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Resumo
A análise de isótopos estáveis tornou-se uma técnica poderosa, revelando práticas 
mais sofisticadas no controle de qualidade e na detecção de adulteração de gêneros 
alimentícios. O sistema composto de cromatógrafo a gás, com espectrômetro 
de massas de razão isotópica e interface de combustão (GC-C-IRMS), combina a 
potencialidade de separação de um cromatógrafo a gás com um espectrômetro de 
massas especializado, capaz de coletar as contribuições iônicas de diferentes razões 
isotópicas de um único elemento. As frações aromáticas e as razões isotópicas 
do carbono de alimentos foram investigadas hifenando a microextração em fase 
sólida por headspace (HS-SPME) ao GC-MS e posteriormente ao GC-C-IRMS, com 
o intuito de reduzir o tempo de análise e de obter amostras prontas para injeção 
no GC. A presente pesquisa visa demonstrar a aplicabilidade da técnica HS-SPME 
acoplada ao GC-C-IRMS e cromatografia gasosa enantioseletiva (Es-GC), para a 
determinação do controle de qualidade e a rastreabilidade geográfica de matrizes 
alimentares complexas, tais como licores cítricos, morango e produtos contendo 
aroma de morango. O uso do Es-GC permitiu confirmar os resultados obtidos a 
partir de análises precedentes feitas com o GC-C-IRMS, porém a primeira técnica 
empregada possui a vantagem de, além dos compostos quirais, conseguir analisar 
uma vasta gama de compostos não quirais. Pode-se afirmar, portanto, que tratam-
se de técnicas complementares. Em síntese, a importância desta pesquisa destaca 
a possibilidade de garantir o controle de qualidade dos alimentos usando técnicas 
analíticas mais diretas e imediatas.

Palavras-chave: GC-C-IRMS, Es-GC, HS-SPME, isótopos de carbono, licores cítricos, 
morango, alimentos aromatizados sabor morango.
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1. Introdução
A segurança dos alimentos é uma das prioridades 

máximas de um mercado globalizado. A rastreabilidade 
dos alimentos precisa ser assegurada desde a exploração 
agrícola até a mesa do consumidor. Tal segurança não 
significa uniformidade e de um modo geral os Estados 
procuram promover a diversidade aliada à qualidade, 
protegendo os gêneros alimentícios tradicionais e 
os produtos provenientes de regiões específicas, 
garantindo que os consumidores os possam distinguir 
das imitações. De grande relevância é a atual severa 
atividade de regulamentação de produtos alimentares. 
Esta nova sensibilidade dos consumidores presume o 
uso de padrões qualitativos e da rastreabilidade dos 
alimentos, capazes de reconstruir desde a origem do 
alimento em questão, cada uma das principais etapas 
da cadeia produtiva do mesmo, de forma direta (From 
Farm to Fork), ou indireta (From Fork to Farm). Existe 
na Europa uma imensa riqueza e variedade de produtos 
alimentares. Mas quando um produto adquire uma 
reputação que ultrapassa fronteiras, é possível que tenha 
que se defrontar no mercado com produtos copiados 
que usurpam o seu nome. Esta concorrência desleal 
não só desencoraja os produtores como também induz 
o consumidor a erro. Por essa razão a Comunidade 
Européia criou o Regulamento (CE) N° 2081/92,[1] 

onde definiu sistemas de proteção e de valorização dos 

gêneros alimentícios do tipo Denominação de Origem 

Protegida (DOP), Indicação Geográfica Protegida (IGP) 

e Especialidade Tradicional Garantida (ETG).

O problema de detecção de adulteração em 

alimentos é um enorme desafio para a indústria. Visto 

que produtos fraudulentos possuem sofisticadas 

formulações de imitações, as metodologias atuais de 

detecção, tornaram-se obsoletas. Procurando superar 

este problema a análise de razão isotópica pode ser 

uma alternativa relevante para o reconhecimento da 

autenticidade dos alimentos. 

