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Resumo 
 

O furano tem sido detectado em diversos alimentos em particular nos que são sujeitos a 
tratamento térmico durante o processo de preparação industrial. É considerado um 
composto potencialmente cancerígeno para seres humanos, pelo que a sua presença nos 
alimentos se tornou uma questão de segurança alimentar. Desde 2007 que a Autoridade 
Europeia para a Segurança Alimentar tem procurado recolher o maior número de 
informação possível, relativa à presença de furano nos alimentos. 

Neste trabalho utilizou-se a técnica de Cromatografia Gasosa de Espaço de Cabeça 
acoplada a um espectrómetro de massa (HS-GC/MS) para avaliar os teores de furano 
em feijões enlatados. Foram analisadas 10 amostras (latas) independentes, seleccionadas 
aleatoriamente no mercado, de três marcas comercializadas em Portugal. 

A concentração média obtida foi de 3,27 ng/g, numa gama que variou entre 2,61 e 4,45 
ng/g. Os limites de detecção calculados foram de 0,80 ng/g para as amostras PD, 1,26 
ng/g para as amostras C e de 0,58 ng/g para as amostras F. Os limites de quantificação 
foram, respectivamente, de 2,44, 3,82 e 1,77 ng/g. Os coeficientes de variação do 
método foram inferiores a 10% e a percentagem de recuperação foi de 95%.  

Para estudar o efeito do tratamento térmico doméstico, foram também, analisadas 
amostras aquecidas à temperatura de 80°C, tendo-se verificado um aumento 
significativo na concentração do furano detectada.  

Comparou-se ainda a concentração média do furano obtido nos feijões em lata com a 
concentração média para o mesmo tipo de feijão conservado em frascos de vidro, tendo-
se constatado não existirem diferenças significativas. 
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Abstract 
 

Furan has been detected in various foods in particular in those that suffer heat-treatment 
during industrial preparation. It is considered a potentially carcinogenic compound to 
humans, so its presence in foods has become a matter of food security. Since 2007, the 
European Food Safety Authority has thought to collect as much information as possible 
on the presence of furan in food. 

In this work we used the technique of head space gas chromatography coupled with 
mass spectrometry HS-GC/MS to assess the levels of furan in canned beans. We 
analyzed 10 independent samples (cans), randomly selected on the market, and from 
three brands sold in Portugal. 

The average concentration obtained was 3.27 ng/g, with a range that varied between 
2.61 and 4.45 ng/g. The detection limits calculated were 0.80 ng/g for samples PD, 1.26 
ng/g for samples C and 0,58 ng/g for samples F. The limits of quantification were, 
respectively, 2.44, 3.82 and 1,77 ng/g. The coefficients of variation of the method were 
less than 10% and the recovery was 95%. 

To study the effect of house heat treatment, samples heated at 80°C were also analyzed, 
and there have been a significant increase in the concentration of detected furan. 

It is also compared the average concentrations of furan obtained from canned beans 
with the average concentrations for the same type of beans stored in glass bottles. No 
significant differences were found. 
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Enquadramento e objectivo 
 

A crise da BSE, que começou na GrãBetanha em 1986 e teve o maior impacto em 1996, 
criou uma reacção de pânico na população Britânica e posteriormente em toda a Europa. 
Como consequência, o consumo da carne bovina sofreu um queda acentuada, o que 
causou grandes prejuízos, não só aos produtores Europeus, mas também aos países que 
exportam carne bovina para aquele continente. Para além destes aspectos, esta crise 
levantou também, o problema do consumo de alimentos “seguros”. 

A contaminação das aves com nitrofuranos na Europa, segundo o relatório final 
realizado pela Direcção Geral da Veterinária em Portugal em Julho de 2003, conduziu à 
destruição mais de 1,5 milhões de aves, à retirada do mercado de 250 toneladas de carne 
de aves, ao sequestro de 176 explorações animais durante semanas e ao gasto de mais de 
308 mil euros em análises laboratoriais. 

Estes acontecimentos referidos anteriormente são alguns exemplos que pelas suas 
graves consequências, quer em termos de saúde quer em termos económicos, levaram a 
União Europeia (UE) a tomar em agenda a garantia de elevar os padrões de segurança 
alimentar. Assim, em 2002 é criada á Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar 
(EFSA) e são publicados cada vez mais regulamentos para suportar a segurança 
alimentar. 

Em 2004, estudos efectuados pela U.S. Food and Drug Administration (FDA) 
detectaram a presença do furano em alimentos que tinham sido sujeitos a tratamentos 
térmicos. Ao ter sido considerado pela International Agency of Research on Cancer 
(IARC) um composto potencialmente cancerígeno, a sua ocorrência nos géneros 
alimentícios tornou-se um potencial problema de segurança alimentar. 

A UE alertada pelos resultados conduzidos pela FDA, encetou também o debate do 
problema, culminando com a criação de uma Directiva Comunitária 2007/196/EC de 28 
de Março de 2007, publicada no OJ of the EU L88, 29.03.2007, pg 56º, com objectivo 
de monitorizar a concentração do furano nos alimentos e avaliar o risco do consumo dos 
alimentos contaminados.  

Inserido no Mestrado em Segurança Alimentar da faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade Técnica de Lisboa, este trabalho tem como objectivo implementar e 
validar uma técnica de HS-GC/MS, para a pesquisa e quantificação do furano em 
alimentos enlatados, em particular latas de feijão. 

A análise decorreu no Laboratório de Industrias Alimentares do INETI (Instituto 
Nacional Engenharia Tecnologia e Industrial). O interesse no desenvolvimento deste 
método analítico, foi consequência de um pedido para a participação portuguesa num 
Ensaio Circular, a nível Europeu, de determinação de furano em alimentos para bebé. 
Dada a motivação do Laboratório, em alargar as suas competências analíticas no âmbito 



xiv 

 

da segurança dos alimentos, e após os bons resultados obtidos nos alimentos para bebé, 
decidiu-se iniciar um estudo tendo por objectivo a aplicação do método a outras 
matrizes alimentares nas quais o furano constitui um potencial problema. 
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I. Introdução 

Capítulo 1- Furano 

1.1- Química do furano 

O furano é um composto orgânico heterocíclico com fórmula molecular C
Figura I-1 mostra fórmulas de representação

Figura I-1 Fórmulas estruturais do furano

O furano é um líquido muito volátil e altamente inflamável, com uma temperatura de 
ebulição perto da temperatura ambiente. 
presença de ácidos.  

Tabela I-1

 

 

 

 

 

O furano é considerado um composto aromático
electrões do átomo de oxigénio ao longo do anel
aromático com 4n+2 (regra de aromaticidade de H
uma hibridação tipo sp2, com geometria plana

Figura I-2 Híbridos de ressonância do furano

_______________________________________________________________
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O furano é um composto orgânico heterocíclico com fórmula molecular C
rmulas de representação do furano. 

 

Fórmulas estruturais do furano (Soloms & Fryhle, 2003)

 

um líquido muito volátil e altamente inflamável, com uma temperatura de 
ebulição perto da temperatura ambiente. É estável na presença de bases, mas instável

1 Propriedades físicas do furano (EFSA, 2004). 

considerado um composto aromático devido a deslocalização do par
electrões do átomo de oxigénio ao longo do anel (Figura I-2) criando um sistema 

n+2 (regra de aromaticidade de Huckel) semelhante ao 
com geometria plana (Soloms &  Fryhle, 2003)

Híbridos de ressonância do furano (Soloms & Fryhle, 2003)

Furano 
Fórmula molecular C4H4O 

Massa molecular 68.07 g/mol 

Ponto Fusão -85.6 °C 

Ponto Ebulição 31.4 °C 

Densidade  0.936 g/cm3 
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Tal como o benzeno, o furano pode sofrer reacção de substituição electrófila, (Figura I-
3) sendo mais reactivo que este devido ao efeito doador do átomo de oxigénio. Desta 
reacção podem obter-se diferentes derivados do furano como por exemplo nitrofuranos, 
halofuranos, entre outros (Soloms &  Fryhle, 2003).  

 

Figura I-3 Reacção de substituição electrófila do furano, (Soloms & Fryhle, 2003). 

Outra reacção importante do furano é a reacção de Diesl-Alder, (reacção entre um dieno 
conjugado e um dienófilo) representada na Figura I-4 (Soloms &  Fryhle, 2003).  

 

Figura I-4 Exemplo de uma reacção de Diesl-Alder com o furano, (Soloms &  Fryhle, 2003). 

Industrialmente o furano é produzido a partir do furfural, e no laboratório é obtido a 
partir da desidratação de 1,4 cetonas. Esta última reacção é conhecida como reacção de 
Paal Knorr, (Figura I-5). É descrito como uma ciclização de compostos 1,4- 
dicarbonilos, catalisada por ácidos. 

 

Figura I-5 Síntese de derivados do furano a partir da reacção de Paal Knorr (Soloms & Fryhle, 
2003). 

1.2- Furano nos alimentos 

Maga foi o primeiro a reportar a ocorrência do furano em alimentos, sendo os valores 
mais elevados encontrado no café. O furano e alguns dos seus derivados, desde há 
muito que são conhecidos como componentes do aroma do café (voláteis) (EFSA, 
2009). Actualmente também têm sido encontrados valores elevados do furano no café 
torrado, o que se pode explicar pela elevada temperatura a que é sujeito o café torrado, 
já que em grãos de café verde apenas foram detectados traços do furano (EFSA, 2009). 
Não se presumia uma ocorrência generalizada do furano nos alimentos, até que o estudo 
realizado pela FDA em 2004, veio demonstrar a presença de furano em alimentos não 
irradiados e sujeitos a tratamentos térmicos, quando estudavam a formação do furano 
em alimentos irradiados. O mecanismo da formação, sugerido foi a degradação térmica 
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e o rearranjo de compostos orgânicos, em particular hidratos de carbono. Todavia, a 
diversidade de alimentos onde foi encontrado furano, sugere também, outros 
mecanismos na sua formação para além dos hidratos de carbono (Nyman, Morehouse, 

McNeal, Perfetti, & Diachenko, 2006). 

O furano foi encontrado em alimentos como carnes cozinhados e conservas, cerveja, 
pão de trigo, entre muitos outros (Nyman et al., 2006). Devidas às elevadas 
concentrações, encontradas nos alimentos para bebés (Tabela I-2), este tipo de 
alimentos tem tido uma atenção especial pela EFSA, tendo sido realizado um estudo 
nesta matéria em diversos laboratórios europeus, no qual participou a DTIA/INETI.  

Tabela I-2 Tamanho da amostra (N) e teor médio do furano determinado pela EFSA e FDA, em 
diversos alimentos, nos últimos anos (EFSA, 2009). 

      Estados membros     EFSA e FDA 
Tipos de Alimentos 2007-2009 2004-2006 ˂2004 

  N Média µg/kg N Média µg/kg N Média µg/kg 

Café Instantâneo 33 437 15 925 ** ** 

Café em grão 9 2272 ** ** ** ** 

Café moído 66 1114 ** ** ** ** 

Café não especificado 152 2384 123 836 19 1500 

Leite para bebé  447 24,2 538 26,4 273 28 

Comida bebé em frasco 28 21,2 7 9,49 42 12 

Feijão cozido 18 24,1 24 28,3 26 59 

Cerveja 19 8,34 67 4,9 14 6 

Cereais 54 15 45 13,7 13 30 

Peixe 8 9,46 1 10 9 6 

Sumos de frutas 137 2,91 66 13,6 51 5 

Frutas 52 6,53 32 7,35 28 4 

Produtos de carne 44 26 21 13,6 15 18 

Produtos lácteos 11 13,3 9 16,6 * * 

Molhos 94 7,81 113 16 41 11 

Sopas 54 24,6 144 24,1 58 32 

Molho de soja 49 25 2 29,6 12 50 

Sumos de vegetais 22 5,81 23 9,07 8 10 

Vegetais 81 11,1 14 20 50 9 

Outros alimentos 83 22,7 203 23,1 ** ** 

* Valores obtidos por Crews e Castle (2007) referem-se a uma gama e não á média devido ao baixo número de amostras 
** Sem valores para este tipo de alimento 
 

Alguns autores demonstraram que o furano pode formar-se a partir dos ácidos gordos, e 
açúcares por aquecimento, o que pode indiciar a sua formação a partir desses 
constituintes nos alimentos sujeitos a aquecimentos (Hasnip, Crews, & Castle, 2006). 
Sendo um composto bastante volátil, a sua formação e acumulação tem sido verificada 
particularmente em alimentos enlatados e em frascos, porque são sistemas fechados que 
recebem um tratamento térmico (Hasnip et al, 2006).  

A FiguraI-6 representa um diagrama de processo para legumes enlatados, em solução de 
sal (salmoura). No caso dos feijões a esterilização ocorre à temperatura de 120ºC e pode 
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durar entre 10 a 20 minutos (FAO, 2002). Esta temperatura poderá ser suficiente para 
que ocorra formação do furano a partir dos constituintes do feijão. 

 

Figura I-6 Diagrama de processo para vegetais enlatados em solução de sal (FAO, 2002). 

1.2.1- Hipóteses de mecanismos para a formação do furano nos alimentos 

Estão descritas várias hipóteses para o mecanismo da formação do furano em alimentos, 
sendo os mais realçados a formação a partir dos aminoácidos, açúcares, do ácido 
ascórbico e dos ácidos gordos polinsaturados. A Figura I-7 representa um mecanismo 
geral da formação do furano baseado nos trabalhos de Perez &Yaylayan (2004). 
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Figura I-7 Formação do furano a partir de hidratos de carbono, aminoácidos e PUFAs, (Perez 
&Yaylayan, 2004). 
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a)-Hidratos de carbono 

Diferentes estudos demonstraram a formação do furano, pela reacção de degradação 
térmica ou reacção de Maillard, a partir de açúcares com ou sem a presença de 
aminoácidos. Concentrações elevadas do furano foram sintetizadas a partir de misturas 
de glicoaldeídos com alanina, cisteína e alanina com glucose (Perez &Yaylayan, 2004). 

