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Resumo: Um método analítico baseado na eletroforese
capilar com detecção por fotometria de absorção molecular
foi desenvolvido e validado para separação e determinação
de vitamina K1 em chá verde. O limite de detecção
encontra-se na ordem de 10-4 g L-1 nas condições
experimentais: 25 ºC, 25 kV, 18,22 g L-1 de CTAB na
solução tampão borato e 10% de acetonitrila na solução da
amostra.
Palavras-chave: vitamina K,
validação de método analítico.

eletroforese

capilar,

menaquinonas englobam a série de vitaminas designadas
MK-n, onde o n representa o número de resíduos
isoprenóides na cadeia lateral, podendo variar de MK-4 a
MK-13. Ambas as formas naturais possuem um anel 2metil-l,4-naftoquinona e cadeias laterais alquiladas [6-8].
As menadionas (2-metil-1,4 naftoquinona), chamadas de
vitamina K3, são substâncias sintéticas, duas vezes mais
potentes se comparadas às formas naturais de vitaminas K1
e K2. Utiliza-se comumente a vitamina K3 para fortificar
rações animais [7,8].

1. INTRODUÇÃO
O chá verde é um dos chás mais consumidos nos países
orientais, e seu consumo vem aumentando no ocidente
devido às suas propriedades funcionais. Os benefícios do
chá verde têm sido mostrados em diversos estudos,
destacando-se a redução dos níveis de colesterol, os efeitos
preventivos contra a arteriosclerose, a atividade antioxidante
e a prevenção de doenças crônico-degenerativas, tais como o
câncer e doenças cardiovasculares [1,2].
As folhas do chá verde - Camellia sinensis (L.) KuntzeTheaceae contém vários grupos de substâncias, tais como:
proteínas, aminoácidos, minerais, vitaminas e compostos
antioxidantes como os polifenóis e catequinas [2,3]. Os
compostos antioxidantes são os mais estudados [2], no
entanto, o interesse por outros compostos tem crescido,
entre eles, a vitamina K1 (filoquinona), que está presente em
quantidades significativas no chá, variando em função de
fatores como: estocagem, condições geográficas e
processamento [4,5].
O termo vitamina K é usado para descrever todas as
substâncias que têm como núcleo o grupamento 2-metil-1,4naftoquinona, bem como seus derivados que exibem
atividade anti-hemorrágica [6]. A vitamina K está presente
na natureza em duas formas principais: a filoquinona (2metil-3-fitil-1,4-naftoquinona), também chamada de
vitamina K1, que é sintetizada pelos vegetais verdes; e as
menaquinonas, também chamadas de vitamina K2, que são
produzidas por muitos microrganismos, incluindo bactérias
do trato intestinal de um grande número de espécies. As
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Figura 1: Fórmulas estruturais das vitaminas K.

As vitaminas K (Figura 1) têm como função principal
promover a síntese dos fatores de coagulação sanguínea
[2,3]. Neste processo a vitamina é oxidada a um epóxido e
em seguida retorna a sua forma hidroquinona por meio da
ação da enzima epóxido redutase. Esta enzima é inibida por
agentes anticoagulantes cumarínicos como a varfarina e o
dicumarol [1,5]. Como o uso de anticoagulantes é comum
em pessoas com doenças cardiovasculares, e como o
consumo de chá verde vem sendo associado a uma dieta
saudável, a determinação de vitamina K presente em folhas
de chá verde e em suas infusões, se torna de fundamental
importância, já que a administração exógena de vitamina K
pode inibir o efeito anticoagulante da varfarina [4]. Além
disso, doses elevadas de vitaminas A e E, frequentemente
utilizadas como antioxidantes podem antagonizar o efeito da
vitamina K, ampliando a necessidade de sua ingestão. Outro

