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Resumo
Visando minimizar os problemas relacionados à deficiência de ingestão de vitaminas 
da classe dos folatos, a farinha de trigo tem sido enriquecida com ácido fólico (vitamina 
B9). Assim, é de grande importância o estabelecimento de métodos analíticos para 
o controle de qualidade deste alimento. No presente trabalho foi desenvolvido e 
validado um método rápido empregando a cromatografia líquida de alta eficiência 
com detecção por arranjo de diodos (HPLC-DAD) para a determinação de ácido fólico 
em farinha de trigo. O ácido fólico foi extraído da matriz com soluções aquosas de 
hidróxido de potássio e de tetraborato de sódio ajustado em pH 8,5. Uma etapa 
de limpeza do extrato da amostra empregando extração em fase sólida, utilizando 
sorvente trocador aniônico forte (SAX), foi utilizada. HPLC utilizando coluna C8 e 
como fase móvel uma mistura água:acetonitrila em pH 2,8, no modo gradiente,  foi 
utilizado para a separação do analito, com detecção em 285 nm. O método proposto 
mostrou-se eficiente, com boa exatidão (recuperação entre 96 e 99%) e precisão (RSD 
<3,8%). Os limites de detecção e quantificação do método foram de 0,3 e 0,9 mg kg-1, 
respectivamente. A análise de amostras reais indicou que a maioria apresenta nível de 
ácido fólico abaixo da concentração exigida pela legislação brasileira.
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Abstract
In order to minimize problems related to deficient intake of the folate class of 
vitamins wheat flour has been enriched with folic acid (vitamin B9). Thus, it is of 
great importance the establishment of analytical methods for the quality control of 
this food. In this work a fast method using high-performance liquid chromatography 
with diode array detection (HPLC-DAD) was developed and validated for the 
determination of folic acid in wheat flour. Folic acid was extracted from the matrix 
with aqueous solutions of potassium hydroxide and of sodium tetraborate adjusted 
at pH 8.5. A clean-up step using solid phase extraction with a strong anion exchanger 
(SAX) as sorbent was used. HPLC using C8 column and a mobile phase consisting 
of water:acetonitrile at pH  2.8, in the gradient mode, was used for separation of 
the analyte that was detected at 285 nm. The proposed method was efficient, with 
good accuracy (recovery between 96 and 99%) and precision (RSD <3.8%). The 
method limits of detection and quantification were 0.3 and 0.9 mg kg-1, respectively. 
The analysis of real samples indicated that most have folic acid level below the 
concentration required by the Brazilian legislation.
Keywords: folic acid, vitamin B9, wheat flour, HPLC.
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1. Introdução
A vitamina B9, mais conhecida como ácido fólico 

(Figura 1), é um dos principais compostos investigados 
nas pesquisas relacionadas à saúde humana e animal. 
A vitamina B9 e os derivados ocorrem na natureza e 
são necessários no importante processo bioquímico tal 
como o metabolismo de aminoácidos, sínteses de ácidos 
nucleicos e divisão celular. Esta vitamina é essencial 
para o rápido crescimento celular, como a produção 
de sangue, especialmente durante a gravidez[1]. Devido 
às descobertas sobre suas propriedades vitamínicas 
indispensáveis para o desenvolvimento natural, correto 
e saudável do feto no ventre da mãe, e do benefício na 
prevenção de diversas doenças, como câncer de intestino 
e hepático[2], dentre outros benefícios, muitos países 
adotaram medidas profiláticas através do enriquecimento 
de alimentos com ácido fólico[3,4].

Assim como os Estados Unidos, o Brasil também 
adota o enriquecimento de cereais com vitaminas, 
sendo obrigatória a adição de ácido fólico na farinha 
de trigo na concentração mínima de 150 µg por 100 g 
(1,5 µg g-1). Entretanto, pode-se afirmar que não há um 
amplo controle analítico da quantidade de ácido fólico 
nas farinhas de trigo enriquecidas, ficando evidente a 
necessidade de métodos rápidos e eficientes para estas 
análises[5-8].

A maioria dos ensaios desenvolvidos para 
a determinação de ácido fólico em alimentos é 
microbiológico, seguido pelos ensaios com rádio-
marcadores. Entretanto, tais métodos apresentam em sua 
grande maioria características como baixa confiabilidade, 
precisão e sensibilidade, lentidão na análise e exatidão 

questionável[9]. Na tentativa de superar esses pontos 
negativos, a cromatografia líquida de alta eficiência 
(HPLC) tem sido empregada com frequência na 
determinação de ácido fólico em diversas matrizes[10-12]. 
Nas análises por HPLC, mesmo com todas as vantagens 
apresentadas pela técnica, a resolução do sistema 
cromatográfico é influenciada pelas características do 
extrato. Extratos mais limpos e concentrações mais altas 
dos compostos de interesse promovem, respectivamente, 
o aumento da vida útil da coluna e facilitam a identificação 
e quantificação do ácido fólico em alimentos[13-14]. Outra 
vantagem que a técnica HPLC apresenta é o baixo 
custo das análises, principalmente quando empregada a 
detecção espectrofotométrica ou detecção por arranjo de 
diodos (DAD)[15].

