ao longo do tempo. [37]

Tempos de extração mais longos apenas aumentam ligeiramente a concentração
dos analitos, o que para alguns autores não é suficiente para justificar o
prolongamento do tempo de extração para além das 2h. Os volumes dos extratos,
em particular os de maior dimensão, são habitualmente submetidos a um tratamento
prévio de pré-concentração do analito antes de se efetuar o ensaio por GC.
A extração por Soxhlet é raramente usada como método de rotina atualmente pois
é um procedimento complexo. No entanto, continua a ser uma referência de
confiança para a estimativa da eficiência de novas técnicas de extração, devido às
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elevadas percentagens de recuperação, boa repetibilidade e reprodutibilidade e
apresentar pequenos desvios entre réplicas [33], [34], [38]. Por outro lado, a
extração por Soxhlet é aplicada quando é necessária obter cortiça livre de
haloanisóis.

2.2.3. Métodos avançados de extração
Os desenvolvimentos posteriores dos métodos de extração focaram-se na redução do
volume de solvente e do tempo de preparação de amostra. As seguintes técnicas foram
propostas por diferentes autores: extração assistida por microondas (MAE) [34],
extração com líquido pressurizado (PLE) [32] ou extração com fluido pressurizado
(PFE) [42].
Em geral todos os métodos avançados de extração, MAE, PLE ou PFE revelaram
excelente eficiência: elevada recuperação e boa reprodutibilidade, que são comparáveis
com os predicados da extração com Soxhlet ou chegam a ser melhores [42]. No entanto,
estas técnicas de extração têm a desvantagem de exigirem equipamento especifico para
poderem ser aplicadas.
Extração assistida por microondas
Esta técnica, descrita acima para o TCA extraível, pode também ser utilizada na
extração do TCA total. A extração assistida por microondas utiliza a energia microondas
para o aquecimento da mistura metanol/cortiça triturada num vaso fechado [34].
Extração com líquido pressurizado
A extração com líquido pressurizado (PLE) é uma técnica de preparação de amostra
que combina a alta temperatura e a pressão elevada para conseguir uma extração
rápida e eficiente dos analitos com solventes líquidos. Na figura 17 conseguimos ver
os componentes da PLE e perceber o seu funcionamento. Solvente pressurizado é
transportado para a célula de extração, já termostatizada, saindo depois para um vial
coletor.
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Figura 17: Esquema de um sistema para PLE. (adaptado de [43])

A utilização de temperaturas elevadas confere uma redução da viscosidade dos
solventes, aumentando a capacidade do solvente de molhar a matriz e solubilizar os
analitos. A temperatura ajuda também a quebrar ligações entre os analitos e a matriz
e favorece a difusão do analito para a superfície da matriz. As grandes vantagens da
PLE são o reduzido tempo de análise, baixo volume de solvente, elevado grau de
automação e boa eficiência. A PLE é vantajosa relativamente à MAE por dispensar o
passo adicional de filtração, pois os compostos não dissolvidos ficam na célula de
extração. Isto é muito conveniente para processos analíticos automáticos, pois
facilmente é hifenada a uma técnica de separação. [44]
O PLE é provavelmente a técnica de extração mais rápida. Um estudo fez a otimização
da sua aplicação à extração de TCA em cortiça. Conclui-se que requer apenas entre
2,8 a 4 minutos por amostra. Após otimização, utilizou-se uma mistura de pentano/éter
dietílico 80:20 (v/v) como solvente, a 176°C, sendo a sua quantidade ajustada ao volume
da célula de extração de 22mL. Fixou-se o valor de pressão de 1500 psi e dois ciclos
de extração por amostra foram considerados ideais para manter elevadas
recuperações (cerca de 100%) e minimizar tempo e consumo de solvente [32].
Extração com fluido pressurizado
A extração com fluido pressurizado PFE é uma variação do método PLE, utilizando
fluidos que não se encontram no estado líquido nas condições de pressão e
temperatura normalmente utilizadas [42]. Três extrações repetidas com pentano
pressurizado a 150°C aplicadas a cada amostra aumentaram o tempo total de extração
para 51 minutos usando 32mL de extrator no total. A desvantagem do método é a
necessidade de concentração de extrato antes da análise cromatográfica.
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2.3. Tratamento dos extratos e deteção
2.3.1. Pré-concentração dos extratos
A concentração dos extratos é um procedimento que antecede o ensaio
cromatográfico, pois os extratos originais estão demasiado diluídos para permitir a
quantificação dos analitos. De acordo com a literatura, a sua execução é normalmente
assegurada por aplicação das técnicas de HS-SPME ou SBSE [16], [36]. Entre outras
vantagens, estas duas técnicas permitem combinar em simultâneo a pré-concentração
do extrato com outros tratamentos que poderão ser aplicados à solução extratora,
nomeadamente a eventual derivatização do analito.
Visto que uma das etapas das técnicas HS-SPME e SBSE se baseia na
adsorção/partição seletiva dos compostos inicialmente presentes no extrato, leva a que
a fração injetada tenha um menor número de compostos em comparação com o extrato
inicial, contribuindo para o aumento da seletividade da separação.
HS-SPME
A técnica HS-SPME é o resultado da combinação da amostragem por headspace com
a extração por SPME. Esta combinação de técnicas será abordada no capítulo 3 –
Amostragem por headspace.
Na extração por SPME, pequenas quantidades de um sólido adsorvente ou polímero
líquido (PDMS) numa fibra de sílica, como ilustrado na figura 18, são expostos à amostra
durante um período bem definido.

