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2. Material e Métodos 

2.1 Material biológico 

O material biológico utilizado foi constituído por exemplares de salmão de aquacultura 

(Salmo salar). As características e os aspectos biológicos estão descritos no Anexo 1. 

 

2.2 Métodos 

2.2.1 Extracção de Lípidos Totais  

Este método é aplicável sempre que for necessário proceder à extracção de gordura em 

produtos da pesca e de aquacultura. Foi executado de acordo com o método descrito por 

Bligh & Dyer (1959) e com o procedimento técnico em uso na Unidade U-VPPA do INRB, 

I.P/L.IPIMAR. 

 

Reagentes e soluções 

 Clorofórmio puro 

 Metanol puro 

 Solução saturada de cloreto de sódio puro 

 Água destilada 

 Sulfato de sódio puro 

 

Equipamentos e utensílios 

 Material de laboratório de uso corrente 

 Picadora 

 Agitador mecânico 

 Kitasato 

 Trompa de vácuo 

 Ampola de decantação 
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 Evaporador rotativo 

 Papel de filtro Whatman n.º1 

 

Preparação da amostra 

A preparação da amostra é efectuada de acordo com AOAC, 1990. No caso de produtos 

inteiros frescos, os peixes são lavados, descabeçados, e eviscerados, de seguida são 

homogeneizados em triturador. 

 

Técnica 

Extração 

Pesar 100 g de pasta devidamente homogeneizada adicionar 300 ml de uma mistura 

arrefecida de metanol/clorofórmio (2:1), agitar durante dois minutos, acrescentar 40 ml de 

uma solução saturada de cloreto de sódio arrefecida e continuar a agitação mais um minuto. 

Juntar 100 ml de clorofórmio e agitar cerca de trinta segundos e, finalmente adicionar 100 ml 

de água e agitar mais trinta segundos.  

Filtrar por papel Whatman n.º1 para um kitasato usando um funil Buchner. Agitar bem e 

colocar a mistura bem homogeneizada numa ampola de decantação para separar as duas 

fases. Após a separação das fases, recolher a fase inferior para um balão de colo 

esmerilado, filtrar por papel de filtro Whatman n.º1 com sulfato de sódio anidro para eliminar 

alguma água existente e proceder á evaporação do clorofórmio em evaporador rotativo. 

Após evaporação, o óleo é solubilizado num volume conhecido de clorofórmio e 

armazenado em congelado. As operações de extracção da gordura devem ser efectuadas 

sempre dentro da hotte e com luvas. 

 

2.2.2 Determinação do Perfil de Ácidos Gordos  

O perfil de ácidos gordos foi determinado de acordo com o método descrito por Lepage e 

Roy (1986) modificado por Cohen et al. (1988) e no procedimento técnico em uso na 

Unidade U-VPPA do INRB, I.P/L.IPIMAR. 
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Este método consiste na transesterificação dos ácidos gordos dos fosfolípidos, em ésteres 

metílicos de ácidos gordos (FAME) através de catálise ácida. 

 

Reagentes e soluções 

Todos os reagentes possuíam grau analítico para cromatografia e foi utilizada água ultra 

pura (sistema Milli-Q Plus Millipore).  

 n-heptano > 99,3% (m/m) (Merck) 

 Cloreto de acetilo para síntese > 98% (m/m) (Merck) 

 Metanol 99,8% (m/m) (Merck) 

 Solução de padrão interno (21:0) 

 Solução metanólica de cloreto de acetilo a 5% (m/v) 

 Sulfato de sódio anidro 99,9% (m/m) (Panreac) 

 Padrões de ácidos gordos PUFA-1 e PUFA-3 

 

Equipamentos e utensílios  

 Material de uso corrente no laboratório 

 Tubos de vidro com rosca 

 Balança de precisão de 0,001g (Mettler Toledo, AG 204)  

 Moinho granulador de laboratório (Retsch, GM 200) 

