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RESUMO

Os folatos, vitaminas hidrossolúveis do grupo B estão envolvidos em
importantes processos bioquímicos como a síntese e reparação de DNA. O
metabolismo humano não é capaz de sintetizar folatos e necessita obtê-los da
dieta. O ácido fólico (AF), vitâmero sintético e estável dos folatos, é usado para a
fortificação de alimentos como farinha de trigo em função do baixo custo e grande
biodisponibilidade. O AF compreende uma pterina, um ácido p-aminobenzóico e
um ácido glutâmico. É um composto sensível, facilmente degradado em solução
aquosa por luz ultravioleta e visível. O tratamento por ionização de alimentos
elimina ou reduz patógenos e insetos, aumenta o tempo de estocagem e a vida
de prateleira dos alimentos. A irradiação de alimentos utiliza elétrons acelerados,
raios gama ou raios X. Os objetivos deste estudo foram avaliar os efeitos dos
tratamentos com feixe de elétrons, térmico em estufa e em forno micro-ondas na
degradação do AF em solução, suspensão e pó. Também foi desenvolvido um
método de extração por solvente pressurizado do AF de farinha de trigo fortificada
e de pães. Os diferentes processamentos degradaram o AF e os principais
produtos de degradação foram identificados por LC/MS/MS como sendo: 6carboxipterina (PCA), ácido p-aminobenzóico (PABA), p-aminobenzoil-L-ácido
glutâmico (pABGA) e ácido pteroico (PA). Em soluções de AF irradiadas foram
identificados novos radioprodutos: n-(4-nitrobenzoil)-L-ácido glutâmico (pNBGA),
xantopterina (XA) e 2-amino-6-(hidroximetil)pteridina-4(1H)-one (AHMP). Uma
extração completa do AF por solvente pressurizado foi realizada com sucesso em
amostras de farinha de trigo fortificada e pães em apenas 15 minutos. A
panificação reduziu em até 57% o teor de AF no produto final. Por outro lado, a
irradiação de farinha de trigo fortificada com doses de radiação até 10 kGy não
alterou o conteúdo de AF. Esta tecnologia mostrou-se eficaz para tratamento de
farinha de trigo e poderia ser utilizada como medida fitossanitária.

IONIZING, HEAT AND MICROWAVE PROCESSING EFFECTS ON
FOLIC ACID DEGRADATION

Michel Mozeika Araújo

ABSTRACT

Folates, water soluble vitamins of B group, are involved in important
biochemical processes such as DNA synthesis and repair. The human metabolism
is not able to synthesize folate and needs to get them from the diet. Folic acid, a
synthetic and stable folate vitamer, is used in food fortification such as wheat flour
due to the low cost and high bioavailability. Folic acid is composed of a pterin, the
p-aminobenzoic acid and glutamate. This sensitive compound is easily degraded
in aqueous solution by ultraviolet and visible light yielding various by-products.
Ionizing radiation treatment of food reduces or eliminates pathogens and insects,
increases food shelf life and storage. Irradiation is a food preserving process
which uses accelerated electrons, gamma rays or X-rays. The objectives of this
study were to evaluate the effects of electron beam treatment, heat treatment in
oven and microwave in folic acid degradation in solution, in suspension and in
powder. A pressurized solvent extraction method was also developed to folic acid
fortified wheat flour and bread. The different processing degraded folic acid and
the main degradation products were identified by LC/MS/MS as 6-carboxipterin
(PCA), p-aminobenzoic acid (PABA), p-aminobenzoyl-L-glutamic acid (pABGA)
and pteroic acid (PA). In irradiated folic acid solutions were identified new
radioproducts: n-(4-nitrobenzoyl)-L-glutamic acid (pNBGA), xanthopterin (XA) and
2-amino-6-(hydroxymethyl)-pteridine-4(1H)-one (AHMP). A complete extraction of
folic acid by pressurized solvent extraction was successfully performed on
samples of fortified wheat flour and bread in just 15 minutes. Bread manufacturing
reduced up to 57% folic acid content in the final product. Irradiation up to 10 kGy
did not alter folic acid content of fortified wheat flour. Irradiation technology proved
to be effective for the treatment of fortified wheat flour and could be used as a
phytosanitary measure.
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