aspecto relevante é o fato das pesquisas apontarem a
vitamina K como um importante fator no processo de
mineralização óssea [7,9], sendo essencial tanto no
desenvolvimento precoce do esqueleto, quanto na
manutenção do osso maduro sadio. Estudos recentes têm
destacado que, embora a definição das necessidades diárias
de vitamina K seja adequada para manter a coagulação
sanguínea em níveis normais, a mesma pode ser insuficiente
para a manutenção do equilíbrio do metabolismo ósseo [7].
A técnica comumente utilizada na determinação de
vitamina K é a cromatografia líquida de alta eficiência
(HPLC – High Performance Liquid Chromatography), com
detecção fotométrica (absorção ou fluorescência) [5,10,11].
No entanto esta técnica apresenta algumas desvantagens
como: alto consumo de solventes, alto custo de consumíveis
e geração de quantidade relativamente grande de resíduos.
Outra técnica também utilizada na determinação de
vitaminas é a cromatografia gasosa (GC – Gás
Chromatography). No entanto, esta técnica não é apropriada
para a determinação de vitaminas lipossolúveis, já que estas
possuem baixa volatilidade [12]. Reto et al. desenvolveram
um método de determinação de vitamina K1 em amostras de
chá, utilizando GC com detector de ionização em chama
[2]. O limite de detecção obtido foi da ordem de 4,50 x 10-5
g L-1 e o de quantificação da ordem de 4,50 x 10-4 g L-1. No
entanto todas as infusões dos chás analisadas apresentaram
concentrações menores que o limite de detecção [2].
Como proposta deste trabalho e uma alternativa ao uso
das técnicas de HPLC e GC na separação do analito da
matriz do chá, a eletroforese capilar (CE –
CapillaryElectrophoresis) oferece vantagens em relação aos
pontos negativos aqui apontados para o uso do HPLC e GC,
além de apresentar características como: alta resolução,
rapidez nas determinações e elevada eficiência na separação.
A CE é uma técnica analítica de separação baseada no
movimento diferencial de espécies carregadas sob o efeito
de um campo elétrico, e que pode ser associada com
diversos modos de detecção das espécies de interesse [13].
No presente trabalho, um método para a determinação de
vitamina K1 em chá verde por CE foi desenvolvido e
validado, incluindo o cálculo das incertezas, que é um
importante requisito para suporte às atividades metrológicas
em medições químicas e de garantia da qualidade dos
produtos nas indústrias químicas, farmacêuticas,
alimentícias, de cosméticos e outras [14]. Um processo de
validação deve se iniciar no planejamento da estratégia
analítica e prosseguir ao longo de seu desenvolvimento [15].

Agilent. O instrumento apresenta um detector
espectrofotométrico do tipo arranjo de diodos (operação na
faixa de 190-600 nm); controlador de temperatura do tipo
Peltier; um sistema automático de injeção de amostra e
programa de aquisição e tratamento de dados desenvolvido
pela Agilent.
As análises foram realizadas em um capilar de sílica
fundida de 60 cm de comprimento total (52 cm até o
detector) e 75 µm de diâmetro interno.
As amostras de chá foram adquiridas em um
supermercado no Rio de Janeiro. O procedimento de preparo
foi seguido de acordo com o descrito por Reto et al. (2007)
[2]. Uma massa de 1,5 g de chá (um sachê) foi colocada em
um béquer e em seguida 0,25 L de água fervente foi
adicionada e o chá foi deixado em infusão por cerca de 10
minutos.
Para a determinação da vitamina K1 nas amostras de chá
foi preparada uma solução contendo 10% de acetonitrila,
18,22 g L-1 de CTAB e 50% de chá.
Os eletroferogramas da vitamina K1 foram obtidos com
detecção fotométrica de absorção em 248 nm. As medições
foram realizadas a uma temperatura constante de 25ºC e
com aplicação de diferença de potencial negativa de 25 kV.
O modo de injeção utilizado foi hidrodinâmico, com pressão
de 5000 Pa (50 mbar) por 15 s.

2. OBJETIVOS

Absorvância (mAU)

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um
método analítico para a determinação de vitamina K1 em
amostras de chá verde, validando-o segundo preceitos
metrológicos, com base nos direcionamentos descritos na
resolução ANVISA n o 899 (2003) e no documento
INMETRO DOQ-CGRC-008 (2010) [16, 17].
3. MÉTODO
O método foi desenvolvido em um equipamento
comercial de eletroforese capilar Hewlett – Packard –

4. RESULTADOS
4.1. Otimização
De modo a otimizar as condições para a determinação de
vitamina K1 em amostras de chá, foram realizados estudos
univariados de temperatura, diferença de potencial aplicada,
concentração de surfactante na solução tampão e na solução
da amostra de interesse, e percentual de solvente orgânico na
amostra. Os resultados mostraram que o aumento da
concentração de surfactante na solução tampão até 18,22 g
L-1, contribui para uma melhor resolução do pico; e
concentrações maiores provocam o entupimento do capilar
inviabilizando as análises. Na solução da amostra variou-se
o percentual de modificador orgânico, acetonitrila (ACN),
de modo a verificar a influência no tempo e resolução das
análises. Os resultados mostraram que concentrações de
ACN maiores que 40% provocaram deformação no pico. Na
Figura 2 é apresentado o eletroferograma da vitamina K1
obtido após estudo univariado e descrição das condições
experimentais de análise.