Os isótopos são átomos de um mesmo elemento 

químico que apresentam o mesmo número de elétrons, 

de um mesmo número de prótons e diferentes números 

de nêutrons em seu núcleo, ou seja, apresentam 

propriedades químicas iguais e físicas diferentes[2]. 

Isótopos estáveis são aqueles que não emitem radiação. 

Os elementos carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio 

e enxofre apresentam interesse biológico e ocorrem 

naturalmente[3]. Os isótopos mais leves (1H, 12C, 14N, 16O, 
32S) em geral, são mais abundantes que os mais pesados 

(2H, 13C, 15N, 17O, 18O, 33S, 34S, 36S).
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A Espectrometria de Massas de Razão Isotópica 
do Carbono (GC-C-IRMS) permite determinar a 
razão isotópica do carbono. Os principais passos 
numa análise GC-C-IRMS consistem em: i) adquirir 
a melhor separação através da coluna capilar do GC, 
ii) converter cada componente separado em CO

2
 através 

da chama de combustão, iii) coletar o CO
2
 ionizado 

no espectrômetro de massas e comparar os valores 
13C/12C com aqueles relativos ao padrão de trabalho. No 
estudo da variabilidade isotópica natural dos elementos, 
utiliza-se a terminologia “delta per mil” (δ‰), na qual 
a razão isotópica da amostra é comparada com a razão 
isotópica de um padrão internacional (VPDB, no caso 
do carbono). O Pee Dee Belemnite (PDB) consiste 
num carbonato de cálcio marinho de uma belemnite do 
Cretácio, Belemnitella americana, da formação Pee Dee, 
na Carolina do Sul. Em 1959, Craig[4] determinou as 
razões isotópicas de CO

2
 para o PDB, 13C/12C= 11237,2 x 

10-6 e 18O/16O= 2079 x 10-6[5,6]. Como este padrão de 
referência internacional se esgotou, foi substituído pelo 
Vienna-PDB (padrão secundário), para a determinação 
da razão isotópica 13C/12C (Pee Dee Belemnite). Por 
razões práticas, é mais conveniente adotar um padrão de 
trabalho no laboratório, calibrando segundo este padrão 
de valor certificado, o VPDB. 

As plantas do ciclo fotossintético C
3 

(citros, 
morango, etc.), durante a fotossíntese, absorvem o 
CO

2 
por meio dos estômatos da folha pelo processo de 

difusão, que é transferido até as células do mesófilo 
(cloroplasto). Nessas células ocorre o processo de síntese 
orgânica, onde a reação química entre o CO

2
 com um 

composto de cinco carbonos (ribulose 1,5 difosfato) é 
catalizada pela enzima RuBP-carboxilase, formando 
duas moléculas de três carbonos (ácido 3-fosfoglicerato), 
que serão convertidas em açúcar. Os vegetais com ciclo 
fotossintético C

4
 (cana-de-açúcar, milho, gramíneas 

tropicais, etc.) possuem dois tipos de cloroplastos: o do 
mesófilo e o da bainha. Funcionalmente a produção de 
carboidratos não ocorre nas células do mesófilo, onde 
é fixado na forma de HCO–

3
.  Esse composto reage 

com o fosfoenol-piruvato (PEP), reação esta catalizada 

pela enzima PEP-carboxilase, formando oxalacetato, 

que por sua vez é reduzido a um composto de quatro 

carbonos (malato ou aspartato). Estes compostos são 

transportados para as células da bainha, e nessas células 

são descarboxilados para formar o CO
2
 e piruvato. O CO

2
 

concentrado por esse processo entra para o ciclo de síntese 

orgânica idêntico ao ciclo das plantas C
3

[7]. Ao longo do 

processo de produção de carboidratos, o carbono do CO
2
 

sofre um fracionamento isotópico, ocorrendo diminuição 

da concentração de 12C[8]. A metodologia que utiliza a 

razão isotópica do carbono (13C/12C) é extremamente 

útil na quantificação de carbono de diferentes espécies 

botânicas, quando a composição do alimento ou bebida 

baseia-se na mistura de compostos produzidas a partir de 

plantas de diferentes ciclos fotossintéticos.

