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�Estar ciente de que a Química é uma ciência filosófica é ter 

consciência de que a identificação ou a quantificação exatas só 

poderão ser expressas como sendo as de maiores probabilidades. 

É muita pretensão imaginar que uma amostra de composição 

quase ou nada conhecida seja qualitativa ou quantitativa 

relatada em suas espécies, por apenas um sinal analítico isento 

de reflexão química.� 
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RESUMO 

 
A determinação de resíduos de agrotóxicos em alimentos constitui-se um problema 
especial para a Química Analítica, visto que se deve verificar traços na ordem 
geralmente de microgramas (10-6 ) a picogramas (10 - 12  ) de uma determinada 
substância, seus metabólitos ou produtos de degradação, em presença de uma 
grande quantidade de material estranho inerente da amostra. Aliado a esse fato e ao 
elevado e sempre crescente número de pesticidas que são introduzidos nas práticas 
agrícolas, houve a necessidade do desenvolvimento de metodologias analíticas que 
abrangessem o maior número possível de ingredientes ativos pesquisados em 
programas de monitoramento de resíduos de pesticidas, que fossem de fácil 
execução, eficientes e de baixo custo. Para tanto, os métodos de análise 
multiresíduos de pesticidas são os métodos de escolha, pela possibilidade de 
determinação de vários tipos de pesticidas, de diferentes funções químicas, em uma 
única extração. Além disso, para que os resultados das análises sejam acreditados, 
a metodologia deverá estar validada e reconhecida por órgãos oficiais 
normalizadores. No Brasil, a norma regulamentadora para a verificação dos 
requisitos mínimos exigidos das não conformidades do método é a NBR ISO/ IEC 
17025 � Requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaios e calibração, 
(INMETRO, 2001). Neste trabalho, o método analítico utilizado para demonstração 
das etapas de um processo de validação de análise de resíduos de pesticidas 
organohalogenados em maçãs foi o de multiresíduo, modelo europeu. Este método 
empregado nos programas de monitoramento e controle de qualidade de alimentos 
na Holanda, pelo INSPECTIE W&V, órgão controlador dos serviços de saúde 
daquele país, foi adotado pelos laboratórios participantes do Programa Nacional de 
Avaliação de Resíduos Agrotóxicos no Brasil, coordenado pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária, a ANVISA, do Ministério da Saúde. Os resultados 
demonstraram que o método utilizado apresentou uma boa exatidão e precisão 
necessárias para o processo de validação dos pesticidas organohalogenados 
ensaiados, podendo ser utilizado para outros pesticidas em outras culturas. 
 
Palavras chaves: validação de método, multiresíduo, pesticidas organohalogenados,  
                             maçã. 
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ABSTRACT 
 

The assay of pesticides residues in food is a great problem to analytical chemistry 
due to the fact that it must disclose traces, generally in micrograms (10-6 ) to 
picograms  (10 - 12  ) of a substance, its metabolites and/or degradation products, in 
the presence of a large amount of strange material of the sample. Besides this fact 
and the high and increasing number of pesticides that are introduced in agriculture, it 
was necessary to develop analytical methodologies including the major number 
possible of active ingredient research in monitoring programs of pesticides residues, 
that were of easy execution, efficiency and of low cost. Such as, the multiresidues 
analyses of pesticides are the chosen methods, by the possibility of determination of 
many types of pesticides with different chemical functions in an unique extraction. 
Moreover, for the assurance of analysis results, the methodology should be validated 
and recognized by the official Institution. In Brazil, the regulamentation norm for the 
verification of the minimal requirement demanded for the not accordance of the 
method it is a NBR ISO/IEC 17025- General requirements for the labs of analysis 
and calibration (INMETRO, 2001). In this study, the analytical method used to 
demonstrate the steps of a validation process of residues analyze of 
organohalogenates pesticides in apples, was of European model, the multiresidue 
method, that is used in the monitoring programs and quality control of foods in 
Holland for INSPECTIE W&V, the controlling institution of the health services and 
adopted for the participating labs of the �Programa Nacional de Avaliação de 
Residuos de Agrotóxicos no Brasil�, coordinated by Agencia Nacional de Vigilancia 
Sanitária, ANVISA, Health Ministry. The results demonstrate that the used method 
presents a good accuracy and precision necessary to the validation process of 
organohalogenates pesticides, can be used for other pesticides. 

 
Key words: validation of  method, multiresidue, organohalogenate pesticides, apple. 
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1 INTRODUÇAO 
 

 

A realização de programas de monitoramento de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos são imprescindíveis para que ações de vigilância sanitária possam ser 

desenvolvidas, com foco na prevenção e controle dos riscos à saúde humana 

decorrentes do consumo de alimentos contaminados. 

Os dados obtidos em programas de monitoramento possibilitam verificar a 

qualidade e a segurança dos alimentos consumidos pela população com a 

caracterização das fontes de contaminação, proporcionando uma avaliação quanto 

ao uso inadequado e não autorizado de agrotóxicos, para estimular a adoção de 

Boas Práticas Agrícolas (BPA), além de fornecer subsídios para uma possível 

reavaliação dos agrotóxicos. 

Diversos países como Holanda (INSPECTIE W&V, 1998), Suécia (NFA, 

1998), Inglaterra (MAFF, 1999), Austrália (AUSTRALIA, 2000) e Estados Unidos 

(USDA, 2000), têm estabelecido programas de monitoramento de resíduos de 

agrotóxicos, com análises contínuas e programadas, podendo-se afirmar pelos 

dados obtidos que é freqüente a identificação de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos, e em muitos casos, acima dos limites máximos de resíduos permitidos, 

além dos não autorizados (ANVISA, 2002b). 

No Brasil, de acordo com resultados de programas de monitoramento de 

resíduos de pesticidas em alimentos realizados por GEBARA (1996), ZANDONÁ e 

ZAPPIA (1993), e IMOTO et al. (2000) e em desenvolvimento (ANVISA, 2003a), o 

aparecimento desses resíduos de agrotóxicos em alimentos justifica-se pelo alto 

consumo desses insumos na produção agrícola. Segundo o Sindicato Nacional da 

Indústria de Produtos para Defesa Agrícola (SINDAG), em 2003, o Brasil vendeu U$ 

2,5 bilhões de insumos agrícolas, com um investimento na ordem de U$390 milhões, 

e que somente na pesquisa e desenvolvimento desses produtos foram aplicados U$ 

45 milhões. Também foram exportados U$ 300 milhões, com o envolvimento de 

7000 empregos diretos. O consumo de agrotóxicos foi de 3,2 kg/ha, sendo que dos 

10 países que representam 70% do mercado mundial de agrotóxicos, o Brasil 

aparece em 8º lugar no �ranking� mundial. O emprego de agrotóxicos nos estados de 
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São Paulo, Paraná e Minas Gerais representa 50% do total utilizado no país 

(ANVISA, 2002b).   

A ANVISA, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde, 

é o órgão que regulamenta o sistema de registro de agrotóxicos, seus componentes 

e afins no país, realizando avaliação toxicológica e de risco para cada produto 

liberado para uso, sendo responsável pelos riscos a que a população possa estar 

exposta aos agrotóxicos, o que pode ser decorrente pelo contato direto, como no 

caso dos trabalhadores rurais e manipuladores, dentre outros, ou indiretamente 

através da ingestão de alimentos oriundos de culturas agrícolas tratadas com 

agrotóxicos (CONCEIÇÃO, 2002). 

A partir da análise desses dados, A ANVISA estabelece os limites máximos 

de resíduos (LMR) de agrotóxicos que podem estar presentes nos alimentos 

consumidos pela população. Entende-se por limite máximo de resíduo (LMR), a 

quantidade máxima de resíduo de agrotóxico presente nos alimentos e que pode ser 

consumido sem prejuízo à saúde, ao longo de sua vida. 

Embora o Brasil ainda não disponha de dados suficientes que reflitam a 

situação de contaminação dos alimentos, é possível supor que o problema seja 

significativo, considerando-se a colocação do país no mercado mundial consumidor 

de agrotóxicos, aliado ao fato de que as boas práticas de laboratório (BPA) ainda 

não estão asseguradas pelos dados já encontrados (OLIVA et al., 2002; ANVISA, 

2002b). 

Além disso, devido à carência de laboratórios especializados na área pelo alto 

custo financeiro e de recursos humanos capacitados para a pesquisa desses 

resíduos nos alimentos, o problema torna-se mais grave ainda, comprometendo a 

qualidade sanitária dos alimentos em relação à contaminação por agrotóxicos para o 

consumo interno e dificultando a exportação dos produtos para o mercado externo  e 

acarretando prejuízos à economia do país. 

Para a superação desses problemas, o desenvolvimento técnico científico no 

controle de qualidade dos alimentos em relação à contaminação por agrotóxicos é 

de importância fundamental, não somente para assegurar a integridade dos dados 

laboratoriais bem como para o estabelecimento de normas regulamentadoras para 

obtenção de credenciamento junto aos órgãos oficiais no atendimento às exigências 
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recomendadas em Gestão de Sistemas de Controle de Qualidade Nacional e 

Internacional.  

No Brasil, os parâmetros mínimos exigidos para as análises em alimentos 

devem obedecer os critérios estabelecidos pela NBR ISO/IEC 17025 � Requisitos 

Gerais para Laboratórios de Calibração e Ensaios elaborada pelo órgão regulador  

brasileiro,  Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2001), que por sua 

vez elabora suas próprias normas  sempre em conformidade com a ISO/IEC � 

International Organization for Standardization e International Electrotechnical 

Comission), formando um sistema de padronização mundial com exigências gerais 

que devem ser seguidas pelos laboratórios para comprovação da eficácia e 

qualidade de seus serviços (CHASIN et al., 1994). 

             Na área de análise de resíduos de pesticidas, o desenvolvimento de 

métodos analíticos constitui-se em uma etapa extremamente importante, onde a 

investigação deve sempre incluir a validação do método desenvolvido e não apenas 

a sua otimização, principalmente quando envolve sua aplicação em diferentes tipos 

de matrizes e não apenas estudos com solução padrão (BRITO et al., 2002). No 

entanto, para a aceitabilidade dos resultados, os laboratórios devem verificar a 

adequação dos procedimentos propostos para validação das metodologias a serem 

utilizadas, sejam elas já validadas ou não, as quais deverão ser revalidadas dentro 

das condições operacionais de cada laboratório para a combinação específica 

ingrediente ativo ⇔ cultura (ou matriz), dentro de determinados parâmetros 

operacionais de cada laboratório (RIBEIRO, 1997). 

Do ponto de vista prático, pode-se dizer que um método, após ser  

selecionado e desenvolvido, deve ser submetido a um processo de avaliação que 

estime sua eficiência e mérito. Este processo de avaliação costuma ser chamado de  

validação. Um método será considerado validado se suas características estiverem 

em conformidade com os pré-requisitos exigidos por literaturas de referência na 

área, Existe, portanto, uma diferença entre avaliação do processo, que deve 

consistir na coleção dos dados experimentais e a validação propriamente dita que 

deve verificar a relação entre os resultados experimentais (FEINBERG e 

RAGUÈNÉS, 1999). 

Neste estudo, os requisitos e parâmetros da metodologia a serem validados 

serão determinados pelas recomendações da NBR 17025 (ABNT, 2001), além de 
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outras recomendações citadas em literaturas de referências nacional e internacional 

da área de resíduos de pesticidas em alimentos (THIER e ZEUMER, 1987; AOAC, 

1993; VAN ZOONEM, 1996; RIBEIRO, 1997; EURACHEM WORKING GROUP, 

1998; HILL e REYNOLDS, 1999; GARP, 2001; THOMPSON et. al, 2002; CODEX 

ALIMENTARIUS COMISSION, 2002; EU, 2003). 

Os principais parâmetros a serem estudados durante o processo analítico da 

validação do método são: 

a) especificidade; 

b) sensibilidade; 

c) faixa de trabalho; 

d) linearidade; 

e)  limite de detecção;  

e) limite de quantificação;  

f) precisão;  

g) exatidão; 

h) incerteza de medição. 

 Todos os parâmetros estabelecidos deverão estar em conformidade de que 

o método será apropriado ao uso pretendido e para o qual foi concebido e validado, 

quer sejam métodos normalizados, métodos criados ou desenvolvidos pelo próprio 

laboratório, ampliados ou modificados de métodos normalizados de organizações 

técnicas respeitáveis. 

     O processo de validação deve ser suficientemente abrangente para atender 

às necessidades de uma determinada área de aplicação, confirmando se o seu uso 

é adequado ou não às aplicações pretendidas. 
 
 
 
1.1 OBJETIVOS 
 
1.1.1 Objetivo principal 

 
O objetivo principal a ser atingido com o trabalho é demonstrar, passo a 

passo, todas as etapas que um processo analítico para análise de resíduos de 
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pesticidas organohalogenados em uma determinada matriz deve realizar para que o 

método selecionado, normalizado ou não, de literatura ou mesmo modificado, seja 

demonstrado como validado de acordo com pré-requisitos estabelecidas pela NBR 

ISO/IEC 17025 e por literaturas da área de resíduos de pesticidas em alimentos ( 

THIER E ZEUMER, 1987; GARP, 2001; EU, 2003). 

   
 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 a) Validar um método multiresíduo para pesticidas organohalogenados em                

maçã para fins de monitoramento, segundo recomendações da NBR 17025 (ABNT, 

2001); 

 

 b) Estabelecer os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) em valores 

inferiores ao que a atual legislação preconiza para a cultura da maçã; 

 

 c) Estudar a relação entre a quantidade de pesticida adicionado e a 

remanescente na matriz após o processamento do alimento; 

 

d) Dimensionar a quantidade de ativos possíveis de serem pesquisadas no 

método multiresíduo; 

 

e) Demonstrar  estatísticamente os dados gerados no processo analítico; 

 

f) Avaliar a incerteza de medição dos resultados; 

 

g) Estender os estudos de validação do método multiresíduo para pesticidas 

de outros grupos químicos como os organofosforados, piretróides, carbamatos, 

ditiocarbamatos, benzimidazoles, dentre os mais utilizados na agricultura; 

 

 h) Elaborar uma estratégia de ação no processo de validação de métodos 

para servir como guia na implantação das recomendações da NBR 17025, para a 

busca da certificação dos ensaios. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 
 
2.1 RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS 

 

O uso excessivo de agrotóxicos, a aplicação indiscriminada e a falta de 

critérios bem definidos na seleção de princípios ativos para o controle das pragas, 

doenças e plantas daninhas que afetam as culturas levam à contaminação dos 

alimentos, solos e cursos de águas, acarretando sérios problemas como a presença 

de resíduos de agrotóxicos nos alimentos e no meio ambiente, podendo afetar, 

direta e indiretamente, a saúde humana. 

O trabalhador rural, que manipula esses produtos no campo, é o principal 

grupo de risco, porém a presença desses compostos nos alimentos preocupa o 

consumidor e as autoridades de saúde, já que os efeitos da exposição crônica do 

homem aos pesticidas e sua significância para a saúde humana ainda não são 

completamente conhecidos (LARINI, 1993). 

Para controlar o uso adequado de pesticidas e o nível de resíduos desses 

compostos nos alimentos, órgãos internacionais e nacionais estabelecem os limites 

máximos de resíduos (LMR) permitidos para cada binômio pesticida/cultura. No  

âmbito internacional, esses limites são estabelecidos pela Comissão do Codex 

Alimentarius (CODEX ALIMENTARIUS, 2000), segundo recomendações do grupo 

de peritos em resíduos de pesticidas das Organizações das Nações Unidas para a 

Agricultura e Alimentação ( FAO), Organização Mundial de Saúde (OMS) e Joint 

Meeting on Pesticides Residues  (JMPR).  

No âmbito nacional, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o 

órgão regulador responsável pela avaliação toxicológica dos agrotóxicos, seus 

componentes e afins, definindo normas relativas ao estabelecimento dos limites 

máximo de resíduos (LMR), entendido como a concentração máxima de resíduos de 

agrotóxicos que pode estar presente nos alimentos consumidos pela população sem 

trazer prejuízos à saúde. 

A legislação que regulamenta as disposições sobre a pesquisa, a 

experimentação, a produção, a embalagem e a rotulagem, o transporte, o 

armazenamento, a comercialização, o uso, a comercialização o controle e a 
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fiscalização dos agrotóxicos no Brasil é o Decreto nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002 

(ANVISA, 2002), que regulamenta a Lei nº 7.802, de 11 de julho de 1989. 

A presença dos agrotóxicos nos alimentos para cada tipo de ativo é 

determinado pela ingestão diária aceitável (IDA), que é a quantidade máxima de 

resíduo de pesticida presente em cada tipo de alimento permitida para ser ingerida 

diariamente durante toda sua vida, e que parece não oferecer risco apreciável à 

saúde à luz dos conhecimentos atuais, e é expressa em mg de pesticida por kg de 

peso corpóreo (mg/kg).  

Esse resultado é determinado, partindo-se de ensaios toxicológicos realizados 

a �curto� e �longo� prazo em animais como ratos, coelhos, cães, macacos, etc., e 

depois extrapolado ao homem. Nessa extrapolação, os toxicólogos são 

extremamente cautelosos e calculam uma margem de segurança bastante alta. 

Com os dados toxicológicos e baseados em estudos de consumo médio diário 

do alimento pelo homem através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) (IBGE, 1999), onde são determinados os componentes da cesta básica da 

população brasileira, é então estabelecido a tolerância, que é o limite máximo de 

resíduo (LMR) do pesticida estudado no alimento (CALDAS e SOUZA,  2000).  

Os LMR�s são estabelecidos após avaliação de estudos de campo conduzidos 

pelas indústrias de pesticidas. Nesses estudos, os pesticidas são aplicados em uma 

determinada cultura de acordo com as boas práticas agrícolas (BPA), e os níveis 

remanescentes nos alimentos são determinados (CALDAS, 1999).  

Os LMR´s estabelecidos pelo Codex Alimentarius (2000) baseiam-se em 

práticas agrícolas internacionais e visam proteger e preservar a saúde humana, 

garantindo o comércio internacional de alimentos livres de barreiras com respeito ao 

parâmetro de resíduos. Entretanto, o nível de resíduos de pesticidas em alimentos 

depende de fatores agronômicos e climáticos, e muitos paises estabelecem seus 

próprios limites baseados nas boas práticas agrícolas praticadas localmente 

(CONCEIÇÃO, 2002). 

Em 1985, a Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde 

publicou as monografias dos pesticidas registrados no Brasil e seus LMR´s em 

alimentos. Na época, os dados técnicos exigidos para o registro do produto eram 

limitados e os LMR´s eram fornecidos pelos fabricantes.  
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Em 1989, a Lei 7.802 e seus decretos regulamentadores (BRASIL,1998) 

estabeleceram novos parâmetros de registro de pesticidas no país, incluindo o 

estabelecimento de LMR baseado em estudos supervisionados de campo utilizando 

as boas práticas agrícolas praticadas no país. Até setembro de 2004, 2706 LMR´s 

para 368 pesticidas em cerca de 270 culturas tinham sido estabelecidos no Brasil  

Dentre os pesticidas registrados, 128 são herbicidas, 107 fungicidas, 133 inseticidas, 

além de outros compostos como acaricidas, feromônios e reguladores de 

crescimento (CONCEIÇÃO, 2002). 

Em geral, níveis de resíduos de agrotóxicos em quantidades superiores aos 

permitidos pela legislação vigente podem ser evitados com o uso das boas práticas 

agrícolas (BPA), com o número correto de aplicações, dosagens, recomendações e 

intervalo de tempo adequado entre a última aplicação do pesticida e a colheita . 

Para a verificação da remanescência de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos, são necessários o desenvolvimento de pesquisas para a geração de 

dados a fim de orientar a ação governamental e a extensão rural, para a prevenção 

dos possíveis problemas de saúde que poderiam advir pela ingestão desses 

resíduos (UNGARO et al, 1987). 