Tempo de migração (min)
Figura2: Análise da vitamina K1 em solução padrão (1,80 x 10-1 g L-1).
Eletrólito de trabalho: 3,09 g L-1 de borato, 18,22 g L-1 de CTAB, pH

8,50, 20% v/v de ACN, capilar de 50 cm x 75 µm d.i., injeção por
pressão (pressão 50 mbar, 15 segundos), V = 25 kV, T = 25ºC e
detecção em 248 nm. Eletroferogramas de solução padrão de vitamina
K1.

Na Tabela 1 estão resumidas as condições experimentais
para a determinação de vitamina K1 em amostras de chá
verde.
Tabela 1: Resumo das condições experimentais selecionadas para a
determinação de vitamina K1

Parâmetros
Temperatura
Voltagem
Tampão Borato

Condições
Experimentais
25°C
25kV
3,09 g L-1
18,22 g L-1 CTAB
20% ACN

4.2. Parâmetros Analíticos de Mérito (PAM)
Os parâmetros analíticos de mérito para a determinação
da vitamina K1 foram obtidos a partir das condições
experimentais selecionadas nos estudos univariados.
A faixa de resposta linear foi obtida a partir da
construção de duas curvas analíticas, utilizando a relação
entre a concentração da solução padrão de vitamina K1 e a
área do pico. Cada ponto da curva foi o resultado médio de
três medições. Os parâmetros das curvas foram
determinados pela regressão linear simples obtida pelo
método dos mínimos quadrados. A linearidade da resposta
foi avaliada por meio do coeficiente de determinação (R2) e
o gráfico de resíduos, que demonstrou uma dispersão não
tendenciosa (aleatória) dos erros de cada ponto
corroborando o comportamento homoscedástico da curva
analítica.
Para a determinação da vitamina K1 a faixa de trabalho
utilizada foi de 4,42x10-4 a 4,51x10-1 g L-1. Na Figura 3 é
apresentada uma curva analítica para a vitamina K1.
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Figura3: Faixa de resposta linear para a vitamina K1.

A precisão foi avaliada em termos da repetitividade das
medições usando soluções de vitamina K1 em três diferentes
concentrações. O resultado obtido por meio de cinco
medições consecutivas produziu um coeficiente de variação
(CV) ou desvio padrão relativo (DPR) de 4,5%.

O limite de detecção (LD) e o limite de quantificação
(LQ) do método desenvolvido foi baseado no cálculo da
média de 7 medições ± o desvio padrão (sb) da menor
concentração de vitamina K1 que se consegue “enxergar”
(integração manual no eletroferograma). Os resultados
obtidos para o LD e LQ foram de 8,75 x 10-4 g L-1 e 1,44 x
10-3 g L-1 respectivamente.
As infusões de chá analisadas apresentaram
concentrações menores que o LD. Tal resultado se deve ao
fato da vitamina K1 ser uma vitamina lipossolúvel, logo sua
extração com água quente não é um procedimento eficiente.
Algumas estratégias podem ser realizadas para melhorar
a detectabilidade do método, como por exemplo, a préconcentração (com extração em fase sólida – SPE) e no caso
específico da CE, a utilização da célula Z e/ou o capilar de
caminho estendido.
A avaliação, nesse primeiro momento, do desempenho
do método desenvolvido foi realizada por meio de testes de
recuperação em amostras de chá que foram fortificadas com
vitamina K1. Amostras de chá verde foram enriquecidas
com uma quantidade conhecida (1,80 x 10-1 g L-1) de
vitamina K1. A média de recuperação foi de 103% (n = 3)
utilizando o método proposto.
Os parâmetros analíticos de mérito obtidos podem ser
visualizados na Tabela 2.
Tabela 2: Parâmetros Analíticos de Mérito encontrados para a
vitamina K1 em condições otimizadas para a sua determinação.

