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RESUMO  
 

As análises de aminoácidos têm sido procuradas afim de confirmar a veracidade dos dados trazidos 
por fabricantes de produtos nutricionais como também para avaliar a quantidade das proteínas em variados 
tipos de alimentos. A procura por técnicas mais barateadas, rapidas e satisfatórias têm se mostrado de grande 
interesse. As técnicas mais utilizadas são a cromatrografia líquida por fluorescência e a cromatrografia líquida 
acoplada a espectômetria de massa triploquadrupolar. Entretando, o uso de técnicas inovadoras que 
demandem de menos tempo de preparo de amostra e análise podem ser consideradas. Assim sendo, o 
presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia para a determinação de aminoácidos 
hidrolisados, utilizando injeção direta em um espectômetro de massas com fonte de ionização por 
electrospray. Para isso será desenvolvido um método qualitativo e quantitativo para a determinação de 
aminoácidos para a aplicação em amostras hidrolisadas (animais e vegetais) formulações comerciais de 
aminoácidos. Para confirmar de forma válida a metodologia, parâmetros como linearidade, precisão 
intermediária, limite de detecção e quantificação e exatidão serão avaliados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Aminoácidos; Electrospray; Triploquadrupolar.  
 

1 INTRODUÇÃO  
 

A Espectometria de Massas, Mass Spectrometry (MS), em sua centenária história 
tem desenvolvido um importante papel em diversas disciplinas científicas. Descoberta por 
volta do século XIX. Atualmente a técnica analítica é utilizada nas áreas da saúde como 
medicina e farmácia, mas também está presente na biologia, química, física, geologia e 
muitos outros ramos das ciências (DASS, 2007). Consiste em medir a massa de compostos 
individuais e átomos convertendo-os em íons carregados. Além disso é possível deduzir a 
estrutura de uma molécula analisando os fragmentos gerados pela mesma, e assim, 
conseguir informações quantitativas sobre um analito. O método de ionização mais utilizado 
na espectômetria de massas é a ionização por eletrospray do inglês Eletrospray Ionization 
(ESI) (DASS, 2007). A Espectômetria de Massas é muito utilizada na área da química 
orgânica; onde, analisa e codifica compostos bioativos nos seres humanos como as 
proteínas. 

Todas as proteínas têm algo em comum na sua forma estrutural, todas são 
compostas por polímeros lineares de aminoácidos. Estas unidades básicas são 
responsáveis por constituir proteínas singulares tridimensionais, fazendo com que estas 
possam desempenhar funções biológicas específicas. Apesar de serem descritos mais de 
300 aminoácidos, somente 20 são constituintes de proteínas em mamíferos (HARVEY, 
2012). As moléculas destes blocos constituintes são formadas por um grupo funcional 



 

XI EPCC 
Anais Eletrônico 

29 e 30 de outubro de 2019 

amina (NH2) e um grupo terminal (COOH) e um grupo R’ que os distingue dos demais 
aminoácidos. (HARVEY, 2012). 

Essas estruturas podem ser desprotonados em valores básicos de pH(ânion) e 
protonadas em valores ácidos de pH (cátion), e seus grupos laterais implementam equilíbrio 
ácido-base adicional aos dois pré-existentes a partir dos grupos carboxilico e amina (VOET, 
2016). Por conta disso, estas moléculas são comumente analisadas por cromatrografia 
líquida de alta eficiência (CLAE) utilizando detectores de fluorescência (ONOZATO, 2018), 
arranjo de diodos (DUA, 2018) e CLAE acoplada ao espectometro de massas 
triploquadrupolar com ionização por electrospray (ESI/MS) (SAKAMOTO, 2018). 

Com isso, o presente trabalho tem como objetivo preparar hidrolisados (vegetal e 
animal) e desenvolver uma metodologia quantitativa e qualitativa que seja rápida e eficaz 
utilizando a espectometria de massas com ionização por electrospray. O não uso da CLAE 
se justifica para que o método desenvolvido tenha uma maior frequencia analítica e 
apresente menor custo. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS  

 
2.1 PRODUTOS QUÍMICOS 

 
Todos os aminoácidos serão adquiridos pela Sigma-Aldrich e armazenados a -20°C. 

As solução deverão ser preparadas em soluções equimolares. Metanol e Etanol (grau 
HPLC) da Vetec - Sigma-Aldrich (duque de Caxias, RJ). O ácido trifluoroacético e 18-coroa-
6 será adquirido da Merck (Darmstadt, Alemanha). A água será purificada utilizando um 
sistema de purificação de água Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EUA). Todos os outros 
produtos químicos de grau analítico serão utilizados sem purificação adicional. 