No Brasil, programas de monitoramento para verificação de resíduos de 

pesticidas em alimento são insuficientes não somente pela falta de laboratórios 

equipados, mas principalmente pela carência de recursos humanos especializados. 

São Paulo é o estado que mais tem contribuído na geração de dados em resíduos 

de pesticidas em alimentos, responsável por 70% dos trabalhos publicados no 

período de 1969 a 1994 (ARAUJO, 1998). 

         No Paraná, as primeiras investigações de resíduos de pesticidas em alimentos 

foram realizados pelo Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR) e pelo Instituto 

Ambiental do Paraná (IAP). A partir de 1991, o Centro de Pesquisa e 

Processamento de Alimentos (CEPPA) da Universidade Federal do Paraná, através 

de convênio com a Secretaria da Saúde (SESA), ficou encarregado de realizar tal 

pesquisa. Os resultados desse trabalho de monitoramento executado no período de 

1987 a 1992 demonstraram que das 523 amostras de hortifrutícolas produzidas em 

várias regiões de todo Estado, 155 apresentaram resíduos de agrotóxicos, 

perfazendo um total de 29,6% de amostras contaminadas, algumas com mais de um 
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até três tipos de resíduos diferentes em uma mesma amostra (ZANDONÁ e ZAPPIA, 

1993). 

 O Laboratório Central do Estado (LACEN/PR) iniciou as análises na área de 

resíduos de pesticidas em alimentos, em um programa de monitoramento em 

produtos orgânicos (hortifrutícolas), em paralelo com produtos produzidos de forma 

convencional. Das 73 amostras analisadas, em 18 amostra orgânicas, não foram 

detectadas nenhum tipo de residuo, e nas outras 55 amostras produzidas de forma 

convencional, foram detectados resíduos de Clorotalonil e Deltametrina em duas 

amostras de morango, e em uma amostra de alface, resíduos de metamidofós 

(IMOTO et al., 2000). 

Atualmente, o Laboratório de Resíduos de Pesticidas da Seção de 

Toxicologia, Divisão de Produtos do LACEN-PR, vem realizando análises de 

resíduos de pesticidas em hortifrutícolas provenientes de todo território nacional 

dentro do Programa Nacional de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos (PARA), 

instituído pela Resolução RDC nº 119 de 19 de maio de 2003 (ANVISA, 2003a) em 

uma iniciativa conjunta da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e do 

Instituto Nacional de Controle de Qualidade (INCQS/FIOCRUZ), o qual teve início 

sob a forma de programa em junho de 2001, contando com a participação das 

vigilâncias sanitárias e laboratórios de quatro estados: Instituto Adolfo Lutz (IAL/SP), 

Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP/PE), Fundação Ezequiel Dias 

(FUNED/MG) e Laboratório Central do Paraná (LACEN/PR) (OLIVA et. al., 2002; 

ANVISA, 2003a). 
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2.2 PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS  

 

 Resíduos de pesticidas organohalogenados são frequentemente encontrados 

em programas de monitoramento nos mais variados tipos de culturas para a 

produção, conservação e armazenamento de alimentos, alguns com os limites 

máximos de resíduos acima dos padrões exigidos pela vigilância sanitária, e muitas 

vezes até com mais de um tipo de resíduo em um único alimento (ZANDONÁ e 

ZAPPIA, 1993; IMOTO et. al., 2000; ANVISA, 2002b). 

Além disso, em algumas culturas dos resultados do programa de 

monitoramento conduzidos em nível nacional (ANVISA, 2002b) revelaram que em 

algumas culturas, foram observadas a presença de resíduo de ativos que já foram 

completamente banidos para uso devido à alta toxicidade como é o caso do 

Endosulfam, muito encontrado em morangos. Segundo a ANVISA (2003), o 

Endosulfam é considerado uma substância do grupo químico dos organoclorados, 

cujo uso tem sido proibido ou restrito no mundo. Ainda, de acordo com monografias 

de literaturas internacionais, estudos sugerem serem os compostos organoclorados 

indutores de doenças carcinogênicas e mutagênicas (IARC, 2000). 

Apesar de alguns especialistas esforçarem-se para cancelar o seu uso, o 

Endosulfam ainda é usado em culturas como algodão, cacau, café, cana-de-açúcar 

e soja, respeitados os prazos de carência, mas o mesmo foi encontrado em 

morangos, e recentemente em duas amostras de tomates do Mato Grosso do Sul, 

onde as ações de vigilância são mais precárias, o que é gravíssimo. Junto a isso, a 

detecção de resíduos de Dicofol, outro organoclorado, e Endosulfam no mamão e 

morango, indicam o total descontrole na regulação do uso destes agrotóxicos, 

ambos com restrição de uso por serem considerados de alto risco à saúde humana 

e ambiental (BENATO, 2004). Somados a esse fatos, a detecção de outros tipos de 

resíduos de diferentes grupos químicos em uma mesma amostra chegando a 5 até 6 

tipos de resíduos diferentes, agrava ainda mais a situação de contaminação dos 

alimentos, aumentando o risco de intoxicação com a ingestão diária desses 

alimentos.  

Esses pesticidas e outros selecionados para este estudo pertencem ao grupo 

químico dos organohalogenados segundo a International Union Pure Applied 
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Chemistry (IUPAC) (ANVISA, 2002c), e as suas estruturas e nomes químicos são 

mostrados na Figura 1. 

 
FIGURA 1 - ESTRUTURA QUÍMICA DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS 
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Nota: Nomenclatura química segundo a IUPAC. 
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 Segundo a ANVISA (2004a), os limites máximo de resíduos (LMR) desses 

pesticidas preconizados pela atual legislação para este tipo de cultura, são 

mostrados na Tabela 1: 
 

 

TABELA 1 - PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS E LIMITES MÁXIMOS DE RESÍDUOS  

                     PERMITIDOS NA MAÇÃ 

                                                    

Pesticida LMR (mg/kg) 

Captana 25,0 

Clorotalonil 1,0 

Dicofol 5,0 

Endosulfam I  NA 

Endosulfam II NA 

Endosulfam sulfato NA 

Vinclozolina NA 

FONTE: ANVISA ( 2002)  

                  LMR: limite máximo de resíduos permitidos para a cultura da maçã;  

                  NA: produto não autorizado. 
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2.3 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

 

2.3.1 Conceitos de validação 

 

 No dicionário Aurélio, estão descritos dois conceitos sobre validação: 

 

1. Validar (latim validare) vdt e vpr: 1. dar validade a; fazer (-se) ou tornar (-se) 

válido; legitimar: 2. dar força ou firmeza legal a: Validar o mandato. 

 

A esses, seguem-se outros: 

 
2. Estabelecimento, mediante estudos sistemáticos de laboratório, que as 

características de um respectivo método cumpre as especificações relativas ao uso 

previsto dos resultados analíticos (ABNT, 1994); 
 

3. É o processo de definir uma exigência analítica e confirmar que o método sob 

investigação tem capacidade de desempenho consistente com o que a aplicação 

requer (EURACHEM, 1998); 

 

4. É a confirmação por exame e fornecimento de evidência objetiva de que os 

requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atingidos (ABNT, 

2001); 

 

5. É a demonstração que um método de ensaio químico, nas condições em que é 

praticado, tem as características necessárias para obtenção de resultados com a 

qualidade exigida (INMETRO, 2003); 

 

6. Validação é um termo que pode ser interpretado de várias formas. Na essência, é 

o de garantir a confiabilidade de um sistema analítico (BEZERRA, 2003). 
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Assim, dentre as várias definições e conceitos de validação de métodos 

provenientes de fontes de referências nacionais e internacionais, algumas delas 

procuram sintetizar a idéia do que significa todo um processo de validação de 

métodos. Finalmente, segundo LEITE (2002), a definição de validação de método 

está representada pela Figura 2. 

 

 

FIGURA 2 � ESQUEMA DE DEFINIÇÃO DE VALIDAÇÃO DE MÉTODO       
 

VALIDAÇÃO DE MÉTODO ANALÍTICO 

 
              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FONTE: LEITE  (2002). 

 

Segundo LEITE (2002), nos processos de validação de métodos analíticos, os 

resultados encontrados  devem ser emitidos com a certeza absoluta de ser as 

espécies em estudo (qualitativo) e com a máxima certeza do (quantitativo) existente 

na amostra analisada. Neles, a precisão e exatidão devem estar embutidas com os 

resultados emitidos com a menor variabilidade possível, determinada por conceitos 

estatísticos em um determinado número de amostras analisadas. 
 
 
 

Quando se emite um 
resultado, a precisão e a 

exatidão devem estar 
contidos 

concentração= 20 mg/kg ±  2 mg/kg 

Certeza de ser a 
espécie  

   Qualitativa 

Máxima certeza 
c/ a exatidão 
Quantitativa 

Expressa a 
menor  

Variabilidade
(conceitos  

estatísticos) 
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2.3.2 Validação de sistema analítico 

 
Entende-se por sistema analítico todo um conjunto de processos que existe 

em uma organização, para atingir determinados objetivos. A definição de um sistema 

analítico de um laboratório de ensaio e ou calibração está representado pela Figura 

3. 

 

FIGURA 3 - EXEMPLO DE UM FLUXOGRAMA DE SISTEMA ANALÍTICO 

 

 

 

 

 

 

 
 
Equipamentos               Analista, manutenção, calibrações  

 

 

 

Amostragem                 Validação do método de ensaio               Parâmetros de 

validação (especificidade, sensibilidade, exatidão, precisão, linearidade, Limite de 

detecção, Limite de quantificação, robustez) 

 

        

 

Análise e emissão de resultados                 Precisão e exatidão, variabilidade, 

estimativa das incertezas, interlaboratoriais 

 
FONTE: BRENDOLAN ( 2003). 

De acordo com a Figura 3, um sistema analítico com qualidade abrange todos 

os procedimentos e responsabilidades que uma organização dispõe para ter a 

Organização ,  Ambiente Físico,  
Recursos Humanos, Responsabilidades, 
Fornecedores, Arquivo, Linguagem 
Recebimento, Armazenagem,  
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certeza que os produtos e serviços fornecidos são satisfatórios para os clientes. A 

International Organization for Standardization (ISO), a European Normatization 

Comission (CEN) e os padrões da British Standartization (BS) definem o sistema de 

qualidade como: organizacional, estrutural, responsabilidades, procedimentos, 

processos e recursos para administração de qualidade (BRENDOLAN, 2003).  

Desta forma, a validação de um sistema analítico deve ser realizada para 

todos os equipamentos e demais procedimentos analíticos. No sentido rigoroso, 

entretanto, a validação do método de ensaio representa apenas uma parte do 
processo, evidenciada em negrito no fluxograma da Figura 3, que abrange também 

vários aspectos diferentes. Pode-se então afirmar que o processo de validação de 

um sistema analítico é formado por pelo menos quatro fases, cada uma delas 

fundamental para o sucesso total do processo (SWARTZ e KRULL, 1998). 

 

 
2.3.2.1 Validação do software 

 

 Normalmente, na aquisição do equipamento, o software a ser utilizado para 

sua operacionalização é adquirido já validado em estágios anteriores, denominado 

de qualificação do design (DQ) no site do fabricante. Nesta fase, a aplicação da 

última versão do software deve sempre ser requerida para uma melhor otimização 

dos dados. 

Para exemplificar, a validação dos arquivos do software Star Workstation, 

versão 5,52, utilizado no cromatógrafo gasoso CP-3800 da marca Varian, é 

demonstrado com o histórico da validação estrutural reportado pelo próprio software 

do equipamento  ( Anexo 1).   

 

 

2.3.2.2 Qualificação de hardware 

 

Antes que o equipamento possa ser utilizado num ambiente operacional, ele 

deve ser qualificado e validado. Isto compreende todo um estudo de processos que 

é realizado antes, durante e após o uso do equipamento.  
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Algumas das fases não são passíveis de acompanhamento no processo de 

fabricação do equipamento. No entanto, no processo de instalação do equipamento 

no laboratório, testes de desempenho e calibração do equipamento são realizados 

visando cumprir os requisitos da NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2001), e assegurar a 

condição de desempenho do equipamento com a utilização de padrões e 

ferramentas calibradas e rastreadas. Estes procedimentos são declarados em um 

documento denominado Certificação de Conformidade, o qual é entregue na 

instalação on-line do equipamento (Anexo 2).  

As demais fases posteriores deverão ser verificadas sempre pelo usuário, e 

os resultados devem ser documentados para rastreabilidade dos serviços de 

manutenção e controle do equipamento através de Procedimentos Operacionais 

Padronizados (POP´s), que são manuais ou protocolos com todos os  

procedimentos registrados para manutenção do equipamento, em que definam o 

período de uso normalmente definido como um intervalo razoável durante o qual o 

mesmo poderá operar sem qualquer perda de  eficiência na sua  performance 

funcional (SWARTZ e KRULL, 1998).  

A Figura 4 mostra todas as fases de um processo de qualificação de um 

equipamento. 
 

FIGURA 4 - EXEMPLO DE UM PROCESSO DE QUALIFICAÇÃO  DE EQUIPAMENTO 

Site do Fabricante 
Desenvolvimento de 

Hardware, Software 

e Validação 

QD 

Validação Funcional 

Qualificação 

 

 

Instalação  Operacional  Performance 
       QI               QO              QP 

Site do Usuário 

Calibração 

Manutenção 
System Suitability 

    QO , QP 

Antes da compra Antes do uso Depois do uso 

FONTE: SWARTZ e KRULL (1998). 
QD: qualificação do design; QI: qualificação de instalação; QO: qualificaficação de operação;  

QP: qualificação de performance. 
 

 Como indica a Figura 4, a validação começa nas instalações do fabricante 

num estágio de validação estrutural.  



 

 

18

Durante esse estágio, o equipamento e o software são desenvolvidos, 

projetados e produzidos em um ambiente validado de acordo com as normas de 

Boas Práticas de Fabricação (BPF) e/ou padrões ISO 9000.  

Durante a validação funcional ou estágio de qualificação são realizadas a 

Qualificação da Instalação (QI) e a Qualificação da Performance (QP). 

Após a instalação on-line do equipamento no laboratório e de um período de 

ajuste, as normas exigem manutenção seguida de calibração e padronização, 

algumas vezes considerada como Qualificação de Manutenção (QM) ou 

procedimento de manutenção.  

 
 

2.3.2.3 Validação do método de ensaio 
 

Em qualquer tipo de análise química não existe erro 0, tampouco 100% de 

acerto, e o resultado de uma análise geralmente reportado em forma de valores 

numéricos contém informações que deverão ser corretamente interpretadas e 

avaliadas de acordo com as especificações do método e necessidades pertinentes 

de cada usuário desse mesmo resultado. 
Quando se inicia um trabalho de validação de um método, o objetivo principal 

é a geração e a avaliação de um resultado analítico, com a verificação se as 

respostas são previsíveis e correspondem ao esperado ao que o método pretenda. 

Nestes processos, em que o grau de concordância dos resultados devem ter um 

certo nível de confiabilidade analítica, utiliza-se a Estatística para trabalhar os dados 

gerados em um processo analítico e obter resultados embasados em números que 

definem em que percentual de certeza está sendo gerado esta mesma informação. 

Assim, considerando as várias definições no âmbito da metrologia química, a 

validação de método pode ser vista da seguinte forma prática: 

 

Demonstração experimental e formal de que um processo analítico é 

adequado para o seu desempenho, garantindo a coerência entre o resultado 

analítico gerado e assegurando a qualidade e a constância das informações. Dessa 

forma, um processo analítico validado pode ser facilmente reproduzido e/ou 

transferido, facilitando assim a padronização entre os laboratórios. 
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Em análise de resíduos de pesticidas, a validação do método de ensaio 

ocorre, usualmente, por meio de ensaios de recuperações intralaboratorial, ou seja, 

no próprio laboratório onde se deseja validar o método (THIER e ZEUMER, 1987). 

Com a condução de ensaios nas condições experimentais do método a ser validado, 

esse processo gera todas as informações necessárias para a avaliação do 

procedimento analítico, sem a adesão de outros laboratórios ou existência prévia de 

métodos validados para a matriz e os pesticidas em estudo (DE AMARANTE et al., 

2001). 

Os critérios gerais de aceitação do método devem ser incluídos de acordo 

com as recomendações a serem determinadas e estabelecidas no método a ser 

validado, dependendo da aplicabilidade (escopo) do mesmo. 

Assim, segundo recomendações da NBR17025 (ABNT, 2001), os principais 

requisitos e parâmetros a serem estudados durante o desenvolvimento do processo 

analítico para fins de validação do método para análise dos pesticidas 

organohalogenados em uma matriz são: 
 

a) Especificidade: capacidade de medir o �analito� livre de interferências; 

 

b) Seletividade: capacidade de medir com exatidão e sem interferentes, 

vários analitos em uma mistura;  

 

c) Linearidade: capacidade de fornecer resultado proporcional à 

concentração do padrão, em uma faixa de trabalho apropriada; 

 

d) Sensibilidade: capacidade de registrar pequenas variações ou  

inclinações da curva analítica provocadas pelo efeito da matriz; 

 

e) Faixa de trabalho: intervalo de concentração entre o limite inferior e 

superior dos padrões analisados; 
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f) Limite de detecção (LD): capacidade do método de dar resultados no nível 

 mais baixo detectável qualitativamente, mas não quantitativamente; 

 

g) Limite de quantificação (LQ): capacidade do método de dar resultados no  

nível mais baixo detectável de forma precisa e exata, qualitativa e quantitativamente; 

 

h) Exatidão: capacidade de dar resultados próximos ao valor real verdadeiro; 

 

i) Precisão: capacidade de dar resultados com a menor variabilidade em  

relação à repetitividade (intralaboratorial) e reprodutibilidade (interlaboratorial), de 

resultados analisados de uma mesma amostra; 

 

j)  Incerteza de medição: capacidade de dar resultados com a dispersão dos  

valores que podem ser atribuídos razoàvelmente ao mensurando.  

 

 

 

2.3.2.3.1 Especificidade  

 

Segundo a USP (1995), a especificidade de um método representa a sua 

capacidade de avaliar de forma inequívoca a (s) substância (s) em exame na 

presença de componentes que poderiam interferir com a sua determinação numa 

mistura complexa. Isto corresponde ao grau de interferência de espécies como outro 

ingrediente ativo, excipientes, impurezas e produtos de degradação, garantindo que 

o pico seja exclusivamente de um único componente, isto é, que não existam outras 

eluições simultâneas. 

Grandes esforços têm sido feitos no intuito de resolver os problemas da 

resposta da especificidade dos padrões com comparações de sinais para verificação 

da pureza e especificidade dos mesmos, sem que nenhum outro componente 

desconhecido, além do esperado, seja determinado junto com o analito. Em alguns 

casos, como em técnicas cromatográficas, deve-se usar técnicas adicionais como 

cromatografia de camada delgada (CCD) ou cromatografia gasosa ou líquida 
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acoplada a espectrometria de massas (CG/MS; LC/MS), após o processo de 

extração dos resíduos da matriz. 

A espectrometria de massa é uma técnica de aplicação ampla por constituir-

se de um sistema de detecção universal que pode ser utilizado para análises 

qualitativas e quantitativas de substâncias puras ou em misturas em qualquer faixa 

de concentração. Na configuração de CG/MS, as moléculas de uma substância no 

estado gasoso e sob baixa pressão são bombardeadas por um feixe de elétrons de 

alta energia (1600kcal/mol), em que tal feixe pode retirar um dos elétrons da 

molécula e formar um cátion, chamado íon-molecular: 

 
M  + e-                M+   +  2 e- 

 
 

Onde, 
 

M = molécula 

e-  = elétron de alta energia 

M+ = íon molecular 

 

A fragmentação pode se dar de várias maneiras, dependendo da natureza do 

íon molecular, que pode produzir vários cátions, que são separados pelo 

espectrômetro de massa baseados na relação massa/carga (m/z), em que a carga 

de todos os íons é sempre +1. Assim, os íons são separados de acordo as suas 

massas.  
A cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (CG/MS), 

quando utilizada para o monitoramento das moléculas dos pesticidas no modo 

SCAN mostra o espectro de massa de uma substância ou misturas, registrando 

sinais gráficos de uma série de picos de intensidade variadas chamado de espectro 

de massa, onde cada pico corresponde a um íon molecular com uma determinada 

massa/carga (m/z). O maior pico com intensidade relativa de 100% é chamado de  

pico-base ou íon molecular principal. Para exemplificar, a Figura 5 mostra o espectro 

de massa do pesticida Vinclozolina monitorado pelo modo SCAN no cromatógrafo a 

gás acoplado à espectrometria de massa (CG/MS), em que os seus íons diagnóstico 

moleculares 198, 212 e 285 aparecem em meio a outros tipos de íons moleculares 
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considerados comuns ou ordinários (ftalatos). O íon molecular principal é o 212, 

seguido dos íons 285 e 198, em ordem decrescente de massa/carga. 