Perez & Yaylayan (2004) estudaram reacções de pirólise comparando a reactividade de 
diferentes açúcares para formar furano, tendo estabelecido a seguinte ordem de 
reactividade decrescente: D-eritrose, D-ribose, D-sacarose, D-glucose = D-frutose. 
Constataram que a D-eritrose, com quatro átomos de carbonos, forma 8 vezes mais 
quantidade de furano quando comparado com a frutose e a glucose. Reacções de 
marcação do isótopo carbono-13 mostraram a origem dos quatro átomos de carbono que 
estão envolvidos na formação do anel furano, a partir da glucose. Usando a combinação 
glucose/serina verificaram que, os produtos maioritários (50%) da degradação da 
glucose, incorporam os átomos C3-C4-C5-C6 da molécula da glucose (mecanismo A da 
Figura I-8) por meio de um intermediário aldotetrose, 10% incorporam os átomos C1-
C2-C3-C4 da molécula da glucose (mecanismo B) por intermédio da formação de 2-
deoxi-3-ceto-aldotetrose e por último 10 % incorporam os átomos C2-C3-C4-C5 
(mecanismo C) por intermédio da formação 2-deoxi-aldotetrose. Os restantes produtos 
da reacção resultam da degradação da serina. 
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Figura I-8 Origem dos carbonos que formam o anel furano a partir da D- glucose/Serina de 
acordo com (Perez &Yaylayan, 2004). 

b)-Ácidos gordos poliinsaturados (PUFAs) 

Experiências com ácidos gordos poliinsaturados como por exemplo ácido linoleico e 
linolénico originaram a formação do furano quando aquecidos a 118ºC durante 30 min 
(Belcalsi & Seaman, 2005). O ácido linolénico pode gerar quatro vezes mais quantidade 
de furano do que o ácido linoleico, e na presença do cloreto férrico (iões férricos são 
catalisadores de reacções de oxidação e são expectáveis nos alimentos) a quantidade 
formada é ainda muito maior. O ácido linoleico e o linolénico na forma glicérica 
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também podem gerar furano, mas na presença do cloreto ferroso os glicerídeos geram 
menos quantidade de furano do que os ácidos livres (Yaylayan, 2005). 
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Figura I-9 Mecanismo de formação do furano a partir de um ácido gordo poliinsaturado, 
(Yaylayan, 2005). 

c)-Degradação de aminoácidos 

Estudos feitos com o Carbono-13, por Perez & Yaylayan (2004), identificaram os 
fragmentos necessários à formação do furano a partir de certos aminoácidos. 
Demonstraram que os aminoácidos capazes de formar acetaldeído e glicoaldeído podem 
originar furano por condensação aldólica desses dois precursores, seguida de reacção de 
ciclização, (Figura I-7). A serina e a cisteína são dois desses aminoácidos. Outros 
aminoácidos como ácido aspártico, alanina e treonina só podem originar acetaldeído e 
por isso necessitam da presença de outro componente que pode originar glicoaldeído 
como os açúcares redutores, serina e cisteína. Diferentes mecanismos foram propostos 
para formação de acetaldeído e glicoaldeído a partir da serina, como por exemplo a 
descarboxilação da serina e a formação de etanolamina que pode perder uma molécula 
de amónia e formar acetaldeído (Figura I-10). 
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O
Reacção de Strecker- CO2 , - NH2

Acetaldeído Serina
 

Figura I-10 Decomposição térmica da serina produzindo blocos sintéticos do furano (Yaylayan, 
2005). 

Mecanismo similar pode ser descrito para a cisteína. Outros aminoácidos que podem 
contribuir para a formação do furano são o ácido aspártico e a α-alanina, todavia esses 
aminoácidos apenas podem gerar acetaldeído e precisam do precursor do glicoaldeído 
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(Figura I-11). A α-alanina por exemplo não pode gerar furano por pirólise, contudo na 
presença do glicoaldeído pode formar furano (Perez &Yaylayan, 2004). 
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Figura I-11 Decomposição térmica do ácido aspártico e alanina produzindo um dos precursores 
(acetaldeído) do furano, (Perez &Yaylayan, 2004). 

d)-Ácido ascórbico 

O furano foi sintetizado a partir de derivados do ácido ascórbico, aquecidos a 118ºC e 
durante 30 min, tende os ácidos dihidroascórbico e o isoascórbico originado 10 vezes 
mais furano do que o ácido ascórbico. Em geral, sais de sódio dos ácidos geram menos 
furano do que as suas formas livres. A adição do cloreto férrico não influência a 
formação do furano a partir de ácidos livres, mas aumenta significativamente a sua 
quantidade formada a partir dos seus sais (Perez &Yaylayan, 2004). O ácido ascórbico 
pode levar à formação do acetaldeído e do glicoaldeído os quais quando aquecidos a 
180ºC podem dar reacção de condensação aldólica. Contudo, devido à facilidade da 
hidrolização e oxidação do ácido ascórbico em alimentos, Perez &Yaylayan propõe um 
mecanismo de formação baseado na degradação dos açúcares com a formação de um 
intermediário de 4 átomos de carbono (como aldotetrose) que se pode converter em 
furano (Figura I-12). Outro mecanismo sugerido é a formação de um intermediário 
acido-2-furanoico o qual por descarboxilação pode originar o furano (Perez &Yaylayan, 

2004). 
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Figura I-12 Hipóteses de mecanismo formação do furano a partir do ácido ascórbico, (Perez 
&Yaylayan, 2004). 
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1.2.2- Toxicidade 

A base de dados de toxicidade furano é ainda incompleta e só estão disponíveis dados 
qualitativos sobre a toxicidade aguda em roedores. Até ao presente não existem dados 
disponíveis sobre a toxicidade reprodutiva e de desenvolvimento, nem dados de estudos 
humanos (EFSA, 2004). Contudo, a International Agency of Research on Cancer 
(IARC) considerou o furano como potencial cancerígeno para os humanos (IARC, 
2005).  

O furano é um composto altamente volátil e com baixa polaridade, por isso pode 
atravessar as membranas biológicas e ser absorvidos por órgãos como o intestino, os 
pulmões e provavelmente até pela pele (EFSA, 2004). Experiências em ratos com o 
furano C14 demonstraram que este é rapidamente absorvido, e extensivamente 
metabolizado e eliminado após ingestão. É no fígado, que o furano pode ser 
maioritariamente retido. Esta capacidade de retenção no fígado pode eliminá-lo da 
corrente sanguínea, evitando assim que o furano atinja os tecidos corporais (EFSA, 
2004). Em estudos conduzidos pela National Toxicology Program USA (NTP) a 
administração de furano em ratos provocou colangiocarcinoma (tipo de cancro que 
aparece nas células dos condutos biliares localizados no fígado), adenoma (tumor não 
canceroso das células epiteliais de algumas glândulas) e carcinoma hepatocelulares 
(células hepáticas), e leucemias. Também, se constatou, que o furano provocou nos 
ratos a proliferação e inflamação celular, hiperplasia hepatocelular (aumento do 
tamanho das células do fígado), degeneração e necrose (FDA, 2004).  

Um certo número de metabolitos foram observados na urina, mas apenas alguns foram 
identificados. Alguns estudos demonstraram a formação de α,β-di-aldeidos insaturados 
e de CO2, resultantes provavelmente de um mecanismo oxidativo, envolvendo a 
abertura do anel. O cis-2-buteno-1,4-dial tem sido identificado como principal 
metabolito, podendo este ligar-se a nucleófilos, como proteínas e nucleosídeos. A sua 
formação pode ser explicada pela oxidação da ligação dupla do furano, resultando um 
intermediário epóxido, seguida pelo rearranjo e abertura do anel (EFSA, 2004).  

O mecanismo da actividade carcinogénico do furano nos roedores ainda não foi 
totalmente esclarecido. Como foi visto anteriormente, pensa-se que o cis-2-buteno-1,4-
dial seja um metabolito essencial na toxicidade e carcinogênese do furano. Foi 
demonstrado que se pode ligar a proteínas ou nucleosídeos formando adutos (molécula 
formada pela união directa de moléculas A e B, sem que se produzam mudanças 
estruturais nas porções A e B). Uma hipótese para a carcinogenicidade do furano é que 
o cis-2-buteno-1,4-dial estimula a proliferação celular, aumentando a probabilidade de 
indução de tumores. Outra hipótese é que o mesmo metabolito desacopla a fosforilação 
oxidativa na mitocôndria, provocando como consequência a depleção de ATP e 
conduzindo à activação das endonucleases de cadeia dupla, com a consequente hidrólise 
do DNA de cadeia dupla e provocando mutagénese nas células sobreviventes (FDA, 
2004). 
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1.2.3- Exposição ao furano 

A mediana de exposição ao furano para adultos na Europa foi estimada como superior a 
0,78 µg/kg p.c. por dia, com uma tendência central para o percentil 95 estimado em 1,75 
µg/kg de p.c. por dia. O café “filtrado” foi identificado como o alimento que contribui 
mais para exposição em adultos. Como não há informação para o consumo do café 
individualmente nos estados membros da união europeia, foi utilizada uma aproximação 
tendo em conta o consumo total de café, chá e cacau. Apesar de se pensar ser verdade 
para uma parte da população, a EFSA estimou que o consumo de café seja responsável 
por 60% dos casos nesta categoria alimentar. Tendo em conta esta proporção, estima-se 
que o café contribua para 40 a 80% da exposição total de furano. Com base nesta 
estimativa voltou-se a calcular a mediana e a tendência central para o percentil 95, 
obtendo para a mediana um intervalo compreendido entre 0.53 e 0.66 µg/ kg p.c., e para 
a tendência central entre 1.19 e 1.47 µg/ kg p.c. (EFSA, 2009).  

A média de exposição do furano, para crianças de 3-12 meses de idade na Europa, foi 
estimada entre 0,27 e 3,5 µg/ kg p.c. por dia, com maiores valores entre os 6 a 9 meses 
de idade. A EFSA estimou a exposição do furano para crianças de 6 meses de idade 
entre 0,03 a 3,5 µg/ kg p.c. por dia usando os valores máximos e mínimos encontrados 
em alimentos para bebé em frasco (EFSA, 2009). 

Divoni et al em 2007, com base no modelo de exposição, em que a exposição total a 
furano é a soma da exposição de cada alimento individual, sendo este o produto da 
concentração do furano pela quantidade de alimento consumida, estimou a média diária 
de exposição ao furano para um consumidor médio americano, em cerca de 0,26 µg/kg 
de peso corporal por dia, com base em amostras de alimentos analisados pela FDA. Para 
o percentil 90 o valor estimado foi cerca de 0,61 µg/ kg de p.c. por dia. No caso de 
crianças com menos de 1 ano de idade o valor estimado para a média foi cerca de 0,41 
µg/ kg p.c. e 0,99 µg/ kg para o percentil 90. 

De forma a controlar ou tentar reduzir estes valores devem ser desenvolvidos mais 
estudos sobre a exposição ao furano, proveniente de alimentos individuais ou para 
categorias de alimentos, assim como medidas de impacto para futuros processamentos e 
armazenamento de comida antes de chegar ao consumidor final (EFSA, 2009).  
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Capitulo 2- Cromatografia Gás-Liquido 

A cromatografia é a designação geral dada a uma técnica de separação. Esta técnica 
permite a determinação de analitos em diversas misturas. O método baseia-se na 
interacção entre uma fase estacionária e uma fase móvel. Podem definir-se diferentes 
tipos de cromatografia, consoante a natureza física da fase estacionária e da fase móvel.  

Na cromatografia líquida, frequentemente associada à cromatografia de alta eficiência, a 
fase móvel é líquida. As diferentes interacções durante a separação permitem distinguir: 
cromatografia de partição, de adsorção ou liquido/sólido, cromatografia iónica e de 
exclusão ou em gel (Gonçalves, 2001). 

Quando a fase móvel é um gás apelidamos de cromatografia gasosa, podendo ainda ser 
classificada em cromatografia gás-sólido, quando a fase estacionária é um sólido, e 
cromatografia gás-líquido, em que a fase estacionária é um líquido imobilizado à 
superfície dum sólido inerte (Gonçalves, 2001). 

Na Cromatografia gás-líquido, a separação tem lugar numa coluna em que, a fase móvel 
é um gás (gás vector) e os componentes da mistura estão presentes no estado de vapor. 
Nos inicio do método, a coluna era um simples tubo de metal empacotado com um 
material poroso, inerte sobre o qual o líquido, constituindo a fase estacionária, se 
encontrava depositado sob a forma de um fino filme líquido. A amostra, injectada no 
bloco de injecção aquecido onde se evapora, é arrastada ao longo da coluna pelo gás 
vector, constituindo a fase móvel. Durante este período, as moléculas dos componentes, 
passam parte do tempo na fase estacionária, e outra parte na fase móvel, sendo assim, 
arrastadas através do percurso cromatográfico. O atraso relativo sofrido neste percurso 
por cada componente, leva a que surjam no fim da coluna, a tempos diferentes de 
percurso. O tempo total de retenção vai ser a soma do tempo que as moléculas passam 
exclusivamente na fase móvel, com o tempo de interacção com a fase estacionária.  

A Figura I-13 representa os componentes gerais de um sistema cromatográfico. 

 

Figura I-13 Esquema geral de um cromatógrafo. 
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2.1- Principais componentes do sistema cromatográfico 

2.1.1- Gás vector 

O gás vector deve ser inerte de modo que não interaja nem com amostra nem com a fase 
estacionária. Os gases mais usados são o hélio, o azoto, e o hidrogénio, tendo este o 
inconveniente de ser explosivo. Os caudais geralmente usados estão entre 0,5 a 
10ml/min, devendo ser regulados com válvulas redutoras de alta pressão, ligadas 
directamente à garrafa, seguidas por unidades de controlo (Gonçalves, 2001).  

2.1.2 Injector 

As amostras a analisar podem ser gasosas, líquidas ou sólidas, sendo o método de 
injecção diferente para cada caso. Uma amostra gasosa pose ser injectada através de 
uma seringa para gases. O volume da amostra introduzido pode ser mais exacto se 
usarmos um sistema com válvula para gases. A Figura I-14 representa as técnicas de 
injecção mais comuns usadas para amostras líquidas (Faculdade Ciências Tecnologia 
(FCT), 2006). 

 

Figura I-14 Técnicas de injecção (FCT, 2006). 

Split- neste tipo de injector parte da amostra introduzida não entra na coluna, e é 
dirigida para o exterior sendo o fluxo de saída controlado por uma válvula (FCT, 2006). 
Utiliza-se com soluções mais concentradas. É o tipo de injecção mais utilizado por ser o 
que dá menos problemas cromatográficos.  

Splitless- Indicada para soluções diluídas. Como inconveniente tem um pico de solvente 
muito largo e arrastado que pode encobrir alguns compostos de interesse. 