Considerando a necessidade de reduzir o custo e 
o tempo demandado nas análises de rotina, bem como 
a importância de se determinar os níveis de ácido 
fólico adicionado em farinhas, este trabalho objetivou 
o desenvolvimento de um método simples e eficiente 
para a determinação de ácido fólico em farinha de trigo 
enriquecida empregando extração com solvente, limpeza 
do extrato por extração em fase sólida (SPE) e análise 
por HPLC-DAD.

2. Experimental

2.1. Materiais, reagentes e solventes
O ácido fólico com 99% de pureza (Sigma-

Aldrich, EUA) foi utilizado para preparo da solução 
estoque 1000 mg L-1 em solução aquosa de KOH 
0,1 mol L-1. O composto é mais solúvel em meio alcalino 
e mais estável em meio neutro ou alcalino[16]. Os demais 
reagentes utilizados foram: acetato de sódio p.a., fosfato 
de potássio dibásico p.a., hidróxido de potássio p.a., 
ácido tricloroacético p.a. e ácido fosfórico p.a. (J.T. 
Baker, México), tetraborato de sódio p.a. (Merck, 
Alemanha), acetonitrila grau HPLC (J.T. Baker, EUA) e 
água purificada em sistema Milli-Q (Millipore®, EUA).

Foram utilizados também tubos de polipropileno 
(PP), com tampas rosqueadas, 50 mL (Sarstedt, Figura 1. Estrutura química do ácido fólico.



Método rápido para a determinação de ácido fólico em farinha de trigo Prado GC; Matos FS; Zanella R

Scientia Chromatographica 2017; 9(1):55-61 57

Alemanha), cartuchos SPE Strata SAX (55 µm, 70 Å) de 
500 mg/3 mL (Phenomenex, EUA), sorventes Bondesil 
C18 e Bondesil PSA (amina primária secundária), 
ambos 40 µm, da Agilent Technologies (EUA) e filtros 
de seringa com membrana de nylon 13 mm e 0,2 µm 
(Agilent Technologies, EUA).

2.2. Instrumentação
Para as análises cromatográficas foi utilizado 

um sistema HPLC-DAD (Varian, EUA), com bomba 
ternária 9010, detector ProStar 325 DAD, injetor manual 
e software Star 4.5. Uma coluna analítica de fase reversa 
Eclipse XDB-C8 (4,6 x 150 mm, 5 µm) da Agilent 
Technologies (EUA) foi utilizada para separação com 
fase móvel composta por: (A) água (pH 2,8), acidificada 
com ácido fosfórico, e (B) acetonitrila. Foi utilizado 
gradiente, mantendo 12% B até 6 min, aumentando B 
para atingir 50% em 7 min, mantendo por 0,5 min.

2.3. Preparo de amostra
Uma amostra de farinha de trigo não enriquecida 

com ácido fólico foi utilizada como branco para o 
estabelecimento e validação do método. 

2.3.1. Avaliação de diferentes procedimentos de 
extração
Com base nos trabalhos de Alaburda et al.[14], Boen 

et al.[5] e Kolberg et al.[17], os seguintes procedimentos 
de extrações foram testados utilizando 1 g de farinha de 
trigo não enriquecida com ácido fólico e fortificada no 
nível 1,8 mg kg-1. A amostra foi pesada em tubo de PP 
de 50 mL, com tampa rosqueada e foram efetuados os 
seguintes testes:

Teste A: extração com 5 mL de acetonitrila com 
agitação do tubo em vortex por 2 min. Adicionou-se 5 mL 
de solução aquosa de hidróxido de potássio 0,1 mol L-1 
ao tubo, que foi novamente agitado por 2 min em vortex. 
Após, o tubo foi centrifugado a 7500 rpm por 5 min;

Teste B: repetiu-se o procedimento do teste A 
utilizando-se 5 mL de solução aquosa de tetraborato 

de sódio 0,04 mol L-1 ao invés de solução aquosa de 
hidróxido de potássio;

Teste C: repetiu-se a extração com a solução 
aquosa de hidróxido de potássio e adicionou-se na 
sequência 5 mL de solução aquosa de tetraborato de 
sódio 0,04 mol L-1. Agitou-se por 2 min em vortex e 
centrifugou-se a 7500 rpm por 5 min;

2.3.2. Avaliação de diferentes sorventes para a 
limpeza do extrato
Baseado no método para determinação de resíduos 

de pesticidas em farinha de trigo proposto por Kolberg 
et al.[17] foi avaliada a eficiência de 250 mg de C18 para 
limpeza de 2 mL de extrato no modo SPE dispersivo 
(d-SPE)[18]. Avaliou-se também o emprego do sorvente 
PSA utilizando-se 50 mg deste para 2 mL de extrato.