 
FIGURA 5 � ESPECTRO DE MASSA DO PESTICIDA VINCLOZOLINA ( MODO SCAN) 

 

   
 

 

A intensidade dos demais picos é indicada proporcionalmente ao do pico-

base. A massa dos íons é a soma das massas atômicas dos constituintes dos íons. 

Nos últimos anos, o conceito de monitorização de pontos de identificação 

para análises de confirmação da especificidade de resíduos químicos ou 

contaminantes orgânicos em alimentos relativos ao desempenho de métodos 

analíticos e interpretação de resultados foi introduzido e publicado pela Decisão 

657/CE/2002 da Comissão Européia (THOMPSON et. al., 2002) e pelo CODEX 

ALIMENTARIUS (2004). Os critérios de desempenho e outros requisitos aplicáveis à 

detecção por espectrometria de massa simples, de baixa resolução, para a técnica 

de monitoramento seletivo de íons devem obedecer os seguintes critérios: 

 

a) o íon molecular principal deve, de preferência, ser um dos íons  

selecionados para o diagnóstico; 

 

b) os íons diagnóstico selecionados não devem ter exclusivamente origem 

na mesma zona da molécula; 

 

  c) a razão sinal/ruído deve ser ≥ 3:1 para todos os íons diagnóstico ; 

              

Íons moleculares (m/z) 
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 d) é necessário um mínimo de três íons para substâncias permitidas (grupo 

B) e quatro íons para substâncias proibidas (grupo A) para o pesticida monitorado na 

matriz. 

 

Nos processos de pesquisa confirmatória da especificidade dos íons 

moleculares dos pesticidas resultados pela fragmentação das moléculas dos 

mesmos realizados por espectrofotometria de massa, o íon molecular principal 

deverá ser um dos íons diagnóstico selecionados, acompanhados de mais dois íons 

moleculares, no mínimo, da molécula fragmentada ou dos seus isômeros, em uma 

razão sinal ruído ≥ 3:1. 

 

 

 

2.3.2.3.2 Seletividade 
 
Quando relacionados a tipos de métodos, o termo específico é usado para 

indicar a resposta de um método para uma única substância em exame, enquanto o 

termo seletivo é usado para descrever um método que fornece uma resposta para 

diversas substâncias em exame que podem ou não ser diferenciadas de qualquer 

outra (SWARTZ e KRULL, 1998). 

Assim, os métodos multiresíduos para análise de pesticidas podem ser 

considerados métodos seletivos, pois realizam análises simultâneas de diversos 

tipos de pesticidas em uma única extração. 

 

 

 

2.3.2.3.3 Linearidade 

 
É a habilidade em produzir resultados que sejam diretamente proporcionais à 

concentração do analito em amostras, em uma dada faixa de concentração dos 

padrões, denominada faixa de trabalho (ICH, 1995). 

A linearidade do método é formulada como expressão matemática usada para 

o cálculo da concentração do analito a ser determinado na amostra, sendo a mesma 
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o principal parâmetro a ser verificado na construção da curva analítica. Para a 

quantificação dos analitos é necessário que se conheça a dependência entre a 

resposta medida e a concentração do analito presente na matriz, e não somente em 

soluções padrões diluídas em solventes. 

A correlação entre o sinal medido (altura ou área do pico cromatográfico) e a 

massa ou concentração da espécie a ser quantificada na maior parte dos casos, é 

dado por uma relação matemática entre o sinal e a concentração ou massa do 

analito determinada a partir de soluções padrões previamente preparadas de 

concentrações conhecidas dessa espécie (AUGUSTO et al., 2003). Essa relação 

matemática pode ser expressa pela seguinte equação da reta: 

 

 
y = a x + b            (equação 1) 

 
     

Onde, 
 
 

 y = é a resposta medida (altura ou área do pico), variável dependente; 

 x = concentração do analito, variável independente; 

 a = inclinação da curva de calibração (coeficiente angular); 

 b = intersecção com o eixo y (coeficiente linear). 

 

 

A linearidade de um método pode ser observada pelo gráfico dos resultados 

dos ensaios em função das concentrações dos analitos ou então calculados a partir 

da equação da regressão linear, determinada pelo método dos mínimos quadrados 

com o objetivo de minimizar o valor dos resíduos, onde: 

 

Σ (r 
i )2 = mínimo; 

       

  ri = resíduos associados às medidas. 
 

 



 

 

25

O ponto central de toda análise da equação da reta através da regressão 

linear pelo modelo dos mínimos quadrados é o estudo dos resíduos obtidos quando 

se avalia os valores das leituras reais e seus respectivos valores encontrados, 

empregando-se a equação gerada pelo modelo. Com o uso de computadores e 

softwares estatísticos (como por exemplo, o Excel), isto é viável para o dia a dia, e 

utiliza-se o conceito da diferença do resíduo na vertical com os seus valores 

minimizados. Assim, é preciso ter em mente que um gráfico obtido através da 

regressão linear será próximo a uma diagonal de 45º (BRENDOLAN, 2003). 

O principal parâmetro para avaliação da linearidade após os cálculos da 

regressão é um fator que permite fazer uma correlação de linearidade dos valores. 

Este fator chama-se coeficiente de correlação ( r ) que tem um valor ideal = 1, isto é, 

a relação linear perfeita. 

 A linearidade da curva de calibração e, portanto, o intervalo de trabalho do 

método, é determinado pelo coeficiente de correlação da reta obtida, denominado 

índice de correlação de Pearson (RIEDER et. al., 2000), considerando: 

 

a) r = 1, correlação perfeita; 

b) 0,91< r2  <0,99, correlação fortíssima; 

c) 0,61 < r2 < 0,91 , correlação forte; 

d) 0,31 < r2 < 0,60, correlação média; 

e) 0,01 < r2 < 0,30 , correlação fraca; 

f)  r = zero, correlação nula. 

 

A estimativa dos coeficientes de correlação de uma curva analítica permite 

avaliar a qualidade da curva obtida, que quanto mais perto de 1,0 menor será a 

dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza dos coeficientes 

de regressão estimados a e b. 

Para validação de métodos para análise de resíduos de pesticidas, um valor 

de r2 ≥ que 0,99 é usualmente requerido, podendo ser considerado livre de 

tendências (unbiased), se o corredor de confiança da reta de regressão linear 

contiver a origem. 

A ANVISA (2003b) estabelece que um coeficiente de correlação múltipla r2 ≥ 

0,99 é desejável, e o INMETRO (2003) um valor acima de 0,90 com tratamento 
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estatístico dos dados para verificação da homocedasticidade ou heterocedasticidade 

dos pontos da curva através do teste t de Student com 95% de confiabilidade, para 

verificar se os pontos estão fora do intervalo linear estabelecido pelos pontos da 

curva.  

 

 

2.3.2.3.4 Faixa de trabalho 
 

A faixa linear de trabalho de um método é o intervalo entre os níveis inferior e 

superior de concentração dos analitos no qual foi demonstrado ser possível a 

determinação com a precisão, exatidão e a linearidade exigidas, sob as condições 

especificadas para o ensaio (INMETRO, 2003).  

A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de concentração dos pesticidas para o 

qual o ensaio será aplicado, em que a concentração central deve ser, sempre que 

possível, a concentração previsível nos ensaios. Os valores inferiores dos limites de 

detecção e quantificação são considerados muitas vezes como a sensibilidade do 

método e devem ser distinguidos do branco do método. O limite superior da faixa de 

trabalho depende da limitação do sistema de resposta do equipamento, sendo que a 

linearidade do método deverá ser constante em toda a extensão da faixa de 

trabalho.  

Para resíduos de pesticidas, é recomendado uma faixa de trabalho com 

valores variando entre a metade e 10 (dez) vezes a concentração do Limite de 

quantificação (LQ), com uma variação de ± 10% até 60% do resultado, segundo 

literaturas da área (EU, 2003).  
 
 
 

2.3.2.3.5 Sensibilidade 
 

A sensibilidade de um método é um parâmetro que demonstra a variação da 

reposta em função da concentração e do tipo do analito, podendo ser expressa pela 
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inclinação da curva de regressão linear de calibração e é determinada 

simultaneamente aos testes de linearidade.  

No processo de validação do método, a matriz utilizada poderá conter 

componentes próprios que podem interferir na resolução dos picos, porém sem 

causar alterações na especificidade dos mesmos.  Isto se deve ao chamado efeito 

matriz, fenômeno comumente encontrado em análises de resíduos de pesticidas em 

alimentos usando a cromatografia gasosa, onde os sítios ativos da coluna utilizada 

no método são �ocupados� pelos componentes da matriz, aumentando o tamanho do 

sinal analítico, sendo que a magnitude do efeito depende do tipo e da quantidade 

existente dos interferentes na matriz (SCHENCK e LEHOTAY, 2000). 

A explicação para a ocorrência ou não deste fenômeno é o fato de que sítios 

ativos do sistema cromatográfico, principalmente do tubo insersor da amostra (liner), 

poderiam ser bloqueados pela adsorção dos interferentes da matriz, fazendo com 

que os pesticidas não fossem adsorvidos pelos mesmos e, conseqüentemente, 

chegando em sua totalidade no detector com aumento da altura ou a área integrada 

no sistema (CONCEIÇÃO, 2002). 

A quantificação dos analitos feitos na curva de calibração com a matriz 

poderá sofrer um aumento da resposta se comparada com a resposta medida na 

curva feita em solventes, isto é, de acordo com a resposta verdadeira no sistema. 

 

 

2.3.2.3.6 Limite de detecção (LD) 

 

O limite de detecção do método (LD) é definido como a concentração mínima 

de uma substância detectada e declarada com um determinado intervalo de 

confiança, em que a concentração do analito é maior que zero. 

Na literatura são citados três métodos para determinação do limite de 

detecção do método (SWARTZ e KRULL, 1998): 
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a) Através do método visual, em que se utiliza a adição de concentrações 

mínimas e conhecidas dos analitos em solvente, de maneira que se possa distinguir 

os sinais e a menor concentração visível detectável do ativo. Exemplos desse tipo 

de detecção são utilizados em cromatografia em camada delgada (CCD). 

b) Através do método da relação sinal/ruído, em que pode ser aplicado em 

sistemas analíticos que apresentam o ruído da linha base como em cromatografia 

gasosa ou líquida, na proporção de 3 :1.  

c) Através dos parâmetros da curva analítica, na qual pode ser expresso 

pela equação: 

             

LD = 3,3   x   s                                  (equação 2) 
                      S 
 

           Onde, 

 

s= estimativa do desvio padrão da resposta do coeficiente linear da equação; 

S= inclinação da curva ou coeficiente angular da curva analítica. 

 

THIER e ZEUMER (1987), ICH (1995), CURRIE (1999), EC (2000b), ABNT 

(2001) e GARP (2001) reconhecem o limite de detecção (LD) como sendo uma 

concentração três vezes a razão sinal /ruído normalmente utilizado em técnicas 

cromatográficas, mas também indica a mesma alternativa a partir da equação da 

reta (equação 2),  para a determinação do limite de detecção com base no desvio 

padrão (s) da resposta e a inclinação da curva (S) analítica em  níveis próximos ao 

limite de detecção (LD).  

Qualquer que seja a forma utilizada para o processo de validação do método 

para a determinação do LD, o mesmo deve ser documentado e registrado nos 

protocolos de validação (SWARTZ e KRULL, 1998). 
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2.3.2.3.7 Limite de quantificação (LQ) 

 

O limite de quantificação (LQ) é a menor concentração do(s) analito(s) em 

uma amostra que pode ser medida e quantificada utilizando-se um método 

específico (ICH, 1995). 

 A determinação do valor do LQ do método representa um compromisso entre 

os parâmetros exatidão e precisão a serem conseguidos, em que quanto menor o 

nível de concentração dos analitos  maior será a variação dos resultados, tornando o 

método menos preciso (HARRIS, 2001). 

Estudos de recuperações nos mais baixos níveis de concentrações dos 

analitos obtidos pelo método do sinal/ruído com a relação 10:1, correspondentes 

geralmente ao redor do primeiro ponto da curva de calibração são ensaiados em 

replicatas, e os valores obtidos submetidos a testes estatísticos para determinação 

dos valores dos limites de quantificação estatísticos (LQE) por 10 x s, em que os 

parâmetros precisão e exatidão que devem estar contidos (THIER e ZEUMER, 1987; 

EC, 2000b; GARP, 2001). 

 

 

2.3.2.3.8 Exatidão 

 

A exatidão demonstra o quão próxima está a medida do seu valor 
verdadeiro.  

Os valores de recuperação considerados adequados (exatidão) são 

estabelecidos em função da concentração dos pesticidas analisados e de acordo 

com a área de pesquisa. Para análise multiresíduos de pesticidas em diferentes 

matrizes, diversas fontes estabelecem intervalos de recuperação variáveis, 

dependendo da concentração ensaiada (THIER e ZEUMER, 1987; AOAC, 1993; DE 

AMARANTE et al., 2001;  BRITO et al., 2002), conforme Tabela 2. 
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TABELA 2 - VALORES DE RECUPERAÇÃO (%) EM FUNÇÃO DA  
                    CONCENTRAÇÃO 

 
Concentração do analito (%) Valores de recuperação (%) 

≥ 10 98 - 102 
≥ 1 97 - 103 

≥ 0,1 95 - 105 
≥0,01 90 - 107 

≥ 0,0010  - ≥ 0,00001 80 - 110 
≥ 0,000001 60 - 115 

≥ 0,0000001 40 - 120 
FONTE: THIER e ZEUMER (1987); AOAC (1993); AMARANTE et al. (2001);  
               BRITO et al. ( 2002). 

 
 

 
Outras fontes internacionais que realizam estudos com resíduos de 

pesticidas em alimentos como o United States Department of Agriculture (USDA, 

2002) e European Union (EU, 2003) sugerem aceitabilidade da performance 

analítica entre 50% a 150% e 40% a 160%, respectivamente, quando os níveis de 

concentração analisados estão em torno do limite de quantificação do método (LQ) e 

no mais baixo nível de calibração da curva analítica ( LCL). 

 
 

2.3.2.3.9 Precisão 

 

A precisão demonstra o quão dispersa uma medida está em relação à média. 
Em referência a desvios (precisão), na medida em que se reduz a massa a 

ser detectada, os desvios tornam-se maiores, nos quais a grandeza de variabilidade 

pode ser considerada previsível. 

 Segundo HORWITZ (1995) e a Comissão Européia (LEITE, 2002), os limites 

de precisão são aceitáveis onde existe uma correlação entre a concentração (µg/kg) 

de pesticida a ser determinada e o coeficiente de variação (CV%) das recuperações, 

para comparações interlaboratoriais, ou seja, em testes de proficiências de uma 

mesma amostra (Tabela 3 ). 
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TABELA 3  - VARIABILIDADE   x  CONCENTRAÇÃO 
 

Concentração Coeficiente de variação (CV%) 
1   µg/kg 45 
10  µg/kg 32 
100 µg/kg 23 
1  mg/kg 16 

             FONTE: LEITE (2002). 
 
 

 
A precisão costuma ser estimada em estudos intralaboratoriais (repetitividade  

e precisão intermediária) e interlaboratoriais (reprodutibilidade). 

A precisão intralaboratorial é obtida mediante análises de uma mesma 

amostra homogênea conduzidas pelo mesmo analista, mesmo equipamento em 

condições idênticas do método (repetitividade), enquanto que a precisão 

intermediária é obtida por analistas e equipamentos diferentes sob condições 

diferenciadas do método, em tempos diferentes.  

A precisão interlaboratorial (reprodutibilidade) é obtida em testes de 

proficiência entre laboratórios com a utilização de uma mesma amostra, mas pode 

ser com o uso de diferentes metodologias em condições ambientais distintas. 

Em análise de resíduos de pesticidas, para verificação da precisão do 

método, isto é, o quanto uma medida está dispersa em relação à media,  os 

coeficientes de variação (CV%) obtidos a partir dos valores referentes aos ensaios 

de recuperação são considerados adequados quando iguais ou inferiores a 20%, 

conforme recomendados por THIER e ZEUMER ( 1987). 

Para validação de métodos, o coeficiente de variação percentual global 

(CVG%) em relação à média de todos os níveis de fortificação não deve ultrapassar 

15% (EC, 2000a; GARP, 2001).  

 

 

2.3.2.3.10 Incerteza de medição 

 

Nos últimos anos, a necessidade de se agregar a confiabilidade metrológica a 

um resultado analítico associando ao resultado o cálculo da incerteza de medição 

tem sido evidente (ALDER et al., 2003; TELLES et al., 2003). 
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Segundo o Vocabulário Internacional de Termos Fundamentais e Gerais de 

Metrologia (INMETRO, 1995b), a incerteza de medição é definida como um 

parâmetro, associado ao resultado de uma medição, que caracteriza a dispersão 

dos valores que podem ser atribuídos razoavelmente ao mensurando. 

Entretanto, a aplicação deste conceito em metodologias com um grande 

número de combinações analitos/matriz como no método multiresíduo não é tão 

simples, pelo fato do método apresentar variações múltiplas em relação aos 

parâmetros com a determinação de várias substâncias em um único procedimento 

analítico (TELLES et al., 2003). 

   Os estudos sobre incerteza de medição metrológica são descritos em sua 

maioria por literaturas como EUROCHEM/CITAC (2000), na versão em português do 

mesmo guia descrito pelo INMETRO (2002), e em áreas específicas (GARP, 2001). 

De acordo com as literaturas, em qualquer processo de medição existem 

duas fontes de incerteza: as do tipo A, provenientes da análise estatística de uma 

série de observações de análises repetitivas como curvas de calibração e 

recuperações, e as do tipo B, provenientes por outros meios como a verificação da 

precisão de balanças, tolerância dos padrões utilizados, resolução de equipamentos, 

etc., valores considerados constantes. 

 Todas essas fontes de incerteza podem ser geradas de qualquer etapa do 

desenvolvimento metodológico que resulte em uma análise de medição, sendo que 

a incerteza total é a combinação das incertezas geradas pelos diversos 

componentes do processo, todos expressos em termos de um desvio padrão, que, 

através da combinação apropriada das variâncias, calcula-se a incerteza padrão 

combinada. Estabelecido um grau de confiança, determina-se a incerteza 

expandida, através do critério do intervalo de confiança, utilizando um fator de 

abrangência, kp. Para obter o valor de abrangência kp, que produz um intervalo 

correspondente a um nível especifico de confiança p, requer-se um conhecimento 

detalhado da distribuição de probabilidade, caracterizada pelo resultado da medição 

e a sua incerteza padrão combinada (OLIVEIRA et al., 2003). 

Segundo o GARP (2001), a avaliação estatística da medida da expressão da 

incerteza do método associada aos instrumentos do tipo B (metrológica), é muito 

menor se comparada ao método per se, de forma que a estimativa da incerteza de 

medição é mais bem definida pelas fontes de incerteza do processo, do tipo A. 
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Segundo alguns trabalhos já citados na área de resíduos de pesticidas em 

alimentos, a agregação dessas fontes de incerteza aos resultados elevaram para  

uma média de 10% a 25%  para pesticidas organohalogenados e organofosforados, 

mas estão dentro de uma faixa de grandeza daquelas encontradas por alguns 

autores na literatura, que em alguns casos pode chegar a 40% (TELLES et al., 

2003). 