On-column- Os compostos são introduzidos directamente dentro da coluna. A injecção é 
feita a frio e a seringa entra mesmo dentro da coluna. Modo de injecção usado para 
compostos de peso molecular elevado, termicamente instáveis. Neste método não há 
descriminação de compostos por diferente volatilidade quando da introdução da amostra 
na coluna. 
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2.1.3 Coluna 

É chamado o coração do cromatógrafo. As colunas podem ser divididas em colunas de 
enchimento e em colunas capilares. Todavia, as colunas de enchimento praticamente 
estão em desuso. As colunas capilares são tubos capilares normalmente com diâmetros 
internos de 0,05 a 0,50 mm e com comprimentos que podem ir de 10 a 100 metros, 
revestidas interiormente por uma camada muito fina de fase líquida. São mais eficientes 
que as empacotadas, obtendo-se melhores separações a baixas temperaturas e para 
menores intervalos de tempo (Gonçalves, 2001). Podem ser simplesmente tubos 
capilares impregnadas com uma camada fina estacionária, ou ter no interior um material 
de suporte com aproximadamente 30 µm de espessura. Os constituintes da fase 
estacionária podem ser polares, medianamente polares e não polares. 

A Figura I-15 representa três tipos de colunas capilares mais utilizados a Wall coated 
open tubular (WCOT), Support coated open tubular (SCOT), e a Porous Layer Open 
Tubular (PLOT).  

 

Figura I-15 Tipos de colunas capilares. 

WCOT- são tubos capilares (aço, Al, Cu, plástico, vidro) onde a fase estacionária está 
sob a forma de um filme de líquido, na parede interna do tubo. No caso do vidro é 
tratado com ácidos para melhor “agarrar” a fase estacionária. Diâmetro comum de 0.1a 
0.3 mm, e comprimento de 10 a 100 metros. 

SCOT- neste caso o tubo é revestido no interior com a fase estacionária líquida, 
quimicamente ligada a um filme de suporte sólido (p ex terra de diatomáceas). Possuem 
diâmetros típicos de 0.25 á 0,75 mm e comprimentos de 10 á 100 m. 

PLOT- a fase estacionária neste caso é um sólido finamente dividido, que pode ser um 
polímero poroso (poliestireno-divinilbenzeno) que possui grande adsorvidade para 
gases e compostos apolares como o furano (Nyman et al., 2006). 

FSOT (Fused silica open tubulars)- sãos tubos de sílica purificada ou seja com 
conteúdo mínimo em óxidos metálicos). Devida à pequena espessura é necessário um 
revestimento exterior (Al, poliamida). Possuem maior flexibilidade, resistência física e 
menor interacção com as amostras. 

 



_______________________________________________________________Introdução 

13 

 

2.1.4 Detectores 

Existem vários tipos de detectores como: ionização de chama; condutividade térmica; 
termoiónico específico; captura electrónica, fotométrico de chama (Neves & Freitas, 
1996). Contudo, será aqui realçado o espectrómetro de massa, que foi o detector usado 
no trabalho experimental. 

2.1.5 Espectrómetro de massa 

Quando acoplado a um cromatógrafo de gás torna-se num detector altamente especifico, 
por um lado e, por outro, num detector bem mais universal que os outros detectores 
referidos anteriormente (Neves & Freitas, 1996).  

Um espectro de massa, Figura I-16 consiste num gráfico de barras cujas alturas 
correspondem à abundância relativa dos iões mais abundantes definidos em função da 
relação m/z, expressa em percentagem normalizada ou em percentagem dos iões totais. 
Quando uma molécula orgânica é bombardeada por um feixe de electrões, por exemplo, 
transfere-se energia para a molécula. Algumas moléculas ficam excitadas com excesso 
de energia e procuram estabilidade através do rompimento de ligações, formando iões 
mais pequenos, como fragmentos da molécula original. Algumas moléculas que não 
absorvem energia suficiente para fragmentar, perdem apenas um electrão, formando 
iões-radicais positivos com a mesma massa nominal da molécula neutra. Estes iões são 
os chamados iões moleculares [M]+ e dão informação sobre a massa molecular. 

M + e- H                 [M]+  +  e- 

Os espectros produzidos pelo impacto electrónico são reprodutíveis e únicos para a 
grande maioria dos compostos orgânicos. Este facto permite o estabelecimento de bases 
de dados digitalizadas, para comparação espectral e identificação computorizada de 
compostos desconhecidos. 

 

Figura I-16 Espectro de massa. 

2.1.5.1 Métodos de ionização 

Para que haja formação de iões de uma substancia a partir da sua molécula original 
implica que seja fornecida energia à molécula. Serão aqui realçados dois tipos de 
ionização mais utilizados, a ionização por impacto de electrões e a ionização química 
(IQ). 
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A ionização por impacto electrónico produz, de um modo geral, fragmentação extensiva 
da molécula levando à formação de um padrão de fragmentação mais ou menos 
complexo cuja análise permite por si só, ou em conjunto com outros dados, estabelecer 
a identidade dos compostos. Dada a elevada energia dos electrões, por vezes essa 
fragmentação é de tal modo extensa, que o ião molecular não se encontra presente no 
espectro ou a sua intensidade é tão baixa que dificulta a identificação do composto 
(Neves & Freitas, 1996).  

A utilização de uma técnica de ionização mais suave, permite obter iões moleculares 
mais intensos. A IQ é uma técnica que está nestas condições. Neste caso as moléculas 
do gás reagente (normalmente amónia, metano ou isobutano) são ionizadas por acção do 
feixe de electrões produzindo iões reagentes que, por sua vez, interactuando com as 
moléculas do composto, conduzem à sua ionização. As reacções ião reagente-molécula 
do composto são reacções de baixa energia quando comparadas com as reacções 
electrão-molécula. Assim, em IQ obtêm-se abundantes iões moleculares e padrões de 
fragmentação muito simples. Ambos os tipos de iões formados, positivos e negativos, 
(Figura I-17) podem ser utilizados para fins identificativos. Em rotina os espectros de 
iões positivos são os mais vulgarizados e sobre os quais existe literatura mais abundante 
(Neves & Freitas, 1996). 

 

Figura I-17 Modo de ionização positivo e negativo (FCT, 2006). 

As Figuras I-18 e I-19 representam os espectros de massa para o furano e para o d4-
furano. Para o furano o ião de massa mais elevada m/z68 corresponde ao ião molecular. 
A razão entre as áreas dos iões de massa m/z39 e m/z68, cerca de 0.7, permite a 
confirmação do furano (Neves & Freitas, 1996). Os restantes iões correspondem aos 
fragmentos que resultam deste por quebra de ligações.  
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Figura I-18 Espectro de massa do furano (Limacher, Kerler, Petit, & Blank, 2007). 

Para o d4-furano o ião de massa mais elevada m/z72 corresponde ao ião molecular, e os 
restantes são dos fragmentos resultantes, Figura I-19. 

 

Figura I-19 Espectro de massa do d4-furano (Limacher et al., 2007). 

 

2.2- Cromatografia gasosa de espaço de cabeça  

A cromatografia gasosa de espaço de cabeça (HS-GC) é um método para a 
determinação de constituintes voláteis em líquidos ou sólidos, através da análise 
cromatográfica da fase de vapor que está em equilíbrio termodinâmico com a amostra. 
A HS-GC não é um método novo, a sua prática ocorre desde a aplicação da 
cromatografia gasosa, todavia o seu interesse tem incrementado, (Hachenberg &Schmidt, 

1983). 

A maior parte do tempo das análises é gasta na preparação das amostras, sendo muitas 
vezes necessárias modificações da amostra para uma técnica de análise específica. 
Muitos dos procedimentos de limpeza de amostras baseiam-se num processo de 
extracção inicial, como por exemplo extracção com solvente, extracção em fase sólida, 
ou extracção com fluidos super críticos. Contudo, se estamos interessados em 
compostos com alta volatilidade, podemos utilizar um gás inerte para este fim. Um gás 
é um “solvente” ideal para compostos voláteis, visto que é facilmente manuseável e está 
disponível em muito maior grau de pureza do que a maioria dos solventes orgânicos, 
este aspecto é particularmente importante na análise de compostos vestigiais. Um 
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extracto gasoso é idealmente adequado para a análise por cromatografia gasosa, sendo 
esta combinação chamada cromatografia de espaço de cabeça HS- GC, (Kolb & Leslie, 

2006). 

Podemos dizer que este método possui as vantagens de eliminar alguns procedimentos 
que muitas vezes são necessários na aplicação da GC clássicos, e ainda mitigar a 
contaminação da coluna com matérias não voláteis. É também particularmente indicado 
para determinar vestígios de componentes em amostras que não podem ser analisadas 
normalmente por cromatografia gasosa, por ocorrer decomposição ou dissociação, com 
a formação de novos compostos, durante a preparação ou a vaporização da amostra, 
(Hachenberg &Schmidt, 1983). 

As técnicas de análise cromatográfica de uma fase de vapor, podem ter as seguintes 
variantes: extracção numa só etapa (espaço de cabeça estático), (Figura I-20) ou 
extracção repetida em várias etapas (espaço de cabeça múltipla) e ainda arrastamento 
dos voláteis com um fluxo contínuo de um gás inerte (espaço de cabeça dinâmico), em 
geral com concentração dos voláteis em armadilha anteriormente à injecção (Kolb & 

Leslie, 2006). 

 

Figura I-20 Esquema do headspace estático (um só etapa) (Hachenberg &Schmidt, 1983).  

 A HS-GC aplica-se à determinação de resíduos de solventes em materiais de 
embalagens sólidos, substâncias voláteis em plásticos e polímeros dispersos, à análise 
de ingredientes aromáticos em alimentos e também na determinação de alguns 
compostos presentes no meio ambiente. A EPA publicou alguns artigos em que se 
aplica a HS-GC estático e dinâmico (Purga e Armadilha), para a determinação de 
compostos orgânicos voláteis, análise do monómero cloreto vinilo em embalagens 
alimentares de PVC e análise de alguns contaminantes, como solventes residuais em 
óleo alimentar, vinagre, etc (Kolb & Leslie, 2006).  

A análise de HS-GC tem-se tornado prática corrente para investigação de compostos 
voláteis ou odores nos alimentos, tendo sido por vezes apelidada de “cromatografia dos 
cheiros” (Kolb & Leslie, 2006). 
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2.2.1- Conceitos Teóricos básicos da análise Headspace 

A Figura I-21 mostra um frasco de HS com duas fases: fase líquida (amostra) e a fase 
gasosa (espaço de cabeça) que são representados pelas letras L e G em sobrescrito. Se o 
sistema contém analitos voláteis solúveis na fase condensada, estes vão-se distribuir nas 
duas fases, de acordo com o equilíbrio termodinâmico (Kolb & Leslie, 2006).  

O sistema representado é caracterizado pelos seguintes parâmetros: 

VF = Volume total do frasco 

VG = Volume da fase gasosa 

VL = Volume da amostra líquida 

 

Figura I-21 Frasco HS contendo uma amostra líquida. 

��  =  �� +  �              (2.2.1)               

O volume relativo das duas fases é caracterizado pela razão das fases (β) ou seja pela 
razão dos volumes da fase gasosa e da fase líquida. 

β =  �/ ��                               (2.2.2)
   

β =  �� − ���� =  ��� − �                                                                                                     (2.2.3) 

�� =  ��1 + β                                                                                                                             (2.2.4) 

                
� = �� β1 + β                                                                                                                        (2.2.5) 

Assume-se que o volume da fase da amostra depois de estabelecido equilíbrio é igual ao 
volume da fase inicial da amostra V0, por outras palavras a quantidade de analíto 
transferido para a fase gasosa durante o equilíbrio não implica uma variação apreciável 
no volume inicial da amostra. 
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V0 = VL           (2.2.6) 

A quantidade do analítico na amostra é M0 e a sua concentração inicial é C0: 

C0 = M0/ VL                      (2.2.7) 

Após o equilíbrio as quantidades do analítico nas duas fases são ML e MG e as suas 
concentrações são CL e CG: 

CL = ML/ VL                      (2.2.8) 

CG = MG/ VG                      (2.2.9) 

��  +  �  =  ��                             (2.2.10)                

A distribuição do analítico nas duas fases em equilíbrio é expressa termodinamicamente 
pelo constante de equilíbrio. Por analogia com a cromatografia gasosa, representa-se 
pelo coeficiente de Partição (K): 

K =   �                                                                                                                                   (2.2.11) 

! =  ���� / ��   =    ���
���   = ��� β                                                                              (2.2.12) 

       

O coeficiente de partição é um parâmetro fundamental que descreve a distribuição de 
massas nas duas fases. Depende da solubilidade do analítico na fase condensada: um 
composto muito solúvel terá maior concentração na fase condensada do que na fase 
gasosa (CL >> CG); o valor de K será muito alto. Por outro lado, no caso de analíticos de 
baixa solubilidade na fase condensada, CL tem um valor próximo de CG e o valor de K 
será baixo. 

Podemos então derivar as seguintes expressões: 

M0 = C0.VL                                           (2.2.13) 

ML = CL.VL                              (2.2.14) 

MG = CG.VG                   (2.2.15) 

CL = K.CG                   (2.2.16) 

O balanço de massa expresso pela equação (2.2.10) pode ser escrita de seguinte forma: 

C0.VL = CG.VG + CL.VL = CG.VG + K. CG.VL = CG. [K. VL + VG]            (2.2.17) 

Obtendo:  
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 "  =   # !. ���� +  ���$ =   (K + β)                                                                            (2.2.18) 

  =   "! +  β                                                                                                                       (2.2.19) 

Num determinado sistema, β e K são constantes logo (K+β) também será constante: 

CG = (const.). C0                             (2.2.20) 

Logo, esta expressão leva a concluir que num determinado sistema, a concentração de 
um analítico no espaço de cabeça é proporcional a concentração da mesma na amostra. 

Partindo do pressuposto de que a área obtida é proporcional a concentração do analítico 
na amostra analisada, podemos escrever: 

A = (const.). CG                             (2.2.21) 

Combinando as duas ultimas expressões obtemos: 

A = (const.). C0                  (2.2.22) 

Em que esta constante já incorpora a influência do GC, e do detector. 

Podemos então afirmar que a área do pico obtido será directamente proporcional a 
concentração inicial do analítico na mostra. Este é o princípio em que a análise GC-HS 
se baseia (Kolb & Leslie, 2006). 

 

2.3- Análise quantitativa 

Em cromatografia os componentes da amostra são separados no percurso da coluna, 
sendo seguidamente detectados e quantificados por vários tipos possíveis de detectores 
associados, como já foi referido anteriormente.  