Avaliou-se também o procedimento descrito 
por Alaburda et al.[14] utilizando-se cartuchos SPE com 
500 mg de sorvente SAX para a limpeza do extrato. 
Foram percolados 8 mL de extrato e seguiu-se a eluição 
do ácido fólico com 5 mL de solução tampão de acetato 
de sódio 0,1 mol L-1 (pH 4,5).

2.3.3. Procedimento de preparo de amostra 
otimizado
Para a extração de 1 g de amostra, 5 mL de 

solução aquosa de hidróxido de potássio 0,1 mol L-1 
foram adicionados às amostras e os tubos agitados em 
vortex por 2 min. Em seguida, 5 mL de solução aquosa 
de tetraborato de sódio 0,04 mol L-1, com pH ajustado em 
8,5, foram adicionados e agitou-se em vortex por 2 min. 
As amostras foram centrifugadas a 7500 rpm por 5 min 
e 8 mL de extrato foram percolados em cartuchos SPE 
contendo o sorvente SAX previamente condicionados 
com 5 mL de metanol e 5 mL de água purificada. Após 
a percolação do extrato, 2 mL de água purificada foram 
passadas para limpeza do cartucho. Para a eluição do 
ácido fólico foram utilizados 5 mL de solução tampão 
de acetato de sódio 0,1 mol L-1, com pH 4,5 ajustado 
com ácido tricloroacético. A solução final foi filtrada em 
membrana 0,2 µm e analisada por HPLC-DAD.
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2.4. Validação do método
A obtenção da curva analítica do ácido fólico 

foi efetuada empregando soluções analíticas nas 
concentrações 0,15, 0,2, 0,3, 0,4 e 0,5 mg L-1. Cada 
solução analítica foi injetada 6 vezes e avaliou-se a 
linearidade. Para a determinação dos limites de detecção 
(LOD) e de quantificação (LOQ), foram injetadas 
soluções padrão de ácido fólico na concentração de 
0,2 mg L-1 e mediu-se a altura do ruído próximo ao tempo 
de retenção do composto. Em seguida, determinou-se 
a concentração que correspondeu a 3 e 10 vezes essa 
altura, sendo que estas correspondem aos valores de 
LOD e LOQ, respectivamente.

Para a avaliação da exatidão (em termos de 
recuperação) e precisão (em termos de RSD dos ensaios 
de repetitividade e precisão intermediária) do método, 
o procedimento de fortificação foi realizado 6 vezes 
(n= 6) para cada nível de fortificação avaliado: 1,2, 1,8 e 
2,4 mg kg-1 para a repetitividade (mesmo dia e operador) 
e 1,8 mg kg-1 para a precisão intermediária (dias e 
operadores diferentes). A fim de se obter os valores dos 
níveis de fortificação mencionados, porções de 1 g de 
amostra branco de farinha de trigo foram pesadas em 
tubos de polipropileno de 50 mL com tampas rosqueadas, 
e fortificadas com uma solução analítica de ácido fólico 
100 mg L-1. 

2.5. Aplicação do método
Visando avaliar a performance do método 

proposto, este foi aplicado em amostras de farinha de 
trigo de marcas diferentes adquiridas em mercados da 
região de Santa Maria – RS, Brasil.

3. Resultados e Discussão

3.1. Estabelecimento do método proposto
Nos testes com as diferentes soluções extratoras, 

os melhores resultados foram obtidos com o procedimento 
C, empregando em sequência as soluções aquosas de 
KOH 0,1 mol L-1 e de tetraborato de sódio 0,04 mol L-1 
(pH 8,5). Além de apresentar a melhor recuperação de 

ácido fólico, também extraiu menos componentes da 
matriz quando comparado com acetonitrila. 

Os resultados de recuperação obtidos com 
os diferentes procedimentos de limpeza do extrato 
estão apresentados na Figura 2. Os testes com d-SPE 
empregando C18 apresentaram recuperações de ácido 
fólico inferiores a 40%, demonstrando uma possível 
interação e retenção de ácido fólico por parte do C18. 
Com PSA as recuperações foram ainda mais baixas 
(< 20%). A utilização de SPE com sorvente SAX se 
mostrou a mais viável das alternativas para limpeza 
do extrato, apresentando excelentes resultados de 
recuperação e um extrato bastante limpo. A avaliação da 
capacidade de percolação pelo cartucho SPE indicou que 
8 mL de extrato percola adequadamente pelo cartucho e 
foi então escolhida.