Figura 18: Esquema de uma fibra SPME e de uma barra SBSE. (adaptado de [45])
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SBSE
A técnica de pré-concentração SBSE faz uso de uma barra magnética com um
revestimento de vidro que serve de suporte a uma camada exterior de
polidimetilsiloxano (PDMS), como possível ver na figura 18, onde o analito será
concentrado em consequência do equilíbrio de partição que se estabelecerá entre a
solução amostra e a camada de PDMS.
A barra magnética serve para assegurar a agitação da solução durante o período de
extração, aumentando o transporte de massa do analíto desde a solução amostra até à
camada extratora. O revestimento de vidro facilita a imobilização da camada de PDMS
e previne a decomposição precoce daquela camada por contacto com o metal da barra
magnética.
Concluído o período de extração, a barra é removida, limpa com água ultra pura e, por
último, seca com o auxílio de uma corrente de azoto ou de qualquer outro gás inerte.
Posteriormente, a barra é inserida num dispositivo de desorção térmica para que o
analito seja removido da camada de PDMS e transportado por um gás inerte para o
interior de um injetor cromatográfico.
Esta técnica apresenta algumas desvantagens, sendo a mais relevante a dificuldade em
ser totalmente automatizada. Uma outra desvantagem, prende-se com o facto do vidro
ser sensível ao pH e a alguns solventes, diminuindo o domínio da sua aplicação ou
exigindo o condicionamento prévio da solução amostra [46]. De uma maneira geral, a
técnica de SBSE está limitada a soluções etanólicas.
A grande vantagem desta técnica é ser realizada sob agitação da solução através de um
dispositivo simples e com um elevado grau de repetibilidade, o que faz com que a SBSE
proporcione, em geral, uma sensibilidade 100x maior do que a SPME porque o transporte
de massa por convecção provoca maior acumulação de analito na fibra para o mesmo
período de extração.
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2.3.2. Deteção e quantificação
Os extratos obtidos após procedimento de imersão de rolhas de cortiça de acordo com
os protocolos ISO [25] e OIV [26] são analisados por GC-MS ou GC-ECD acoplados a
uma técnica de microextração de fase sólida e headspace (HS-SPME). Este arranjo permite
medições sensíveis com LQ de aproximadamente 0,5-1 ng/L e LD de 0,2-0,5 ng/L [47].
Os resultados da análise são normalmente arredondados à decima do ng/L no protocolo
OIV ou a 0,5 ng/L no da ISO.
GC-ECD e GC-MS com amostragem por HS-SPME são provavelmente as técnicas,
analíticas mais comuns atualmente usadas no controlo de qualidade laboratorial de rolhas
de cortiça. O controlo de qualidade das rolhas de cortiça para níveis de TCA próximos
do LQ tem por objetivo prevenir o uso de rolhas que futuramente iriam contribuir para
o aparecimento do "sabor a rolha" no vinho. Esta avaliação é baseada nos valores de
determinação de TCA extraível de rolhas aleatoriamente selecionadas dos diferentes
lotes.
Cromatografia gasosa
A separação cromatográfica em coluna, nomeadamente a cromatografia gasosa, hifenada
com um sistema de deteção é a combinação instrumental mais usada atualmente para
proceder à separação e quantificação do TCA no vinho ou na rolha de cortiça. Em
comparação com os métodos alternativos baseados na cromatografia líquida, o de
cromatografia gasosa tem maior sensibilidade, maior eficiência e maior poder de
resolução.
Ambos os detetores MS e ECD são amplamente utilizados na determinação e
quantificação do TCA em cortiça. No entanto, estes apresentam vantagens diferentes.
Enquanto que a espetrometria de massa permite identificar os compostos e distinguir
os analitos-alvo de outros compostos que estejam a ser detetados, o ECD apenas
permite a quantificação. Mas, o ECD tem uma sensibilidade bastante superior a
compostos halogenados, como o TCA, obtendo-se assim limites de deteção e
quantificação inferiores.
Alguns autores recomendam o uso simultâneo dos dois detetores para se dispor do
melhor que cada um dos detetores pode fornecer: a identificação para o MS e a
quantificação para o ECD.
A fase estacionária das colunas mais indicadas para proceder à separação do TCA por
cromatografia gasosa é constituída predominantemente por polidimetilsiloxano. A maior
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parte dos métodos de separação de TCA descritos na literatura utiliza uma coluna com
uma fase estacionária constituída por 5% de grupos fenil e 95% polidimetilsiloxano.
Inicialmente, a injeção da solução extratora era feita diretamente na coluna. No entanto,
com a introdução da pré-concentração da solução extratora por aplicação da técnica
HS-SPME, a injeção passou a introduzir a solução amostra no interior do injetor em
modo splitless.
A calibração do TCA por GC-MS e GC-ECD, pode ser feita com diferentes padrões
internos. No entanto, foi verificado que os isótopos deuterados, enquanto padrões
internos, conferiam melhores resultados para a determinação de cloroanisóis.[23]
Métodos bioanalíticos
Embora a determinação de TCA por cromatografia gasosa seja atualmente um método
de rotina e com limites de quantificação adequados, continuam a ser desenvolvidas novas
metodologias de quantificação de TCA em extratos de cortiça. A indústria da cortiça
requer métodos sensíveis e rápidos. Como resultado desta necessidade, foi desenvolvido
um novo método baseado num biossensor de BERA — bioeletric recognition assay [48].
Sendo seletivo ao TCA, o método permitia detetar a sua concentração desde 0,1 ppt em
soluções padrão. A quantificação não foi prejudicada pela presença de outros
haloanisóis e halofenóis. No que toca aos banhos de cortiça em vinho branco, o intervalo
de resposta do detetor foi de 1,02-12 ng/L, como se pode observar na figura 19.