A medida dos teores dos componentes duma mistura pode ser expressa em termos 
relativos ou absolutos. Pelo uso de padrões, podemos obter concentrações absolutas, 
sabendo que existe a relação (Gonçalves, 2001): 

A = fm           (2.3.1) 

onde: 

A = é área do pico; 

m =  Massa do analítico injectado;  

f = factor de proporcionalidade ou factor de resposta do detector. 
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O valor de f depende especialmente do tipo de detector e das características químicas do 
componente mas também de outras características, particulares a cada sistema 
cromatográfico. De uma maneira geral, para o cálculo do valor das concentrações do 
analíto, baseamo-nos na seguinte expressão: 

A = fCV           (2.3.2) 

 Em que: 

 C = Concentração do componente em estudo 

 V= Volume injectado 

Se introduzirmos um volume constante há uma proporcionalidade directa entre as áreas 
medidas e as concentrações.  

A = (const.).C          (2.3.3) 

No método com adição de padrão interno são adicionadas quantidades conhecidas do 
padrão interno às amostras. Este método tem a vantagem de que as pequenas variações 
que ocorrem durante o processamento da amostra a analisar não vão interferir no 
doseamento desde que se escolha um padrão interno com um comportamento idêntico 
ao do analíto. Para além disso, também se dispensa o conhecimento da quantidade 
absoluta injectada.  

A partir da relação geral de cromatografia fica: 

A = fCV           (2.3.4) 

Ap= fpCpV           (2.3.5) 

pelo que 

AA& =  ff&  X CC&                                                                                                                         (2.3.6) 

                   

em que o índice p se refere ao padrão interno. Desde modo elimina-se da expressão o 
volume.  

No nosso caso, em que se faz a calibração externa (rectas) com fortificações do 
componente a dosear e com adição da mesma quantidade de padrão interno às diferentes 
concentrações do furano adicionadas, vamos ter em vez de áreas, razões de áreas, 
correspondentes às diferentes concentrações de furano, podendo então deduzir-se nestas 
condições: 
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AA& =   (const). C                                                                                                                    (2.3.7) 
 
A recta obtida não passa pela origem, portanto, quando se considera o ponto em que a 
área, ou razão de área é nula, o valor da concentração (em módulo), corresponde ao 
valor da concentração do analíto na amostra (Figura I-22).  

Equação da recta que se obtém: 

AA& = a + b 1Analíto4                                                                                                         (2.3.8) 

em que: 

[Analíto] = concentração do analíto  

a = ordenada na origem 

b = declive 

 

 

Figura I-22 Gráfico da aplicação do método das adições padrão.  

Substituindo 

AA& = 0                                                                                                                                      (2.3.9) 

e resolvendo em ordem ao [analíto], fica: 

1Analíto4 = −a  b                                                                                                                    (2.3.10) 

Como o valor da ordenada na origem (a) é positivo e o declive (b) é positivo, 
matematicamente obtém-se um valor negativo. Para que este tenha significado físico, 
fazemos a concentração como igual ao módulo deste valor.  
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II.  Parte Experimental 

Capitulo 3- Material e Equipamento 

3.1- Amostras 

- Latas de feijão encarnado de 3 marcas do mercado, designados por amostras PD, C e 
F, e frasco de vidro da marca PD. 

 

Figura II-1  Frasco e latas de feijão. 

3.2- Reagentes 

- Metanol; Carlo Erba, 99,9%  HPLC 

- Água desionizada MilliQ (água tipo I), Condutividade > 0,056 µS/cm, Norma ASTM 
D 193 

- Furano; Fluka, > 99%  GC 

- d4- furano; Fluka, > 98 ATOM % D 

3.3- Equipamentos  

- Frascos HS estáticos 12, 8 e 20 mL;  

 

Figura II-2 Frascos HS estáticos. 

- Agitadores magnéticos 

- Frascos de vidros; - Balde plástico de 1000 ml 
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Figura II-3  Frascos de vidro e balde com gelo. 

- Seringas cromatográficas para gás 250 e 50 µL,  

-Seringa de plástico descartável 10 mL 

- Encapsulador 

 

Figura II-4  Encapsulador. 

- Varinha- mágica marca KLUPS. 

 

Figura II-5 Varinha mágica. 

- Balança Analítica:  

Mettler Toledo AG204, Max 210g, d= 0,1ng 

 

Figura II-6 Balança analítica. 
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- Termoacumuladores e tabuleiro (FiguraII-10) 

- Termómetro 

- Placa de aquecimento (FiguraII-11) 

- HS-GC/MS 

Cromatógrafo Trace GC Ultra com detector de massas Polaris Q, do grupo Thermo 

 

Figura II-7  Cromatógrafo gasoso e detector de espectrometria de massa. 

- Coluna cromatogrfica DB 23 (50% cianopropil-metilpolisiloxano), com 60 m de 
comprimento, 0,25 mm i.d. e 0,25 µm de espessura de filme. 

 

  



__________________________________________________________Parte experimental 

25 

 

Capitulo 4- Método Experimental 

O método usado para determinar o furano nos alimentos foi, como referido 
anteriormente, o descrito pela FDA (2006). Este método é baseado na técnica do 
headspace resumidamente descrita no ponto 2.2 do Cap.2. Outra técnica também usada 
é a microextração em fase sólida, sendo esta contudo menos aplicada. A quantificação é 
também realizada com recurso à adição de padrão interno ou pelo método do padrão 
externo. 

Crews & Hasnip, 2006 estudaram alguns factores experimentais que podem afectar a 
análise do furano nos alimentos, aplicando o método desenvolvido pela FDA. No seu 
trabalho concluiu que durante o aquecimento dos frascos de headspace não há perdas 
significativas do furano e que também não há alteração no equilíbrio deutério- 
hidrogénio ou seja por outras palavras não há perda do d4 devido a interacção com a 
amostra. O trabalho destes autores revelou que em condições de pH severamente ácidas 
a concentração do furano determinado aumenta, e em condições de pH severamente 
básicas se verifica uma diminuição, ou seja é fundamental o controlo do pH durante a 
análise. Para aumentar a sensibilidade na técnica de headspace, é comum a adição de 
um sal (efeito salino ou de “salting out”). Crews estudou este feito, adicionando sulfato 
de amónio nas amostras. Apesar de ter verificado um aumento da sensibilidade do 
método, concluiu que este factor pode ser desprezado uma vez que o método, por si só, 
se revelou bastante sensível. Concluiu também que a quantificação pela adição de 
padrão ou pelo método de padrão externo não conduz a diferenças significativas. 

O método desenvolvido foi baseado no descrito pela FDA (2006) com algumas 
alterações. Estas foram fundamentalmente as condições de equilíbrio e de injecção, 
dado que não se possui um HS com injector automático e tendo sido optimizadas as 
condições para a injecção manual. Também a coluna utilizada é diferente, dado ser a 
que em rotina se utiliza na análise de compostos do aroma no DTIA. As concentrações 
dos padrões foram calculadas a partir do valor estimado da concentração do furano na 
amostra. Optou-se por deixar as amostras durante 60 min a 60ºC, em vez dos 45 min 
proposto pelo método da FDA uma vez que se verificou uma maior estabilização do 
equilíbrio. A seringa para injecção foi termostatizada à mesma temperatura das 
amostras. As injecções foram feitas com intervalos de 15 minutos, sendo o tempo de 
corrida 10 minutos. Cabe aqui referir que os valores de pH nas amostras estudadas, 
cerca de 6.1, não têm à partida grande influencia na determinação da concentração de 
furano de acordo com Crews & Hasnip (2006). 

4.1- Preparação das amostras 

Foram escolhidas três marcas comerciais de feijão enlatadas (PD, C e F), sendo 
analisadas 10 latas de cada marca. Foram ainda analisados 5 frascos de vidro de uma 
marca (PD). As amostras foram seleccionadas aleatoriamente em diferentes 
estabelecimentos comerciais. 
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As latas foram arrefecidas em frigorífico, à temperatura de aproximadamente 4 ± 2ºC, 
durante cerca de 24 horas, anteriormente a análise. A um frasco vazio introduzido 
dentro de um balde com água e gelo, (temperatura baixa para minimizar a volatilização 
do furano), juntou-se o conteúdo da lata, e com auxilio de uma varinha mágica, 
homogeneizou-se a matriz durante 45 segundos (Figura II-8) formando assim, uma 
espécie de “papa”. Os frascos com o conteúdo de cada lata foram de imediato 
refrigerados até ao momento de pesagem. Cada lata foi analisada no próprio dia da 
abertura. 

 

Figura II-8  Homogeneização da matriz feijão. 

 

4.2- Preparação das soluções mãe e trabalho para o furano e d4 

Para as soluções mãe, pipetaram-se 8 mL de metanol para frasco de HS estático e 
encapsulou-se o frasco completamente cheio. Pesou-se e anotou-se a sua massa (m1). 
Com uma seringa de gás introduziram-se 20µL do padrão furano e pesou-se a 
novamente o frasco (m2). Para o d4 procedeu-se identicamente. Estas soluções eram 
guardadas em congelador e usadas no máximo durante duas semanas (FDA, 2006). 

Para as soluções de trabalho de furano, pipetaram-se 20 mL de H2O miliQ para frasco 
de HS estático e encapsulou-se o frasco. Com uma seringa de gás introduziram-se 20µL 
da solução mãe do furano. Para o d4, pipetaram-se 12 mL de H2O miliQ para um frasco 
de HS estático encapsulou-se e introduziram-se 20 µL da solução mãe. Estas soluções 
eram preparadas diariamente e conservadas no frio.  

4.3- Preparação dos padrões para o traçado das rectas de calibração  

Introduziram-se 3 ml da matriz homogeneizada do conteúdo de uma lata, com uma 
seringa de 10 ml, para 8 frascos de HS estático contendo um agitador magnético, 
previamente tarados. Encapsulou-se, e com o auxílio de uma seringa, introduziram-se 
30 µL da solução de trabalho do d4 em todos os frascos, (Figura II-9). Mediram-se 10, 
20, 30 e 40 µL da solução de trabalho furano para os 8 frascos (duplicados). 
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Figura II-9  Frasco HS com amostra e esquema da injecção dos padrões no frasco. 

Nota: Todas as soluções e amostras foram preparadas em tabuleiros com a água fria e 
com termoacumuladores, (Figura II-10) para minimizar a volatilização do furano.   

 

Figura II-10  Tabuleiro com termoacumuladores para arrefecimento das amostras e soluções, 
padrão. 

Colocaram-se os frascos, com intervalos de 15 minuto entre cada, em banho de água à 
temperatura de 60ºC, com agitação magnética. 

 

Figura II-11 Frascos no banho termostatizado. 

Após 60 minutos no banho recolheu-se uma amostra do gás do frasco de HS, com uma 
seringa de 250 µL e injectou-se no cromatógrafo. Para evitar que houvesse condensação 
da amostra gasosa, a seringa foi colocada a aquecer dentro de um copo de vidro inserido 
também no banho de água.  

O tempo de corrida foi aproximadamente de 10 minutos para cada injecção. Foram 
registadas as áreas dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72.  
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4.4- Preparação dos replicados das amostras  

Para 10 frascos de HS de 12 ml, adicionaram-se 3 ml do conteúdo homogeneizado de 
cada lata da mesma marca, encapsularam-se, pesaram-se e anotaram-se as massas da 
matriz feijão adicionado. Seguidamente, adicionou-se 30 µL de d4 em cada um. Para a 
análise procedeu-se como descrito anteriormente. 

4.5- Preparação da amostra com tratamento térmico  

Aqueceram-se durante 45 min á temperatura de 80ºC, 10 frasco não encapsulados com 
3ml de feijão previamente homogeneizado. Deixou-se arrefecer, encapsulou-se e 
procedeu-se como descrito anteriormente para o traçado da recta calibração e da análise 
da amostra. 

4.6- Preparação da amostra para cálculo de % de recuperação 

Para determinar a % de recuperação, arejou-se uma quantidade da papa de feijão num 
copo, durante 30 min e com agitação magnética. De seguida, fez-se um novo arejamento 
com azoto, durante 15 minutos. Procedeu-se como anteriormente para a análise. 
Confirmou-se por GC a ausência de furano na matriz, sendo esta considerada como um 
branco. Em 5 outros frascos de HS adicionaram-se 3 ml desta matriz, encapsularam-se e 
adicionaram-se a cada um, 15 µl da solução do furano de concentração 20,94 ng/g. 
Procedeu-se como descrito anterior para análise desta amostra.  

4.7- Preparação de soluções para cálculo L.D e L.Q 

Para o cálculo dos limites de detecção e quantificação do método, fizeram-se soluções 
aquosas em água mili Q dos padrões furano e d4-furano. A solução inicial de furano 
tinha a concentração de 8,2 ng/ml. Fizeram-se 3 injecções de cada uma das seguintes 
diluições: 1/25 (3,3 ng/ml), 1/50 (1.6 ng/ml) e 1/150 (0,55 ng/ml). Com uma solução 
mais diluída de 1/250 já não foi possível distinguir o pico do composto. Concluiu-se 
assim que o valor de 0,55 ng/ml pode ser utilizado como um valor de vestígio para o 
cálculo do LD e LQ. 

A solução de d4-furano utilizada tinha uma concentração semelhante à utilizada nas 
amostras (60 ng/mL). 

Fizeram-se 10 replicados independentes com as concentrações de 0,64 e 60 ng/mL 
respectivamente para o furano e d4-furano.  

4.8- Condições operatórias 

GC 

Condições do forno: Temperatura inicial 35ºC, Tempo inicial 8 min; Rampa 5ºC/min, 
Temperatura final 220ºC, Tempo final 15 min 
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Injector: Temp. 210ºC; Fluxo no Split 22ml/min; Gás vector Hélio a Pressão const. 
70Kpa 

Linha transferência MS a 250ºC 

Polaris (MS) 

Aquisição em Full Scan, Mass Range (25-350); Fonte Iónica temp. 200ºC, 3microscan, 
ionização em modo positivo. 

Nota: Para a análise quantitativa foi feita uma extracção selectiva dos iões de 
diagnóstico (dos espectros seleccionaram-se os iões de massa específica m/z68 e 
m/z72). 
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Capitulo 5- Registos e Cálculos 

5.1- Concentração das soluções mãe e de trabalho do furano e do d4 

As concentrações das soluções mãe do Furano e do d4-Furano calculam-se a partir da 
equação (5.1): 

Cm =  mV + Vp   (mg/mL)                                                                                                     (5.1) 

em que: 

- Cm é a concentração da solução mãe do furano ou d4; 

- m é a massa do furano ou d4 adicionado ao frasco; 

- V é o volume do metanol adicionado ao frasco; 

- Vp é o volume do furano ou d4 adicionado ao frasco. 