 
2.2 CONDIÇÕES DE ANALISES E INSTRUMENTAÇÃO 

 

A análise de aminoácidos será realizada através da injeção direta no modo de íon 
positivo. O sistema utilizado será o Waters Quattro PREMIER XE (triplo quadrupolo MS) 
com ionização electrospray. Os parâmetros otimizados previamente demosntram ser 
possível a  análise, utilizando voltagem no capilar, 2,00 a 3,5 kV; tensão do cone, 10–20 V; 
temperatura da fonte, 110°C; temperatura de dessolvatação, 250-350 ° C; vazão de gás de 
dessolvatação, 400 L h−1; gás do cone, 0,0 L h−1; e faixa de varredura, de m/z 50 a 500. 
Esses parâmetros poderão ainda ser otimizados em experimentos preliminares para obter 
a maior abundância dos íons protonados direcionados. O N2 foi utilizado como gás de 
secagem e gás nebulizador. Todas as amostras serão analisadas no modo positivo usando 
ácido fórmico como um modificador orgânico.  

 

2.3 VALIDAÇÃO DA METODOLOGIA 

  
A metodologia passara por análise de parâmetros de validação para garatir que o 

método forneça resultados que sejam exatos, precisos, reprodutíveis sobre uma faixa 
específica de análise. Ou seja, garantir que as análises de rotina reproduzam valores 
consistentes ao valor de referência. Para isso, análises de especificidade e seletividade, 
linearidade, precisão intermediária, limites de detecção e quantificação e exatidão serão 
avaliados. 
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2.3.1 Especificidade e seletividade  
 

A especificidade e a seletividade do método serão testadas através da análise de 
amostras reais fortificadas e não fortificadas de aminoácidos com possíveis interferências 
(FAO, 1997). 

 
2.3.2 Linearidade e Precisão Intermediária 

 
A linearidade será testada em sete níveis de concentrações dos padrões de 

aminoácidos. Estes serão utilizados para construção de curvas de calibração que deverão 
ser construídas usando a área de sinal de analitos versus concentrações nominais na 
solução da matriz. A análise de regressão de mínimos quadrados deverá ser aplicada para 
determinar a equação da curva de calibração para cada um dos aminoácidos. A equação 
que descreve a curva de calibração será y = A (x) + B, onde y é a área do pico da solução 
padrão e x é a concentração da solução padrão de aminoácido. O valor do coeficiente de 
determinação (R2) superior a 0,98 será aceitável (PARK et al., 2007). 

Neste estudo será avaliada a precisão intermediária como repetibilidade intra-dia, 
para três concentrações: baixa, média e alta de aminoácidos (PARK et al., 2007). 
 
2.3.3 Limite de quantificação e limite de determinação 

 
O limite de quantificação (LOQ) e o limite de determinação (LOD) serão definidos 

como a concentração mínima de analito adicionadas nas amostras que podem ser 
quantificadas e determinadas com precisão e exatidão nas condições experimentais 
indicadas como a concentração que dá relação sinal/ruído de 10: 1 e 3: 1, respectivamente 
(PARK et al., 2007). 

 
2.3.4 Exatidão 

 
As amostras serão preparadas em três concentrações (baixa, media e alta1) de cada 

um dos aminoácidos e as análises serão realizadas como descrito. Serão analisadas três 
repetições individuais. Para cada amostra devem ser calculados a média, desvio padrão, 
RSD e recuperação percentual (ANVISA, 2017). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   
Como análise preliminar, quatro aminoácidos foram analisados pela técnica de 

espectometria de massas com ionização por electrospray, foram eles: arginina, leucina, 
cisteína e ácido glutâmico (RIBEIRO, 2019). 

Portanto, a partir do estudo preliminar, espera-se com o trabalho consumado o 
desenvolvimento de uma metodologia satisfatoriamente rápida e eficaz para quantificação 
e qualificação de uma gama maior de aminoácidos para qualidade de alimentos e 
comparação da qualidade de proteína obtida em diferentes tipos de matrizes.  

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 
Tem-se como destino final do trabalho, a obtenção de metodologia para analise de 

aminoácidos hidrolisados, utilizando espectometria de massas com ionização por 
electrospray, que auxilie no processo de quantificação e qualificação destas estruturas, afim 
de prever as proteínas presentes nos alimentos através dos aminoácidos que as compoem, 
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fazendo com que assim uma previsão nutricional possa ser realizada e a qualidade 
suplementar acertiva. 
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