Figura 19: Representação gráfica da resposta do biosensor a diferentes concentrações de TCA compreendidas entre
1,02 e 12 ng/L.[48]

Em comparação com o método baseado na cromatografia gasosa, o intervalo
de resposta do biossensor é muito menor. No entanto, esta sensibilidade é suficiente
para várias situações de análise, visto que o limite de deteção de 1,02 ng/L é inferior ao
limite de perceção humana ao “sabor a rolha”. O biossensor é baseado em células
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com membranas com anticorpos específicos para o TCA, o que o torna específico
do TCA. Para além desta vantagem, o tempo de análise por amostra é de 3 a 5
minutos, muito inferior ao tempo médio do ensaio por GC com HS-SPME, que é de 25
min.
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2.4. Métodos de análise direta da cortiça
Métodos de análise direta de haloanisóis na cortiça evitam qualquer preparação e
tratamento de amostra mais complexo. Exigem apenas a trituração da cortiça e a adição
opcional de água. Estes métodos analíticos são caracterizados por elevados níveis de
automatismo e pela execução dos ensaios em condições de máximo rendimento. Como
nos MAE, PLE e PFE, descritos acima, apenas uma quantidade limitada de cortiça é
sujeita a análise direta: de 3mg a 1g de cortiça, dependendo do método. Esta
aproximação tem vantagens e limitações. Por um lado, permite analisar diferentes
partes da rolha separadamente de forma a estudar a distribuição do TCA na rolha. Por
outro lado, quando toda a rolha está triturada, apenas permite analisar parte da
cortiça. De forma a extrapolar corretamente os valores obtidos, o material de
cortiça deve ser rigorosamente homogeneizado antes da recolha da amostra. Um
tamanho pequeno de partícula ajuda à homogeneização, pelo que a utilização de
peneiros é frequente nesta fase da preparação da amostra.
As primeiras tentativas de análise de cortiça sem solvente implicaram o aquecimento de
cortiça triturada num tubo de quartzo inserido num sistema de termodesorção, que mais
tarde veio a dar origem ao método de determinação de TCA por cromatografia gasosa
com amostragem por headspace, descrito no capítulo 3.
Uma ideia similar foi executada na técnica mais avançada de amostragem por
headspace acoplada à espetrometria de mobilidade iónica acoplada a uma
coluna multicapilar (HS-MCC-IMS)[49]. Uma quantidade ideal de cortiça triturada
(500mg) foi colocada num vial de vidro e agitada no forno do amostrador automático
durante 15 minutos a 50°C. A injeção do vapor do headspace no sistema de MCCIMS permite um limite de deteção do TCA na cortiça de 0,28 ng/g. Outras vantagens
deste sistema comparativamente ao GC-MS são os custos menores de aquisição e
manutenção. Cortiça triturada e em pedaços foram analisadas separadamente de forma
a verificar a eficiência da libertação de TCA para o headspace. As partículas mais
pequenas foram mais eficientes na libertação do TCA para o headspace do vial, sendo
o sinal analítico maior, como é possível observar nos espetros da figura 20.
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Figura 20: Sobreposição dos espetros de mobilidade iónica da rolha fatiada ou fragmentada em pequenas partículas
antes da análise por HS-MCC-IMS.[49]