Em outros estudos com testes de proficiência conduzidos em 120 laboratórios 

da comunidade européia realizados com 54 combinações de matriz / princípios 

ativos, em concentrações variáveis entre 0,05  a 4,2 mg/kg, a média dos coeficientes 

de variação foi em 30 combinações. Em 95% destes, o coeficiente de variação ficou 

na faixa de 20% a 40%, em um faixa total de 19% a 60% (ALDER et al., 2003). 

Nesses estudos, em que foram considerados não somente as fontes de 

incerteza provenientes do método per se, mas também de outras fontes de incerteza 

não sistemáticas e constantes como incerteza do padrão, pesagem, amostras, 

calibração do equipamentos, vidrarias, etc., os resultados das maiores fontes de 

incerteza parecem ser provenientes pela ordem de importância:  

a) do analito; 

b) da matriz; 

c) da concentração do analito; 

d) do laboratório; 

e) do método; 

f) outros erros indeterminados; 

 concluindo que  as maiores fontes de incertezas estão fora do controle, e que as 

diferenças das propriedades químicas dos analitos parecem constituir-se na maior 

delas.  

 

 

2.3.2.4 Adequação do método 

 

Toda a documentação do processo de validação do método deve incluir um 

procedimento escrito detalhado e arquivado, onde deverá conter um relatório da 

validação do método com avaliação dos diversos critérios e parâmetros segundo as 
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recomendações da NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 2001), ou seja: especificidade, 

sensibilidade, faixa de trabalho, linearidade, limite de detecção, limite de 

quantificação, exatidão, precisão e consistência dos dados gerados, sendo os 

parâmetros exatidão e precisão, considerados os mais relevantes porque permitem 

estimar os erros e as variações embutidos no resultado analítico. Outros 

documentos referentes à participação do laboratório em testes interlaboratoriais e de 

proficiência para validação do método também deverão estar arquivados. 

Após a adequação desses procedimentos, o método estará pronto para ser 

utilizado rotineiramente no laboratório onde foi realizado o processo ou transferido 

para outros laboratórios que irão utilizá-lo. 

 

 

2.3.3 Normalização 

 
O ISO Guia 17025 - Requisitos gerais para competência de laboratórios de 

ensaios e calibrações, versão brasileira, é a norma técnica criada pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2001) que, embasada nas normas ISO 

(Organização Internacional de Normalização) têm fornecido uma série de normas 

visando os laboratórios analíticos.  

 O objetivo da norma é promover a confiança entre os laboratórios que a 

utilizam, facilitando assim inspeções de auditorias e intercâmbios internacionais. 

No Brasil, o Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) é o órgão 

responsável para credenciamento de laboratórios com base nas normas ISO e em 

sistemas de padrão nacional. O credenciamento de laboratórios pelo INMETRO 

consiste no reconhecimento formal de sua competência, avaliada segundo critérios 

nacional e internacionalmente reconhecidos. 

O INMETRO é uma autarquia federal e é o órgão executivo do Sistema 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO), onde as 

diretrizes de sua atuação são estabelecidas pelo Conselho Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (CONMETRO), que estabelece o sistema de 

credenciamento de laboratórios de calibração e de ensaios no Brasil (INMETRO, 

2001).  
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Vale ressaltar que não existe, até o momento, nenhuma norma de qualidade 

na qual seja obrigatória a filiação de um laboratório de análises. O que existe são 

guias e recomendações de alguns órgãos governamentais para a condução das 

análises que envolvem suas responsabilidades (RIBANI, 2004). 

Como exemplo, estão os estudos físico-químicos e toxicológicos para 

homologação de agroquímicos junto ao IBAMA, que neste caso exige que os 

estudos ou ensaios sejam conduzidos de acordo com as Boas Práticas de 

Laboratório (BPL) (INMETRO, 1995a), sejam credenciados pelo Ministério da 

Agricultura e Ministério da Saúde para o registro, uso, comercialização e distribuição 

desses produtos no comércio (BRASIL, 1998). 

No ano de 2003, a ANVISA através da Resolução nº 899, de 29/05/2003 

(ANVISA, 2003b) e o INMETRO pelo documento DOQ � CGCRE � 008 (INMETRO, 

2003) disponibilizaram guias para o procedimento de validação de métodos 

analíticos, em que os parâmetros recomendados para validação de métodos, são 

abertos a interpretações, dependendo da área em que são realizados os ensaios 

(RIBANI, 2004). Recentemente, a ANVISA disponibilizou mais um Guia para 

Qualidade em Química Analítica, sob a forma de periódico com o título Séries 

Temáticas (ANVISA, 2004), em que no volume 1, capítulo 18, trata sobre validação 

de métodos baseados em conceitos da comunidade européia  e na rede de 

organizações EURACHEM WORKING GROUP (1998)  sobre o assunto. 
Assim, órgãos governamentais como ABNT (2001), ANVISA (2003b), 

INMETRO (2003) e várias comissões técnicas nacionais e internacionais que 

direcionam as diretrizes pertinentes às diversas áreas específicas ICH (1996), 

EURACHEM WORKING GROUP (1998), GARP (2001) e CODEX ALIMENTARIUS 

(2004), recomendam que sejam seguidos os procedimentos segundo constam as 

partes sobre validação de métodos analíticos, com critérios e parâmetros, como 

requisitos fundamentais para o credenciamento de ensaios com qualidade 

assegurada e demonstração de competência técnica. 

Dessa forma, um Sistema Analítico de Qualidade é uma combinação de 

administração com controle e garantia da qualidade, sendo que os procedimentos 

realizados com as BPL constituem-se de um patrimônio documental do laboratório 

para a credibilidade de todo o trabalho, proporcionando facilidades nos processos de 

auditorias. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 
 
 
3.1 MATERIAL 
 
 
3.1.1 Amostras 
 
 

As amostras utilizadas para o processo de validação de metodologia para 

análise multiresíduo de pesticidas organohalogenados foram maçãs orgânicas, 

acondicionadas em bandejas de isopor em pacotes com cerca de 1kg, adquiridas 

em supermercados do comércio local. 

A preferência pela utilização desse tipo de amostra, orgânica, foi pelo fato de 

que as mesmas estivessem presumivelmente isentas de qualquer tipo de resíduo de 

pesticidas que pudesse interferir no processo de validação dos pesticidas 

organohalogenados de escolha, com a presença de picos indesejáveis que não 

fossem inerentes da própria matriz.  
 
 
3.1.2 Equipamentos 
 
 
 Os equipamentos utilizados para o desenvolvimento da validação do método 
 
 foram: 
 

a) Cromatógrafo a gás, modelo CP-3800, com detector de captura de 

elétrons ECD,  marca Varian; 

 

b) Cromatógrafo a gás, modelo QP-5050, quadrupolo, com detector de 

espectrometria de massa,  marca Shimadzu; 

 

c) Balança eletrônica, modelo MARK 205 A, faixa de pesagem de 0-200 g,  

resolução 0,0001 g, marca BEL,  (certificado no Anexo 3);  

 

d) Ultra turrax, com haste de aço inoxidável e suporte com rotor programável  

para rotações por minuto (rpm), marca IKA. 
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As Figuras 6 e 7 mostram os cromatógrafos CG/ECD e CG/MS utilizados no 

processo de validação da metodologia. 

 
  FIGURA 6 � CROMATÓGRAFO CG/ECD, MODELO CP-3800, 
                       MARCA VARIAN 

 

 
 

 
 
    FIGURA 7 � CROMATÓGRAFO CG/MS, MODELO 
                         QP-5050, MARCA SHIMADZU 

 

 
                    

 
 
 
 
3.1.3 Reagentes (padrões, solventes, outros) 
 
 
3.1.3.1 Padrões 
 
 

Os padrões químico-analíticos podem ser substâncias puras, misturas, 

artificiais ou naturais, onde, conforme sua pureza e propriedades, podem ser: 
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a) Básicos: são substâncias ultrapuras, com pureza 99,999 % ± 0,001%, 

como a prata metálica; 

 

b) Primárias: são substâncias com propriedades bem estabelecidas e 

diretamente relacionadas com padrões químicos através de traçabilidade com 

certificados; 

 

c) Secundários: também denominados de soluções trabalho, que não 

possuem o grau de pureza para serem primárias, mas que por correspondência ao 

primário podem ser utilizadas para o fim analítico de padronização ou calibração.  

 

Neste estudo, os padrões utilizados para o processo de validação foram 

padrões primários adquiridos de fontes rastreáveis, da CHEM SERVICE, marca 

Supelco, de procedência americana. As soluções dos padrões foram preparadas 

com a pesagem de 10 mg após cálculos para a correção da pureza dos mesmos 

para obtenção de 100% do princípio ativo puro, e diluidos em solventes orgânicos 

apropriados de acordo com a solubilidade de cada um, para obtenção de soluções 

padrões estoque com concentrações de 0,01% ou 100 µg/mL.  

Os padrões primários geralmente liofilizados sob a forma de cristais ou em 

forma líquida devem estar acompanhados por certificados de referência para 

rastreabilidade dos mesmos, com os carimbos de certificação dos órgãos 

certificadores reconhecidos nacional e internacionalmente. No Anexo 3, cópia do 

certificado do pesticida Clorotalonil .  

 

  

3.1.3.2 Solventes 
 

 Os solventes orgânicos utilizados para o processo de validação foram da 

marca Mallinkrodt, de fabricação Merck, com os padrões mínimos requeridos para 

análise de resíduos de pesticidas, isto é, grau resíduo, com pureza mínima de 

99,8%, Os solventes utilizados foram adquiridos de fornecedores com certificados de 
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qualidade e pureza, acompanhados dos respectivos cromatogramas para verificação 

das informações sobre o produto. 

 
 

3.1.3.3 Outros (vidrarias) 
 

Outros materiais como vidrarias em geral, pipetas e balões volumétricos 

utilizados para o preparo das curvas de calibração analíticas foram adquiridos com 

os respectivos certificados de calibração da Rede Brasileira de Calibração (RBC). 

A justificativa do uso de vidrarias calibradas e de boa qualidade (Classe A) 

deve-se ao fato de que, para que os ensaios sejam reconhecidos como validados, 

todos as vidrarias utilizadas para o desenvolvimento do método a ser validado 

devem possuir ou ser calibrados por empresas que possuam o selo da Rede 

Brasileira de Calibração (RBC), exigência dos órgãos reguladores para certificação 

(INMETRO, 2001). 

 
 
 

 
3.2 MÉTODO 
 
 
3.2.1 Seleção do método 
 
 

Os métodos analíticos usados para determinação de resíduos de pesticidas 

em alimentos estão divididos em dois grupos: os métodos singulares - MS e os 

métodos multiresíduo - MMR. Os primeiros são aplicados para análise de um único 

pesticida ou de seu metabólito mais importante em uma ou várias matrizes, e os 

métodos multiresíduos, como o próprio nome indica, são aplicados para análise de 

vários pesticidas de um mesmo grupo químico ou de diferentes funções químicas 

em uma ou várias matrizes. 

O uso de métodos multiresíduos em programas de monitoramento de 

alimentos é muito frequente, pelo fato de possibilitar a otimização do monitoramento 

de vários pesticidas de diferentes grupos químicos em uma única extração em 
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diversos tipos de matrizes. Os métodos multiresíduos além de serem eficientes, 

apresentam um menor custo com redução do tempo de trabalho se comparados a 

métodos singulares. 

Na seleção do método a ser validado, levou-se em conta as diretrizes do 

Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos - PARA (ANVISA, 

2002), em que o LACEN/PR, inserido como um dos laboratórios participantes do 

Programa, vem realizando análises de resíduos de pesticidas em hortifrutícolas 

provenientes de todo território nacional com a utilização do método multiresíduo, 
modelo europeu (VAN ZOONEM, 1996).  

Este mesmo método originalmente apresentado segundo LUKE et al. (1975) 

foi utilizado com algumas modificações pelos laboratórios controladores do Serviço 

de Proteção dos Alimentos na Holanda - Inspectorate for Health Protection, onde 

obtiveram vários dados de validação do método para cerca de 380 ativos de 

diferentes grupos químicos em diversas matrizes, entre laboratórios da Comunidade 

Européia durante um período de cinco anos consecutivos (DE KOK et al., 1994; DE 

KOK et al., 1998; DE KOK, 1999). Atualmente, os laboratórios da Comunidade 

Européia constituem-se como fonte de referência para os trabalhos desenvolvidos 

no Programa PARA (ANVISA, 2003). 
 
 
 
3.2.2 Escopo do método 
 
 

O uso de uma determinada metodologia analítica deve sempre ser precedida 

da verificação de sua aplicabilidade ao propósito específico. A validação da 

metodologia a ser proposta permite verificar essa possibilidade. Sendo assim, a 

validação de métodos em um ou mais laboratórios, diferentes daquele que realizará 

as análises, deve ser requisito fundamental para uma avaliação de conformidade ou 

validação desse método (GARP, 2001). 

É essencial que os estudos de validação sejam representativos e que sejam 

possíveis de serem realizados em laboratórios independentes. Diferentes normas de 

qualidade possuem regras próprias, mas segundo a NBR ISO/IEC 17025 (ABNT, 

2001), no item 5.4, sobre validação de métodos, uma descrição detalhada da 

aplicabilidade do método utilizado para o processo de validação é normalmente 
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requerida. Desta forma, o escopo do método pode ser tipicamente definido em 

termos de: 

 

a) aplicação (para fins de monitoramento); 
 

b) tipo ou grupo de amostra a ser ensaiada (commodities); 
 

c) faixa de trabalho dos padrões ensaiados;  
 

d) menor e maior valor detectável e quantificável, sensibilidade do método; 
 

e) metodologia empregada, equipamentos necessários; 
 
 f) incerteza de medição dos resultados, dependendo da necessidade do 

cliente. 
 
 

 
3.2.3 Processo de validação do método 
 
 

 Para a determinação de parâmetros recomendados pelas várias literaturas  

sobre validação de métodos (THIER e ZEUMER, 1987; ABNT, 2001; GARP, 2001; 

EU, 2003), dentre outros, são necessárias amostras contendo os analitos de 

interesse em concentrações conhecidas em uma determinada matriz. Essas 

amostras são obtidas adicionando-se os compostos a serem validados na matriz em 

questão, também denominada amostra testemunha. A concentração adicionada dos 

compostos na matriz denomina-se nível de fortificação.  

Os resultados encontrados dos analitos na recuperação dos ativos fortificados 

devem ser emitidos com a certeza absoluta de serem as espécies em estudo 

(qualitativo), e com a máxima certeza do (quantitativo) existente na matriz, tendo em 

conta que em análise de resíduos de pesticidas, os níveis de resíduos detectados 

geralmente são em forma de traços, na ordem de grandeza de ppm (10-6 )  a   ppb  

(10-9 ) da amostra analisada. 

Dentre todos os parâmetros a serem estabelecidos para validação de 

métodos, a precisão e a exatidão são os mais relevantes, pelo fato da possibilidade 

de possíveis erros ou variações do método ficarem embutidos nos seus resultados. 
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Assim, a precisão, em que é verificada a proximidade de concordância  entre 

uma série de medidas obtidas de múltiplas amostragens, em diferentes níveis de 

concentração de uma mesma amostra homogênea nas condições experimentais do 

método a ser validado, pode ser expressa em função da repetitividade, obtida nos 

resultados das amostras analisadas pelo mesmo analista, mesmo equipamento e 

em um curto espaço de tempo. 

Dessa forma, a validação do método neste estudo teve como fundamento a 

verificação dos procedimentos propostos e estabelecidos para os ativos a serem 

validados na combinação específica ingrediente ativo: matriz, de acordo o objetivo 

pretendido, que foi o de validar um método multiresíduo para pesticidas 

organohalogenados, limitando o número de experimentos para que os estudos 

sejam representativos estatísticamente, e fornecendo uma visão realista dos efeitos 

que podem ocorrer durante o desenvolvimento do processo.  
 
 
 
 
3.2.4 Técnicas utilizadas 
 
 
 

As técnicas utilizadas para a condução dos ensaios para a validação do  

método foram uma combinação dos seguintes parâmetros:  

 
a) padronização do método com o uso de padrões rastreáveis; 

 
b) fortificações da matriz com soluções padrões rastreáveis; 

 
c) identificação e quantificação dos pesticidas fortificados ; 
 
d) confirmação da especificidade dos resíduos; 

 
e) avaliação estatística dos dados gerados;  
 
f) aceitabilidade do método segundo recomendações de guias e literaturas 

nacionais e internacionais (THIER e ZEUMER, 1987; VAN ZOONEN, 1996; HILL e 

REYNOLDS, 1999; EC, 2000a; EC, 2000b; GARP, 2001; ABNT, 2001; ANVISA, 

2003b; INMETRO, 2003) além de outros citados no desenvolvimento do estudo. 
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3.2.5 Procedimento analítico 
 
 

Para a condução dos ensaios para validação do método multiresíduo para 

pesticidas organohalogenados foram pesadas 15 alíquotas das maçãs 

homogenizadas para serem fortificados com soluções das misturas dos padrões em 

estudo com concentrações conhecidas. Outras duas alíquotas de igual quantidade 

também foram pesadas para obtenção da amostra testemunha no processo de 

recuperação do extrato orgânico da matriz obtido somente com os solventes 

utilizados no método.  

As fortificações das alíquotas de maçãs foram feitas em três níveis com 

concentrações diferentes dos pesticidas, em uma série de cinco replicatas 

repetitivas para cada nível, sendo que as concentrações das misturas das soluções 

padrões utilizadas para fortificações nos diferentes níveis foram baseadas na 

concentração dos pesticidas no extrato orgânico da matriz encontrados com o 

melhor cromatograma obtido com a relação sinal/ruído 10:1, correspondente a 1 x 

LQ*. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LQ*: é a concentração dos analitos na matriz obtida em cromatograma com a relação sinal/ruído 10:1, 
com injeção de mistura dos pesticidas geralmente no primeiro ou segundo ponto da curva analítica. 
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As fortificações da matriz foram realizadas da seguinte forma (GARP, 2001): 

 

a) 1º nível = 5 alíquotas fortificadas com solução de pesticidas  x   1LQ ; 

b) 2º nível = 5 alíquotas fortificadas com soluções de pesticidas x   2LQ;  

c) 3º nível = 5 alíquotas fortificadas com soluções de pesticidas x  10 LQ,  

 

em um total de 15 replicatas, ou amostras testes a serem fortificadas e recuperadas. 

 As outras duas alíquotas pesadas da matriz foram utilizadas para servirem como 

amostras testemunhas, sem passar pelo processo de fortificação pelas soluções 

padrões, mas que foram processadas da mesma forma que os ensaios testes para 

recuperação, com o objetivo de verificação da presença de interferentes próprios da 

matriz na área de interesse dos tempos de retenção dos pesticidas em estudo. 

 Uma outra amostra definida como branco, foi igualmente conduzida somente 

com os solventes utilizados em todas as etapas do processo analítico, com o 

objetivo de verificação de possíveis interferentes ou contaminações provenientes 

das misturas de solventes, sulfato de sódio anidro, vidrarias mal lavadas utilizadas 

no processo analítico, e ou contaminações provenientes do sistema cromatográfico, 

coluna, septo, contaminação do detector e gás de arraste. 

A extração dos pesticidas nas alíquotas de maçã contaminadas foi realizada 

com 30 mL de acetona  e 60 mL da mistura  dos solventes n-Hexano + 

diclorometano, na proporção 30:30. Os pesticidas foram extraídos com o auxílio de 

um dispersor de partículas (ultra-Turrax), a uma velocidade de 20.000 rpm por 30 

segundos, seguidos de filtração por funil analítico contendo sulfato de sódio anidro, 

grau resíduo, para remoção das moléculas de água provenientes da matriz em 

estudo. 