A massa é calculada aplicando a equação (5.2) 

 m = m2 − m1   (;)                        (5.2) 

em que: 

- m1 é a massa pesada do frasco HS só com metanol 

- m2 é a massa do frasco HS com metanol, e com o volume do furano ou d4 adicionado. 

Para a concentração da solução mãe 1 do furano e o d4 os valores obtidos estão 
apresentados nas tabelas seguintes. 

Tabela II-1 Massa do furano, volumes adicionados e concentração da solução mãe (Cm1F). 

m1 (g) m2 (g) m (g) m (ng) V (mL) Vp (ml) Cm1F (µg/uL) 

16,6336 16,6514 0,0178 17,8 8 0,02 2,75 

 

Tabela II-2 Massa do d4, volumes adicionados e a concentração da solução mãe (Cm1d4). 

m1 (g) m2 (g) m (g) m (mg) V (mL) Vp (ml) Cm1d4 (µg/µL) 

16,5142 16,5462 0,0320 32,0 8 0,02 4,00 

 

A partir da concentração da solução mãe de furano (CmF) e da concentração da solução 
mãe d4 (Cmd4), calcularam-se as concentrações das soluções de trabalho para o furano e 
para o d4 aplicando a equação (5.3) 
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Ct =  Vm ∗ CmVa + Vm    (µg/mL)                                                                                                     (5.3) 

em que: 

- Ct é a concentração da solução trabalho;  

- Cm é a concentração da solução mãe em µg/µL; 

- Va é o volume de água em mL; 

- Vm é o volume da solução mãe adicionado em µL; 

Os resultados obtidos para as soluções trabalho1 do furano e do d4 estão representados 
nas tabelas seguintes. 

Tabela II-3 Valores aplicados no cálculo da concentração da solução de trabalho 1 de furano 
(Ct1F). 

CmF1 (µg/µL) Vm (µL) Va (mL) Ct1F (µg/mL) 

2,75 30 12 1,11 

 

Tabela II-4 Valores aplicados no cálculo da concentração da solução de trabalho 1 de d4 
(Ct1d4). 

Cmd1 (µg/µL) Vm (µL) Va (mL) Ct1d4 (µg/mL) 

4,00 30 12 9,95 

 

Foi ainda utilizada uma segunda solução, cujos resultados estão apresentados nas 
tabelas seguintes: 

Tabela II-5 Massas de furano, volumes adicionados e concentração da solução mãe (Cm2F). 

m1 (g) m2 (g) m (g) m (ng) V (mL) Vp (ml) Cm2F (µg/uL) 

16,6466 16,6690 0,0224 22,4 8 0,02 2,80 

 

Tabela II-6 Massa de d4, volumes adicionados e concentração da solução mãe (Cm2d4). 

m1 (g) m2 (g) m (g) m (mg) V (mL) Vp (ml) Cm2d4 (µg/µL) 

16,3672 16,3809 0,0137 13,7 8 0,02 1,71 
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Tabela II-7 Valores aplicados no cálculo da concentração da solução de trabalho 2 de furano 
(Ct2F). 

Cm2F (µg/µL) Vm (µL) Va (mL) Ct2F (µg/mL) 

2,80 30 12 1,40 

 

Tabela II-8 Valores aplicados no cálculo da concentração da solução de trabalho 2 de d4 
(Ct2d4). 

Cm2d4 (µg/µL) Vm (µL) Va (mL) Ct2d4 (µg/mL) 

1,71 30 12 4,26 

 

5.2- Estimativa da concentração do furano numa amostra 

Antes de serem estabelecidas as concentrações para o traçado da recta de calibração, foi 
estimada a concentração do furano presente nas amostras, para o que se procedeu à 
análise de uma toma da matriz em estudo, sem adição de furano, e outra toma com uma 
quantidade conhecida de furano adicionada. A diferença de áreas obtidas nos dois casos 
corresponde à área do furano adicionado e com este valor pode-se estimar a quantidade 
de furano presente na amostra. A Tabela II-9 apresenta os valores das áreas obtidas. 

A partir da relação (5.2.2) estima-se o valor do furano na amostra: 

∆AA?  =  C@C@A                                                                                                                                (5.2.1) 

C@A  =  C@. A?∆A                                                                                                                           (5.2.2) 

em que: 

A1 = área obtida na toma de amostra sem adição de furano 

A2 = área obtida na toma de amostra com adição furano 

∆A = Diferença ente A2 e A1 

Cf = Concentração do furano adicionado a amostra 

Cfa = Concentração do furano na amostra 

Tabela II-9 Valores dos parâmetros da equação (5.2.2) e a concentração obtida. 

A1 A2 ∆A Cf (ng/g) Cfa (ng/g) 

30.475 254.337 223.862 47,3 6,4 
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5.3- Concentração do furano nas amostras PD 

A curva de calibração é traçada a partir dos padrões com diferentes concentrações 
obtidos da solução mãe do furano (Cm1F), a partir dos seguintes volumes 10, 20, 30, e 
40 µL. Para calcular o valor da massa do furano adicionado a amostra com cada padrão 
utiliza-se a seguinte equação: 

mi = Cti ∗ Vci    (ng)              (4.4) 

em que: 

- i é o Furano ou d4 

- m é a massa; 

- Ct é a concentração da solução de trabalho; 

- Vc é o volume da solução de trabalho 

Tabela II-10 Massa de furano e de d4 adicionados as tomas da amostra PD para o traçado das 
curvas de calibração. 

  Ct1F (µg/mL) Vc (µL) mF (ng) Ct1d4 (µg/mL) Vc (µL) md4 (ng) 

Padrão PD1.1 1,11 10 11,11 9,95 30 298,50 

Padrão PD1.2 1,11 20 22,18 9,95 30 298,50 

Padrão PD1.3 1,11 30 33,28 9,95 30 298,50 

Padrão PD1.4 1,11 40 44,36 9,95 30 298,50 

 

No caso do padrão d4 o valor da massa é o mesmo, uma vez que se adiciona sempre o 
mesmo volume (30 µL).  

Tabela II-11 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões PD, respectivos quocientes e médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média  

Padrão PD1.1 (X1) 21199 222988 0,0951  
15048 159152 0,0946 0,0948 

Padrão PD1.2 (X2) 21134 136778 0,1545  

28587 188257 0,1519 0,1532 

Padrão PD1.3 (X3) 33196 162651 0,2041  

47119 151360 0,2168 0,2104 

Padrão PD1.4 (X4) 47489 181279 0,2620  

 38937 146981 0,2649 0,2634 
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Para calcular o valor do furano na amostra aplica-se o método dos mínimos quadrados 
representando os valores da razão das áreas (m/z68/m/z72) em função da massa do 
furano adicionado, as diferentes tomas de amostra. Na equação geral da recta: 

C = D + �E 

- y  representa a razão das áreas m/z68/m/z72; 

- x  representa a massa do furano adicionado; 

- b é o declive; 

- a é a ordenada na origem; 

A massa do furano na amostra, calcula-se a partir do valor da intersecção no eixos dos x 
(y = 0) e resolvendo em ordem a x (concentração do furano). 

Amostra PD1 

Para o primeiro ponto X0 não se adiciona furano, apenas 30 µl de d4, que pela 
concentração da solução trabalho, usado corresponde a 298,50 nanogramas. Os 
resultados dos cálculos encontram-se nas Tabelas II-12, II-13 e II-14. 

 

Tabela II-12 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra PD1 correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

4737  136201 0,0404 

 

Tabela II-13 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da massa de furano 
adicionado na amostra PD1. 

Furano (ng) 0,00 11,11 22,18 33,28 44,36 

mz68/mz72 0,0404 0,0948 0,1532 0,2104 0,2634 

 

Para obter a recta de calibração, (Figura II-12) representa-se o valor do quociente das 
áreas dos iões m/z68 e m/z72, em função da massa do furano adicionado para cada 
padrão.  
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Figura II-12  Recta de calibração PD1 obtida da representação da razão das áreas em função da 
massa do furano adicionado. 

Equação da recta obtida: 

m/z68/ m/z72 = 0,0401(±0,0013) + 0,0051(±0,0001)* [Furano (ng)]    R2= 0,9997 

Resolvendo a equação da recta para y = 0 obtém-se o valor de x, ou seja a massa do 
furano na amostra.  

[Furano (ng)] = |−0,0401/0,0051|    
Dividindo este valor pela massa correspondentes 3 ml da matriz feijão, obtém-se a 
concentração em nanogramas por grama. 

 

Tabela II-14 Valor do furano em nanogramas obtido da recta, massa da amostra (3ml), e 
concentração do furano obtido na amostra PD1. 

Furano (ng) Massa da PD1 (g) Furano na PD1 (ng/g) 

7,8627 2,8007 2,8074 

  

Como os procedimentos para as restantes amostras PD são os mesmos, os resultados são 
apresentados na (Tabela II-15). As rectas de calibração obtidas podem ser consultadas 
no anexo PD. 
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Tabela II-15 Resultados das amostras PD. 

  
       PD1 PD2 PD3 PD4 PD5 PD6 PD7 PD8 PD9 PD10 

m/z68 4737 2591 4164 5013 3413 22921 22669 16576 21184 8388 

m/z72 136201 55475 82970 88133 88136 508154 497304 462757 360638 150509 

mz68/mz72 0,0404 0,0467 0,0432 0,0568 0,0387 0,0451 0,0456 0,0358 0,05874 0,0557 

a (O.O) 0,0401 0,0439 0,0418 0,05 0,0391 0,0429 0,0432 0,0373 0,0511 0,0493 

b (declive) 0,0051 0,0050 0,0050 0,0048 0,0051 0,0050 0,0050 0,0051 0,0047 0,0048 

Furano (ng) 7,8627 8,7800 8,3600 10,4167 7,6667 8,5800 8,6400 7,3137 10,8723 10,2708 

Massa (g) 2,8007 3,0997 2,5758 2,8711 2,9421 3,1914 3,1488 2,5088 3,126 3,1648 

Furano (ng/g) 2,81 2,83 3,23 3,63 2,61 2,69 2,74 2,92 3,49 3,25 

 

5.4- Concentração do furano nas amostras C 

Para o traçado das rectas de calibração das amostras C usaram-se soluções de trabalho 1 
com 10,20,30,40 µL para o furano e 30 µL da solução trabalho de d4.  

Tabela II-16 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões C, respectivos quocientes e a médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média  

Padrão C1.1 (X1) 20298 177967 0,1141  
20637 189476 0,1089 0,1115 

Padrão C1.2 (X2) 22540 142510 0,1582  

25628 164219 0,1561 0,1571 

Padrão C1.3 (X3) 36146 171432 0,2108  

36995 180139 0,2054 0,2081 

Padrão C1.4 (X4)  35559 128832 0,2760  

 39242 149318 0,2628 0,2694 

 

Amostra C1 

Os resultados dos cálculos encontram-se nas Tabelas II-17, II-18 e II-19. 

Tabela II-17 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra C1 correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

9381  167810 0,0559  
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Tabela II-18 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da massa de furano 
adicionado na amostra C1. 

Furano (ng) 0,00 11,11 22,18 33,28 44,36 

mz68/mz72 0,0559 0,1115 0,1571 0,2081 0,2694 

 

 

Figura II-13 Recta de calibração C1 obtida da representação da razão das áreas em função da 
massa do furano adicionado. 

 Equação da recta obtida: 

 m/z68/ m/z 72 = 0,0557(±0,0035) + 0,0047(±0,0001)*[Furano (ng)]    R2= 0,9993 

 

Tabela II-19 Valor do furano em nanogramas obtido da recta, massa da amostra (3ml), e a 
concentração do furano obtido na amostra C1. 

Furano (ng) Peso da C1 (g)  Furano na C1 (ng/g) 

11,85106 2,6621 4,4517 

 

Os resultados das restantes amostras desta marca estão representados na Tabela II-20. 
As rectas de calibração obtidas podem ser consultadas no anexo C. 
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Tabela II-20 Resultados das amostras C. 

 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

m/z68 9381 9200 6594 10401 7862 8882 10219 8886 9534 10302 

m/z72 167810 196320 181066 206558 198519 180981 210019 183670 188028 186032 

mz68/mz72 0,0559 0,0469 0,0433 0,0504 0,0396 0,0491 0,0487 0,0484 0,0507 0,0554 

a (O.O) 0,0557 0,0503 0,0481 0,0523 0,0459 0,0516 0,0513 0,0512 0,0526 0,0554 

b (declive) 0,0047 0,0049 0,0049 0,0048 0,005 0,0048 0,0048 0,0049 0,0048 0,0047 

Furano (ng) 11,8511 10,2653 9,8163 10,8958 9,1800 10,7500 10,6875 10,4490 10,9583 11,7872 

Massa (g) 2,6621 2,9036 2,9505 2,9732 2,907 3,0067 2,7837 3,1138 2,8466 2,8326 

Furano 
(ng/g) 4,45 3,54 3,33 3,66 3,16 3,58 3,84 3,36 3,85 4,16 

 

5.5- Concentração do furano nas amostras F 

Para o traçado das rectas de calibração das amostras F usaram-se volumes de 
10,20,30,40 µL da solução trabalho 1 do furano e 30 µL da solução trabalho 3 do d4.  

Tabela II-21 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões F, respectivos quocientes e a médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média () 

Padrão F3.1 (X1) 24422 197468 0,1237  
48561 303906 0,1598 0,1186 

Padrão F3.2 (X2) 69242 325490 0,2127  

34996 172234 0,2032 0,2080 

Padrão F3.3 (X3) 50324 172234 0,2922  

36370 160631 0,2264 0,2593 

Padrão F3.4 (X4) 59048 190882 0,3093  

 73131 201872 0,3344 0,3219 

 

Amostra F1 

Os resultados dos cálculos encontram-se nas Tabelas II-22, II-23 e II-24. 

Tabela II-22 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra F1 correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

8763  182502 0,0480 
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Tabela II-23 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da massa de furano 
adicionado na amostra F1. 

Furano (ng) 0,00 11,11 22,18 33,28 44,36 

mz68/mz72 0,0480 0,1186 0,2080 0,2593 0,3219 

 

 

 

Figura II-14  Recta de calibração F1 obtida da representação da razão das áreas em 
função da massa do furano adicionado. 

 Equação da recta obtida: 

 m/z68/ m/z 72 = 0,0534(±0,0086) + 0,0062(±0,0003)*[Furano (ng)]    R2= 0,9924 

 

Tabela II-24 Valor do furano em nanogramas obtido da recta, massa da amostra (3ml), e 
concentração do furano obtido na amostra F1. 