Muitos trabalhos sobre determinação direta de haloanisóis utilizam a técnica de HSSPME. Esta está descrita com maior detalhe no capítulo 3.
A otimização da extração por SPME foi feita em vários sentidos: tempo de extração;
temperatura de extração e humidificação [50]. Os melhores resultados de extração
foram obtidos nas condições mais extremas testadas: 75°C durante 40 minutos.
Outras otimizações que incluíram maior tempo de extração concluíram que 90
minutos a 65°C [51] ou 75min a 85°C [52] seriam preferíveis. A diferença entre as últimas
duas condições de otimização tem a ver com o tempo de pré-incubação e a quantidade
de água adicionada à amostra de cortiça (0,2g): 30 minutos e 25 mL [51] 10 minutos e 8mL
[52]. Os limites de quantificação foram diferentes e dependeram do equipamento de
deteção: 0,8 ng e 3,9 ng por grama de cortiça, respetivamente.
O passo seguinte do desenvolvimento da técnica implicava a eliminação da adição de
água e melhoria do processo de amostragem. Percebeu-se que a extração de TCA é
mais eficaz quando é feita para cortiça seca a 100° durante 45 minutos do que para uma
suspensão de cortiça e água a diferentes temperaturas [33]. Para além disso, a
aplicação de vários ensaios consecutivos HS-SPME pode diminuir o efeito de
matriz e simplificar a quantificação dos analitos. Nestas condições, conseguiram-se
recuperações de 100% com limite de deteção de 0,3 ng/g de cortiça.
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Outro parâmetro que requeria ainda melhorias era o tempo de extração. O aumento da
temperatura da amostra pode acelerar a extração. Estimula a libertação de haloanisóis
da cortiça e aumenta a sua concentração no headspace. Por outro lado, temperatura
elevada altera o coeficiente de partição entre os analitos e a fibra SPME, prejudicando a
adsorção. De forma a ultrapassar este efeito, propôs-se a utilização de fibras internamente
arrefecidas [52]. De acordo com as condições otimizadas, a amostra de cortiça triturada foi
aquecida a 130°C enquanto que a fibra SPME foi arrefecida à temperatura de 10°C, o
que permitiu diminuir o tempo de extração para 10 minutos. Nestas condições, 90% do TCA
foi recuperado numa única extração.
Testou-se também o método bioanalítico BERA para a análise direta de cortiça, evitando
tempos de preparação longos [53]. A suspensão em água de células e resíduos de
cortiça foi ensaiada em células de medição sem qualquer proteção dos elétrodos. Apesar
de continuar a evidenciar um limite de deteção bastante baixo (0,2 ppt), demonstrou não
ser suficientemente robusto para produzir resultados confiáveis quantitativos. Para além
desta desvantagem, a maceração de cortiça em água apenas permite extrair e detetar
uma pequena parte do TCA total da rolha. Apesar disto, tem mostrado ser um método
promissor para a avaliação de TCA fora do laboratório pelo facto de associar à rapidez e
baixo limite de deteção uma instrumentação facilmente transportável e de baixo custo.

40

FCUP
Métodos alternativos de determinação de 2,4,6-tricloroanisol em rolhas de cortiça

