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Vitamina E e a designayao COITIUITI de uma famil ia de compos lOS 

relacionados, nomeadamente as tocofer6is e as tocotrien6is, caracterizada par 
conter uma cadeia lateral isoprenica Ii gada ao eromanol [1]. A caracterizac;ao 
qualitativa e quantitativa dos diferentes vitameros, apesar de estruturalmente 
simi lares, e fundamentada pelus diferenyas nas respectivas actividades 
biologicas. 

Apesar do estudo deste grupo de substancias ter merecido a aten,iio de 
diversos grupos de investigac;ao, nao tcmos conhecimento da sua aplicac;no it 
frac,iio I ipidica da castanha. I 

Neste sentido, 0 objectivo deste trabalho consistiu em desenvolver uma \ 
metodoiogia para caracterizar as is6meros da vitam ina E presentes em diferentes 
variedades de castanha (Castanea sativa), Para tal foram seleccionadas quatro 
variedades regionais: Avelaneira, Boaventura, JlIdia e LOllgal. 

A extrac,iio da rrac,ao lipidica utilizou eter de petrol eo como solvente 
extractor em Soxhlet, em presen,a de BHT para preservar a integridade dos 
vitameros presentes. Usou-se como padrao interno tocol e a ana lise 
cromatografica decorreu em fase 110rmallHPLC/DAD/FL (A",= 290 11m; A"m= I I 
330nm) com uma col una Inertsil 5 SI (250 x e mm) da Varian (M iddelburg, I 
Holanda) a temperatura ambiente. A fase movel utilizada fo; a mistura de hexano 
e dioxano (97:3, v/v) com um fluxo de 0,7 mllmin e um volume de injec,iio de 
20 Ill. 

Dos vitameros da vitamina E. 0 y-tocoferol e a maiorimrio para todas as 
variedades avaliadas, revelando quantidades superiores a 400 Ilg/g oleo. Foram 
identificados e quantificados 5 vitiimeros (a-tocoferol , y-tocoferol, y-tocotrienol, 
6-tocoferol e 6-tocotrienol). 

[l] J.S. Amaral. S. Casal, D. Torres. R.M. Seabra, B.P.P. Olive ira. AHal. Sci. 21 (2005) 
1545. 
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