Para preparação das amostras a serem injetadas no cromatógrafo a gás 

(CG/ECD) com os pesticidas recuperados no extrato orgânico filtrado, foram 

tomadas alíquotas de 0,3 mL e transferidas para vials com capacidade de 2mL. Os 

solventes orgânicos foram evaporados à temperatura ambiente, e os resíduos 

ressuspensos com 1 mL da mistura de solventes isooctano : tolueno, na proporção 

de 9:1. 

As leitura das amostras com os resíduos recuperados foi efetuada com 

injeção de 1 µL no cromatógrafo gasoso equipado com o detector de captura de 
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elétrons (ECD), específico pela sensibilidade aos compostos organohalogenados. A 

identificação e a quantificação dos pesticidas foram realizadas por curvas analíticas 

construídas pelo método de padronização externa com adição do analito na matriz, 

para a uma real quantificação da amostra considerando-se o efeito da matriz. 

 A confirmação dos pesticidas recuperados foi realizada tomando-se alíquotas 

de 10 mL do extrato orgânico filtrado em tubos concentradores graduados, 

concentradas até 1  mL em banho-maria a 35ºC sob fluxo de gás Nitrogênio comum, 

e injetados 2 µL no cromatógrafo  gasoso com detector de espectrometria de massa 

(CG/MS), no modo SIM (Single íon monitoring) para o monitoramento dos íons 

moleculares específicos de cada um dos pesticidas em estudo, previamente 

observados com a injeção das soluções padrões no CG/MS no modo SCAN. 

A Figura 8 mostra o fluxograma do procedimento analítico para determinação 

dos pesticidas organohalogenados em maçãs, no processo de recuperação e 

confirmação dos pesticidas após o processo de fortificação das alíquotas. 
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FIGURA 8 � FLUXOGRAMA  DO PROCEDIMENTO ANALÍTICO PARA DETERMINAÇÃO  
                    DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS APÓS FORTIFICAÇÃO DA  
                    MAÇÃ 
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30 mL diclorometano
30 mL n-hexano
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Na2SO4
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N2
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Secar à T.A.
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Concentrar para 1 mL Ressuspender para 1mL
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Extração

  (Confirmação)

   0,3 mL
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A identificação e a quantificação dos pesticidas foram feitas pelo método de 

padronização externa com adição do analito na matriz, com a utilização de curvas 

analíticas obtidas com os analitos em diversas concentrações no extrato orgânico da 

matriz isenta dos mesmos (HILL e REYNOLDS, 1999; CUADROS-RODRIGUES et 

al., 2003). As leituras das curvas foram feitas no cromatógrafo gasoso com detector 

de captura de elétrons (GC/ECD). 

A confirmação qualitativa dos pesticidas foi feita através de comparações dos 

espectros de massa dos íons padrões em estudos, com a monitorização dos 

principais íons obtidos pela fragmentação das moléculas do extrato orgânico dos 

compostos recuperados no cromatógrafo gasoso acoplado à espectrometria de 

massa (CG/MS). Esta técnica foi utilizada para confirmação da especificidade de 

cada composto pela determinação de íons moleculares diagnósticos específicos por 

injeções no modo SIM (Single íon monitoring), pela qual cada composto produz um 

espectro de massa característico. 

A utlização de duas técnicas analíticas para validação de métodos em análise 

de resíduos de pesticidas é um fator recomendado por especialistas da área (VAN 

ZOONEN, 1996), para detecção e quantificação dos vários tipos de compostos com 

diferentes afinidades eletroquímicas apresentadas por diferentes sistemas de 

detecção cromatográficas quer sejam por captura de elétrons (ECD) para compostos 

organohalogenados e piretróides, fosforados e nitrogenados (FPD/NPD), 

carbamatos, benzimidazoles (UV) e pelos sistemas de detecção de íons moleculares  

específicos (MS).  

Para um melhor acompanhamento das etapas do procedimento analítico para 

validação do método com o estabelecimento dos parâmetros recomendados pela 

NBR ISO/IEC 17025 durante o desenvolvimento do processo, a Figura 9 mostra o 

fluxograma com as etapas do procedimento analítico para a validação do método 

para análise de resíduos de pesticidas organohalogenados.  
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FIGURA 9 � FLUXOGRAMA DAS ETAPAS DO PROCESSO ANALÍTICO PARA  
                               VALIDAÇÃO DO MÉTODO MULTIRESÍDUO PARA PESTICIDAS 
                               ORGANOHALOGENADOS EM MAÇÃS 
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3.2.6 Otimização dos equipamentos 
 
 
3.2.6.1 Cromatógrafo a gás com detector de captura de elétrons (CG/ECD) 
 

A cromatografia gasosa com o detector de captura eletrônica mede a 

diminuição da corrente elétrica proporcionada pela ionização provocada pela placa 

de Niquel 63 radioativo do gás de arraste (Nitrogênio), que flui através do detector 

gerando elétrons lentos. Esses elétrons deslocam-se até o ânodo e são coletados 

produzindo uma corrente de fundo constante que, ao introduzir-se uma amostra que 

contém moléculas capazes de captar esses elétrons, ocorre uma diminuição da  

intensidade da corrente elétrica que é a medida da quantidade e afinidade eletrônica 

dos compostos presentes na molécula. 

Os compostos organohalogenados em estudo são sensíveis a este tipo de 

detector, por possuírem em suas estruturas químicas átomos eletronegativo, que 

captam ou atraem facilmente elétrons. Por sua sensibilidade seletiva é indicado para 

análise de pesticidas, podendo detectar concentrações na ordem de nanogramas 

(ng) ou picogramas (pg) de compostos organohalogenados e nitrogenados (MOTA e 

ROSA, 1996). 

Antes da realização de qualquer corrida no cromatógrafo gasoso equipado 

com o detector de captura de elétrons (CG/ECD), foram verificadas as melhores  

condições do sistema cromatográfico a ser utilizado no processo de validação do 

método para os pesticidas organohalogenados selecionados. 

As condições cromatográficas otimizadas e estabelecidas para a condução 

dos ensaios no CG/ECD foram: 

a) Equipamento: cromatógrafo a gás com detector de captura de elétrons, 

marca Varian, modelo CP-3800, com injetor automático, 

b) Coluna CP Sil �8 de sílica fundida, marca Chrompack, com 95% de 

dimetilpolisiloxane e 5% de fenyl-dimetilpolisiloxane; 

c) Dimensões da coluna: (30m comprimento x 0,32mm de diâmetro x 0,25mµ 

de espessura do filme); 
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d) Rampa: 100ºC por 3 min; de 100ºC a 180ºC por 10ºC/min; de 180ºC a  

250ºC por 2ºC/min, por 5 min = 51 min; 

e) Temperatura do detetor: 300ºC; 
f) Temperatura do injetor: 240ºC; 
g) Modo de injeção: splitless; 
h) Fluxo do gás de arraste: 1,5 ml/min (Nitrogênio para ECD). 

 
Após o processo de otimização, foram realizadas três corridas para 

verificação dos requisitos indicados. 

 

3.2.6.1.1 Ruído do detector (ECD) 

 

  É o sinal gerado pelo detector ECD que é medido pela amplitude, geralmente 

expressa em milivolts (mV) ou ampères (Å) na faixa da linha base, a qual inclui todas 

as variações aleatórias do sinal do detector (RIBEIRO, 1997). A obtenção do sinal 

do ruído do equipamento foi realizada analisando-se um vial �vazio�, isto é, sem 

amostra real, com o equipamento emitindo somente os sinais gráficos do ruído do 

detetor + coluna. A verificação da ausência de nenhum sinal aleatório (artefato) do 

equipamento, além dos sinais emitidos pelo ruído do detector, de maneira constante, 

sem a agregação de outros sinais em todo tempo da corrida, garantiu a sensibilidade 

eletrônica do detector, em milivolts (mV ). 

 
3.2.6.1.2 Linha base do solvente 

É o sinal obtido pelo sistema cromatográfico detector ECD, mais a coluna 

utilizada com a injeção do solvente. 

           O sinal da linha base foi obtida injetando-se 1 µL do n-Hexano, um dos 

solventes a ser utilizado nos procedimentos para validação. Este mesmo teste serviu 

também para constatação do grau de pureza do mesmo, que deve ser grau resíduo, 

necessário para análise de traços de pesticidas, com um mínimo de impurezas 

possível, entre 99,5% a 99,9%. 
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 Além disso, a corrida realizada com o solvente n-Hexano teve também como 

objetivo a certeza futura de que toda a vidraria a ser utilizada no processo estará 

totalmente limpa, uma vez que este mesmo solvente será utilizado para 

descontaminação das mesmas após a lavagem com Extran alcalino e enxagüe 

abundante com água bidestilada, antes da sua utilização. 

 

3.2.6.1.3 Resolução do equipamento  

 

Para o teste de resolução do equipamento, em que inclui a avaliação do 

sistema cromatográfico como um todo, garantindo a sua qualidade nas análises, os 

parâmetros medidos e limites recomendados de acordo com a Food and Drug 

Administration (FDA - US, 1994) demonstrados na Tabela 4, sendo que, no mínimo, 

dois destes critérios são requeridos para a demonstração da conformidade do 

sistema em relação a qualquer método. 

 
TABELA 4 - RESOLUÇÃO DO SISTEMA CROMATOGRÁFICO SEGUNDO  
                    RECOMENDAÇÕES DA  FDA-US (1994) 

Parâmetro Recomendações 
Fator de retenção ( k´) O pico deve ser bem resolvido de outros picos e do pico 

correspondente ao tempo de retenção de um composto 
não retido (tM), k´  > 2. 

Resolução (Rs) Rs > 2 entre o pico de interesse e o interferente potencial 
mais próximo (impureza, produto de degradação) 

Fator de cauda (TF) TF < ou igual 2  
Nº de pratos teóricos da 
coluna sendo usada (N) 

 Em geral deve ser > 2000 para HPLC e entre 50.000 e 
5.000.000 para Cromatografia a gás  

 
K ´ = fator de retenção; Rs = resolução; TF= fator de cauda; N= nº de pratos teóricos. 

 
As recomendações descritas na Tabela 4 podem sofrer variações, 

dependendo do tipo de sistema cromatográfico e coluna utilizada em relação à fase 

estacionária, comprimento e diâmetro da coluna, com maior número de pratos 

teóricos, em geral entre 50.000 a 5.000.000 para cromatografia em fase gasosa com 



 

Nota: o ICH (1996) considera o requisito resolução (System suitability) como parte integrante do processo de validação de 
métodos, sendo que em outra literatura (USP, 1995), o trata como um requisito separado dos processos de validação de 
métodos (SWARTZ e KRULL, 1998). 
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colunas capilares, como no presente estudo (BEZERRA, 2003). Um prato teórico é a 

etapa de equilíbrio da substância em análise entre a fase móvel e a fase 

estacionária durante o percurso na coluna. Esse equilíbrio se rompe por efeito de 

transporte e são restabelecidos consecutivamente em que, quanto maior o nº de 

pratos teóricos melhor será a eficiência da separação (COLLINS et al., 1998). 

O fator de cauda (TF) dos picos dos pesticidas a serem validados deve ser 

menor que 2, levando-se em conta : b/a = 1 (simetria ideal) , b/a > 1 (cauda) e b/a < 

2 (ICH, 1996). 
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3.2.6.2  Cromatógrafo  a gás com detector de massa (CG/MS) 
 

 

As condições cromatográficas otimizadas e estabelecidas para o 

cromatógrafo a gás com detector de massa para a confirmação da especificidade 

dos ativos foram: 

 

a) Equipamento: cromatógrafo a gás com detector de espectrometria de 

massa, modelo QP 5050, sistema quadrupolo, marca Shimadzu; 

b) Coluna Simplicity-5, de sílica fundida, marca Supelco, com 95% de 

dimetilpolisiloxane e 5% de fenil-dimetilsiloxane; 

c) Dimensões da coluna: (30m comprimento x 0,25mm de diâmetro x 0,25µm 

de espessura de filme); 

d) Rampa: 80ºC por 20ºC/min; de 80ºC a 150ºC por 8ºC/min; de 150ºC a 

250ºC por 30 min = tempo total da corrida 46 min; 

e) Temperatura da coluna: 80ºC; 

f)  Temperatura do detector: 240ºC; 

g) Temperatura do injetor: 180ºC; 

h) Modo de injeção: splitless (manual); 

i) Pressão: 100 (kPa); 

j) Fluxo do gás de arraste: 1.5 mL/minuto (Hélio); 

l) Voltagem do detector: 1,5 KV;  

m) Intervalo de massa/carga : 50 a 450 (m/z). 

  
 

3.2.7 Construção das curvas analíticas 
 
 

Para a construção das curvas de analíticas com as faixas de aplicação que 

correspondam aos intervalos entre os valores inferior e superior dos pesticidas em 



 

 

54

estudos para validação, a ANVISA (2003b) e o GARP (2001) determinam que sejam 

realizadas cinco níveis de concentração dos padrões para obtenção de um intervalo 

linear na curva analítica, que devem ser injetados em ordem crescente de 

concentração, no mínimo três vezes cada nível, com a estimativa do desvio padrão 

(RSD) entre as injeções inferior a 5%.  

Neste estudo, foi levado a efeito as recomendações do INMETRO (2003), que 

sugere a utilização de soluções padrões com sete níveis de concentrações 

diferentes na faixa de trabalho que deve ficar entre 1/2 a dez vezes a concentração 

dos limites de quantificação (LQ) dos compostos segundo literaturas da área de 

resíduos de pesticidas em alimentos (THIER e ZEUMER, 1987; GARP, 2001; EU, 

2003). 

 Assim, para a construção das curvas de calibração foram feitos soluções 

padrões de concentrações crescentes para obtenção dos pontos da curvas de 

calibração, cobrindo a faixa de aplicação para o qual o ensaio será validado, com a 

possibilidade de rejeitar um ou dois pontos que resultem em algum erro ou desvio da 

faixa linear da reta. 

As concentrações das soluções dos padrões na curva analítica em toda a 

faixa de aplicação, ficaram com a seguinte disposição em ordem crescente: 

 

a) Clorotalonil, Vinclozolina, Endosulfam I, Endosulfam II e Endosulfam 

sulfato: 0,0005; 0,001; 0,002; 0,003; 0,005; 0,01; 0,02 µg/ mL; 

b) Dicofol e Captana: 0,0025; 0,005; 0,01; 0,015; 0,025; 0,05; 0,10 µg/ mL. 

 

As injeções para leitura no cromatógrafo gasoso com detector de captura de 

elétrons (CG/ECD) foram feitas da menor para a maior concentração, com lavagens 

do amostrador automático entre as injeções por no mínimo três vezes antes e após 

leitura de cada ponto, para evitar contaminações entre as injeções. 

De cada ponto da curva foram realizadas cinco injeções, com três leituras de 

cada injeção, obtendo-se a média das leituras dos mesmos para a construção das 

curvas analíticas que, com os devidos tratamentos estatísticos em softwares tipo 

Excel, foi possível a obtenção dos coeficientes de correlação (r 2) e as equações da 

reta para cada pesticida. 
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3.2.7.1 Efeito da matriz no método multiresíduo 

 

Para verificação do possível efeito da matriz no método a ser validado, foram 

construídos dois tipos de curvas analíticas. A primeira curva analítica foi construída 

com os pesticidas organohalogenados diluídos na mistura de solventes isooctano : 

tolueno na proporção (9:1) utilizada no  método, e a outra curva foi construída 

utilizando-se do extrato orgânico obtido no processamento da alíquota testemunha  

isenta dos analitos, com todos os interferentes e  co-extrativos da maçã.  

Para obtenção das soluções padrões dos pontos da curva analítica no extrato 

orgânico da matriz, isto é, pelo método com adição do analito, tomaram-se alíquotas 

de 0,3 mL para cada ponto da curva do extrato orgânico como se fosse para uma 

amostra e transferidos para vials com capacidade de 2 mL. Os solventes foram 

então evaporados à temperatura ambiente e ressuspensos com 1 mL  das soluções 

padrões da curva analítica. Após a leitura no CG/ECD, com o mesmo critério 

adotado para a construção das curvas analíticas construídas em mistura de 

solventes, uma linha de tendência de ambas as retas foi obtida para uma melhor 

verificação visual do efeito matriz para cada tipo de curva em estudo para validação. 

 

3.2.8 Amostragem  

 

O resultado obtido através de uma análise laboratorial é determinado em 

grande parte pela primeira etapa do processo de análise que é a amostragem. Uma 

amostragem incorreta resultará em uma análise que não revelará a verdade sobre o 

produto amostrado.  

Portanto, a amostra, ou seja, uma ou mais unidades selecionadas de uma 

população de unidades ou porção de material selecionado de uma quantidade maior 

de material deve ser representativa dessa população.  

As maçãs orgânicas com peso total de 1kg (CODEX ALIMENTARIUS, 2004) 

foram picadas em pedaços pequenos de aproximadamente dois centímetros e 
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trituradas em processador de alimentos de laboratório até homogenização total. 

Após a homogenização de toda amostra, 17 alíquotas de 15 g cada das porções das 

maçãs homogenizadas foram pesadas em copos de Becker, forma alta com 

capacidade de 500 mL, para a condução dos ensaios de fortificação e recuperação 

dos pesticidas organohalogenados a serem validados. 

O restante das amostras processadas foi acondicionado em frascos de vidro 

com capacidade de 500 gramas, identificadas e armazenadas em freezer à 

temperatura de �20 ºC (± 0,5), para eventual necessidade de repetição do processo. 

As Figuras 10 e 11 mostram as etapas para o processamento das maçãs 

orgânicas desde o corte até o acondicionamento. 

 

FIGURA 10  �  PROCESSAMENTO DAS MAÇÃS  PARA HOMOGENIZAÇÃO 
 

 
 
 

A Figura 10 mostra o processo de cortar as maçãs antes da homogenização. 
 
 
 FIGURA 11 � ACONDICIONAMENTO DAS MAÇÃS APÓS  HOMOGENIZAÇÃO 
            

 
 
 



 

LQM*: é a menor concentração quantificável do analito na matriz, em que a precisão e a exatidão 
devem estar contidas com 95% de confiança de ser a espécie em exame.  
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A Figura 11 mostra a fase de acondicionamento das maçãs após o processo 
de homogenização. 
 
 
3.2.9 Fortificação da matriz  

 
   

Denomina-se �fortificação� da matriz, o processo de adição das soluções dos 

pesticidas em concentrações conhecidas à matriz isenta de qualquer tipo de resíduo, 

definida como amostra testemunha. 

O procedimento de fortificação �in vitro� da matriz pode não reproduzir na 

íntegra a amostra com os analitos quimicamente ligados aos constituintes da matriz, 

devendo-se levar em conta no processo de fortificação, o tempo de �interação� dos 

pesticidas na matriz e o volume da solução de contaminação dos pesticidas, que 

deve ser o menor possível, geralmente 1 mL, para facilidade no preparo das 

soluções e na evaporação dos solventes. 

As fortificações da matriz foram realizadas com as misturas de soluções dos 

pesticidas em três níveis de concentração a serem conduzidos para o estudo de 

validação de métodos (EC, 2000b):  

 
  a)  1 x  LQM*, estabelecido como o nível de concentração 1 do método; 
  

 b) 2  x LQM*,  estabelecido como o nível de concentração 2 do método; 
 

c) 10 x LQM*, estabelecido como o nível de concentração 3 do método. 
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As concentrações das soluções para fortificação da matriz foram obtidas 

observados o fluxo do procedimento analítico através dos seguintes cálculos: 

 

a) Cálculos da massa injetada em mg/ µL no método 

 

15 g de amostra são extraídos com 90 mL da mistura de solventes, onde  do 

extrato orgânico foram tomados 0,3 mL, então: 

 

  0,05 g   -   0,3 mL ( volume tomado da alíquota do extrato orgânico) 

0,05 g   -   1 mL  ( volume final da amostra ressuspensa  ) 

0,05mg -  1µL    ( massa injetada ) 

 

b) Cálculos do resultado em mg /kg de amostra 
  

Os resultados das recuperações dos pesticidas em mg por kilograma (mg/kg) 

da amostra na matriz contaminada foram obtidos pela seguinte fórmula: 

 

mg/kg  = concentração encontrada     / 1000          (equação 3) 

                                  massa injetada 
 
 
 

Exemplo de um resultado encontrado de 1 pg  de pesticida na amostra 

(Exemplo: Clorotalonil, Endosulfam I e II , Endosulfam sulfato e  Vinclozolina). 