3. Amostragem por headspace
A separação e quantificação de substância orgânicas voláteis e semi-voláteis em
amostras sólidas complexas por cromatografia gasosa exige que os analitos a ensaiar
sejam convenientemente extraídos antes de se proceder ao ensaio cromatográfico.
A amostragem por headspace é um procedimento que extrai parcialmente as
substâncias orgânicas voláteis e semi-voláteis de uma amostra contida num vial fechado
para o respetivo hedspace por efeito térmico. Este procedimento pode ser executado
sob a forma de uma amostragem estática ou dinâmica.[54]
As vantagens inegáveis da técnica de amostragem por headspace (HS), em modo
dinâmico ou estático, como a sustentabilidade ambiental, facilidade de implementação
e versatilidade dos procedimentos fazem com que seja muito usada em várias
metodologias de análise química. [55]
Dado que a técnica de headspace pode também ser usada como procedimento de préconcentração de analítos orgânicos, a sua inclusão em métodos de análise vestigial, em
particular o modo de amostragem dinâmica, poderá contribuir decididamente para que
o método de análise consiga alcançar os limites de deteção e de quantificação
necessários para garantir a quantificação analítica pretendida. De outro modo poderia
ser impossível de os alcançar.
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3.1. Amostragem por headspace estático
Na amostragem por headspace estático, S-HS, a amostra contida num vial fechado é
aquecida durante um determinado intervalo de tempo a uma temperatura definida. Por
efeito térmico, as substâncias que compõem a amostra vão distribuir-se pela fase
gasosa, numa extensão que irá depender da volatilidade de cada um deles, até que o
equilíbrio seja atingido. Uma pequena fração da fase gasosa (headspace) é então
removida e ensaiada por cromatografia gasosa. Esta amostragem, que favorece as
substâncias mais voláteis, pode ser também conduzida em condições de não equilíbrio,
desde que os parâmetros operacionais sejam cuidadosamente definidos, para que os
ensaios sejam reprodutíveis. Na figura 21 é possível observar os dois passos do
procedimento de execução desta técnica.
A instrumentação requerida para executar a amostragem por S-HS é relativamente
simples, envolvendo a utilização de um vial fechado e um sistema de aquecimento com
controlo de tempo e temperatura. A transferência da toma do headspace para o GC
pode ser feita manualmente com o auxílio de uma seringa ou de forma automática
através da criação e programação de um gradiente de pressão entre o vial o injetor do
GC. [54]
As condições operacionais mais importantes na execução da amostragem por S-HS são
a temperatura e o tempo de termostatização a que ocorre o equilíbrio de partição e o
volume da toma a ensaiar do headspace. São utilizadas temperaturas de
termostatização entre 45 – 150 ºC, dependendo da estabilidade térmica e da volatilidade
dos compostos alvo e/ou da matriz. A otimização do tempo de termostatização é
também necessária para garantir a repetibilidade do ensaio e, sempre que possível,
garantir que o equilíbrio tenha sido alcançado.
O volume da toma de headspace usado pelos vários ensaios de uma mesma análise
deverá ser constante e de preferência compreendido entre 5 e 200 µL. Todavia, a
amostragem por S-HS deverá ser feita de modo a conferir ao método de análise a
máxima sensibilidade, o que faz com que seja necessário extrair o máximo possível do
analíto para o headspace durante o passo da termostatização para permitir o uso do
menor volume possível de headspace relativamente ao da amostra. Para além do efeito
térmico, existem outras opções que favorecem a distribuição dos analitos para o
headspace. Uma delas é a adição de sais à amostra inicial – salting out – quando a
amostra é constituída por uma solução aquosa. O efeito salino permite

que a

solubilidade dos analitos hidrofóbicos na fase aquosa diminua, pois a força iónica
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aumenta, o que provoca o aumento da concentração destes compostos no
headspace.[55]

Figura 21: Esquema da amostragem por headspace estático: (A) termostatização/equilíbrio de distribuição (B)
transferência da toma de headspace para o GC. (adaptado de [54])

3.1.1. HS-SPME
A técnica HS-SPME é o resultado da combinação da amostragem por headspace com
a extração por SPME.
O processo envolvido é composto fundamentalmente por dois passos, como possível
ver no esquema da figura 22:
1. Migração do analito desde a amostra (ou headspace) até à fibra extratora – A fibra e
a amostra (ou headspace) entram em contacto durante um intervalo de tempo bem
definido.
2. Inserção da fibra extratora num injetor de cromatografia gasosa, onde, por efeito
térmico (desorção térmica), irá ceder o analito para a fase móvel.
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Figura 22: Representação do processo de HS-SPME em duas etapas: (A) Extração dos analitos pela fibra SPME ; (B)
Desorção térmica da fibra para o injector. (adaptado de [56]).