Com o objetivo de determinar parâmetros 

úteis capazes de definir a autenticidade e genuinidade 

de licores cítricos e de alimentos aromatizados, os 

componentes aromáticos da fração volátil de diferentes 

matrizes alimentares foram investigados, através HS-

SPME hifenada a cromatografia gasosa de espetrometria 

de massas (GC-MS), ao cromatógrafo a gás acoplado 

ao espectrômetro de massas de razão isotópica (GC-C-

IRMS) e ao cromatógrafo a gás enantioseletivo (Es-GC). 

Quando necessário as análises foram realizadas 

com padrão interno para avaliar somente o fracionamento 

isotópico que ocorre durante os ciclos metabólicos 

secundários das plantas. A distribuição quiral foi 

determinada para testar os resultados adquiridos através 

da avaliação das razões isotópicas. Tais resultados 

conferiram em ambas as técnicas, demonstrando a 

complementaridade entre elas.

2. Parte Experimental

2.1. Amostras e Preparação de amostras

As amostras dos licores analisados são as que 

seguem abaixo.
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•	 Licores de extrato de óleo essencial de casca 

de limão (limoncello), artesanal L1-L3; 

preparados por infusão da casca de citros 

biológica em etanol, água e açúcar, comercial 

LC1-LC5. 

•	 Licores de extrato de óleo essencial de casca 

de bergamota (bergamino), comercial BC1-

BC4. 

As amostras comerciais foram adquiridas em um 

mercado local. 

As amostras foram diluídas na proporção de 1:1 

em água saturada contendo NaCl e os voláteis foram 

extraídos de um frasco para SPME de 10 mL preenchido 

até a metade, hermetizado com septo de silicone/PTFE. 

As amostras dos alimentos aromatizados são as 

que seguem abaixo.

•	 Morangos orgânicos “in natura” e comeciais 

provenientes da região da Sicília, na Itália. 

•	 Iogurtes aromatizados (sabor morango) sem 

nenhuma polpa.

•	 Sorvetes aromatizados (sabor morango). 

Todas as amostras foram homogeneizadas e 

misturadas com água contendo NaCl e os compostos 

voláteis foram extraídos de um frasco para SPME de 

10 mL, preenchido até a metade e hermetizado com um 

septo de silicone /PTFE. 

2.2. Condições HS-SPME
Para licores cítricos a fibra escolhida foi a PDMS, 

polidimetilsiloxano (Sigma-Aldrich/Supelco, Milão, 

Itália) 100 µm de espessura; tempo de extração de 

10 segundos (para compostos voláteis mais abundantes) 

e de 20 minutos (para compostos voláteis menos 

abundantes); agitação com imã magnético: 2000 rpm; 

temperatura de extração em banho termostático de 

aproximadamente 30 °C; tempo de dessorção no injetor 

do GC de 1 min a 250 °C.

Para morangos e alimentos aromatizados a 
fibra escolhida foi a DVB/Car/PDMS, divinilbenzene-
carboxen-polidimetilsiloxano (Sigma-Aldrich/Supelco) 
50/30 µm de espessura; tempo de pré-condicionamento 
de 15 minutos; tempo de extração de 60 minutos; 
agitação com imã magnético de 2000 rpm; temperatura 
de extração em banho termostático de aproximadamente 
50 °C; tempo de dessorção no injetor do GC de 1 minuto 
a 250 °C.

3. Instrumentação

3.1. Análises GC-MS
As análises de cromatografia gasosa acoplada ao 

espectrômetro de massas, foram realizadas empregando 
o sistema Shimadzu QP2010 GC-MS (Shimadzu Corps, 
Japão).