 Liofilizador (Edwards, Modulyo Freeze-Dryer) 

 Frascos para injecção (Vial) 

 Vortex (Heidolph, ReAX) 

 Centrifugas (Sigma, 2K 15) 

 Banho termostatizado (Reacti, Therm III) 

 Cromatografo de fase gasosa (Varian, CP-3800) equipado com um amostrador 

automático e um detector de ionização de chama. Na separação utilizou-se hélio 

como gás de arraste e uma coluna capilar de sílica da Supelco (USA) Omegawax 

(0,25 mm d.i x 30 m x 0,25 μm). 
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Preparação da amostra 

As amostras de salmão para análise foram descongeladas à temperatura ambiente e 

homogeneizadas. Em seguida, uma fracção da amostra homogeneizada foi a liofilizar 

durante 24 horas (a uma temperatura de -45ºC e a uma pressão de aproximadamente 10-1 

atm). As amostras liofilizadas foram armazenadas, devidamente identif icadas (espécie, 

número), a -20ºC até posterior análise. 

 

Preparação da solução metanólica de Cloreto de Acetilo a 5% (1:19) 

Por se tratar de uma reacção exotérmica, esta mistura foi feita em hotte, numa tina com 

gelo. Adicionou-se primeiro o metanol e depois o cloreto de acetilo, gota a gota, junto das 

paredes do copo, agitando sempre. 

 

Técnica  

Extração 

A amostra liofilizada foi moída e pesou-se 300 mg para tubos de vidro de rosca de 15 ml de 

capacidade. Adicionou-se 50 μl de uma solução de padrão interno (21:0) com a 

concentração de 10 mg / ml. Juntou-se 5 ml da solução metanólica de Cloreto de Acetilo a 

5%. Agitou-se os tubos no vortex durante 30s e colocaram-se num banho-maria a 80ºC por 

uma hora. Após o banho, deixou-se arrefecer à temperatura ambiente e juntou-se 1 ml de 

água milli-Q e 2 ml de n-heptano e novamente foi a agitar durante 30s no vortex. De 

seguida, foi a centrifugar durante 5 minutos a 2000g. 

Recolheu-se a fase orgânica, onde se encontram os ésteres metílicos, para o vial filtrando 

por uma coluna de algodão e sulfato de sódio anidro. Quando necessário concentrar, 

evapora-se todo o solvente do vial com o auxílio de um evaporador de amostras (em 

corrente de azoto) e adiciona-se 200 μl de n-heptano, transferindo depois para um vial com 

insert.  
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 Análise cromatográfica 

A análise dos ésteres metílicos dos ácidos gordos foi efectuada pela injecção de 2 μl num 

cromatógrafo de fase gasosa, Varian CP-3800 com FID. A separação foi efectuada numa 

coluna capilar de sílica fundida OMEGAWAX (0,25 mm d.i x 30 m x 0,25 μm), utilizando 

hélio como gás de arraste. O método tem uma duração de 40 minutos por cada injecção. 

Durante o tempo da análise a coluna foi aquecida a 180ºC durante 5 minutos. 

Seguidamente, a temperatura foi aumentada 4ºC / min durante 25 minutos, até atingir os 

220ºC. A temperatura da coluna permaneceu constante até ao final da análise.  

 

Resultados 

Os cromatógrafos obtidos fornecem a percentagem de cada ácido gordo presente na 

amostra e a identificação dos tempos de retenção dos ácidos gordos, por comparação com 

padrões já previamente identificados que se encontram numa peak table do software da 

Varian.  