Nos ensaios de pré-concentração de TCA, as fibras mais usadas foram as de
polidimetilsiloxano (PDMS) nos estudos iniciais[57], e posteriormente as de
divinilbenzeno-carboxen-polidimetilsiloxano, onde as percentagens de recuperação
anunciadas são próximas de 90%[33], [51].
Uma das primeiras execuções desta técnica para este fim foi feita há cerca de 20 anos
[57]. A cortiça triturada foi humidificada com água desmineralizada para promover a
extração do TCA, facilitar a sua transferência para a fase de vapor e permitir um
aquecimento homogéneo da matriz. Após a humidificação, a cortiça foi colocada num
vial fechado e no qual se inseriu uma fibra SPME. Os autores referem que a extração do
TCA pela fibra a partir do headspace é mais adequada do que a submersão direta da
fibra na matriz por este procedimento reduzir a sensibilidade, aumentar a contaminação
do sistema de injeção e encurtar o tempo de vida da fibra SPME e da coluna
cromatográfica. Como consequência, foram obtidos resultados satisfatórios, mas
a cinética lenta da extração, devido à forte adsorção do TCA na cortiça, não
permitiu a determinação quantitativa do TCA total.
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3.2. Amostragem por headspace dinâmico
A técnica de headspace dinâmico, D-HS, ao contrário do headspace estático, tem a
particularidade de usar um fluxo de um gás inerte para remover continuamente a fração
de headspace, que vai sendo formada pelo efeito térmico durante o passo da
termostatização, e a conduzir até uma trap adsorvente ou criogénica para aí os analitos
sofrerem uma pré-concentração. Terminado o período de termostatização, a trap é seca
por uma corrente de um gás inerte à temperatura ambiente, sempre que possível, para
remoção de vestígios líquidos do solvente da amostra inicial. Depois é sujeita a uma
temperatura compreendida entre 250 e 300 ºC durante um período de tempo
compreendido habitualmente entre 15 e 30 s para remoção dos analitos adsorvidos.
Simultaneamente, uma corrente de um gás inerte percorre continuamente a trap para
conduzir os analitos desorvidos para o injetor do cromatógrafo gasoso. Na figura 23 é
possível observar os dois principais passos do procedimento de execução da
amostragem por D-HS. Como outras técnicas de amostragem, apenas recuperações
parciais são obtidas para a maior parte dos analitos voláteis. Todavia, a técnica D-HS
proporciona níveis de recuperações superiores aos observados para a técnica S-HS
pelo facto da passagem da corrente de gás inerte ao longo da termostatização estar
continuamente a remover os constituintes do headspace fazendo com que o equilíbrio
de partição nunca seja alcançado, deslocando-o no sentido da formação dos
componentes na fase gasosa.
Existem diferentes designs de amostradores D-HS disponíveis comercialmente. Todos
incluem os mesmos componentes principais: um recipiente/vial para acolher a amostra,
uma trap e diferentes dispositivos para regulação e controlo do gás inerte ou de purga,
bem como da temperatura durante todo o período de execução da amostragem. Nem
todos os amostradores D-HS permitem também fazer a secagem da trap por passagem
de uma corrente de gás inerte para remover o solvente líquido que possa eventualmente
ter acompanhado a fração gasosa que chegou à trap [58]. Para minimizar o consequente
alargamento dos picos cromatográficos por efeito do uso de volumes elevados de tomas
de ensaio, alguns amostradores possuem à entrada do GC uma captação secundária
dos constituintes da toma do headspace por um processo designado por
crioconcentração, que é constituído por uma trap de sílica fundida arrefecida por azoto
líquido ou CO2[59].
À semelhança do que acontece com a técnica de amostragem por S-HS, existem
diversos parâmetros a otimizar quando se desenvolve um método com base na técnica
de amostragem por D-HS, sendo o tempo/volume de purga da trap e a temperatura de

45

FCUP
Métodos alternativos de determinação de 2,4,6-tricloroanisol em rolhas de cortiça

termostatização os mais importantes. Como no S-HS, a temperatura do ensaio é
determinada pelas características do analito e da matriz. O fluxo de gás inerte (15–40
mL.min−1) e o tempo de purga (2–15 min) devem ser otimizados considerando o maior
volume que pode ser amostrado, sem perda significativa da quantidade adsorvida de
analito pela trap. No que toca à pré-concentração de analitos voláteis, uma grande
variedade de materiais adsorventes com diferentes composições, estabilidade térmica
e características de adsorção/dessorção estão disponíveis. As traps de Tenax de forma
cilíndrica são as mais comuns, devido à sua aplicabilidade a compostos numa ampla
gama de volatilidade, à sua elevada estabilidade térmica, baixa afinidade com a água e
elevado tempo de vida. Para cada aplicação, o tempo de adsorção (2–15 min) e a
temperatura de dessorção (250–300°C) devem ser otimizados, considerando as
propriedades do analito e da trap.