Furano (ng) Massa da F1 (g)  Furano na F1 (ng/g) 

8,6129 2,4781 3,4756 

 

 

Os resultados das restantes amostras desta marca estão representados na Tabela II-25. 
As rectas de calibração obtidas podem ser consultadas no anexo F. 
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Tabela II-25 Resultados das amostras F. 

 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 

m/z68 8763 12104 11972 8136 11746 10789 10034 9562 7949 8538 

m/z72 182502 242135 223183 157809 196307 217001 196378 189095 148836 161955 

mz68/mz72 0,0480 0,0500 0,0536 0,0516 0,0598 0,0497 0,0511 0,0506 0,0534 0,0527 

a (O.O) 0,0534 0,0546 0,0568 0,0556 0,0605 0,0545 0,0553 0,0550 0,0567 0,0563 

b (declive) 0,0062 0,0062 0,0061 0,0061 0,0060 0,0062 0,0061 0,0062 0,0061 0,0061 

Furano (ng) 8,6129 8,8065 9,3115 9,1148 10,0833 8,7903 9,0656 8,8710 9,2951 9,2295 

Massa (g) 2,4781 2,8906 3,0606 3,0417 3,0193 2,9075 3,0948 2,8931 3,0783 3,0425 

Furano 
(ng/g) 3,48 3,05 3,04 2,99 3,34 3,02 2,93 3,07 3,02 3,03 

 

5.6- Concentração do furano nas amostras sujeita a tratamento térmico 

Amostra PDA 

Usou-se o mesmo procedimento descrito anteriormente para calcular a concentração do 
furano numa amostra PD previamente sujeita a tratamento térmico doméstico (amostra 
aquecida a 80ºC durante 45 minutos). No traçado da recta de calibração da amostra 
PDA usaram-se volumes de 10, 20, 30, 40 µL da solução trabalho 1 do furano e 30 µL 
da solução trabalho 1 do d4.Os resultados são apresentados nas Tabela II-26, II-27, II-
28, II-29. 

Tabela II-26 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões PDA, respectivos quocientes e médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média () 

Padrão PDA1.1 (X1) 26231 149182 0,1758  
26582 131396 0,2023 0,1891 

Padrão PDA1.2 (X2) 13709 59870 0,2290  

143415 415790 0,3450 0,2870 

Padrão PDA1.3 (X3) 48740 126873 0,3842  

57081 151259 0,3774 0,3808 

Padrão PDA1.4 (X4) 133975 290297 0,4615  

 171913 374913 0,4585 0,4600 
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Tabela II-27 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra PDA correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

8094 81774 0,0990 

 

Tabela II-28 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da massa de furano 
adicionado na amostra PDA. 

Furano (ng) 0,00 11,11 22,18 33,28 44,36 

mz68/mz72 0,0990 0,1891 0,2870 0,3808 0,4600 

 

 

 

Figura II-15 Recta de calibração PDA obtida da representação da razão das áreas em função da 
massa do furano adicionado. 

Equação da recta obtida: 

 m/z68/ m/z 72 = 0,1004(±0,0083)+ 0,0082(±0,0003)*[Furano (ng)]   R2= 0,9988 

 

Tabela II-29 Valor do furano em nanogramas obtido da recta, massa da amostra (3ml), e a 
concentração do furano obtido na amostra PDA. 

Furano (ng) Peso da PDA (g)  Furano na PDA (ng/g) 

12,2439 3,0410 4,0260 
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Amostra CA 

No traçado da recta de calibração da amostra CA usaram-se volumes de 10, 20, 30, 40 
µL da solução trabalho 1 do furano e 30 µL da solução trabalho 1 do d4. Os resultados 
obtidos para esta amostra encontram-se apresentados nas Tabelas II-30, II-31, II-32, e 
II-33. 

Tabela II-30 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões CA, respectivos quocientes e médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média  

Padrão CA3.1 (X1) 27438 203492 0,1348  
18170 133182 0.1364 0,1356 

Padrão CA3.2 (X2) 31094 162364 0,1915  

36853 185636 0,1985 0,1950 

Padrão CA3.3 (X3) 23242 98278 0,2365  

17680 75200 0,2351 0,2357 

Padrão CA3.4 (X4) 38641 131594 0,2936  

 36737 131294 0,2798 0,2867 

 

Tabela II-31 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra CA correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

8094 81774 0,0990 

 

Tabela II-32 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da massa de furano 
adicionado na amostra CA. 

Furano (ng) 0,00 11,11 22,18 33,28 44,36 

mz68/mz72 0,0764 0,1356 0,1950 0,2357 0,2867 

 

Equação da recta obtida: 

 (m/z68/ m/z 72) = 0,0817(±0,0002) + 0,0047(±0,0067) *[Furano (ng)]     R2= 0,9952 

Tabela II-33 Valor do furano em nanogramas obtido da recta, massa da amostra (3ml), e a 
concentração do furano obtido na amostra CA. 

Furano (ng) Massa da CA (g)  Furano na CA (ng/g) 

17,3829 3,0887 5,6278 
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Figura II-16  Recta de calibração CA obtida da representação da razão das áreas em função da 
massa do furano adicionado. 

Amostra FA 

No traçado da recta de calibração da amostra FA usou-se volumes de 10, 20, 30, 40 µL 
da solução trabalho 1 do furano e 30 µL da solução trabalho 1 do d4. Os resultados 
obtidos para esta amostra encontram-se apresentados nas Tabelas II-34, 4-35,4-36, 4-37. 

Tabela II-34 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões FA, respectivos quocientes e médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média  

Padrão FA3.1 (X1) 29216 164237 0,1779  
24459 142035 0,1722 0.1750 

Padrão FA3.2 (X2) 39067 165075 0,2367  

37383 147957 0,2527 0,2447 

Padrão FA3.3 (X3) 70891 215586 0,3288  

47119 151360 0,3113 0,3201 

Padrão FA3.4 (X4) * * -  

 * * - - 

                  * Valores não obtidos devido a erro experimental 

 

Tabela II-35 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra FA correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

16630 152471 0,1090 
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Tabela II-36 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da concentração de 
furano adicionado na amostra FA. 

Furano (ng) 0,00 11,11 22,18 33,28 

mz68/mz72 0,1090 0.1750 0,2447 0,3201 

 

 

 

Figura II-17  Recta de calibração FA obtida da representação da razão das áreas em função da 
massa do furano adicionado. 

Equação da recta obtida: 

 (m/z68/ m/z 72) = 0,01068(±0,0034) + 0,0063(±0,0001)*[Furano (ng)]    R2= 0,9991 

 

Tabela II-37 Valor do furano em nanogramas obtido da recta, massa da amostra (3ml), e 
concentração do furano obtido na amostra FA. 

Furano (ng) Massa da FA (g)  Furano na FA (ng/g) 

16,9523 2,9595 5,7280 

 

5.7- Concentração do furano nas amostras PDV 

Determinaram-se os teores de furano em amostras acondicionadas em frascos de vidro 
da marca PD. Traçou-se a curva de calibração a partir dos padrões feitas da solução mãe 
de furano (CmF2), com os seguintes volumes 10, 20, 30, e 40 µL. Os resultados dos 
cálculos são apresentados nas Tabelas seguintes. 
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Tabela II-38 Massa do furano e do d4 correspondentes aos volumes usados nas rectas de 
calibração PDV. 

  Ct2F (µg/L) Vc (µL) mF (ng) Ct2d4 (µg/L) Vc (µL) md4 (ng) 

Padrão PDV2.1 1,40 10 13,96 4,26 30 127,80 

Padrão PDV2.2 1,40 20 27,92 4,26 30 127,80 

Padrão PDV2.3 1,40 30 41,87 4,26 30 127,80 

Padrão PDV2.4 1,40 40 55,83 4,26 30 127,80 

 

Tabela II-39 Valores das áreas dos picos dos iões de diagnósticos m/z68 e m/z72 para os 
diferentes padrões PDV, respectivos quocientes e médias. 

  m/z 68 m/z 72 m/z 68/m/z 72 Média () 

Padrão PDV1.1 (X1) 38776 451069 0,0860  
29454 334852 0,0880 0,0870 

Padrão PDV1.2 (X2) 49125 360790 0,1316  

27897 208077 0,1341 0,1351 

Padrão PDV1.3 (X3) 73053 402155 0,1817  

* * 
 

0,1817 

Padrão PDV1.4 (X4) 80700 351966 0,2293  

 86829 364111 0,2385 0,2339 

 * Valor não obtido devido a erro experimental 

Amostra PDV1 

Os resultados dos cálculos encontram-se nas Tabelas II-40, II-41 e II-42. 

Tabela II-40 Valores das áreas do ião m/z68, do ião m/z72 e respectivo quociente, obtidos da 
análise da amostra PDV1 correspondente a X0. 

m/z68 m/z 72 m/z68/ m/z 72 

14110 388924 0,0363 

 

Tabela II-41 Valores médios do quociente das áreas obtidos em função da massa de furano 
adicionado PDV1. 

Furano (ng) 0,00 13,96 27,92 41,87 55,83 

mz68/mz72 0,0363 0,0870 0,1351 0,1817 0,2339 

 



__________________________________________________________Parte experimental 

46 

 

 

Figura II-18 Recta de calibração PDV1 obtida da representação da razão das áreas em função 
da massa do furano adicionado. 

Equação da recta obtida: 

 (m/z68/ m/z 72) = 0,0368(±0,0022) + 0,0035(±5,8*105)*[Furano (ng)]    R2= 0,9997 

 

Tabela II-42 Massas de furano e de d4 correspondentes aos volumes usados nas rectas de 
calibração PDV1. 

Furano (ng) Peso da PDV1 (g)  Furano na PDV1 (ng/g) 

10,5143 3,0708 3,4240 

 

Os resultados das restantes amostras estão representados na Tabela II-43. As rectas de 
calibração obtidas podem ser consultadas no anexo. 

Tabela II-43 Resultados das amostras PDV. 

 
PDV1 PDV2 PDV3 PDV4 PDV5 

m/z68 14110 8845 9337 6901 8196 

m/z72 388924 307915 282618 225659 275131 

mz68/mz72 0,0363 0,0287 0,0330 0,0306 0,0298 

a (O.O) 0,0368 0,0323 0,0349 0,0334 0,0329 

b (declive) 0,0035 0,0036 0,0036 0,0036 0,0036 

Conc. (ng) 10,5143 8,9722 9,6944 9,2778 9,1389 

Peso (g) 3,0708 3,0876 3,104 3,0643 3,0955 

Conc.(ng/g) 3,42 2,91 3,12 3,03 2,95 
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5.8- Limite de Detecção, de Quantificação e o Coeficiente de Variação 

5.8.1-Conceitos teóricos 

O limite de detecção (L.D) é o teor mínimo medido, a partir do qual é possível detectar 
a presença de um analítico com uma certeza estatística razoável. Por outras palavras 
corresponde à mais pequena quantidade de substancia a analisar que pode ser detectada 
numa amostra, mas não necessariamente quantificada como valor exacto (RELACRE, 
2000). 

Em termos quantitativos no caso mais geral o limite de detecção é dado por: 

L.D. = X0 + K σ0                    ( 5.8.1) 

em que: 

- X0 é a média aritmética do teor medido de uma serie de brancos ou padrões vestígio, 
no mínimo 10 ensaios, preparados de forma independente.  

- σ0 é o desvio padrão associado a X0 

Se a lei de probabilidade de X0 é conhecida e admitindo uma distribuição Normal dos 
erros então o valor de K é aproximadamente á 3,3. 

L.D. = X0 + 3,3 σ0                                (5.8.1.2) 

Quando o método envolve a utilização de uma curva de calibração linear fica: 

L. D. = 13,3 ∗ SI/J4b                                                                                                              (5.8.1.3) 

em que: 

- Sy/x é o desvio padrão residual da curva de calibração 

SI/J = K∑  1yi − (a + b. Xi)4MNOP? N − 2                                                                                    (5.8.1.4) 

- b é o declive da mesma 

 

Tal como descrito no Guia RELACRE (2000), “O Limite de quantificação (L.Q) 
corresponde à menor pequena concentração medida a partir da qual é possível a 
quantificação do analítico, com uma determinada exactidão e precisão. Na prática, 
corresponde normalmente ao padrão de calibração de menor concentração (excluindo o 
branco) ”. 
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No caso geral determinado por: 

L.Q. = X0 + 10.σ0                  (5.8.1.5) 

em que: 

- X0 é a média aritmética do teor medido de uma serie de brancos (mínimo 10 ensaios), 
preparados de forma independente e lidos ao longo de vários dias de trabalho, isto é 
reproduzindo o mais possível a situação de rotina; 

- σ0 representa o desvio padrão associado a X0 

Quando o método envolve a utilização de uma curva de calibração linear fica: 

L. Q. = 110 ∗ SI/J4b                                                                                                               (5.8.1.6) 

 

O Coeficiente de variação do método (CVm) é dado em percentagem pela seguinte 
expressão: 

CVS = SSE ∗ 100                                                                                                                 (5.8.1.7) 

em que:   

- E é a média dos valores das concentrações dos padrões utilizados 

- Sm é o desvio padrão do método obtido partir da expressão:                      

SS = SI/Jb                                                                                                                             (5.8.1.8) 

em que: 

- Sy/x é o desvio padrão residual da curva de calibração 

- b é o declive da mesma 

5.8.2- Aplicação do método geral ao cálculo do L.D e L.Q 

Para a determinação dos parâmetros descritos anteriormente pelo método geral, prepara-
se uma solução em água da concentração vestigial 0,643 ng/g á partir de uma solução 
mãe com concentração de 2,75 ug/ml, por diluições sucessivas e faz-se a análise 
cromatográfica (tal como descrito em 4.7). 
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Tabela II-44 Valores das áreas obtidos para 10 repetições da mesma concentração (0,64 ng/g). 

  Conc (ng/g) m/z68 m/z72 m/z68/m/z72 

A1 0,64 5832 191303 0,0305 
A2 0,64 3179 160600 0,0198 
A3 0,64 2721 160942 0,0169 
A4 0,64 2198 163303 0,0135 
A5 0,64 1781 145362 0,0123 
A6 0,64 2298 187815 0,0122 
A7 0,64 1677 177817 0,0094 
A8 0,64 1169 190491 0,0061 
A9 0,64 1284 150959 0,0085 
A10 0,64 650 128202 0,0051 

Média 2278,9 165679,4 0,0134 

STDV   1457,6339 21075,06 0,0075 

 

Aplicando as expressões de L.D, de L.Q, e de CVm obtêm-se os resultados da Tabela 
II-45. 