No caso dos ácidos gordos minoritários, não disponíveis em padrões, recorreu-se ao cálculo 

do ECL (equivalent chain lenght). A quantificação mássica das amostras é feita por 

comparação com a área de um padrão interno também injectado. O cálculo da quantidade 

de ácido gordo obtido é feito através da seguinte formula: 

 

Acido gordo = área ácido gordo x massa padrão interno (mg) x 100 

                      mg / 100 mg            área padrão interno x massa amostra (g) 

 

O resultado foi dado pela média aritmética de, pelo menos, duas determinações e 

apresenta-se arredondado ás centésimas, expresso em percentagem ou em mg / 100 mg de 

parte edível. Quando os resultados são expressos em mg / 100 mg de parte edível recorre-

se a um factor correctivo que é calculado de acordo com a fórmula referida por Weihrauch et 

al. (1977).  

Factor correctivo (F) = 0,933 –     0,143 

                                                                                          Teor gordura (%) 
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Após o cálculo deste factor correctivo o seu valor foi usado na seguinte formula: 

AG x F x G x 100 

Sendo: 

AG – ácido gordo em %; 

F – factor correctivo; 

G – massa de gordura, expressa em g / g parte edível. 

 

2.2.3 Determinação de classes de lípidos por TLC (Thin Layer 

Chromatography) 

Os diferentes constituintes dos lípidos podem separar-se nas fracções polar e apolar. A sua 

identificação foi feita por cromatografia em camada fina (TLC), de acordo com o 

procedimento técnico em uso na Unidade U-VPPA do INRB, I.P/L.IPIMAR. 

Esta técnica analítica consiste na identificação de componentes presentes na amostra por 

comparação com padrões.  

 

Reagentes e soluções 

Todos os reagentes possuíam grau analítico para cromatografia e foi utilizada água ultra 

pura (sistema Milli-Q Plus Millipore).  

 n-Hexano > 99,9% (m/m) (Merck) 

 Éter dietílico > 99,7% (m/m) (Merck) 

 Ácido fórmico 98 – 100% (m/m) (Merck) 

 Ácido fosfomolíbdico hidratado 10% em etanol (Merck) 

 Padrões de ácidos gordos (TAG, FFA, MAG, CH, PC) 
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Equipamentos e utensílios 

 Material de uso corrente no laboratório 

 Placas de sílica gel F-254 com 0,25 mm de espessura 20x20 cm 

 Câmara de eluição 

 Papel de filtro Whatman nº1 

 Estufa  

 Exsicador 

 

Preparação da amostra 

Para a obtenção dos lípidos de pescado recorre-se ao método utilizado para a extracção da 

gordura (Bligh & Dyer, 1959). 

 

Preparação da mistura de saturação/eluição 

Proporções da mistura (hexano: éter dietílico: ácido fórmico) 

 80:20:2 (de acordo com o procedimento técnico em uso) 

 

Optimização da mistura (hexano: éter dietílico: ácido fórmico) 

1. 75:25:2 

2. 85:15:2 

3. 50:50:2 

4. 65:35:1 

 

Técnica 

Eluição 

Activar as placas na estufa a cerca de 110ºC durante aproximadamente uma hora, 

seguidamente, deixar arrefecer em exsicador à temperatura ambiente. 

Diluir os lípidos em clorofórmio a uma concentração de 5 mg / ml e desta mistura fazer 

aplicações de 10 μl. Após a aplicação colocar as placas na tina, previamente saturada com 
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a mistura hexano/éter dietílico/ácido fórmico para a separação dos constituintes da fracção 

apolar, de acordo com o procedimento descrito por Luís (1989) e sujeito a algumas 

modificações. 

Após eluição, retirar as placas da tina, deixar evaporar o solvente e aplicar com um spray 

uma solução de ácido fosfomolíbdico a 10% em etanol. Deixar secar, colocar as placas na 

estufa durante cerca de uma hora a aproximadamente 120ºC para visualizar os constituintes 

das respectivas fracções. 

 

Análise cromatográfica 

A identificação dos constituintes faz-se por comparação com os tempos de retenção de 

padrões da Sigma analisados nas mesmas condições das amostras. 