 
 

mg/ kg  =        1 pg        /  1000             (equação 4) 
                              0,05 mg 

 
 

mg/ kg = 0,02 mg/kg  ( peso do pesticida/ kilograma de amostra) 
 
 
 
b) Cálculo da concentração das soluções para contaminações 

 
 
 Exemplo: para fortificar para 0,001µg  ou 0,02 mg/kg (ppm) 
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0,001µg   - 0,05g / 1 mL 
     x  µg   - 15 g de amostra 

 
x = 0,3 µg/ mL para fortificar 15 g de maçã 

 
 
Portanto, foram necessários preparar as seguintes soluções: 
 

a) 0,3 µg/ mL  para fortificar 15 g de amostra no nível 1 LQ 

b) 0,6  µg/ mL  para fortificar 15 g de amostra no nível 2 LQ  

           c) 3,0  µg/ mL  para fortificar 15 g de amostra no nível 10 LQ  

 

         Para o preparo das soluções dos padrões no processo de fortificação das 

matrizes nas concentrações correspondentes a 1 x LQ, 2 x LQ e 10 x LQ, tomaram-

se alíquotas das soluções estoque para obtenção de soluções com as seguintes 

concentrações: 

 

a) Concentração das soluções para contaminação dos pesticidas Clorotalonil, 

Endosulfam I e II, Endosulfam sulfato e Vinclozolina: 

 

1) 0,3 µg/mL para fortificação no nível 1 LQ ( concentração final do pesticida 

(mg) por kg de amostra =0,02 mg/kg) 

 

2) 0,6 µg/mL para fortificação no nível 2 LQ ( concentração final do pesticida 

(mg) por kg de amostra= 0,04 mg/kg) 

 

3) 3,0 µg/mL para fortificação no nível 10 LQ ( concentração final do pesticida 

(mg) por kg de amostra =0,2 mg/kg ) 

 

 

b) Concentração das soluções para contaminação dos pesticidas Captana e Dicofol: 

 

1) 1,5 µg/mL para fortificação no nível 1 LQ ( concentração final do 

pesticida (mg) por kg de amostra = 0,1 mg/kg) 
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2) 3,0 µg/mL para fortificação no nível 2 LQ  (concentração final do pesticida 

(mg) por kg de amostra = 0,2 mg/kg) 

 

3) 15,0 µg/mL para fortificação no nível 10 LQ (concentração final do pesticida 

(mg) por kg de amostra = 1,0 mg/kg)  

 

 

Para o processo de fortificação da matriz nos três níveis, em quintuplicata 

cada nível, foram pesados 15 g da maçã homogenizada para cada amostra, e 

transferidos para copos de Becker de forma alta, com capacidade de 500 mL. Após 

as pesagens, as amostras foram fortificadas com 1 mL das soluções das misturas 

dos pesticidas organohalogenados com as devidas concentrações  para cada nível 

de contaminação. Após o processo defortificação, as amostras foram deixadas em 

repouso em capelas de exaustão por aproximadamente 3 horas, para a interação 

dos ativos com a matriz e evaporação dos solventes.  

As soluções dos padrões para fortificação da matriz foram diluídas em 

acetona, para uma rápida evaporação do solvente na matriz após o processo de 

fortificação dos pesticidas. 

 
 
3.2.10 Recuperação dos pesticidas no CG/ECD 

 

É nesta fase de recuperação dos pesticidas que é medida a eficiência do 

procedimento analítico em que são determinados os parâmetros exatidão e precisão 

embutidos no método utilizado. 

Os valores das recuperações obtidas nos ensaios foram expressos em 

percentagem das recuperações em relação ao adicionado no processo de 

fortificação, considerado como 100%. Os percentuais de recuperações encontrados 

foram reportados em números inteiros de acordo com as recomendações de 

arrendondamento para números significativos (ABNT, 1977). 
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A fórmula utilizada para o cálculo do percentual das recuperações obtidas foi: 

                                    
( ) ( )

( ) %100
testemunha a  adicionado mg/kg

testemunha na encontrado  mg/kg -ãofortificaç na encontrado mg/kgorecuperaçã % =  

                                                 
(equação 5) 

 
 A exclusão de resultados aberrantes das recuperações (outliers) foi feita com 

a aplicação do teste de Grubbs (EC, 2000b), que rejeita valores em relação à 

estimativa do desvio padrão (RSD), verificando valores aberrantes anômalos 

maiores ou menores que aparecem no grupo de medidas. 

Para aplicação do teste de Grubbs (GRUBBS e BECK, 1972), utilizou-se da 

amplitude em relação à media dos valores das recuperações encontradas em cada 

nível da seguinte forma: 

 

a) Colocaram-se os valores obtidos das recuperações em cada série de cinco   

 replicatas ou em cada nível, em ordem crescente; 
 
 

b) Determinou-se a média aritmética dos valores encontrados; 
 

c) Determinou-se a amplitude do maior valor (maior valor� média); 
 

d) O maior valor do conjunto foi testado, segundo a equação 

 

s
Grubbs média -valor  maior=                        ( equação 6) 

Onde, 
s = desvio padrão dos valores das recuperações (%) em cada nível 
 

e) O menor valor do conjunto foi testado, segundo a equação: 
 

s
Grubbs valor menor -média=                    (equação 7) 

                                                    

f) Compararam-se os valores obtidos com os valores críticos de Grubbs 
tabelado para 95% de intervalo de confiança (Anexo 5.a) 
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A repetitividade do método foi determinada pelos coeficientes de variação 

(CV%) das recuperações dos pesticidas conduzidos em cada nível fortificado, com 

cinco replicatas, com a seguinte fórmula: 

 

CV% =    _s_      x   100            (equação 8) 

                                        x 
 

Onde, 
 
 
s = desvio padrão das cinco recuperações conduzidas em cada nível 

x  = média das recuperações das contaminações nos cinco níveis 

 

A reprodutibilidade do método foi determinada pelos coeficientes de variação 

global (CVG%) pelos três níveis de fortificação para cada pesticida, utilizando-se da 

seguinte fórmula: 

 

CVG%=    CV1 + CV2 + CV3                (equação 9) 

                                               3 
 

Onde, 
 

CV1 = CV% obtido nas recuperações do nível 1 LOQ 

CV2 = CV% obtido nas recuperações do nível 2 LOQ 

CV3 = CV% obtido nas recuperações do nível 10 LOQ 

 

 

3.2.11 Confirmação dos pesticidas no CG/MS 
 
 

Para a verificação da especificidade dos padrões na análise da pureza dos 

sinais dos padrões utilizados, sem a formação de produtos de degradação no 

solvente em que foi diluído, ou mesmo na matriz fortificada, os pesticidas foram 

monitorados através de comparações dos resultados por meio da técnica de 

espectrometria de massa (CG/MS), com a monitorização seletiva de íons das 

moléculas dos compostos no modo SIM (Single íon monitoring).  
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Para isso, soluções concentradas dos pesticidas recuperados foram 

submetidas a condições extremas para desestabilização das moléculas com injeção 

de alíquotas dos mesmos no cromatógrafo gasoso acoplado ao espectrômetro de 

massa, onde as moléculas dos compostos sofreram o bombardeamento do feixe de 

elétrons na câmara de ionização sob alto vácuo com a formação dos íons 

moleculares. Dessa forma, com a monitorização dos íons específicos de cada ativo 

no modo SIM, houve a possibilidade de verificação que nenhum produto de 

degradação conhecido ou desconhecido viesse a modificar ou interferir no sinal 

analítico avaliando assim a especificidade dos padrões. 

Na Tabela 5 são descritos os pesticidas organohalogenados com seus 

principais íons a serem monitorados por cromatografia gasosa acoplada à 

espectrometria de massa (CG/MS), no modo SCAN1. 

 

 
TABELA 5 � PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS E OS PRINCIPAIS ÍONS  

                               MOLECULARES MONITORADOS NO MODO SCAN 
 

PESTICIDA Tr ÍONS MOLECULARES 
   

Captana 16. 177 79**  149*  264*** 
   

Clorotalonil 13. 088 264**  266*  266*** 
   

Dicofol 15. 167 75****  111**  139*  250*** 
   

Endosulfam I 16. 858 235*  267**  279****  339*** 
   

Endosulfam II 18. 467 235*  267**  279****  339*** 
   

Endosulfam sulfato 19. 792 237**  272*  389*** 
   

Vinclozolina 13. 817 198**  212*  285*** 
Tr: tempo de retenção; SCAN1: espectro de massa com íons moleculares dos pesticidas; 

 

 

 

 

 

 

Nota: * íon molecular principal; ** íon molecular secundário; *** íon molecular terciário;****íon molecular 
quaternário. 
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3.2.12 Análise estatística dos dados 

 
Os resultados e as conclusões com os dados obtidos do método analítico per 

se, foram submetidos para avaliação estatística, e a expressão dos resultados foi 

apresentada em um determinado intervalo de confiança relacionado com os valores 

de exatidão (rastreabilidade) e precisão (incerteza) dos resultados, com a seguinte 

representação: 

 

M ±σ, onde M e ±σ são os valores relacionados com a exatidão 

(rastreabilidade) e precisão (incerteza) dos respectivos resultados produzidos por n 

repetições de ensaios. 

 
 
3.2.12.1 Exatidão 

 

Para determinar a exatidão do método, utilizou-se de um modelo estatístico 

baseado em uma hipótese, submetendo os resultados das recuperações obtidas ao 

teste t de Student  que permite comparações entre séries simples , até um número 

mínimo de 20 amostras para um determinado intervalo de confiança. Dessa forma, 

foi possível avaliar os resultados quanto à exatidão do método analítico, 

estabelecendo-se como hipótese nula ou erro zero como H0 : Recuperação = 100% 

e como hipótese alternativa H1 : Recuperação # 100%. 

  

A equação utilizada para a verificação da hipótese foi a seguinte: 
 
 

                                tcalculado = Rec. Méd %  - 100%              (equação 10) 
                                                            s / 1−n  
 

Onde, 
 
 
Rec. Méd %= percentual  médio das recuperações 
 
100% = é o percentual da recuperação desejada 
 
s = é o desvio padrão obtido de n  
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n = é o nº de replicatas (Graus de liberdade igual a 5 neste estudo) 
 
 

Assim, se t calculado  for < que t tabelado  aceita-se a hipótese da evidência que 

não existem diferenças  sistemáticas entre o valor médio do resultado analítico (Rec. 

Médio %) e do valor médio do padrão (100%), indicando que  não foram detectados 

erros sistemáticos no método  analítico utilizado, demonstrando desta forma que o 

método possui a exatidão de acordo com um  determinado intervalo de confiança. 

O valor de t de Student é tabelado e apresenta valores para diferentes níveis 

de confiança (Anexo 5.b). 
 
 
3.2.12.2 Precisão (incerteza de medição) 

 
A medida da incerteza de medição do processo analítico proveniente de 

fontes de erros sistemáticos, tipo A, foi verificado pela média das recuperações nas 

condições do método utilizado, em um determinado intervalo de confiança conforme 

a seguinte equação: 

 
    Média ( x )   ±  t  x  s__                  (equação 11)    

                                                      1−n  
 
      

Onde, 
 

 ( x ) = média aritmética das recuperações; 
 

 t = é o valor de t de Student  tabelado para diferentes níveis de confiança  
  

  s = desvio padrão das recuperações 
 

 n = número de fortificações (Graus de liberdade n-1)  
 

 
Outras avaliações, consideradas constantes do tipo B (metrológicas), obtidas 

da avaliação das fontes de incerteza por outros meios que não a análise estatística 

de uma série de observações como: pesagem, tolerâncias de padrões, resolução 

dos equipamentos, certificados de vidrarias utilizadas, entre outros, não foram 
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considerados, estando o estudo limitado somente à medida da incerteza do 

processo analítico per se. 

 

 

3.2.13 Determinação do limite de detecção (LD) 
 

Para o estabelecimento do limite detecção (LD) do método neste estudo, 

utilizou-se do método sinal:ruído pelo fato da técnica empregada utilizada  

apresentar uma linha de base com o uso de cromatografia em fase gasosa com 

detector de captura de elétrons, específico para detecção de compostos 

organohalogenados, pela sua maior sensibilidade frente a moléculas como haletos 

de alquila, carbonilas conjugadas, nitrilas, nitratos e compostos organometálicos, 

repondendo a moléculas que contêm átomos eletronegativos, que captam ou atraem 

facilmente elétrons (MOTA e ROSA, 1996). 

Para isso, foram estabelecidos as concentrações mínimas dos analitos na 

matriz que resultaram em picos com a razão sinal/ ruído 3:1, em que os mesmos 

puderam ser detectados e identificados com segurança, sem que fossem 

necessariamente passíveis de ser quantificados. 

Foram realizadas injeções de soluções diluídas da mistura dos padrões em 

baixas concentrações no extrato orgânico da matriz próximas ao 1º ponto da curva 

de calibração até a obtenção de picos que resultassem em sinais gráficos com a 

razão sinal/ruído 3:1. 

As concentrações das soluções das misturas de padrões dos pesticidas 

ensaiadas para a determinação do limite de detecção do método foram as seguintes:  

para os pesticidas Clorotalonil, Vinclozolina, Endosulfam I, Endosulfam II e 

Endosulfam sulfato: 0,00025 µg/mL, 0,0005 µg/mL e 0,001 µg/mL. Para o Captana e 

Dicofol: 0,00125 µg/mL, 0,0025 µg/mL  e 0,005 µg/mL. 

 

 

3.2.14 Determinação do limite de quantificação (LQ) 
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Para o estabelecimento do limite de quantificação pelo método sinal/ruído, 

foram feitas injeções das misturas de soluções padrões no extrato orgânico da 

matriz com diluições com concentrações conhecidas próximas ao 1º ponto da curva 

de calibração, até que os sinais emitidos pelos pesticidas resultassem em picos com 

uma proporção da relação sinal/ruído de 10:1. Obtido o melhor cromatograma, 

calculou-se a concentração de cada um dos pesticidas sendo estabelecido como o 

limite de quantificação (LQ*), utilizado no processo de contaminação nos três níveis 

ensaiados para o processo de validação do método multiresíduo. 

No entanto, para o estabelecimento desse valor como o limite de 

quantificação no método (LQM), este teve que ser confirmado através de um 

procedimento proposto em que a exatidão e a precisão devem estar embutidas no 

processo analítico. 

Neste estudo, o limite de quantificação do método (LQM) foi estabelecido 

segundo recomendações de literaturas da área de resíduos (KEITH, 1983; THIER e 

ZEUMER, 1987; EC, 2000b; GARP, 2001), conduzindo cinco recuperações nos LQM 

propostos para os pesticidas, geralmente ao redor ou no 1º ponto da curva de 

calibração:  

 

a) 0,001 µg/mL para os pesticidas Clorotalonil, Endosulfam I, II e Endosulfam 

 sulfato, e 0,005 µg/mL para os pesticidas Captana  e Dicofol; 

 

b) Calcularam-se as quantidades recuperadas em cada determinação  

(mg/kg);  

 

c) Calcularam-se as médias das recuperações das cinco replicatas ( x ) e o  

desvio padrão ( s ) das respostas obtidas das cinco injeções (altura); 

 

d) Calculou-se o valor do LQE estatístico, multiplicando-se o desvio padrão  
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(s) obtido por 10; 

 
 
LQ*: é a concentração obtida de cada pesticida no extrato orgânico da matriz em cromatogramas com a relação 
sinal/ruído 10:1, em que o valor é proposto para ensaios de recuperação para o estabelecimento do limite de 
quantificação do método (LQM). 

 

e) Os valores dos LQM propostos foram considerados aceitáveis quando os  

resultados obtidos foram maiores ou iguais aos valores do LQE estatísticos 

encontrados; 

 

f) Caso a condição anterior não tiver sido atingida, deverão ser conduzidas 

mais recuperações com a proposição de novos valores para o limite de quantificação 

do método (LQM), recalculando o desvio padrão e o limite de quantificação 

estatístico (LQE) ; 

 

g) Se, pela segunda vez, o critério não tiver sido atingido, o método ou o  

valor do LQM proposto deve ser alterado. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
 

4.1 OTIMIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO (CG/ECD) 
 

4.1.1 Ruido do detector (ECD)  
 

A Figura 12 apresenta o cromatograma típico do ruído do detector de captura 

de elétrons (ECD), evidenciando a perfeita integridade do sistema, sem a ocorrência 

de nenhuma espécie de �artefato� próprio do sistema que pudesse vir a interferir nos 

futuros ensaios. 

 

FIGURA 12 - CROMATOGRAMA TÍPICO DO RUÍDO DO DETECTOR (ECD) 
 

 
 

No cromatograma, o nível básico do ruído do detector (ECD) foi aumentado 

em 700 vezes, mostrando não existir nenhum pico com sinal significativo acima da 

média dos sinais dos ruídos em tempo suficiente para a saída de todos os picos em 

estudo.  

 

4.1.2 Linha base do solvente 

Na Figura 13 encontra-se um cromatograma com o solvente n-Hexano 

utilizado no processo de validação, para verificação da performance da linha base 

do sistema cromatográfico bem como para verificação da limpeza das vidrarias. 
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FIGURA 13 - CROMATOGRAMA TÍPICO DA LINHA BASE DO N-HEXANO (CG/ECD) 

 

 
 

A corrida cromatográfica com o solvente apresentou uma linha base com  
excelente performance, não demonstrando qualquer interferente em toda a extensão 
da corrida.  
 
4.1.3 Resolução do sistema cromatográfico 

 
Os resultados para verificação da resolução da coluna no sistema 

cromatográfico (System suitability) nas condições analíticas estabelecidas para o 

processo de validação são apresentados na Figura 14, onde pode ser visualizado 

um cromatograma com a mistura dos ativos a serem validados com as respectivas 

concentrações em µg/ mL e seus  tempos de retenção ( tr ), respectivamente. 

 
FIGURA 14 � CROMATOGRAMA  DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS  
                       PARA VERIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO 
 
 

 
Clorotalonil, 0,001 µg/ mL, tr: 11.644; Vinclozolina, 0,001 µg/ mL, tr: 13.022; Dicofol, 0,005 µg/ mL, tr: 15.204; 
Captana, 0,005 µg/ mL, tr: 16.071; Endosulfam I, 0,001 µg/ mL, tr: 18404; Endosulfam II, 0,001µg/ mL, tr: 21740; 
Endosulfam sulfato, 0,001 µg/ mL, tr: 24.490. 
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A Tabela 6 mostra os valores obtidos dos parâmetros para verificação da 

resolução da coluna utilizada com a injeção da mistura dos pesticidas 

organohalogenados. 