Para os licores cítricos a coluna capilar empregada 
foi a SLB-5 ms (30 m x 0,25 mm, 0,25 µm), para o 
morango e alimentos aromatizados foi utilizada a coluna 
capilar DB-5 (30 m x 0,25 mm, 0,25 µm). A temperatura 
no GC foi programada de 40 °C até 125 °C com rampa 
de 3 °C/min, de 250 °C com rampa de 5 °C/min e de 
330 °C com rampa de 10 °C/min por 2 minutos para os 
licores cítricos. Enquanto para o morango e alimentos 
aromatizados o programa de temperatura no GC foi de 
50 °C até 190 °C com rampa de 3 °C/min, e em seguida 
de 280 °C com rampa de 10 °C/min por 2 minutos. O 
gás de arraste utilizado foi o He, com velocidade linear 
de 32,4 cm/s e a temperatura no injetor split/splitless 
foi de 250 °C, para todas as amostras. As condições do 
espectrômetro de massas foram as seguintes: temperatura 
na fonte de íons de 200 °C, temperatura da interface de 
250 °C e intervalo de massas de íons adquiridos de 40 a 
400 m/z com um tempo de varredura de 0,25 s e voltagem 
do detector de 0,94 kV. 

Os dados foram adquiridos em triplicata pelo 
software GCMSSolution (Shimadzu Corps, Japão), 
equipado com a biblioteca FFNSC 2 – Flavour and 
Fragance Natural and Synthetic Compounds (Shimadzu 
Corps, Japão) com o uso de índice de retenção linear 
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(LRI). Os LRIs foram calculados injetando séries 
homólogas de alcanos (C7-C30) sob condições 
cromatográficas idênticas.

3.2. Es-GC 
O sistema consiste de um cromatógrafo a 

gás GC2010. A coluna utilizada foi uma Megadex 
DETTBS-β (dietil-tert-butil-silil-β-ciclodextrin) com 
25 m x 0,25 mm x 0,25 µm (Mega, Legnano, Itália). As 
condições de temperatura foram de 50 °C até 200 °C com 
rampa de 2,0 °C/min permanecendo nesta temperatura 
por 5 minutos. A temperatura no injetor split/splitless foi 
de 220 °C, com uma razão do divisor de fluxo (split) de 
1:100 para os licores, e no modo splitless para o morango 
e os alimentos aromatizados. O gás de arraste foi o He 
com uma pressão de entrada de 96,6 kPa e com uma 
velocidade linear de 35,0 cm/s 

O detector FID com temperatura de 220 °C foi 
alimentado pelos seguintes gases: H

2
 a 40 mL/min; ar a 

400 mL/min; gás auxiliar N
2
 a 40 mL/min. A velocidade 

de aquisição foi de 80 mseg.

Os dados foram adquiridos pelo software 
GCSsolution (Shimadzu Corps, Japão).

3.3. GC-C-IRMS 
O instrumento GC-C-IRMS, conforme repre-

sentado no esquema da Figura 1, é constituido por um 
Trace GC Ultra equipado com um amostrador automático 
TriPlus, hifenado com uma interface de combustão 
GC/CIII e com um espectrômetro de massas de razão 
isotópica Delta V Advantage (Thermo Fisher Scientific, 
Milão, Itália).

No Trace GC foi utilizada a coluna capilar SLB-
5 ms (30 m x 0,25 mm x 0,25µm) tanto para avaliar os 
licores quanto para avaliar o morango e os alimentos 
aromatizados (Sigma-Aldrich/Supelco, Milão, Itália).

Os programas de temperatura para cada matriz 
estudada foram os seguintes: 40 °C até 125 °C com 
rampa de 3 °C/min, e em seguida aquecimento até 300 °C 

com rampa de 10 °C/min, mantida por 2 minutos, para 

os licores. De 50 °C até 190 °C com rampa de 3 °C/min, 

e em seguida aquecimento até 280 °C com rampa de 

10 °C/min, mantida por 2 minutos, para os morangos e 

alimentos aromatizados. O injetor split/ splitles estava 

em modo splitless com temperatura de 250 °C, gás de 

arraste He e uma vazão de coluna de 2,0 mL/min. A 

velocidade linear foi de 32,4 cm/s e pressão de entrada 

de 101 kPa.