 

2.2.4 Determinação de classes de lípidos por TLC Preparativa 

Os diferentes constituintes dos lípidos podem separar-se nas fracções polar e apolar. A sua 

identificação foi feita por cromatografia em camada preparativa, de acordo com o 

procedimento técnico em uso na Unidade U-VPPA do INRB, I.P/L.IPIMAR. 

Esta técnica analítica consiste na identificação de componentes presentes na amostra por 

comparação com padrões.  

 

Reagentes e soluções 

Todos os reagentes possuíam grau analítico para cromatografia e foi utilizada água ultra 

pura (sistema Milli-Q Plus Millipore).  

 n-Hexano > 99,9% (m/m) (Merck) 

 Éter dietílico > 99,7% (m/m) (Merck) 

 Ácido fórmico 98 – 100% (m/m) (Merck) 

 Solução de 0,2% de 2’, 7’-diclorofluoresceína em isopropanol (Merck) 

 Mistura de Cloreto de acetilo: Metanol (1:19) 
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 Padrões de ácidos gordos (TAG, FFA, MAG) 

 

Equipamentos e utensílios 

 Material de uso corrente no laboratório 

 Placas de sílica gel F-254 com 2 mm de espessura 20x20 cm com indicador de 

fluorescência para revelação por luz ultravioleta  

 Câmara de eluição 

 Papel de filtro Whatman nº1 

 Estufa 

 Exsicador  

 Câmara de luz UV 

 

Preparação da amostra 

Foi utilizada a fracção bioacessível de salmão, obtida no ensaio de bioacessibilidade 

(Digestão in vitro). 

 

Técnica 

Eluição 

Activar as placas na estufa a cerca de 110ºC durante aproximadamente uma hora, 

seguidamente, deixar arrefecer em exsicador à temperatura ambiente. 

Diluir os lípidos em clorofórmio a uma concentração de 50 mg / ml e desta mistura fazer 

aplicações de 25 μl. Após a aplicação da amostra, secar a placa na hotte durante cerca de 5 

min e colocar a placa na tina cromatográfica previamente saturada com a mistura 

hexano/éter dietílico/ácido fórmico. 

Após eluição retirar a placa da tina, deixar evaporar o solvente e polvilhar a placa com uma 

solução de 0,2% de 2’, 7’-diclorofluoresceína em isopropanol. 
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Visualizar a placa no UV e assinalar as manchas com lápis. A identificação dos constituintes 

faz-se por comparação com os padrões da Sigma analisados nas mesmas condições da 

amostra. 

 

Extracção 

Remover as manchas obtidas na TLC para tubos de ensaio. Adicionar a cada tubo 10 ml da 

mistura Cloreto de acetilo: Metanol (1:19) para evitar que a solução ”empape”. Agitar no 

vortex e centrifugar para separar o solvente que contém os FAME das partículas de sílica 

gel. Transferir o sobrenadante para outro tubo e fazer uma lavagem com 2 ml de n-hexano. 

Por fim, recolher a fase orgânica para o vial filtrando por uma coluna de algodão e sulfato de 

sódio anidro. 

 

Análise cromatográfica 

A análise dos ésteres metílicos dos ácidos gordos foi efectuada pela injecção de 2 μl num 

cromatógrafo de fase gasosa, Varian CP-3800 com FID.  

 

2.2.5 Ensaio de Bioacessibilidade – Optimização do modelo de digestão 

in vitro 

A bioacessibilidade de compostos pode ser influenciada por diversos factores, como tal foi 

necessário experimentar/testar as condições fisiológicas características de cada 

compartimento da digestão.  