 

TABELA 6 - VALORES OBTIDOS PARA A RESOLUÇÃO DO EQUIPAMENTO (SYSTEM  
                      SUITABILITY) 

Pesticida TR nº pratos 
teóricos* 

K´ R Tailing 

factor 

 
 10.961 209.942 9.96 2,5 N/A 

Clorotalonil 11.644 212.386 10.64 6.9 1,32 

 12.178 173.574 11.18 4.9 1.11 

 12.462 137.991 11.46 2.3 1.26 

Vinclozolina 13.025 185.736 12.02 4.4 1.05 

 14.425 141.915 13.42 10.0 N/A 

 14.757 184.800 13.76 2.3 N/A 

Dicofol 15.198 163.529 14.20 3.1 1.40 

 16.083 252.726 15.08 6.4 1.0 

 16.377 218.518 15.38 2.2 1.06 

Captana 16.973 195.766 15.97 4.1 1.03 

Endosulfam I 18.499 187.262 17.50 9.4 0.99 

 20.111 217.708 1+.11 9.4 1.11 

Endosulfam II 21.742 216.639 20.74 9.1 1.05 

Endosulfam 
sulfato 

24.497 222.352 23.50 14.0 1.04 

 

TR: tempo de retenção dos pesticidas; nº de pratos teóricos: eficiência da coluna; K´: fator de retenção ; R: 
resolução; Tailing factor: fator de cauda. 

 

Para colunas capilares utilizados para sistemas de cromatografia em fase 

gasosa como neste estudo, o número de pratos teóricos resultou em valores acima 

de 50.000, o fator K´  ≥ 2  , a resolução entre os picos principais e intermediários > 2 

e o fator de cauda < 2 em todos os pesticidas, segundo recomendações da literatura 

(USP, 1995 ; SWARTZ e KRULL, 1998 e BEZERRA, 2003). 
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4.2 CURVAS ANALÍTICAS  
 
 
 4.2.1 Equação da reta e coeficiente de correlação (r2)  
 
 

As curvas analíticas foram construídas com cinco leituras repetitivas de 

injeções sucessivas de cada ponto das curvas, sempre da menor para a maior 

concentração, sendo utilizada a média das leituras para a construção das curvas. Os 

valores das leituras foram submetidas a tratamentos estatísticos para obtenção dos 

coeficientes de correlação (r2) e as equações das retas de cada pesticida pela 

extrapolação dos dados com o uso do software Star Workstation, versão 5.52.  

 

4.2.2 Curvas analíticas dos pesticidas organohalogenados 

  

As curvas analíticas e as equações das retas dos pesticidas 

organohalogenados com os valores dos coeficientes de correlação (r2), todos 

superiores a 0,99 de acordo com as recomendações do INMETRO (2003), são 

mostradas nas Figuras 15 a 21. 

 
 
  
  FIGURA 15 � CURVA ANALÍTICA DO CAPTANA 

 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

0 20 40 60 80 100 120

concentração pg/uL

al
tu

ra
 m

V

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Equação da reta do 
Captana 

 
y = 870, 25x �1531,1 

 
Coeficiente de 

correlação 
 

r2 = 0,9924 
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FIGURA 16 � CURVA ANALÍTICA DO CLOROTALONIL 
 

0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000

100000

0 5 10 15 20 25
concentração pg/uL

al
tu

ra
 m

V

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Equação da reta do 
Clorotalonil 

 
y = 4366,6x 323,53 

 
Coeficiente de 

correlação 
 

r 2 = 0,999 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
FIGURA 17 � CURVA ANALÍTICA DO DICOFOL 
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Equação da reta do 

Dicofol 
 

y = 708,85x + 1976,5 
 

Coeficiente de 
correlação 

 
r2 = 0,9938 
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FIGURA 18 � CURVA ANALÍTICA DO ENDOSULFAM I 
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Equação da reta do 

Endosulfam I 
 

y=3626,2x + 1242,3 
 

Coeficiente de 
correlação 

 
 

r 2 = 0,9979 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 19 - CURVA ANALÍTICA DO ENDOSULFAM II 
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Equação da reta do 
Endosulfam II 

 
y = 2605,8x + 713,02 

 
Coeficiente de 

correlação 
 

r2 = 0,9974 
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FIGURA 20 � CURVA ANALÍTICA DO ENDOSULFAM  
S                    SULFATO 
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Equação da reta do 
Endosulfam sulfato 

 
y = 3633,7x + 857,76 

 
Coeficiente de 

correlação 
 

r2 = 0,9992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

FIGURA 21 � CURVA ANALÍTICA DA VINCLOZOLINA 
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Equação da reta da 

Vinclozolina 
 

y = 3007,9x + 1447,8 
 

Coeficiente de 
correlação 

 
r2 = 0,9969 
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4.2.3 Exclusão de pontos 
 
 

Como foram utilizados sete pontos calibradores em cada curva analítica dos 

pesticidas organohalogenados, segundo recomendações do INMETRO (2003),  

possibilitou-se a  exclusão de um ponto aberrante da curva analítica do pesticida  

Endosulfam sulfato, pelo fato do mesmo encontrar-se fora do intervalo dinâmico da 

curva analítica e para aproximação do  fator da correlação para r2 = 0,9992. Com 

isso, a construção da curva analítica do ativo Endosulfam sulfato não sofreu nenhum 

tipo de prejuízo pela diminuição do número de pontos, constatando-se que um 

número maior que seis pontos em uma curva analítica é desnecessária. 

As demais curvas analíticas dos pesticidas apresentaram um fator de 

correlação satisfatório, segundo recomendações do INMETRO (2003). 

 

 

 4.3  EFEITO DA MATRIZ NOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS  
 
 

Nas Figuras 22 a 28 estão demonstrados os dois tipos de curvas analíticas 

dos pesticidas organohalogenados obtidas na mistura de solventes isooctano : 

tolueno (9:1) e no extrato orgânico da matriz com adição do analito na matriz. As 

retas das curvas analíticas construídas na mistura de solventes foram desenhadas 

com a forma de retas de cor preta e as do extrato orgânico foram desenhadas com 

retas de cor azul, para uma melhor visualização comparativa entre as duas curvas.  

Devido à maior tendência de dispersão de pontos em baixas concentrações e 

pela interação dos pesticidas com a matriz, todos os pontos das curvas dos 

pesticidas foram conservados para visualização das mesmas nas retas traçadas, 

sendo que apenas no pesticida Endosulfam sulfato foi excluído um ponto, não 

ocorrendo todavia nenhuma alteração significativa nos valores dos coeficientes de 

correlação e nas inclinações das duas retas. 
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FIGURA 22  � CURVAS DO EFEITO MATRIZ NO CAPTANA  
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Equação da reta na matriz (1) 

 
y = 870, 25x �1531,1 

 
r2 = 0,9924 

 
 

Equação da reta no solvente (2)
 

y = 679,24x �2161,1 
 

r2 = 0,9975 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
FIGURA 23 � CURVAS DO EFEITO MATRIZ NO 
                       CLOROTALONIL 
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Equação da reta na matriz (1) 
 

y = 4365,9x �286,88 
 

r2 = 0,9999 
 
 

Equação da reta no solvente (2)
 

y = 2874,4x �1996,2 
 

r2 = 0,9987 
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FIGURA 24 � CURVAS DO EFEITO MATRIZ NO DICOFOL  
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Equação da reta na matriz (1) 
 

y = 785,98x + 744,96  
 

r2 = 0,9996 
 
 

Equação da retal no solvente (2)
 

y = 720,13x +  496,73 
 

r2 = 0,9998 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 25 � CURVAS DO EFEITO MATRIZ NO   
                       ENDOSULFAM I 
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Equação da reta na matriz (1) 
 

y = 3633,7x + 857,7 
 

r2 = 0,9992 
 
 

Equação da reta no solvente (2)
 

y = 3344,9x + 954,01 
 

r2 = 0,9983 
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FIGURA 26 - CURVA DO EFEITO MATRIZ NO  
                      ENDOSULFAM  II 
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Equação da reta na matriz (1) 

 
y = 2611,7x + 411,2 

 
r2 = 0,9989 

 
 

Equação da reta no solvente (2)
 

y = 2327,4x � 6161,34 
 

r2 = 0,9989 
 
 
 
 
 

 
 
FIGURA 27 � CURVA DO EFEITO MATRIZ NO  
                        ENDOSULFAM SULFATO 
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Equação da reta na matriz (1) 
 

y = 3633,7x + 857,75 
 

r2 = 0,9992 
 

 
Equação da reta  no solvente (2) 

 
y = 1611,2x � 602,69 

 
r2 = 0,9994 
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FIGURA 28 � CURVAS DO EFEITO MATRIZ NA 
                       VINCLOZOLINA         
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Equação da reta na matriz (1) 
 

y = 3007,9x + 1447,8 
 

r2 = 0,9969 
 

 
Equação da reta no solvente(2) 

 
y = 2861,8x � 2046,8 

 
r2 = 0,9962 

 
 

 

Na maior parte dos ativos, constatou-se a presença do efeito da matriz de 

forma significativa para alguns pesticidas, com as diferenças dos valores dos 

coeficientes angulares na inclinação das curvas construídas na mistura de solventes 

isooctano: tolueno (1: 9) e com o extrato orgânico da maçã. Nos ativos Captana, 

Clorotalonil e Endosulfam sulfato foram observadas as maiores diferenças e, nas 

demais curvas, as diferenças não foram tão significativas com as duas retas 

sobrepondo-se uma à outra na origem, significando uma completa interação com os 

componentes químicos dos ativos com os co-extrativos da matriz. Na curva do 

pesticida Vinclozolina, observou-se também que as duas retas correram 

paralelamente, evidenciando não ter ocorrido quase nenhuma interferência do efeito 

da matriz nesse tipo de curva. Várias são as interpretações no comportamento das 

inclinações das retas construídas na matriz, não devendo ser ignoradas pelo analista 

na quantificação do pesticida. Para isso, o método de adição do analito à matriz é 

especialmente importante, quando as amostras são complexas e as interações com 

os pesticidas são significativas, podendo-se dizer que o método de adição do analito 

à matriz corrige esse efeito e as mudanças de resposta do equipamento, 
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acompanhando com a extrapolação da reta no eixo das abcissas, a concentração do 

pesticida na amostra analisada.  

 

4.3.1 Sensibilidade da curva analítica na matriz 

 

A sensibilidade do método em relação ao efeito da matriz utilizada para os 

pesticidas organohalogenados é demonstrada pela diferença do percentual de 

inclinação das curvas obtidas quando construídas em solvente orgânico (mistura 

isooctano : tolueno) com a curva construída no extrato orgânico da matriz. A Tabela 

7 mostra os percentuais das diferenças dos coeficientes angulares (inclinação das 

curvas) entre os dois tipos de curvas. 

 

TABELA 7 - VARIAÇÕES (%) DAS INCLINAÇÕES DAS CURVAS ANALITICA DOS 
                    PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS EM SOLVENTES E NA MATRIZ                            

Pesticida  Solvente   Matriz Variação (%) 

Captana 679,24x 870,25x 28 
Clorotalonil 2874,4x 4365,9x 52 
Dicofol 720,13x 785,98x 9 
Endosulfam I 3344,9x 3633,7x 8 
Endosulfam II 2327,4 2611,7 12 
Endosulfam sulfato 1611,2x 3633,7x 25 
Vinclozolina 2861,8x 3007,9x 5 
 

Solvente: coeficiente angular no solvente; Matriz: coeficiente angular na matriz;  Variação(%): 
diferença relativa entre as curvas no solvente e matriz. 

 

Assim, com a constatação da presença do efeito matriz nas curvas analíticas 

dos pesticidas estudados, confirmou-se a importância do uso do método de adição 

do analito na matriz para a quantificação dos pesticidas recuperados no processo de 

validação do método multiresíduo para os pesticidas organohalogenados ensaiados, 

para corrigir os efeitos da matriz provocados pelos interferentes dos co-extrativos da 

matriz e para mudanças da resposta do equipamento. O método para quantificação  
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adição do analito que consistiu na adição de quantidades conhecidas do pesticida 

que está sendo analisado à concentrações conhecidas da amostra, apesar de ser 

trabalhoso , é importante especialmente quando as interações com a matriz são 

significativas,como apresentadas neste estudo com os pesticidas 

organohalogenados na maçã. 

Ainda, segundo recomendações da Comunidade Européia, ocorrendo 

interferência ≥ 30% da concentração do limite de quantificação (LQ) de cada 

pesticida na matriz ensaiada, estes valores deverão ser subtraídos dos cálculos das 

recuperações, conforme o documento SANCO 825 (EC, 2000b).  

 
 

 
4.4 RECUPERAÇÃO DOS PESTICIDAS NO CG/ECD 
 
 
4.4.1 Cromatograma do branco dos solventes 

   

A Figura 29 mostra o cromatograma obtido do branco dos solventes, em que 

na área de interesse não evidenciou a existência de qualquer componente com área 

significativa que interferisse nos testes. 

 
FIGURA  29 - CROMATOGRAMA DO BRANCO DOS SOLVENTES     

                     

 
 

minutos 
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As integrações mínimas nos tempos de retenção 10.728 e 12.453 no branco 

dos solventes também não influenciou nos resultados, tendo em vista não 

coincidirem com as áreas de interesse de saída dos pesticidas em estudos. 

 

4.4.2 Cromatograma da testemunha  

 

A Figura 30 mostra o cromatograma obtido no ensaio da testemunha, maçã 

isenta de pesticidas, sendo que nos tempos de retenção 15.158 e 16.962 min 

constatou-se a presença de dois picos, nos tempos de retenção do Dicofol e 

Captana, respectivamente, sendo as suas integrações quantitativas compensadas 

pela curva de calibração construída no extrato orgânico da matriz. 

 
FIGURA 30 - CROMATOGRAMA DA TESTEMUNHA (MAÇÃ) 

 

 
 

As integrações nos tempos de retenção do Dicofol e da Captana, 

respectivamente, na amostra testemunha deverão ser compensados pela curva 

analítica construída no extrato orgânico da matriz, devendo, no entanto, tomar 

cuidados com o fenômeno �carry over� (CHASIN et al., 1994), isto é, aumento das 

integrações ocasionadas por injeções sucessivas de amostras concentradas. 

 

 

minutos 
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4.4.3 Cromatogramas das recuperações nos níveis 1 LQ, 2 LQ e 10 LQ 

  

As Figuras 31, 32 e 33 mostram os cromatogramas obtidos nas recuperações 

obtidas nos três níveis ensaiados, 1 LQ, 2 LQ e 10 LQ. 

 
 
FIGURA 31  - CROMATOGRAMA  DAS  RECUPERAÇÕES DOS PESTICIDAS  

            ORGANOHALOGENADOS NO NÍVEL 1 LQ 
 

 
 

Clorotalonil: tr 11.637; Vinclozolina: 13.016; Dicofol: 15.181; Captana: 16.959; Endosulfam I: 18.482; 
Endosulfam II: 21.726; Endosulfam sulfato: tr 24.484. 

 
 
 
 
FIGURA 32  - CROMATOGRAMA  DAS RECUPERAÇÕES DOS PESTICIDAS  

             ORGANOHALOGENADOS NO NÍVEL 2 LQ 
 

 

 
                                                                                                                                      

Clorotalonil: tr 11.637; Vinclozolina: tr 13.014; Dicofol: tr 15178; Captana: tr 16.956;                     
Endosulfam I: tr 18.482; Endosulfam II: 21.723; Endosulfam sulfato: 24.480. 
 
 

minutos 

Minutos 
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FIGURA 33 - CROMATOGRAMA DAS RECUPERAÇÕES DOS PESTICIDAS 

           ORGANOHALOGENADOS NO NÍVEL 10 LQ 
 

 

 
 

Clorotalonil: tr 11.634; Vinclozolina tr 13.014; Dicofol:tr 15.172; Captana: tr 16.959;  
Endosulfam I: tr 18.487; EndosulfamII: tr 21.728; Endosulfam sulfato: 24.482. 
 

 

 

4.4.3.1 Valores obtidos das recuperações dos pesticidas organohalogenados da 

             maçã pelo método multiresíduo 

 

Os valores das recuperações obtidas dos pesticidas nos três níveis ensaiados 

1 x LQ, 2 x LQ e 10 x LQ, nas cinco replicatas em cada nível, com a média ( x ) , o 

desvio padrão ( s ) e o coeficiente de variação (CV%) obtidos correspondem a 

intervalos de aceitação de acordo com diferentes fontes da literatura (THIER e 

ZEUMER, 1987;  AOAC, 1993;  VAN ZOONEN , 1996; EC, 2000b , GARP, 2001). 

Os valores obtidos das recuperações são apresentados na Tabela 8. 

 

 

 

 

 

 

 

minutos 
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TABELA 8  - VALORES DAS RECUPERAÇÕES DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGE- 
                       NADOS NOS NÍVEIS 1LQ, 2 LQ E 10 LQ PELO MÉTODO MULTIRESÍDUO 
 

Pesticida Nível 
(mg/kg) 

R1 
(%) 

R2 
(%) 

R3 
(%) 

R4 
(%) 

  R5 
(%)    x (%) 

 

   s CV 
(%) 

 
Captana 0,1 114 129 123 129 125 124 6,16 4,97 

 0,2 111 123 121 107 110 114 7,12 6,25 
 1,0 75 72 51 - 67 66 10.68 16,13 
          
          

Clorotalonil 0,02 98 105 112 114 109 107 6,34 5,9 
 0,04 101 100 107 105 106 104 3,11 3,0 
 0,2 76 68 92 102 86 85 13,3 15,7 
          
          

Dicofol 0,1 87 78 93 89 95 88 6,62 7,4 
 0,2 70 70 74 70 67 70 2,48 3,5 
 1,0 86 75 72 60 79 74 9,6 12,9 
          
          

Endosulfam 
I 

0,02 63 62 67 62 65 64 2,16 3,4 

 0,04 69 66 72 72 72 70 2,68 3,8 
 0,2 78 71 75 77 73 75 2,86 3,8 
          
          

Endosulfam 
II 

0,02 72 65 71 87 85 76 9,53 12,5 

 0,04 70 69 76 74 73 72 2,88 3,97 
 0,2 80 74 78 74 95 80 8,67 10,8 
          
          

Endosulfam 
sulfato 

0,02 112 111 103 107 108 108 3,56 3,3 

 0,04 103 99 106 104 102 103 2,58 2,5 
 0,2 97 96 95 94 94 95 1,30 1,36 
          
          

Vinclozolina 0,02 68 70 72 71 70 70 1,48 2,1 
 0,04 68 70 73 71 70 70 1,81 2,6 
 0,2 79 78 73 74 73 75 2,88 3,8 

 Nível= 1, 2 e 10LQ; R1, R2, R3, R4, R5= recuperações das análises em %, x= média das 
recuperações; s= desvio padrão; CV% = coeficiente de variação.  

 
 
 
Com a aplicação do teste de Grubbs para exclusão de pontos aberrantes das 

recuperações dos pesticidas ensaiados, verificou-se a exclusão de somente um 

outlier na recuperação de uma das replicatas do pesticida Captana, no nível 10LQ, 

sendo que todos os coeficientes de variação ficaram dentro dos valores 

recomendados pela literatura (THIER E ZEUMER, 1987; EC, 2000b ). 
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Assim, com a exclusão de somente um outlier do total de 105 ensaios das 

recuperações, representando 0,95%, considerou-se todo o conjunto de resultados 

como aceitável, de acordo com os seguintes critérios: 

 

< 10% de rejeição: aceitável 

10% a 15% de rejeição : avaliação pelo analista 

> 15%: todo o conjunto deve ser rejeitado 

 

Segundo a AOAC (1993), com uma rejeição > de 22% dos dados, deve-se 

rever o método. 
 

 
 

4.5 CONFIRMAÇÃO DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS NO CG/MS  
  

 

A confirmação do diagnóstico foi realizado com a monitorização dos íons de 

cada pesticida no modo SIM (Single ion monitoring), técnica utilizada para a 

detecção somente dos íons de interesse da amostra injetada, pela espectrometria de 

massa.  

Os íons diagnósticos apresentaram suas intensidades de acordo com o 

tamanho dos pico, com a razão sinal / ruído ≥ que 3:1, de acordo com a Decisão 657 

(EC, 2002).  