A interface GC/CIII possui reator de oxidação 

(Cu/Ni/Pt) a 980 °C; reator de redução a 640 °C; 

He: 1 bar; O
2
: 0,8 bar; CO

2
: 0,5 bar.

As condições no IRMS foram as seguintes: 

voltage eletrônica de 123,99 eV; corrente eletrônica de 

1,5 mA; 3 coletores Faraday em m/z 44,45 e 46; pico 

central pré e pós atraso 15 s no coletor 3.

Pulsos de referência de CO
2 
para os licores: 60-

80 s, 100-120 s, 140-160 s, 180-200 s; split: aberto; tipo 

de avaliação: CO2_SSH, tempo de referência: 155,9 s 

δ13C/δ12C -60,300 ‰, tempo de integração 0,2 s. 

Os pulsos de referência de CO
2 

para o morango 

e alimentos aromatizados foram de: 2860-2880 s, 

2900-2920 s, 2940-2960 s, 2980-3000 s; split: aberto; tipo 

de avaliação: CO2_SSH, tempo de referência: 2952,5 s 

δ13C/δ12C -60,174‰, tempo de integração 0,2 s. 

A aquisição de dados foi feita em triplicata através 

do software Isodat 2.5 (Thermo Fisher Scientific).

O padrão de trabalho CO
2 

foi calibrado através 

da injeção de uma mistura de alcanos de razão isotópica 

de referência, reconhecida e certificada, compreendendo 

de C
16 

à C
30 

(Indiana University, Bloomington, U.S.A.), 

por sua vez calibrado com relação ao padrão VPDB, 

conforme a Equação (1):

δ 13

13 12 13 12

2
13 12

1000
C

C C C C

C CVPDB
amostra CO

amostr

=
( ) − ( ) ×

( )
/ /

/
aa

        (1)
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4. Resultados
Os dados apresentados abaixo tanto para os 

licores cítrico quanto para o morango e alimentos 
aromatizados, foram previamente reportados em 
trabalhos científicos[9,10].

As plantas produzem uma larga e diversa ordem 
de componentes orgânicos divididos em metabólitos 
primários e secundários. Os metabólitos primários 
possuem função estrutural, plástica e de armazenamento 
de energia. Os metabólitos secundários, produtos 
secundários ou produtos naturais, aparentemente não 
possuem relação com crescimento e desenvolvimento 
da planta. No entanto, ao contrário do que se pensava, 
os metabólitos secundários têm funções ecológicas 
nas plantas, protegendo-nas contra herbívoros e 
patógenos, servindo como atrativos (aroma, cor, sabor) 
para polinizadores e funcionando como agentes de 
competição entre plantas, e de simbiose entre plantas e 
microorganismos[11].

Os metabólitos secundários nas plantas podem 
ser divididos em três grupos distintos quimicamente: 
terpenos, compostos fenólicos e componentes contendo 

Figura 1. Esquema simplificado de um sistema de cromatografia em fase gasosa acoplada à espectrometria de massas de razões isotópicas com 
interface de combustão (GC-C-IRMS) com uso da técnica HS-SPME.

nitrogênio, que constituem o que os químicos chamam 
de “produtos naturais”.

Nos licores cítricos, os compostos metabólicos 
secundários, hidrocarbonetos mono e sesquiterpênicos e 
derivados oxigenados, foram extraídos por HS-SPME e 
caracterizados por GC-MS. 

Para analisar a genuinidade destes licores, foram 
conduzidas análises mediante o sistema GC-C-IRMS, 
selecionando como marcadores aqueles que melhor os 
representavam em termos de abundância, de aroma e 
ainda que apresentavam uma resolução cromatográfica 
apropriada. 

Os valores δ13C
VPDB

 obtidos a partir destes 
marcadores foram confrontados com aqueles obtidos 
do óleo essencial da casca de citros naturais italianos 
macerados a frio, presentes na literatura [12-15].