As seguintes questões foram abordadas:   

A. Tempo de permanência  

a. Tempo de incubação do compartimento gástrico 

b. Tempo de incubação do compartimento intestinal 

B. Concentração das enzimas 

a. Suco gástrico 

b. Suco intestinal 
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C. pH 

a. pH no compartimento intestinal 

D. Quantidade de amostra 

a. 3 g 

b. 1,5 g 

As mesmas variações nas condições experimentais, tanto no compartimento gástrico como 

no intestinal, foram examinadas ao nível da bioacessibilidade de mercúrio. Uma vez que no 

laboratório decorria, em paralelo, o estudo da bioacessibilidade de mercúrio, utilizou-se este 

como “guia”. 

As condições foram testadas no mercúrio, pois o ensaio já ia mais avançado e implicava 

menos gastos e perdas de tempo. No entanto, o mercúrio é mais complicado de se tornar 

bioacessivel, uma vez que é mais difícil de hidrolisar e pode sofrer muitas perdas ao longo 

do processo. Como deu resultado, as condições testadas foram aplicadas no ensaio de 

bioacessibilidade de lípidos. 

 

A. Tempo de permanência  

O tempo de permanência dos alimentos encontra-se muito dependente do conteúdo calórico 

dos alimentos. O estômago é esvaziado em, aproximadamente, 2 horas após a ingestão de 

pequenas quantidades de alimentos. No intestino delgado, quanto maior o teor de gordura 

maior a produção de sucos intestinais que vão degradar os diversos compostos. Levando 

também, aproximadamente, 2 horas a que estes sejam absorvidos. 

Deste modo, o tempo de incubação nos compartimentos, foi examinado entre 2 e 3 horas. 

 

B. Concentração das enzimas 

Quanto maior o teor de gordura a que entra no duodeno, mais a vesícula biliar contrai e 

maior é a concentração (inicial) de bílis no intestino proximal. Além disso, a concentração de 

bílis é maior no duodeno em comparação com o jejuno, no entanto a absorção ocorre 

principalmente no jejuno. 
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Portanto, duas concentrações biliares foram testadas para a bioacessibilidade de 

compostos. 

 

C. pH 

No duodeno o pH (≈ 5,5) é menor que o pH no jejuno e no íleo, ≈ 6,5 e 7, respectivamente. 

A absorção de compostos pode ocorrer ao longo do intestino. Em geral, ocorre menos no 

duodeno devido ao seu curto comprimento e consequentemente, curto tempo de trânsito. 

Assumiu-se o pH normal de 6,5 ± 0,5 para a absorção de compostos. O pâncreas secreta 

bicarbonato para neutralizar o quantidade de ácido que entra no intestino delgado. Desta 

forma, para aumentar o pH do quimo foi adicionado NaHCO3. 

Portanto, foi testado um pH mais elevado, 7,5 ± 0,5 para ser mais representativo do pH no 

jejuno e íleo.  

 

D. Quantidade de amostra 

Para que um composto se dissolva no trato gastrointestinal, este depende do volume de 

líquidos disponíveis. 

Dado as proporções elaboradas, foi testada uma quantidade padrão, 3 g de salmão, e 

metade desta 1,5 g. 

 

Reagentes e soluções 

Todos os reagentes possuíam grau analítico para cromatografia e foi utilizada água ultra 

pura (sistema Milli-Q Plus Millipore). Todos os reagentes químicos utilizados no trabalho são 

pro analysis. 

 Soluções inorgânicas: KCl (89,6 g/l), KSCN (20 g/l), NaH2PO4 (88,8 g/l), NaSO4 (57 

g/l), NaCl (175,3 g/l), NaHCO3 (84,7 g/l), CaCl2.2H2O (22,2 g/l), NH4Cl (30,6 g/l), 

KH2PO4 (8 g/l), MgCl2 (5 g/l), HCl 37% (g/g). 

 Soluções orgânicas: Ureia (25 g/l), ácido glicurónico (2g/l), glucose (65 g/l), 

hidrocloreto de glucosamina (33 g/l). 
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 Sucos digestivos (enzimas): α-amilase, Ácido úrico, Mucina, BSA (Bovine Serum 

Albumin), Pepsina, Pancreatina, Lipase, Bílis, Tripsina, α-quimiotripsina. 

