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Introdução 

O glutamato monossódico (MSG) destaca-se na 

indústria alimentar por seu papel no gosto Umami 

com consumo em expansão
1
. Amplamente utilizado 

como flavorizante, atinge atualmente uma produção 

mundial de 2,9 Mt/ano
1
,sendo, provavelmente, o 

aminoácido mais importante nesta indústria. A 

investigação da separação de MSG por eletroforese 

capilar (CE) para análises de matrizes alimentares 

demonstrou o surgimento de picos artefatos quando 

do uso de eletrólitos de pH próximos a 2. Estes 

picos, apresentados em trabalho anterior
2
, surgem 

em decorrência do fenômeno de aprisionamento, 

bem descrito no trabalho de Ermakov et al.
3
 Este 

efeito, que dá ao eletroferograma o aspecto de 

divisão dos picos está diretamente relacionada à 

constante de dissociação (pKa) do analito. Sabe-se 

da literatura que a adição de solventes orgânicos à 

amostra promove mudanças nos valores de pKa, 

influenciando a divisão dos picos
4
. Assim, neste 

trabalho buscou-se eliminar a incidência destes 

picos por meio da adição de acetonitrila (ACN) às 

amostras. 

Resultados e Discussão 

Utilizou-se um equipamento de CE homemade 

munido de detector condutométrico sem contato 

(C
4
D). Ao estudar o efeito de diferentes 

concentrações de ACN (Synth, Brasil) em amostras 

de 1 mmol.L
-1

 de MSG (Synth, Brasi) observou-se 

que o aumento no volume de solvente orgânico 

misturado à amostra provoca a aproximação dos 

dois picos relativos ao aminoácido (Tabela 1).  

 
Tabela 1. Distância entre picos de MSG em 
eletroferogramas obtidos com +20 kV de potencial, 
injeção hidrodinâmica (11 kPa, 10 s) e eletrólito de 
ácido acético 5 mol.L

-1
. 

Volume de ACN (%) 5% 20% 50% 66% 

Distância entre os picos (min) 1,10 1,00 0,14 0,00 

  

Constatou-se que a relação entre o volume de ACN 

e a aproximação não é linear. Verifica-se também 

que grandes quantidades de ACN são necessárias, 

provocando diluições significativas na amostra 

analisada. O uso do solvente no eletrólito tem 

menor impacto na eliminação do artefato e pode 

levar a graves instabilidades na linha de base do 

sistema. Determinou-se a curva analítica do 

sistema, tomando como base amostras de 

concentração entre 0,1 e 1 mmol.L
-1 

(6 pontos), 

sendo possível estabelecer uma correlação linear, 

com R
2
 de 0,95.   

Outro aspecto interessante destas análises é que a 

largura da base do pico parece não sofrer influência 

da concentração de MSG na amostra. Testes de 

ANOVA (grau de confiança de 0,95) demonstraram 

não haver diferença significativa entre os conjuntos 

de replicatas observados para cada concentração, 

com valores médios das bases ao redor de 0,26 

min. 

O aspecto negativo do uso de solventes orgânicos a 

ser destacado neste trabalho é a maior incidência 

de instabilidade na linha de base, sobretudo no 

primeiro minuto das corridas. Uma vez que nos 

capilares utilizados (40 cm de comprimento total, 30 

de comprimento efetivo) o MSG só é detectado 

após 8 min de análise, o impacto é reduzido no 

estudo deste aminoácido. 

Conclusões 

Conclui-se deste estudo que o uso de altas 

concentrações de acetonitrila induz a eliminação de 

picos artefatos na análise de glutamato por 

eletroforese capilar, com melhores resultados 

quando adicionada à amostra. Apesar da diluição 

provocada por essa opção, foi possível obter bons 

resultados. 
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