Os valores δ13C
VPDB

 são conseqüência do 
fracionamento ocorrido durante o ciclo biogenético 
primário da planta. A introdução de um padrão interno 
(pi) é necessário para comparar a razão isotópica 



Determinação da razão isotópica do carbono em alimentos por GC-C-IRMS Buglia AG et al.

Scientia Chromatographica 2014; 6(3):155-165 161

determinada nas amostras com aquelas determinadas 

na construção da faixa de autenticidade, isto elimina 

fatores ambientais ou climáticos relacionados com 

o ciclo biogenético primário, tais como a fixação de 

CO
2
, a origem geográfica das plantas, e eventualmente 

a diferenciação dos ciclos fotossintéticos das plantas: 

Calvin (C
3
), Hatch Slack (C

4
) ou CAM (CAM). Os 

valores obtidos com o uso do padrão interno referem-se 

assim, somente ao fracionamento do carbono ocorrido 

durante a biossíntese dos metabólitos secundários nas 

células das plantas através dos ciclos Eritrose-4-fosfato 

((MEP) e do ácido mevalônico (MVA) [16]. 

Dentre os voláteis analisados, o mirceno foi 

escolhido como padrão interno para todos os licores 

cítricos. Na Figura 2 A-D, verifica-se os valores 

isotópicos do carbono tanto para licores artesanais 

quanto para licores comerciais com e sem padrão interno 
(pi

mirceno
). As análises no GC-C-IRMS, apresentaram 

valores compatíveis com a literatura para as amostras 
artesanais (L1-L3), com pequeno desvio na amostra 
L3, solucionado após adição do pi

mirceno
, o que reflete 

a genuinidade dos licores artesanais, como é possível 
observar nas Figuras 2 A-B. Para as amostras comerciais 
no GC-C-IRMS, averigou-se que praticamente todas 
apresentaram inconformidades, com exceção da LC2 
(dados não reportados). Utilizando o pi

mirceno
 (Figura 2 C) 

minimizou-se as diferenças das amostras comerciais com 
relação à faixa de autenticidade obtida a partir de óleos 
de limão autênticos, salientando que apenas LC4 reentra 
completamente nesta faixa. As amostras de bergamota, 
apresentaram-se pelo menos para um dos compostos 
fora da faixa de autenticidade (BC1-BC4), mesmo após 
a utilização do padrão interno (Figura 2 D).

Figura 2. A-D: Tendência de dados do GC-C-IRMS, em comparação com a correspondente faixa de autenticidade calculada para óleos da casca de 
citros maceradas a frio.
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Análises quirais, cujos resultados podem ser 
verificados na Tabela 1, confirmaram aqueles obtidos 
pelo IRMS para as amostras LC2 e LC4, com exceção 
para as amostras LC1 e LC3 que apresentaram diferenças 
não significas. Além disto, as análises efetuadas 
mediante GC-MS evidenciaram que na amostra LC4 
demonstrou ter um baixo nível da fração terpênica, 

evidenciando uma divengência com a legislação 
vigente. A adição de óleo essencial deterpenado, 
representa procedimento freqüentemente adotado pela 
indústria, que procura evitar tanto o efeito chamado de 
“colarinho”, produzido por terpenos sob refrigeração, 
quanto o sabor desagradável do produto armazenado, 
devido à oxidação terpênica.

Tabela 1. Distribuição enantiomérica determinada a partir das amostras de licores cítricos; (a) e (b): dados da literatura obtidos a partir de extratos 
de óleos da casca de citros genuíno macerada.