Figura 23: Representação esquemática da amostragem por headspace dinâmico: (a) entrada dos analitos na trap; (b)
dessorção dos analitos e entrada no sistema cromatográfico. (adaptado de [60])
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3.3. S-HS vs D-HS
A técnica S-HS permite a amostragem de compostos voláteis e evita artefactos
associados a componentes de uma matriz não volátil. Para além disto, é uma técnica
simples e não destrutiva, o que permite a realização de múltiplas extrações sobre a
mesma amostra em condições de equilíbrio. A limitação da distribuição do analito para
o headspace ser governada pelo equilíbrio de partição, desfavorecendo a distribuição
para o headspace de compostos semi-voláteis e não voláteis, é a principal limitação da
técnica.
Por outro lado, o D-HS combina as vantagens do S-HS com uma maior quantidade de
analito removido. A maior recuperação deve se à alteração do estado de equilíbrio do
analito entre a amostra inicial e o headspace, à utilização de uma corrente de gás inerte
que remove continuamente os compostos do headspace e os conduz até à trap ou os
introduz diretamente no injetor do GC.
No entanto, a disponibilidade da D-HS ser totalmente automatizada, , promoveu a
utilização desta técnica em análise de substâncias orgânicas voláteis e semi-voláteis
nas mais diversas amostras. Vários métodos oficiais ou normalizados recomendam o
uso da D-HS para proceder à análise de compostos orgânicos voláteis na água (ex US
EPA)[55].
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3.4. Análise por headspace de amostras sólidas
No caso das amostras sólidas, é possível fazer uma análise direta com recurso às
técnicas de amostragem S-HS e D-HS se a amostra puder ser tratada como um sistema
de partição. Isto ocorre quando, por exemplo, uma amostra polimérica é aquecida acima
da sua temperatura de transição vítrea. Nesses sistemas, o coeficiente de partição pode
ser considerado constante e independente da concentração do analito.
Se estiver presente um sistema de adsorção dos analitos na amostra, este deve ser
convertido num sistema no qual as propriedades da superfície estejam alteradas. Em
muitos casos, até uma quantidade pequena de um líquido adicionada pode agir como
modificador, alterando a superfície para um sistema de baixa adsorção com uma
adsortividade homogénea, aumentando a gama de concentração linear e libertando as
moléculas adsorvidas de analito. Quando uma camada fina do modificador é formada
na superfície, a amostra sólida pode parecer seca, mas a superfície estar alterada. Este
é o procedimento de alteração/modificação da superfície das amostras sólidas para que
as técnicas de amostragem por headspace possam ser aplicadas a amostras sólidas.
Quando é adicionada uma quantidade grande de modificador líquido, começa a separar
se da amostra sólida e a criar uma fase líquida distinta na qual as moléculas do analito
estão eluídas. O analito vai distribuir-se entre o headspace e esta nova fase líquida. As
partículas sólidas da amostra continuam suspensas neste líquido, mas usualmente não
têm influência e o solvente adicionado é agora a matriz – método da suspensão.
Ambas as aproximações requerem que os analitos voláteis estejam adsorvidos
superficialmente e acessíveis ao líquido. Se estiverem inseridos na estrutura da amostra
e não puderem ser libertados por difusão – caso do TCA na rolha -, a amostragem por
HS não deverá ser usada para fins de análise quantitativa. Neste caso, é necessário
procurar técnicas que ultrapassem este obstáculo [54].

3.4.1. Evaporação total
Para algumas aplicações, a amostragem por headspace em equilíbrio não consegue
extrair uma quantidade suficiente de analito para análise. Esta situação acontece para
compostos orgânicos não voláteis, onde a presença destas substâncias é muito baixa
no headspace. Aumentar a temperatura de termostatização vai diminuir o coeficiente de
partição, mas também vai aumentar a pressão dentro do vial [61]. Quando a temperatura
ultrapassa a temperatura de ebulição da matriz da amostra, é necessário alguma cautela
para que a pressão no interior do vial não provoque a rutura do septo.
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Na preparação das retas de calibração referentes aos ensaios quantitativos de
substâncias orgânicas voláteis, recorre-se muitas vezes à condição de evaporação total.
Para que esta condição seja satisfeita, é necessário introduzir um pequeno volume da
solução amostra num vial selado. Como o volume de solução amostra é tão pequeno
relativamente ao volume do headspace, o rácio entre as duas fases vai ser
suficientemente grande para se assumir que todo o analito passou à fase de vapor
durante a fase de termostatização.
Combinando as seguintes equações,

,

e

.

K – coeficiente de partição
CS – concentração na amostra
CG – concentração no headspace
MS – massa do analito na amostra
MG – massa do analito no headspace
VG – volume do headspace
VS – volume da amostra
β - proporção de fases

Obtém-se a equação seguinte:

.
A partir da equação anterior, verifica-se que se β for muito grande, o que acontece com
uma quantidade relativamente muito pequena de amostra, o rácio entre MG e MS
também é muito grande, o que faz com que MS seja insignificante.
Como a quantidade de analito na amostra inicial já não é significativa após a
termostatização, a sua concentração no headspace é expressa por:

V*S é o volume da amostra que não evaporou – pode ser ignorado pois é muito pequeno
VV – capacidade do vial
CO- concentração inicial