CVS = σ"X" ∗ 100                                                                                                               (5.8.1.9) 

em que: 

- σ0 = 0,0075 

- X0 = 0,0134 

 

Tabela II-45 Valores calculados para L.D., L.Q. e CVm 

CVm % L.D (ng/g) L.Q (ng/g) 

56 0,6625 0,7152 

 

5.8.3- Aplicação dos parâmetros da curva de calibração para as amostras PD 

Como temos várias rectas utiliza-se a média dos declives e a média dos desvios padrões 
para o cálculo do L.D., L.Q. e do CVm (Tabela II-46). 
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Tabela II-46 Valores dos declives e desvios padrão das 10 rectas de calibração PD obtidos na 
folha de cálculo. 

  b Sy/x 

Recta PD1 0,0051 0,0016 
Recta PD2 0,0050 0,0031 
Recta PD3 0,0050 0,0021 
Recta PD4 0,0048 0,0065 
Recta PD5 0,0051 0,0016 
Recta PD6 0,0050 0,0026 
Recta PD7 0,0050 0,0027 
Recta PD8 0,0051 0,0021 
Recta PD9 0,0047 0,0072 

 Recta PD10 0,0048 0,0061 

 �� Sy/x������ 

 
0,0050 0,0036 

 

Tabela II-47 Valores calculados de L.D, L.Q, CVm para as rectas PD. 

Sy/x b Sm CVm % L.D (ng/g) L.Q (ng/g) 

0,0036 0,0050 0,7207 2,5953 0,8049 2,4390 

 

5.8.4- Aplicação dos parâmetros da curva de calibração para as amostras C 

Tabela II-48 Valores dos declives e desvios padrão das 10 rectas de calibração C, obtidos na 
folha de cálculo. 

b Sy/x 

Recta C1 0,0047 0,0046 
Recta C2 0,0049 0,0055 
Recta C3 0,0049 0,0064 
Recta C4 0,0048 0,0049 
Recta C5 0,0050 0,0073 
Recta C6 0,0048 0,0051 
Recta C7 0,0048 0,0052 
Recta C8 0,0049 0,0052 
Recta C9 0,0048 0,0049 

  Recta C10 0,0047 0,0046 �� Sy/x������ 
0,0048 0,0054 

 

Tabela II-49 Valores calculados de L.D, L.Q, CVm para as rectas C. 

Sy/x b Sm CVm % L.D (ng/g) L.Q (ng/g) 

0,0054 0,0048 1,1073 3,99 1,2609 3,8208 
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5.8.5- Aplicação dos parâmetros da curva de calibração para as amostras F 

 

Tabela II-50 Valores dos declives e desvios padrão das 10 rectas de calibração C, obtidos na 
folha de cálculo. 

  b Sy/x 

Recta F1 0,0062 0,0112 

Recta F2 0,0062 0,0109 

Recta F3 0,0061 0,0105 

Recta F4 0,0061 0,0107 

Recta F5 0,0060 0,0101 

Recta F6 0,0062 0,0109 

Recta F7 0,0062 0,0107 

Recta F8 0,0062 0,0108 

Recta F9 0,0061 0,0105 

  Recta F10 0,0061 0,0105 �� Sy/x������ 

0,0061 0,0107 

 

 

Tabela II-51 Valores calculados de L.D, L.Q, CVm para as rectas F. 

Sy/x b Sm CVm % L.D (ng/g) L.Q (ng/g) 

0,0107 0,0061 1,7410 6,2740 1,9472 5,9005 

  

 

5.9- Percentagem de Recuperação 

A Tabela II-52 representa o valor do furano adicionado a 4 tomas de uma amostra 
considerada branco e a quantidade obtida experimentalmente pelo método. 

Tabela II-52 Resultados do cálculo de percentagem de recuperação. 

Quantidade furano 

adicionado (ng) 

Quantidade furano 

obtido (ng) 
% Recuperação 

20,9371 19,7900 94,52 
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III.  Resultados e discussão 

1- Qualitativa  

Dá análise do cromatograma representado na Figura III-1, obtido a partir de uma 
amostra da matriz feijão, sem adição de padrões, identificaram-se alguns dos compostos 
voláteis presentes neste tipo de matriz.  

 

Figura III-1  Cromatograma obtido da análise de uma amostra feijão. 

 

Tabela III-1  Compostos e os correspondentes tempos de retenção. 

Compostos T. R (min) 

Metanotiol 5.50 
Furano 5.58 
Tetrametil-benzeno 5.96 
Isopropanol 6.28 
Arabinose 6.75 
Metil-butanal 7.33 
Dissulfureto-dimetilo 8.53 

 

No caso do furano e do d4 verifica-se uma co-eluição como se pode observar pelo 
cromatograma da Figura III-2, os dois compostos co-eluem a tempo de retenção 5.52.  
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Figura III-2 Cromatograma de uma amostra feijão adicionada de padrão furano e d4. 

 

 

Figura III-3 Espectro de massas correspondente ao pico TR 5.52. 

A identificação do furano realizou-se com base na comparação, dos espectros de massas 
obtidos em Full Scan, numa amostra adicionada de furano e d4, com os espectros das 
bibliotecas que acompanham o equipamento. Os picos seleccionados para a 
confirmação do furano são o m/z 39 e o m/z 68, que correspondem ao fragmento de 
massa 39 (C3H3) e ao ião molecular (massa molecular 68), (Figura III-3). Para o padrão 
interno d4 os picos característicos são o fragmento de massa 43 (C3

2H3) e o ião 
molecular de massa 72. Na Figura III-4 comparam-se o espectro obtido a partir da 
análise de uma amostra e o espectro obtido na biblioteca para a molécula do furano. 

Dado que estes dois compostos co-eluem, para a determinação das respectivas áreas, foi 
necessária uma extracção selectiva dos iões de diagnósticos (68 no caso do furano e 72 
no caso do d4). As Figuras III-5 e III-6 apresentam os espectros, obtidos por análise em 
Mass range 68 e 72, e a partir dos quais se integram as áreas do pico de cada ião, 
permitindo assim calcular as razões das áreas (m/z68/m/z72) usados no traçado das 
curvas de calibração. 
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Figura III-4 Espectro de massa para o furano obtido na amostra (parte superior) e na biblioteca 
(parte inferior). 

O facto de se traçarem as rectas com base nas razões de área em função da concentração 
do furano adicionado minimizou bastante os erros provenientes da dificuldade em 
injectar volumes exactamente iguais em amostras gasosas. Obtiveram-se assim bons 
resultados para os coeficientes de correlação das rectas usadas na quantificação.  

 

Figura III-5  Cromatograma do ião m/z68 (mass range) com tempo de retenção e 
respectiva área.  
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Figura III-6 Cromatograma do ião m/z72 (mass range) com tempo de retenção e 
respectiva área.  

2- Valores obtidos nas amostras PD, C, F 

A Tabela III-2 representa os resultados estatísticos obtidos para as amostras PD. 

Tabela III-2 Valores médios, máximos e mínimos, obtidos pela análise de 10 amostras 
independentes da marca PD, e respectivos parâmetros estatísticos da regressão linear. 

    Amostras PD      

  Média desvp Min Max CV R 

Furano (ng) 8,8763 1,2317 7,3137 10,8723 13,8760 

Massa (g) 2,9529 0,2566 2,4711 3,1914 8,4767 

Furano (ng/g) 3,0190 0,3543 2,6058 3,6281 11,7379 

R2 0,9982 0,0021 0,9944 0,9997 0,2064 

a (O.O) 0,0439 0,0048 0,0373 0,0511 10,8827 

b (declive) 0,0050 1,4E-04 0,0047 0,0051 2,8827 

 

Os valores dos coeficientes de correlação (R2) obtidos, excepto para a amostra PD4 
onde este valor foi de 0,9944, foram todos maiores que 0,995 (valor descrito para que 
um método seja válido pelo guia RELACRE 2000). Nesta marca observou-se uma 
maior variação dos resultados, sendo as concentrações obtidas variando de 2,61 á 3,63 
ng/g. Esta observação pode ainda ser confirmada pelo valor mais elevado do coeficiente 
de variação da repetibilidade (11,74%) em comparação com os valores das amostras C e 
F. Experimentalmente, este facto pode ser atribuído à distinta homogeneização obtida 
nestas amostras, devido a variações na composição da matriz no que se refere ao teor de 
água de cozedura. Obtiveram-se para estas amostra diferenças na viscosidade do 
homogeneizado, o que se traduziu numa maior diferença das massas correspondentes 
aos 3 ml medidos para cada amostra e numa variação do equilíbrio entre as fases vapor/ 
líquida. 

A Tabela III-3 apresenta parâmetros estatísticos para as amostras C. Os coeficientes de 
correlação variam de 0,9948 a 0,9997, sendo apenas o valor de 0,9948 na amostra C5 
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onde este valor foi inferior a 0,995. Podemos dizer que a linearidade foi boa na gama de 
concentrações usadas.  

Tabela III-3  Valores médios, máximos e mínimos, obtidos pela análise de 10 amostras 
independentes da marca C, e respectivos parâmetros estatísticos da regressão linear. 

    Amostras C   
 

  Média desvp Min Max CV R 

Furano (ng) 10,6641 0,8128 9,1800 11,8511 7,6214 

Massa (g) 2,8980 0,1258 2,6621 3,1138 4,3426 

Furano (ng/g) 3,6918 0,3964 3,1579 4,4518 10,7384 
R2 0,9970 0,0009 0,9948 0,9977 0,0195 
a (O.O) 0,0514 0,0030 0,0459 0,0557 5,7656 
b (declive) 0,0048 0,0001 0,0047 0,0050 1,9461 

 

Excepto para as amostras C1 e C10 (concentração de 4,45 e 4,16 ng/g respectivamente), 
as concentrações nas restantes amostras C foram idênticas, com valores 
aproximadamente dos 3 nanogramas por gramas. O coeficiente de variação de 
repetibilidade para as concentrações foi de cerca de 10%, ligeiramente mais baixo do 
que nas PD. 

No caso das amostras F os resultados estatísticos estão representados na Tabela III-4. O 
valor médio do R2 foi de 0,9929 com um mínimo de 0,9924 e o máximo de 0,9934. 
Nestas amostras obtiveram-se valores de R2 mais baixo do que nas outras amostras 
estudadas, sendo todos os valores inferiores de 0,995. A concentração média foi de 3,10 
ng/g e o coeficiente de variação de repetibilidade 5,51%, traduzindo em valores de 
concentração mais análogas em todas as latas desta marca. 

Tabela III-4  Valores médios, máximos e mínimos, obtidos pela análise de 10 amostras 
independentes da marca C, e respectivos parâmetros estatísticos da regressão linear. 

    Amostras F     

  Média desvp Min Max CV R 

Furano (ng) 9,1180 0,4132 8,6129 10,0833 4,5314 

Massa (g) 2,9507 0,1834 2,4781 3,0948 6,2152 

Furano (ng/g) 3,0973 0,1707 2,9293 3,4756 5,5123 
R2 0,9929 0,0003 0,9924 0,9934 0,0292 
a (O.O) 0,0559 0,0019 0,0534 0,0605 3,4748 
b (declive) 0,0061 6,7E-05 0,0060 0,0062 1,1011 

 

6.2.1- Limite de detecção, quantificação e coeficiente de variação do método 

Estes parâmetros foram calculados por dois métodos diferentes e por conseguinte serão 
discutidos ambos os resultados obtidos. 
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Na Tabela II-45 referida anteriormente na secção 5.8, os valores de L.D, L.Q e CVm 
foram calculados a partir de diluições sucessivas em água, até uma concentração de 0,55 
ng/g. Neste método os valores calculados do L.D 0,66 ng/g e do L.Q 0,72 ng/g são 
muito inferiores aos valores médios das concentrações obtidas nas amostras (3,02, 3,70 
e 3,10 ng/g), validando assim os resultados. 

Quando se usam os valores obtidos da curva de calibração no cálculo desses parâmetros, 
vamos obter resultados diferentes para cada marca, assim os resultados serão discutidos 
em particular. 

Nas amostra PD a média das concentrações 3,02 ng/g esta ligeiramente acima do valor 
do limite de quantificação calculado 2,44 ng/g, e é cerca de 3 vezes superior o limite de 
detecção 0,80 ng/g, resultados que validam os valores encontrados, apesar de estarem 
próximos do limite de quantificação. Estes valores estão dentro dos encontrados por 
Nyman (2008), que reportaram valores do L.Q de 0,4 ng/g em Graham crackers á 4,4 
ng/g em pretzels, e valores de 1,2 ng/g em Graham crackers á 13 ng/g em Pretzels para 
o L.Q, sendo esses valores dependentes do tipo de alimento. O CVm foi de 2,60% 
resultado que se pode considerar aceitável. 

O L.D calculado para a marca C foi de 1,26 ng/g e o LQ foi 3,82 ng/g. Aqui o limite da 
quantificação foi ligeiramente maior que a média de concentração encontrado, apenas 
nas amostras C1, C7, C9 e C10 o valor da concentração encontrado foi superior que o 
limite de quantificação. Este aspecto será abordado mais a frente quando se discuta os 
resultados das amostras F, onde também obtiveram valores de L.Q maiores do que a 
média das concentrações encontrados nas amostras. O CVm calculado foi 3,99 %, como 
visto anteriormente valor aceite para validação dos resultados. 

O valor do L.D calculado para as amostras F, 1,95 ng/g está abaixo do valor médio de 
3,09 ng/g encontrados nas amostras, contudo o L.Q determinado 5,90 ng/g está muito 
acima do valor médio referido anteriormente. Este facto parece invalidar os resultados 
para esta amostra, todavia se desprezamos os valores do 3º ponto da recta de calibração 
(ver anexo), obtemos um R2 superior á 0,999 em todas as amostras, e um abaixamento 
significativo do L.D (0,58 ng/g) e do L.Q (1,77 ng/g). Isto sugere que os parâmetros 
L.D e L.Q aplicados são parâmetros puramente estatísticos e que os seus valores 
dependem da linearidade da recta de calibração obtida, e não do equipamento usado. A 
EFSA no seu scientific e technical reports de 2008, referiram que em estudos feitos até 
a data, haviam sido descritos valores do LQ de 0,1 ng/g á 6000 ng/g. Segundo esta 
entidade os diferentes valores encontrados podem estar relacionados com diferentes 
métodos estatísticos aplicados. 