Licores de limão Licores de bergamota

Componentes 
quirais voláteis

LC1 LC2 LC3 LC4 L1
artesanal

L2
artesanal

L3
artesanal

(a) BC1 BC2 BC3 BC4 (b)

R-(+)-α-Pineno 20,97 26,59 34,09 26,89 26,01 35,71 25,07 25,5 -38,0 - 26,00 - 27,84 26,0 -38,4

S-(-)-α-Pineno 79,03 73,41 65,91 73,11 73,99 64,29 74,93 74,5 -62,0 - 74,00 - 72,16 74,0 -61,6

R-(+)-β-Pineno 5,74 5,87 8,76 6,82 5,44 5,59 6,17 4,2 - 7,0 9,74 8,79 14,73 9,29 6,8 -10,3

S-(-)-β-Pineno 94,26 94,13 91,24 93,18 94,56 94,41 93,83 95,8 -93,0 90,26 91,21 85,27 90,71 93,2 -89,7

R-(+)-Sabineno 16,90 17,01 15,09 14,61 14,70 15,11 16,27 12,4-15,5 17,20 16,11 - - 13,7 -19,8

S-(-)-Sabineno 8,10 82,99 84,91 85,39 5,30 84,89 83,73 87,6 -84,5 82,80 83,89 - - 86,3 -80,2

S-(-)-Limoneno 1,72 1,43 1,25 1,84 1,46 1,24 1,60 1,0 - 2,6 1,86 2,14 3,01 1,69 1,2 - < 3,0

R-(+)-Limoneno 98,28 98,57 98,75 98,16 98,54 98,76 98,40 99,0 -97,4 98,14 97,86 96,99 98,31 98,8 - > 97,0

R-(-)-Linalol 60,90 - - 61,13 74,73 53,42 71,66 49,5 -74,5 89,32 71,17 99,64 68,91 99,0 -100

S-(+)-Linalol 39,10 - - 38,87 25,27 46,58 28,34 50,5 -25,5 10,68 28,83 0,36 31,09 1,0 – 0,0

(-)-Acetato de 
linalilo

- - - - - - - - 97,91 78,18 94,48 72,55 99,0 -100,0

(+)-Acetato de 
linalilo

- - - - - - - - 2,09 21,82 5,52 27,45 1,0-0,0

a: Ref [13]; b: Ref [12].

As razões enantioméricas determinadas nos 
licores de bergamota (BC1-BC4) coincidem com as 
razões isotópicas. Mais detalhadamente, na amostra BC1 
a distribuição enantiomérica e o valor de δ13C do linalol 
ficaram fora da faixa adotada como genuína de óleos da 
casca da bergamota para ambas as técnicas. Resultados 
equivalentes foram obtidos para as amostras BC2 e BC4 
com desviações das razões isotópicas do carbono e das 
distribuições enantioméricas para vários compostos. Na 
amostra BC3, a distribuição enantiomérica assim como 
a razão isotópica do linalol não condiz com os valores 
dos óleos genuínos de bergamota, além disto o acetato 

de linalilo não está presente. Isto indica uma provável 
mistura destes licores com aromas artificiais para 
incrementar a produção ou mesmo reproduzir o aroma 
característico da bergamota. O que é confirmado pela 
ausência ou baixo nível dos hidrocarbonetos mono e 
sesquiterpenos, detectados nestas amostras pelo GC-MS.

De um modo geral, as análises feitas com o 
Es-GC confirmaram os resultados obtidos pelo GC-C-
IRMS, demonstrando tratar-se de um método confiável.

Com relação aos alimentos aromatizados sabor 
morango, análises qualitativas preliminares utilizando a 
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Tabela 2. Valores de δ13C
VPDB

 (‰) dos compostos voláteis do aroma 
de morango e seus respectivos coeficientes de variação.

Compostos
(GC-MS)

Morango orgânico
(GC-C-IRMS) CV%

butirato de metila -31,75 - -29.26 4,18

butirato de etila -32,60 - -31,26 2,66

hex-(2E)-enal -28,80 - -27,33 2,90

hexanoato de metila -28,23 - -27,56 1,22

butanoato de butila -33,01 - -31,84 2,56

hexanoato de etila -31,190 - -29,96 1,59

acetato de hexila -31,55 - -30,08 2,68

linalol -28,77 - -27,97 1,42

butanotato de hexila -32,89 - -30,33 3,52

Isovalerato de octila -31,87 - -31,52 0,79

γ-decalactona -29,70 - -28,20 2,60

hexanoato de octila -31,72 - -29,85 3,14

Figura 3. A: Valores de δ13C
VPDB

 (‰) de alimentos comerciais aromatizados sabor morango em confronto com a faixa de autenticidade. B: Valores de 
δ13C

butanoato de metila
 (‰) de alimentos comerciais aromatizados sabor morango em confronto com a faixa de autenticidade, utilizando o padrão interno. 