 

Equipamentos e utensílios 

 Material de uso corrente no laboratório 

 Banho-maria 

 Estufa 

 Agitador Rotativo 

 Balança de precisão 

 Medidor de pH e temperatura 

 Placa de aquecimento 

 

Preparação da amostra 

A preparação da amostra é efectuada de acordo com AOAC, 1990. No caso de produtos 

inteiros frescos, os peixes são lavados, descabeçados, e eviscerados, de seguida são 

homogeneizados em triturador. 

 

Preparação das soluções digestivas  

A preparação das soluções digestivas foi adaptada de Oomen et al. (2005) e de Versantvoor 

et al. (2004), em proporções tendo em conta 3 g de amostra (Tabela 6). 

 

Técnica 

Digestão 

O método utilizado foi adaptado de Oomen et al. (2005) e de Versantvoor et al. (2004). 

Pesou-se a amostra para os tubos de ensaio/centrifuga, adicionou-se a saliva e foi a agitar 

no vortex durante 30s. De seguida, juntou-se o suco gástrico e foi novamente a agitar. 

Procedeu-se ao acerto do pH do quimo (2-3) seguindo depois para a estufa durante 15 min, 

de forma a garantir a incubação da matriz a 37ºC. Posteriormente, foi para a estufa para a 1ª 

digestão, durante 2h. 
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No fim da 1ª digestão, colocou-se os tubos em gelo, para parar a actividade enzimática, e 

adicionou-se os sucos intestinais. Juntou-se o suco duodenal e a bílis. Procedeu-se ao 

acerto do pH do quilo (6,5 ± 0,5) e foi para a estufa durante 15 min a 37ºC. Posteriormente, 

foi para a estufa para a 2ª digestão durante 2h.  

 

Após a 2ª digestão, deixou-se arrefecer os tubos a temperatura ambiente e pesaram-se. 

Posteriormente, foram a centrifugar durante 15 min a 2750 g. Procedeu-se a separação do 

sobrenadante (bioacessível) do pellet (não digerido) e pesou-se o pellet.  

 

Tabela 6 – Preparação das soluções digestivas do ensaio de Bioacessibilidade: modelo de 

digestão in vitro 

 Saliva Gastrico Duodenal Biliar 

50 ml 100 ml 100 ml 50 ml 

Sol. inorgânicas ml ml ml ml 

KCl (89,6 g/l) 1 1,84 1,26 0,42 

KSCN (20 g/l) 1    

NaH2PO4 (88,8 g/l) 1 0,6   

NaSO4 (57 g/l) 1    

NaCl (175,3 g/l) 0,17 3,14 8 3 

NaHCO3 (84,7 g/l) 2  8 6,83 

CaCl2.2H2O (22,2 g/l)  3,6 1,8 1 

NH4Cl (30,6 g/l)  2   

KH2PO4 (8 g/l)   2  

MgCl2 (5 g/l)   2  

HCl 37% (g/g)  1,3 36 μl 15 μl 

Sol. orgânicas     

Ureia (25 g/l) 0,8 0,68 0,8 1 

ácido glucorónico (2g/l)  2   

glucose (65 g/l)  2   

Hidrocloreto de glucosamina (33 g/l)  2   

Sucos digestivos (enzimas) mg g g g 

α-amilase 29    

Acido úrico 1,5    

mucina 2,5 0,6   

BSA  0,2 0,2 0,18 

Pepsina  0,66   

Pancretina   1,8  

lipase   0,3  

bílis    3 

tripsina   0,032  

α-quimotripsina   0,348  

pH final 6,8 ± 0,2 1,3 ± 0,02 8,1 ± 0,2 8,2 ± 0,2 
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Esquema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 – Ensaio de Bioacessibilidade: Fluxograma do modelo de digestão in vitro 
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