3- Valores obtidos nas amostras PDA, CA e FA 

Com intuito de verificar o efeito da cozedura nas amostras, determinou-se para cada 
marca a concentração de uma amostra aquecida á 80ºC. No caso dos PD verificou-se 
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um aumento da concentração em 1,01 ng/g o que corresponde á um aumento de 33%, 
(TabelaIII-5).  

Tabela III-5  Comparação do valor médio da massa do furano nas amostras PD (sem 
aquecimento) e a massa na amostra aquecida. 

Média do Furano amostras PD 

(ng/g) 

Massa furano amostra 

PD aquecida (ng/g)  
�M (ng/g) 

3,02 4,03 1,01 

 

Comparando a média das amostras C não aquecidas com a amostra aquecida, Tabela III-
6 podemos observar um aumento do furano na amostra aquecida em cerca de 52% (1,94 
ng/g), um valor maior que na amostra PD. 

Tabela III-6  Comparação do valor médio da massa do furano nas amostras C (sem 
aquecimento) e a massa na amostra aquecida CA. 

Média do Furano amostras C 

(ng/g) 

Massa furano amostra 

C aquecida (ng/g)  
∆M (ng/g) 

3,70 5,63 1,94 

 

Para a marca F houve um aumento da concentração da amostra aquecida em 84% (2,63 
ng/g) em relação a média da concentração obtida para amostras não aquecidas como 
pode constatar na Tabela III-7. Este valor foi bastante elevado, comparado com as 
outras marcas analisadas. 

Tabela III-7  Comparação do valor médio da massa do furano nas amostras F (sem 
aquecimento) e a massa na amostra aquecida. 

Média do Furano amostras F 

(ng/g) 

Massa Furano amostra 

F aquecida (ng)  
∆M (ng/g) 

3,10 5,73 2,63 

 

4- Valores obtidos nas amostras PDV 

Aqui obtém-se uma linearidade, caracterizado pelo valor do R2 superior a 0,995 em 
todas as amostras analisadas, (Tabela III-8). O valor do declive foi apenas diferente para 
a amostra PDV1 (0,0035) sendo as restantes, todas iguais a 0,0036. O valor da 
concentração média obtida (3,09 ng/g) é da mesma ordem de grandeza da concentração 
média obtida para o feijão das latas PD (3,02 ng/g). O coeficiente de variação para as 
concentrações (0,0596%) foi muito baixo em comparação com o obtido nas latas, ou 
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seja as concentrações encontrados na matriz feijão dos frascos foram muito 
semelhantes. Comparando as concentrações obtidas nos frascos com as obtidas nas latas 
podemos afirmar que não apresentam diferenças significativas, indiciando que o tipo de 
embalagem não tem ligação com o furano encontrado na matriz. Resultado também 
obtido por (Hasnip et al., 2006) ao verificar que diferentes embalagem (materiais) não 
afectam a formação do furano nos alimentos. 

Tabela III-8  Valores médios, máximos e mínimos, obtidos pela análise de 10 amostras 
independentes da marca PDV, e respectivos parâmetros estatísticos da regressão linear. 

    Amostras PDV      

  Média desvp Min Max CV R* 

Furano (ng) 9,5195 0,5519 8,9722 10,5143 0,0580 

Massa (g) 3,0844 0,0149 3,0643 3,1040 0,0048 

Furano (ng/g) 3,0866 0,1840 2,9059 3,4240 0,0596 

R2 0,9991 0,0004 0,9985 0,9997 0,0004 

a (O.O) 0,0341 0,0016 0,0323 0,0368 0,0475 

b (declive) 0,0036 0,0000 0,0035 0,0036 0,0112 

 

5- No Geral   

De uma maneira geral para todas as amostras o ideal seria para cada fazer uma recta de 
calibração, não só variando o ponto X0 mas também variando os valores dos outros 
padrões. Devido a dificuldades logísticas no laboratório, optou-se por fazer apenas 
variar o ponto X0 de cada amostra e construir a recta com a razão das áreas obtidas 
apenas de uma amostra (lata). Excepto para as amostras PD, como se viu anteriormente, 
os valores dos X0 para as diferentes amostras (latas) foram muito idênticos, justificando 
na prática apenas a variação do X0 para obter a recta de calibração para cada amostra. 
Este facto, também pode ser demonstrado pelos valores dos declives das rectas obtidos 
serem muito semelhantes. 

Analisando-se em conjunto todas as amostras, obteve-se uma média de 3,27 ng/g com 
um mínimo de 2,61 ng/g (PD5) e um máximo de 4,45 ng/g (C1). A média obtida está 
abaixo dos valores obtidos por Hasnip, Crews e Castle (2006), em feijão cru 24 ng/g, 
aquecido em microondas 31 ng/g e aquecida em panela 24 ng/g.  

Como se pode constatar na FiguraIII-7 houve um aumento da concentração do furano 
em todas as três marcas quando as amostras foram aquecidas á 80ºC, sugerindo que há 
formação do furano quando o feijão é aquecido a 80ºC. Este aumento da concentração 
também foi verificado por Nyman et al. (2006) em feijões verde (24%), ao aumentar a 
temperatura de aquecimento de 60ºC para 80ºC, mas em outros alimentos o aumento 
não foi muito significativo.  
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Figura III-7  Gráfico dos

A percentagem de recuperação do método foi de cerca de 95% valor este que 
considerado aceitável, uma vez que é um valor perto dos 100%.
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Tabela III-9  Composição do feijão vermelho cozido com sal de acordo com USDA 
Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)
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ráfico dos resultados das amostras aquecidas e não aquecidas

A percentagem de recuperação do método foi de cerca de 95% valor este que 
, uma vez que é um valor perto dos 100%. 

do furano encontrado nas amostras, admitindo as hipóteses
2005, podem ser originados a partir dos constituintes do feijão 

, uma vez que no processo de fabrico, as latas são sujeitas a esterilização 
ou seja são aquecidas a temperatura de 160 ºC durante um intervalo de tempo de 10 á 20 

Composição do feijão vermelho cozido com sal de acordo com USDA 
Nutrient Database for Standard Reference, Release 21 (2008)

Nutrientes Unidade Valor por 100 g 

Hidratos de carbono g 22,8099 
dos totais (Gordura) g 0.5 

Proteínas g 8.67 
cido ascórbico total g 1,2 
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IV.  Conclusão 
 

Determinou-se a quantidade de furano presente em três marcas (PD, C, F) de feijão em 
lata comercializadas em Portugal. Obteve-se uma concentração média de 3,27 ng/g, um 
valor mínimo de 2,61 ng/g e um valor máximo de 4,45 ng/g.  

Com o intuito de estudar o efeito do tratamento térmico doméstico na formação do 
furano em feijões, foram analisadas amostras após aquecimento a 80 ºC durante 45 
minutos. Os resultados obtidos demonstraram que no feijão aquecido ocorre a sua 
formação, uma vez que houve aumento da concentração em 33% para a marca PD, 52% 
para a marca C e 84 % para a marca F.  

Demonstrou-se pelos valores obtidos nas amostras acondicionadas em frascos que o tipo 
de embalagem (lata ou vidro), parece não estar relacionado com o furano nas amostras 
uma vez que a média do valor obtido nas latas (PD) 3,03 ng/g é semelhante à média 
obtida nos frascos de vidros (PDV) 3,09 ng/g. 

Foi também demonstrado, que o facto de se usar o padrão interno d4 na quantificação do 
método, permitiu eliminar o efeito da variação do volume injectado, problema comum 
na cromatografia gasosa.  

A técnica analítica de espaço de cabeça estático associada à análise por GC-MS mostrou 
ter sensibilidade adequada para a detecção de uma molécula altamente volátil como é o 
caso do furano, quando presente numa matriz alimentar complexa e em quantidades que 
se podem considera baixas. 

Para além dos valores descritos em bibliografia, os resultados anteriormente obtidos 
num ensaio circular em que participou o laboratório do DTIA, para furano em sopas de 
vegetais para bebés, que se revelaram cerca de 10 vezes superiores aos valores 
encontrados no feijão enlatado deste estudo, levam-nos à conclusão de que o feijão 
enlatado produzido em Portugal não tem grande contribuição para a ingestão do furano.   

Não estando ainda convenientemente estabelecidas ou avaliadas as diferentes 
contribuições dos alimentos ingeridos para o total diário de furano consumido, e 
considerando também a contribuição que este composto tem para desenvolvimento de 
propriedades organolépticas desejáveis em vários alimentos, como o aroma a torrado e a 
noz, a preocupação com a redução do teor de furano nos alimentos deve ser 
cautelosamente ponderada.  



 

62 

 

Referências 
 

Belcalsi, A. and Seaman, S., Furan Precursors in Food: A model Study and 
Development of a Simple Headspace Method for Determination of Furan, Journal of 
AOAC International Vol. 88, No. 1, 2005.  

EFSA, Report of the Scientific Panel on Contaminants in the Food Chain on 
provisional findings on furan in food   (Question N° EFSA-Q-2004-109),   Adopted on 
7 December 2004, The EFSA Journal (2004) 137, 1-20, disponível em: 
http://www.efsa.europa.eu/cs/BlobServer/Report/contam_furan_report_en.pdf?ssbinary
=true 

EFSA, Technical report of EFSA prepared by Data Collection and Exposure Unit 
(DATEX) on, Monitoring of furan levels in food, the EFSA Scientific Report (2009) 
304, 1-23, disponível em: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902588085.htm  

Faculdade de Ciências e Tecnologia, Gas Chomatography with Mass Spectrometry 
detection (GC-MS), Universidade Nova de Lisboa, Outubro 2006.  

FAO, Fruit and Vegetables Processing, Agricultural Services Bulletin 119, 2002.  

FDA, Department of Health and Human Service, Furan in Food, Thermal Treatment; 
Request for Data and Information, Docket No. 2004N-O205, disponivel em 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration/ChemicalContam
inants/Furan/ucm078469.htm  

FDA, Center for Food Safety & Applied Nutrition, Determination of Furan in Foods, 
updated October 27, 2006, disponível em: 
http://www.fda.gov/ohrms/dockets/ac/04/briefing/4045b2_10_furan%20method.pdf 
 
Gonçalves, M.L.S.S., Métodos Instrumentais para análise de soluções Analise 
Quantitativa, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 4ª Edição.  

Hachenberg, H. and Schmidt, A.P., Gás Cromatographic Headspace Analysis, Wiley 
1983.  

Hasnip, S., Crews, C. and Castle, L., Some factors affecting the formation of furan in 
heated foods, Food Addives & Contaminants: Part A, 23:3,219-227, 2006. 

IARC, Monographs Agents Reviewed by the Volumes 1-100A, (by Cas Nunbers) 
disponível em http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/ListagentsCASnos.pdf   
 
Kolb, B. and Leslie, S.E., Static Headspace-Gas Chromatography: Theory and 
Practice, Second Edition, Wiley-Interscience, 2006.  
 



 

63 

 

Limacher, A., Kerler, J., Conde-Petit, B. and Blank, I Formation of furan and 
methylfuran from ascorbic acid in model systems and food, Food Additives & 
Contaminants: Part A,24:1, 122 — 135, 2007. 
  
Michael DiNovi, Ph.D. and Jeremy Mihalov, M.S, An Updated Exposure Assessment 
for Furan from the Consumption of Adult and Baby Foods, Food Advisory Committee, 
April 18, 2007, disponível em: 
http://www.fda.gov/Food/FoodSafety/FoodContaminantsAdulteration/ChemicalContam
inants/Furan/ucm110793.htm 
 
Neves, H.J. C., Costa Freitas, A.M., Introdução à Cromatografia Gás-Líquido de Alta 
Resolução, Dias de Sousa, LDA. 
 
Nyman, P.J., Morehouse K. M., McNeal T. P., Perfetti, G.A., and Diachenko, G. W.,  
Single-Laboratory validation of a Method for Determination of Furan in Foods by 
Using Static Headspace Sampling and Gas Chomatography/Massa Spectrometry , 
Journal of AOAC InterNational Vol.89,No.5, 2006. 
 
Nyman, P.J., Morehouse K. M., McNeal T. P., Perfetti, G.A., and Diachenko, G. W.,  
Single-Laboratory validation of a Method for Determination of Furan in Foods by 
Using Headspace Sampling and Gas Chomatography/Massa Spectrometry, Part 2-Low-
Moisture Snack Foods , Journal of AOAC InterNational Vol.9,No.2, 2008. 
 
Perez, C.L., Yaylayan, V.A., Origin and Mechanistic pathways of Formation of the 
Parent Furan-A Food Toxicant, J.Agric. Food Chem. 2004, 52, 6830-6836 
 
RELACRE, Associação de laboratórios Acreditados de Portugal, Guia RELACRE 13 
Validação de Métodos Internos de Ensaios em Análise Química, Fevereiro 2000.  

Soloms, G., Fryhle, C., Organic Chemistry, 2003 8ª Ed. 

Wenzl, T. Methods for The determination of furan I food, EU IRC Scientific and 
Technical Reports, 2008. 

Yaylayan,V.A., Precursors, Formation and Determination of Furan in Food, Journal of 
Consumer Protection and Food Safety, 2005. 

http://www.chemistrydaily.com/chemistry/Furan  

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/carey/student/olc/ch12heterocycles.html 

http://www.organic-chemistry.org/namedreactions/paal-knorr-furan-synthesis.shtm 10 

http://homepage.usask.ca/~paa151/image019.jpg 

http://www.natur.cuni.cz/~pcoufal/images/obr89.g



 

lxiv 

 

Anexo PD 
Recta de calibração PD2. 

 

Recta de calibração PD3. 

 

 

Recta de calibração PD4.  
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Recta de calibração PD5.  

 

Recta de calibração PD6.  

 

 

Recta de calibração PD7.  
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Recta de calibração PD8.  

 

Recta de calibração PD9.  

 

 

Recta de calibração PD10.  
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Anexo C 
Recta de calibração C2.  

 

 Recta de calibração C3.  

 

 Recta de calibração C4.  
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Recta de calibração C5.  

 

 

Recta de calibração C6.  

 

 Recta de calibração C7.  
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 Recta de calibração C8.  

 

  
Recta de calibração C9.  

 

 Recta de calibração C10.  
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Anexo F  
Recta de calibração F2.  

 

 Recta de calibração F3.  

 

Recta de calibração F4.  
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 Recta de calibração F5.  

 

Recta de calibração F6.  

 

Recta de calibração F7.  
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Recta de calibração F8.  

 

 

Recta de calibração F9.  

 

Recta de calibração F10.  
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Anexo PDV  
Recta de calibração PDV2.  

 

Recta de calibração PDV3.  

 

Recta de calibração PDV4.  
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Recta de calibração PDV5.  
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