C: Razão isotópica do carbono para sorvete aromatizado com utilização de pi δ13C
 acetato de hexila

, apresenta valores fora da faixa de autenticidade.

técnica HS-SPME hifenada ao GC-MS, foram conduzidas 
com o intuito de escolher a fibra mais apropriada, 

baseando-se na seletividade e no alcance da extração. 
Sucessivamente, foram extraídos os componentes voláteis 
do morango orgânico italiano “in natura” para construir 
as faixas de autenticidade a partir dos valores isotópicos 
do carbono, utilizando-se o mesmo método de extração 
acoplado à técnica GC-C-IRMS. Compararam-se estes 
valores com amostras de alimentos aromatizados para 
descobrir se estes continham aroma natural ou sintético 
de morango. Os componentes estudados foram: vários 
ésteres alifáticos, linalol, γ-decalactona. Os principais 
compostos encontrados estão descritos na Tabela 2, com 
seus respectivos coeficientes de variação (CV%). 

As Figuras 3 A-C, remetem as análises realizadas 
no GC-C-IRMS para todas as amostras, sem e com pi.

Morangos comerciais “in natura” (Figuras 3 A-B), 
aparecem muito similares às faixas de autenticidade 
apresentadas para morangos orgânicos tanto sem quanto 
com o pi, o que ressalta que as condições de cultivo ou a 
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Tabela 3. Distribuição enantioseletiva do γ-decalactona e do linalol para amostras de morango e de alimentos aromatizados sabor morango.

Compostos quirais Morango orgânico Iogurte 1 Iogurte 2 Sorvete a b

(R)-γ-decalactona 89,45 - 91,74 65,89 47,31 49,50 - 94,0 – 100,0

(S)-γ- decalactona 8,26-10,55 34,11 52,69 50,50 - 0,0 - 6,0 

(R)-(-)-linalol 0,92 - 3,00 n.d. n.d. 59,75 0,9 - 2,9 -

(S)-(+)-linalol 97,00 - 99,08 n.d. n.d. 40,25 97,1 - 99,1 -

a Ref [17]; b Ref [18]; n.d.: não detectado.

origem geográfica dos morangos comerciais e orgânicos 
são similares. Para alimentos aromatizados sabor 
morango os valores indicam grandes discrepâncias, 
como pode ser observado na Figura 3 C que toma como 
exemplo o sorvete de morango.

Na Tabela 3 a avaliação da qualidade do aroma 
da fruta e das amostras de alimentos aromatizados foram 
adicionalmente investigadas por HS-SPME-Es-GC, 
determinando a distribuição enatiomérica do linalol e da 
γ-decalactona[17]. Os resultados foram comparados com 
dados da literatura. 

Dos dois componentes quirais que determinam o 
aroma do morango, somente γ-decalactona é amplamente 
utilizada em aromatizantes artificiais, o que pode ser 
observado na Tabela 3. O resultado induz a acreditar 
que os alimentos aromatizados sabor morango sejam 
produzidos a partir de aromas sintéticos pois a distribuição 
rancêmica de ambos os pares enantioméricos no sorvete, 

bem como da γ-decalactona em iogurtes possuem 
valores muito divergentes com relação àqueles obtidos 
com morangos orgânicos “in natura” demonstrando 
complementaridade entre as técnicas utilizadas (GC-C-
IRMS e Es-GC).

5. Considerações finais
As técnicas GC-C-IRMS, Es-GC e GC-MS 

acopladas com o método de extração HS-SPME podem 
ser consideradas ferramentas úteis e rápidas para a 
investigação de controle de qualidade das matrizes 
complexas estudadas.
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