Parâmetros analíticos de mérito
Equação da curva
r2

y = 3,27x103 x + 4,25
0,99

a

-4

-1

Precisão

2,15x10 g L (4,51%)

Limite de detecção

8,75x10-4 g L-1

Limite de quantificação

1,44x10-3 g L-1

a

Precisão calculada pela repetitividade utilizando a vitamina K1 na
-3
-1
concentração de 4,06 x 10 g L .

Paralelamente, com a finalidade de melhorar a
detectabilidade e aumentar o sinal analítico da vitamina K1
utilizou-se uma cela de caminho ótico alongado (formato em
Z) cujo principal objetivo é aumentar o caminho ótico da
detecção em até dez vezes. Com o uso deste sistema o LD e
o LQ passaram para 1,46 x 10-4 g L-1 e 1,62 x 10-4 g L-1,
respectivamente.
Uma comparação com o método de referência por HPLC
[20] foi realizada e os resultados obtidos após a comparação
das médias (aplicação do teste t de student para o nível de
95% de confiança) foram satisfatórios, mostrando que não
há diferença significativa.
4.3. Incerteza da medição
A estimativa das incertezas foi realizada com base nas
diretrizes do Guia para a Expressão da Incerteza de Medição
e Eurachem [18,19].
As fontes de incerteza: “Repetitividade” (ur), “Precisão
intermediária” (upi), “Curva analítica” (ucurva) e “Preparo de
solução padrão de analito” (us) foram às fontes mais
relevantes nesse processo de medição.

Tabela 3: Valores de incerteza calculados para o método (g L-1).
-1

Concentração K1 (g L )
-3

-2

Repetibilidade (ur)

2,15 x 10-4

5,95 x 10-4

4,47 x 10-3

Precisão intermediária
(upi)

9,63 x 10-5

3,95 x10-3

1,92 x10-2

Curva analítica (ucurva)

4,95 x 10-4

1,15 x10-2

1,15 x10-2

Preparo da solução
(us)

1,40 x 10-3

4,42 x 10-4

2,10 x 10-4

1,80 x 10

Incerteza Combinada
-3
-2
-2
1,50 x 10 (33%) 1,22 x 10 (35%) 2,29 x 10 (14%)
(uc)
2,94 x 10

-3

2,39 x 10

-2

Fontes de incerteza

(a)

us (volume)

upi

ur
0.00E+00

4.00E-04

8.00E-04

1.20E-03

1.60E-03

-1

Concentração g L

Fatores de incerteza

uc
u (curva)

(b)

us(volume)
upi
ur
0.00E+00

4.00E-03

8.00E-03

1.20E-02

1.60E-02

Concentração g L-1

ucombinada

u (curva)

(c)

us(volume)

upi

ur
0.00E+00

1.00E-02

2.00E-02

3.00E-02

-1

Concentração g L

Figura 4: Contribuição relativa das fontes de incerteza na incerteza
combinada (uc) da medição de vitamina K1 para as seguintes
concentrações: 4,06 x 10-3 g L-1 (a), 4,06 x 10-2 (b), 1,80 x 10-1 g L-1 (c).
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4,06 x 10

Incerteza Expandida
(Uk=2; 95%)

u (curva)