Sendo a concentração do analito no headspace igual (ou aproximadamente igual) à
razão entre a quantidade de analito na amostra inicial e o volume do vial.
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Na maior parte das aplicações de evaporação total, o volume da solução amostra
deverá ser inferior a 15 uL. [61]
Embora a evaporação de um pequeno volume de amostra possa parecer instantânea,
na prática as concentrações de analito no headspace demoram a chegar aos níveis
esperados. É necessário algum tempo de termostatização para garantir a evaporação
total. De uma maneira geral, este tempo é obtido experimentalmente.
Um trabalho científico[62] utilizou a técnica de evaporação total para a análise
quantitativa de VOCs no sangue e em amostras de tecido humano. Utilizaram-se
amostras de pequena dimensão, de massa inferior a 35mg, e evaporaram-se os VOCs
a uma temperatura de termostatização de 130ºC. Para a calibração utilizaram-se
amostras reforçadas com baixas concentrações de VOCs típicos.
É possível equiparar este tipo de amostras com a cortiça pois são amostras biológicas,
nas quais se acredita que existem fortes interações entre a matriz biológica e os analitos
voláteis. Como a composição da matriz varia conforme as condições in vivo, então os
efeitos de matriz são muito difíceis de prever. Torna-se muito difícil encontrar um
material que consiga ser usado para uma calibração apropriada nos ensaios
quantitativos mais comuns, como o método do padrão externo e o método do padrão
interno.
Uma forma de resolver o problema seria usar o método da adição de padrão. A resposta
do analito é medida antes e depois da adição de uma quantidade conhecida de analito
à amostra. No entanto, este procedimento assume que a dispersão do analito na matriz
é igual in vitro que in vivo, o que não pode ser assumido para a análise de uma amostra
biológica heterogénea, a menos que seja observado experimentalmente [62].
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4. Conclusões
Existem vários métodos de rotina para a determinação de TCA em rolhas de cortiça,
mas todos eles exigem uma grande preparação de amostra e um tempo de amostragem
e análise elevado. Assim, é de todo o interesse que a amostragem do TCA na cortiça
possa ser feita por procedimentos automatizados.
De forma a melhorar o grau da automatização e a rapidez da amostragem, o headspace
é uma alternativa excelente à extração por solvente.
No entanto, sendo a matriz da cortiça uma matriz complexa, com vários efeitos de
adsorção que se repercutem numa difícil extração do TCA, o headspace estático não
garante uma amostragem numa extensão que permita à técnica de GC/MS ou GC/ECD
detetar e quantificar o TCA em amostras com um teor próximo de 1 ppt.
Para ultrapassar esta aquela limitação, sugere-se que a amostragem do TCA na rolha
de cortiça seja realizada pela técnica de headspace dinâmico com trap, conjugando as
técnicas de evaporação total e uma calibração por adição de volumes de solução padrão
de TCA em quantidades diminutas, para que não seja considerado o efeito de diluição.
A análise de quantidades muito pequenas de amostra deve ser garantida, tal como a
sua termostatização a uma temperatura que permita a diminuição do coeficiente de
partição do TCA, para que possa ser assumida a sua evaporação total.
Em termos de calibração, o método mais indicado será o método de adição de solução
padrão, sendo exequível apenas se a dispersão do TCA adicionado na cortiça for
semelhante à do analito pré-existente na mesma.
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5. Planeamento experimental desenvolvido
Um planeamento experimental ideal foi iniciado no âmbito deste trabalho, mas foi
suspenso por motivos do confinamento e da perda de sensibilidade por envelhecimento
do filamento do MS. Assim, uma breve descrição do mesmo será apresentada.
Utilizou-se um método cromatográfico e de amostragem previamente desenvolvidos, a
otimizar na sequência do trabalho, apenas tendo sido feitas calibrações no headspace.
Inicialmente o objetivo foi fazer limpezas sucessivas da trap, de forma a obter a melhor
linha de base possível. Traçaram-se também vários brancos com etanol/água 12%.
Seguidamente prepararam-se soluções padrão de TCA em metanol (as soluções mais
concentradas, para maior estabilidade) e etanol/água 12%, de concentrações entre
1000 ppm e 40 ppt.
Injetaram-se soluções-padrão entre 40 ppb e 40 ppt, em modo TIC (cromatograma
iónico total), para fixar o tempo de retenção.
Fizeram-se análises repetidas da solução de 20 ppt em modo SIM (monitorização do
ião selecionado) para garantir que não havia acumulação de analito entre análises
sucessivas.

Durante

estas

análises

repetidas

começou-se

a

obter

alguns

cromatogramas com muito ruído e picos negativos.
Verificou-se também que era necessário limpar o sistema entre análises, nesta gama
de concentrações. Criou-se um método cromatográfico de limpeza.
Realizou-se o planeamento da avaliação da precisão do método, descrito abaixo:

1) Repetibilidade
Analisar cerca de 5 vezes seguidas o mesmo padrão de 20 ppt.
Tentar obter no mínimo 5 valores de repetibilidade (realizar o estudo 5 vezes)

2) Precisão Intermédia
Analisar soluções-padrão de 20 ppt preparadas em dias diferentes, em vários dias,
intervalados de igual intervalo de tempo.
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Exemplo: Solução padrão 20 ppt, preparada no dia 1, analisada dia 1 e dia 6;
Solução padrão 20 ppt, preparada no dia 6, analisada dia 7 e dia 12;(…) – 6 dias de
intervalo entre análises, 5 dias de intervalo entre preparação de soluções.
Realizar para um mínimo de 10 a 15 padrões preparados em diferente data.
Fatores a variar: dia de preparação e dia de análise.
Posteriormente, o objetivo seria analisar concentrações mais baixas em modo SIM e
tentar perceber os limites de deteção e quantificação do método já estabelecido, tudo
isto para soluções-padrão em água/etanol 12%. Tal não foi possível pois, devido ao
envelhecimento do filamento do MS, começou-se a obter cromatogramas sem qualquer
sinal.
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