3.2. Validação do método
Na etapa de validação, a curva analítica obtida 

com a média das áreas das soluções analíticas forneceu 
a seguinte equação da reta y= 84,607x – 6,434, com 
coeficiente de determinação (r2) igual a 0,9923 para o 
intervalo linear de 0,15 a 0,5 mg L-1. Considerando os 
resultados obtidos pode-se concluir que o modelo linear 
é adequado, já que o r2 é >0,99[19], e a faixa linear obtida 
por HPLC-DAD é satisfatória para a finalidade proposta.

Os valores para LOD e LOQ foram 0,05 e 
0,15 mg L-1, respectivamente, para o instrumento, 
correspondendo a 0,3 e 0,9 mg kg-1 para o método. Os 
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Figura 2. Valores de recuperação de ácido fólico empregando 
diferentes procedimentos na etapa de limpeza do extrato.
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valores são considerados satisfatórios, pois permitem 
determinar concentrações abaixo do limite mínimo 
estabelecido pela ANVISA (1,5 mg kg-1).

A Tabela 1 apresenta os resultados exatidão, 
em termos de recuperação, e precisão, em termos de 
repetitividade e precisão intermediária do ensaio de 
recuperação obtidos para a amostra fortificada.

A recuperação depende da amostra, do 
procedimento de extração e da concentração do analito. 
Neste trabalho, adotou-se a recomendação para validação 
de métodos analíticos para o qual as recuperações na 
faixa de mg kg-1 devem estar entre 80 e 110%. Todos 
os valores de recuperação obtidos estão dentro desse 
intervalo e, portanto, o método é adequado para aplicação 
em rotina. Todos os resultados de precisão obtidos estão 
dentro do limite sugerido pelo INMETRO[19].

A Figura 3 apresenta os cromatogramas obtidos 
por HPLC-DAD (A) de uma solução analítica na 
concentração de 0,29 mg L-1 de ácido fólico adicionada 
ao extrato “branco”, (B) da fortificação da matriz no nível 
de 1,8 mg kg-1 e (C) para o extrato “branco” de farinha 
de trigo, utilizada para avaliar a precisão intermediária 
do método. 

3.3. Aplicação do método proposto em amostras 
reais

Após a validação do método, foram analisadas 
5 amostras de farinha de trigo enriquecidas com ácido 
fólico de diferentes marcas, adquiridas no comércio de 
Santa Maria - RS, Brasil. Das cinco marcas analisadas, 
apenas uma apresentou nível de ácido fólico (2,0 mg kg-1) 
acima do mínimo indicado pela legislação brasileira 
(150 µg por 100 g de farinha de trigo ou seja 1,5 mg kg-1). 
Outra marca apresentou concentração de ácido fólico 
abaixo do LOQ do método e nas demais amostras não 
foi detectada a presença de ácido fólico. Estes resultados 
estão de acordo com os obtidos empregando-se o método 
proposto por Alaburda et al.[14] para as mesmas amostras.

4. Conclusão
Os resultados confirmam que o método proposto 

é rápido e eficiente para a determinação de ácido fólico 
adicionado em farinha de trigo. O fato de ser um método 
simples, com menos etapas que métodos anteriores, 
proporciona redução no tempo total da análise e do custo 
de análise por utilizar pequenas quantidades de solventes 
e reagentes. A extração da amostra com solução aquosa 
de hidróxido de potássio e de tetraborato de sódio foi 

Tabela 1. Recuperação, RSD e RSD do método.

Nível de fortificação
(mg kg-1)

Repetitividade

Recuperação (%) RSD (%)

1,2 96,7 3,8

1,8 97,8 2,8

2,4 99,2 1,3

Precisão Intermediária

Recuperação (%) RSD
 
(%)

1,8 98,4 1,8

Figura 3. Cromatogramas obtidos por HPLC-DAD: (A) solução 
analítica 0,29 mg L-1 de ácido fólico no extrato “branco” da matriz, (B) 
fortificação da matriz no nível de 1,8 mg kg-1 e (C) extrato “branco” 
de farinha de trigo.
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bastante eficaz, visto os altos níveis de recuperação do 
ácido fólico obtidos. A eficiência da etapa de limpeza 
do extrato da amostra através da SPE com sorvente SAX 
permitiu a quantificação adequada do ácido fólico nas 
amostras. Os limites de detecção e de quantificação 
foram adequados para o controle da qualidade das 
farinhas de trigo adicionadas de ácido fólico.

O resultado das análises de amostras reais 
demonstra o quão importante é o monitoramento 

e controle das vitaminas adicionadas a alimentos 
destinados ao consumo humano, visto que somente uma 
das marcas analisadas apresentou níveis de ácido fólico 
acima do mínimo exigido na legislação brasileira.
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