-1

Fontes de incerteza

4,06 x 10

uc

Fontes de incerteza

Para estimar o valor de ur foram escolhidos três pontos
(início, meio e fim da curva) e os mesmos foram analisados
em triplicata. O valor encontrado foi de 2,15 x 10-4 g L-1
para o ponto de menor concentração (4,06 x 10-3 g L-1), 5,95
x 10-4 g L-1 para o meio da curva (4,06 x 10-2 g L-1) e 4,47 x
10-3 g L-1 para o fim da curva (1,80 x 10-1 g L-1). Para o
cálculo de upi foram realizadas medições em dois dias
consecutivos (intervalo de 24 h), de modo a avaliar a
estabilidade a curto intervalo de tempo. Foi aplicada a
análise de variância (ANOVA) para cálculo do desvio
padrão entre os respectivos dias e o valor encontrado foi de
9,63 x 10-5 g L-1 para o ponto de menor concentração (4,06 x
10-3 g L-1), 3,95 x 10-3 g L-1 para o meio da curva (4,06 x 102
g L-1) e 1,92 x 10-2 g L-1 para o fim da curva (1,80 x 10-1 g
-1
L ). Para a estimação de us, levaram-se em consideração as
etapas e as incertezas dos aparatos usados na preparação das
soluções de vitamina K1 para três diferentes concentrações.
O valor obtido foi de 1,40 x 10-3 g L-1, para o ponto de
menor concentração (4,06 x 10-3 g L-1), 4,42 x 10-4 g L-1 para
o meio da curva (4,06 x 10-2 g L-1) e x 2,10 x 10-4 g L-1 para
o fim da curva (1,80 x 10-1 g L-1).
O estudo da incerteza da curva analítica foi
realizado a partir da construção de duas curvas em duas
faixas de trabalho distintas (curva 1 e curva 2), visto que a
faixa linear total apresentou uma incerteza associada alta
para os pontos de menor concentração. Para o cálculo da
ucurva foi realizada análise em triplicata dos padrões de
vitamina K1 das duas curvas. Após o desdobramento das
curvas, a curva 1 (faixa de 9,01 x 10-4 a 9,01 x 10-3 g L-1)
apresentou um valor de incerteza de 4,95 x 10-4 g L-1 e a
curva 2 (4,06 x 10-2 a 3,15 x 10-1 g L-1) apresentou um valor
de incerteza de 1,15 x 10-2 g L-1. A incerteza combinada (uc),
obtida pela raiz quadrada da soma quadrática de todas as
contribuições de incerteza relativas à medição de vitamina
K, bem como a incerteza expandida e demais incertezas
associadas à medição são apresentadas na Tabela 3. Na
Figura 4 (a, b e c) são apresentados os gráficos de
contribuição referentes a cada fonte de incerteza associada.

4,58 x 10

-2

A metodologia desenvolvida possibilitou a quantificação
da vitamina K1 em amostras de chá fortificadas. Por meio
do uso de um sistema com uma cela de caminho ótico
alongado foi possível melhorar os limites de detecção e
quantificação do método desenvolvido em até nove vezes.
Por meio do cálculo da incerteza associada ao método,
observa-se que a fonte mais relevante de incerteza para o
ponto de menor concentração (4,06 x 10-3 g L-1) está
relacionada ao preparo da solução padrão por ajuste de
volume, devido aos altos valores de incerteza dos aparatos
volumétricos (balões volumétricos e micropipetas) em
concentrações baixas. Para o meio da curva analítica (4,06 x
10-2 g L-1) a fonte de incerteza mais relevante foi o ucurva em
virtude do cálculo da incerteza ter sido realizado, após
desdobramento, com o primeiro ponto da curva 2. Já para o
ponto de maior concentração (1,80 x 10-1 g L-1) a incerteza
associada que teve maior impacto foi a upi. Este resultado
não era esperado, experimentos com um maior número de

replicatas estão em andamento de modo a confirmar a
precisão intermediária e, portanto a estabilidade das
soluções.

[8] K. Mahan, S. Escott-Stump. Krause Alimentos, Nutrição
& Dietoterapia 11° edição. Editora: Roca. São Paulo.
2005 L.
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[9] SHEARER, M.J. Vitamin K. Lancet, London, v.345,
n.8944, p.229-234, 1995.

Desenvolveu-se um método para a determinação de
vitamina K1 por eletroforese capilar, sensível e com custo
relativamente menor se comparado aos métodos utilizados
atualmente, já que este possui baixo consumo de solventes,
baixo custo de consumíveis e geração de pequenas
quantidades de resíduos.
Os estudos de incerteza mostraram a importância da
etapa de preparo das soluções de análise, indicando que as
mesmas devem ser preparadas preferencialmente, quando
em baixas concentrações, por meio de ajuste de massa para
minimizar a influência dos aparatos volumétricos.
Por meio da utilização da cela de caminho ótico
alongado foi possível melhorar o limite de detecção e
quantificação do método desenvolvido em até nove vezes.
A aplicabilidade do método foi avaliada por meio de
testes de recuperação em amostras de chá fortificadas e os
resultados obtidos mostraram a confiabilidade do método
desenvolvido.
O método desenvolvido mostrou potencial para ser
utilizado na avaliação do teor de vitamina K1 em alimentos.
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