 
 
 
4.5.1 Espectros dos íons moleculares dos pesticidas organohalogenados no  modo  
SIM. 
 
 

Os cromatogramas ilustrados nas Figuras 34 a 39  mostram os espectros dos 

íons moleculares obtidos para diagnósticos da confirmação dos pesticidas 

recuperados, com a injeção de 2µL do extrato concentrado das recuperações dos 

pesticidas obtidas no nível 10 LQ. 
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FIGURA 34  - ESPECTRO DOS IONS MOLECULARES DO CAPTANA (MODO SIM)  

 
 

 
 

 

O íon molecular principal do Captana foi o íon 149, seguido dos íons 79  e 

264. O tempo de retenção da saída dos íons moleculares foi de 16:00 min. 

 

 
FIGURA 35 - ESPECTRO DOS ÍONS MOLECULARES DO CLOROTALONIL (MODO SIM)  

 
 

 
 

 

O íon molecular principal do Clorotalonil foi 266, seguido dos íons 264 e 268, 

que no espectro obtido, os números não estão visíveis, porém as duas barras 

laterais ao íon principal correspondem aos dois íons respectivos. O tempo de 

retenção da saída dos íons diagnóstico aconteceu em 13:17 min. 
 

Ìons moleculares (m/z)
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FIGURA 36  - ESPECTRO DOS ÍONS MOLECULARES DO DICOFOL (MODO SIM)  

 
 

 
 
 

O principal íon molecular do Dicofol foi o íon de massa 139, seguido dos íons 

de massa 111, 250 e 75, em ordem decrescente. O tempo de saída dos íons foi de 

15:00 min. 

 
FIGURA 37 - ESPECTRO DOS IONS MOLECULARES DO ENDOSULFAM I E II  

          (MODO SIM) 
 

 

                                          

 
 

 

Os íons moleculares do Endosulfam I e II foram em decrescente de 

intensidade relativa: 235, 267, 339 e 279, sendo o íon 235 o íon molecular principal. 

Para confirmação de íons de pesticidas não autorizados, como no caso do 

Endosulfam I e II, foi necessário a identificação de quatro íons, como mostrado no 

espectro. O tempo de saída dos íons foi de 18:08 min. 
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FIGURA 38  -  ESPECTRO DOS IONS MOLECULARES DO ENDOSULFAM SULFATO  
                        (MODO SIM)  
 

 

                                      
 

 
 

Os íons moleculares monitorados para diagnóstico do Endosulfam sulfato 

foram 272, 237e 389, sendo o 272 o íon molecular principal, seguido dos outros, 

respectivamente. O tempo de retenção dos íons foi de 20:00 min. 

 
 
 
FIGURA 39  - ESPECTRO DOS IONS MOLECULARES DA VINCLOZOLINA (MODO SIM) 

 
 
 
 

                                           

                                      
Os íons moleculares da Vinclozolina foram 198, 212 e 285, sendo o íon 

molecular principal 212, seguido dos íons 198 e 285 nos segundo e terceiro lugares 

de intensidade, respectivamente. O tempo de retenção dos íons foi de 19:00 min. 
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Em todo o processo de confirmação dos pesticidas recuperados, utilizou-se 

de alíquotas do maior nível de fortificação, isto é, do nível 10 LQ de todas as 

misturas dos pesticidas. Isto se deve ao fato de que, em técnicas cromatográficas 

com o uso de detectores de espectrofotometria de massa, com sistema de 

identificação universal, a possibilidade de detecção e pesquisa desses íons 

moleculares dos pesticidas em presença de co-extrativos da matriz torna-se um 

tanto quanto difícil se os mesmos não se encontrarem em concentrações 

significativamente altas. 

Considerando-se que as recuperações não tenham atingido 100% do total 

adicionado, mesmo assim, com a técnica de confirmação através do modo SIM, foi 

possível a confirmação dos íons moleculares dos pesticidas com alíquotas do 

extrato orgânico recuperado do processo de fortificação do maior  nível (10 LQ). 

Assim, para os pesticidas Clorotalonil, Endosulfam I, Endosulfam II, 

Endosulfam sulfato e Vinclozolina, a concentração final da solução injetada foi 6,6 

µg/ mL e para os pesticidas Captana e Dicofol, 33,3 µg/ mL, concentrações 

suficientes para a monitorização dos íons moleculares. 

Caso a retirada de alíquotas fosse feita no extrato orgânico do recuperado 

das replicatas do nível 1LQ, as concentrações seriam 0,66 µg/ mL  e 3,33  µg/ mL, 

respectivamente, sendo passível da possibilidade de não confirmação pela baixa 

concentração da solução dos pesticidas pelo método utilizado, principalmente na 

concentração de 0,66 µg/ mL, isto é, abaixo de 1 ppm (mg/kg). 

Com isso, torna-se difícil a utilização do método espectrométrico (MS) em 

casos onde os níveis de resíduos de pesticidas em alimentos encontram-se muito 

baixos pela ausência da capacidade analítica de confirmação em amostras com 

traços de resíduos de pesticidas.  

Outras técnicas analíticas de confirmação com o uso de colunas de diferente 

polaridades poderão ser utilizadas no CG/ECD, com a instalação de mais um 

detector ECD acoplado a uma outra coluna de polaridade diferente no mesmo 

cromatógrafo. Este tipo de técnica (CG/ECD/ECD) é comumente utillizada com 

liberação mais rápida dos resultados. 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS 

 
 

4.6.1 Exatidão  
 
 
A avaliação estatística da exatidão dos resultados encontrados nos ensaios 

de recuperação submetidos a uma hipótese foi realizada pelo teste t de Student, e 

são apresentados na Tabela 9, com a média das recuperações percentuais relativas 

(RM%) obtidas para 5 (n-1) repetições, o desvio padrão das médias (s), o coeficiente 

de variação relativo (CV%) e o t calculado para 95% de intervalo de confiança (t 95% ) 

do método aplicado. 

 
 

TABELA 9  - AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA EXATIDÃO DO MÉTODO MULTIRESÍDUO  
                       PARA PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS  EM MAÇÃS PELO TESTE 
                        t  de  Student  

 
Pesticida Nível 

(mg/kg) 
n  RM (%) s CV% t95% calculado 

 
       

Captana 0,1 5 124 6,16E-3 4,97 7,7922 
 0,2 5 114 7,12E-3 6,25 3,9325 
 1,0 4 66 1,06E-1 16,1 -5,5141 
       

Clorotalonil 0,02 5 107 6,34E-3 5,93 2,2082 
 0,04 5 107 3,11E-3 2,99 4,5016 
 0,1 5 85 1,33E-1 15,6 -2,2556 
       

Dicofol 0,1 5 88 6,61E-3 7,48 -3,6308 
 0,2 5 70 2,48E-3 3,55 -24,1935 
 1,0 5 74 9,6E-2 12,98 -5,4166 
       

Endosulfam I 0,02 5 64 2,16E-3 3,39 -33,333 
 0,04 5 70 2,68E-3 3,83 -22,3880 
 0,2 5 75 2,86E-3 3,81 -17,4825 
       

Endosulfam II 0,02 5 76 9,53E-3 12,5 -1,3728 
 0,04 5 72 2,89E-3 4,0 -19,4400 
 0,2 5 80 8,67E-3 10,8 -4,6189 
       

Endosulfam sulfato 0,02 5 108 3,56E-3 3,29 2,8268 
 0,04 5 103 2,58E-3 2,51 2,3255 
 0,2 5 95 1,30E-3 1,36 -7,6923 
       

Vinclozolina 0,02 5 70 1,48E-3 2,10 -4,0540 
 0,04 5 70 1,80E-3 2,59 -33,333 
 0,2 5 75 2,88E-3 3,84 -17,360 

 
Nível = concentração dos pesticidas; n= número de replicatas; RM=recuperação média; s=desvio 
padrão; CV%= coeficiente de variação %; t 95% = 2,776; t 99%= 4,604. 
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Para confirmação da exatidão do método, os resultados das recuperações 

submetidas ao teste de hipótese estabelecido como hipótese nula R =100% e 

hipótese alternativa RM ≠ de 100%, apresentaram, em sua maior parte, valores de t 

calculados abaixo do estabelecido para o valor de t tabelado para um intervalo de 95% de 

confiança.  

Apenas para o pesticida Captana nos níveís 1LQ e 2 LQ, os valores do t 

calculado encontraram-se acima do valor de t tabelado para o intervalo de confiança de 

95%, apesar de no nível 2LQ para um intervalo de confiança mais abrangente, de 

99% de confiança, o valor de t calculado estar dentro de limites aceitáveis. Igualmente 

para os pesticidas Clorotalonil e Endosulfam sulfato nos níveis 2LQ e 1LQ 

respectivamente, em um intervalo de confiança de 99%, os valores de t tabelado 

encontrados poderiam ser aceitos no método como sendo suficientemente exatos, 

uma vez que estão dentro de intervalos de confiança entre 95% a 99%. 

 Assim, pode-se afirmar que não foram detectadas diferenças significativas 

entre as recuperações obtidas e o valor esperado de 100% de recuperação, 

considerando-se que o método proposto foi suficientemente exato nas recuperações 

obtidas nos níveis de concentração ensaiados para todos os pesticidas, confirmando 

os resultados encontrados nas maiores variações encontradas na sensibilidade do 

método para os mesmos pesticidas, o que para este tipo de análise, com diferentes 

tipos de compostos com estruturas químicas em uma matriz, foi perfeitamente 

previsível. 

 

 
4.6.2 Precisão  

 

Para verificação das tendências (precisão) dos resultados, a Tabela 10 

mostra a variação dos resultados da média das cinco recuperações obtidas nos três 

níveis para cada pesticida, o percentual de recuperação em relação ao adicionado, o 

desvio padrão e os coeficientes de variações (CV%) para cada nível bem como a 

média dos coeficientes de variação dos três níveis para cada pesticida definida 

como coeficiente de variação global (CVG%). 
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TABELA 10 - AVALIAÇÃO ESTATÍSTICA DA PRECISÃO DO MÉTODO MULTIRESÍDUO 
                      PARA PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS PELOS CV% E CVG% 
 

Pesticida LQ 
(µg/m) 

R1 
(%) 

R2 
(%) 

R3 
(%) 

R4 
(%) 

R5 
(%) 

RM 
(%) 

s CV 
(%) 

CVG
(%) 

           
Captana 0,005 114 129 123 129 125 124 6,16 4,97 9,10 

 0,01 111 123 121 107 110 114 7,12 6,25  
 0,05 75 72 51 * 67 66 10,68 16.1  
           
           

Clorotalonil 0,001 98 105 112 114 109 107 6,34 5,93 8,19 
 0,002 101 100 107 105 106 104 3,11 2,99  
 0,01 76 68 92 102 86 85 13,31 15,66  
           
           

Dicofol 0,005 87 78 93 89 95 88 6,61 7,48 8,0 
 0,01 70 70 74 70 67 70 2,48 3,55  
 0,05 86 75 72 60 79 74 9,60 12,98  
           
           

Endosulfam 
I 

0,001 63 62 67 62 65 64 2,16 3,39 3,67 

 0,002 69 66 72 72 72 70 2,68 3,83  
 0,01 78 71 75 77 73 75 2,86 3,81  
           
           

Endosulfam 
II 

0,001 72 65 71 87 85 76 9,53 12,55 9,12 

 0,002 70 69 76 74 73 72 2,88 4,0  
 0,01 80 74 78 74 95 80 8,67 10,83  
           
           

Endosulfam 
sulfato 

0,001 112 111 103 107 108 108 3,56 3,29 2,38 

 0,002 103 99 106 104 102 103 2,58 2,51  
 0,01 97 96 95 94 94 95 1,30 1,36  

 
           

Vinclozolina 0,001 68 70 72 71 70 70 1,48 2,10 2,84 
 0,002 68 70 73 71 70 70 1,8 2,59  
 0,01 79 78 73 74 73 75 2,88 3,84  

 
LQ= nível de fortificação; R1, R2, R3, R4, R5= recuperações das análises, RM= média das 
recuperações, s= desvio padrão, CV= coeficiente de variação relativa; CVG= coeficiente de variação 
global nos três níveis para cada pesticida. 
 
 

Os resultados obtidos para os coeficientes de variação relativa (CV%) das 

recuperações em cada nível ensaiado dos pesticidas bem como o coeficiente de 

variação global (CVG%) resultaram dentro dos limites recomendados pela literatura, 

abaixo de 20% para os CV% e menos de 15% para CVG%, de acordo com as 

recomendações esperadas para fins de validação (THIER e ZEUMER, 1987; VAN 

ZOONEN, 1996; EC, 2000b; GARP, 2001). 
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4.6.2.1 Incerteza de medição dos resultados para pesticidas organohalogenados em  

             maçãs pelo método multiresíduo 

 

 

A incerteza de medição dos resultados para ± encontradas nas recuperações 

obtidas nos três níveis: 1 x LQ, 2 x LQ e 10 x LQ é mostrada na Tabela 11. 

 
TABELA 11 � INCERTEZA DE MEDIÇÃO DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS  
                      EM MAÇÃS ANALISADOS PELO MÉTODO MULTIRESÍDUO 

Pesticida 
 

Nível 
(µg/mL ) 

Concentração 
(mg/kg) 

Resultado (%) Incerteza 
 t 95% (±) 

CV (%) 

Captana 0,005 0,1 124 8,5 4,97 

 0,01 0,2 114 9,8 6,25 

 0,05 1,0 66 14,8 16.1 

Clorotalonil 0,001 0,02 107 8,8 5,93 

 0,002 0,04 104 4,3 2,99 

 0,01 0,2 85 18,4 15,66 

Dicofol 0,005 0,1 88 9,2 7,48 

 0,01 0,2 70 3,4 3,55 

 0,05 1,0 74 13,3 12,98 

Endosulfam I 0,001 0,02 64 3,0 3,39 

 0,002 0,04 70 3,7 3,83 

 0,01 0,2 75 3,1 3,81 

Endosulfam II 0,001 0,02 76 13,2 12,55 

 0,002 0,04 72 4,0 4,0 

 0,01 0,2 80 12,0 10,83 

Endosulfam 0,001 0,02 108 5,0 3,29 

sulfato 0,002 0,04 103 3,5 2,51 

 0,01 0,2 95 1,8 1,36 

Vinclozolina 0,001 0,02 70 2,0 2,10 

 0,002 0,04 70 2,5 2,59 

 0,01 0,2 75 4,0 3,84 

 

Nível: 1LQ, 2LQ e 10LQ; Concentração: pesticidas ensaiados; Resultado: recuperações dos 
pesticidas em %; Incerteza t 95%: ± dos resultados das recuperações. 
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Os resultados encontrados para as incertezas de medição dos resultados de 

todos os pesticidas ensaiados com a aplicação da fórmula para a medida de desvios 

(tendências) demonstraram evidências proporcionais aos coeficientes de variação 

(CV%) calculados das recuperações ensaiadas em replicatas, sugerindo incerteza  

para ± dos resultados em uma faixa de variação de 1,8 % a 18,4%  para um intervalo 

de confiança de 95%. 

As variações encontradas no processo analítico em todos os níveis ensaiados 

para cada pesticida em percentuais para ± dos resultados, se comparadas com os 

coeficientes de variação das recuperações nas cinco replicatas ensaiadas nos três 

diferentes níveis de concentrações dos pesticidas, confirmam  a  evidências de erros 

sistemáticos , considerados tipo A, originados do processo analítico per se, sendo 

que as tendências desse tipo de erro podem advir de qualquer fase do processo 

avaliada pela análise estatística de uma série de observações , recuperações , curva 

analítica, etc.(repetitividade). 

 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE DETECÇÃO (LD) 
 
 
 

A Figura 40  mostra o cromatograma obtido com a relação sinal/ruído (3:1) da 

mistura dos pesticidas organohalogenados no extrato orgânico da matriz para a 

determinação do limite de detecção do método. 
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FIGURA 40 � CROMATOGRAMA OBTIDO COM O SINAL: RUÍDO (3 : 1) DA                       
ISTUR             MISTURA DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS 

 

 
 
 

Clorotalonil, 0,0005 µg/ mL, tr: 11.628; Vinclozolina, 0,0005 µg/ mL, tr: 13.022; Dicofol, 0,0025 µg/ mL, 
tr: 15.210; Captana, 0,0025 µg/ mL, tr: 16.948; Endosulfam I, 0,0005 µg/mL, tr: 18.490; Endosulfam II: 
0.0005 µg/mL, tr  21.733; Endosulfam sulfato: 0,0005 µg/mL, tr: 24.466. 
 
 
 A opção da escolha do método pela razão sinal: ruído para a determinação do 

limite de detecção do método (LD), deveu-se ao fato do uso do detector de captura 

de elétrons (ECD) para a captação dos sinais emitidos pelos picos dos pesticidas 

organohalogenados, sensível a este tipo de detector, ser pela altura, e não pela 

área. Com isso, com a medição dos sinais por este método, possibilitou detectar os 

pesticidas em concentrações mais baixas possíveis, objetivando verificar o grau do 

refinamento da qualidade analítica proposto neste estudo. 

 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO (LQ)  
 
 
 

A Figura 41 mostra o melhor cromatograma obtido com a mistura dos 

pesticidas na matriz com a relação sinal: ruído 10:1 para a determinação do limite de 

quantificação do método (LQ). 

 

 

 

minutos
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FIGURA 41 � CROMATOGRAMA  OBTIDO COM O SINAL RUÍDO (10:1) 
                       DA MISTURA DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGENADOS 
 
 

 
 
Clorotalonil, 0,001 µg/ ml, tr: 11.644; Vinclozolina, 0,001 µg/ ml, tr: 13.022; Dicofol, 0,005 µg/ ml, tr: 
15.204; Captana, 0,005 µg/ ml, tr: 16.071; Endosulfam I, 0,001 µg/ ml, tr: 18404; Endosulfam II, 
0,001µg/ ml, tr: 21740; Endosulfam sulfato, 0,001 µg/ ml, tr: 24.490. 
 
 
 
 
4.8.1 Cálculo do limite de quantificação estatístico (LQE) 

 

A Tabela 12 mostra os valores calculados em mg/kg para as recuperações 

obtidas das cinco replicatas no nível 1LQ proposto para cada pesticida , com a 

média das recuperações ( x ),  o desvio padrão ( s ) e o limite de quantificação 

estatístico (LQE)  obtido por = 10 x s. 

 

Onde,  

 

    s = desvio padrão das cinco recuperações obtidas no nível 1LQ de cada 

pesticida. 

 

 

 

 

 

 

minutos 
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TABELA 12 - VALORES DAS RECUPERAÇÕES DOS PESTICIDAS ORGANOHALOGE- 
                       NADOS NO NÍVEL 1LQ PARA CÁLCULO DO LQ ESTATÍSTICO (LQE) 
 

Pesticida LQP  
(mg/kg)

R1 
(mg/kg) 

R2 
(mg/kg)

R3 
(mg/kg)

R4 
(mg/kg)

R5 
(mg/kg)

RM 
(mg/kg) 

s LQE 
(mg/kg)

Captana 0,1 0,1140 0,1290 0,1230 0,1290 0,1250 0,1240 0,0061 0,061 

          

Clorotalonil 0,02 0,0197 0,0211 0,0224 0,0228 0,0218 0,0215 0,0011 0.011 

          

Dicofol 0,1 0,0870 0,0780 0,0930 0,0890 0,0950 0,0884 0,0066 0,066 
          

Endosulfam I 0,02 0,0126 0,0124 0,0134 0,0124 0,0130 0,0127 0,0005 0,005 

          

Endosulfam II 0,02 0,0144 0,0130 0,0142 0,0174 0,0170 0,0152 0,0019 0,019 

          

Endosulfam 

sulfato 

0,02 0,0224 0,0220 0,0206 0,0214 0,0216 0,0216 0,0006 0,006 

          

Vinclozolina 0,02 0,0136 0,0140 0,0144 0,0142 0,0140 0,0140 0,0003 0,003 

 
LQP: limite de quantificação proposto; R1 a R5: recuperações obtidas; RM: média das recuperações; 
s: desvio padrão: LQE: limite de quantificação estatístico. 
 

 
 
Como todos os valores dos LQE estatísticos ficaram abaixo do limite de 

quantificação (LQ) proposto para cada pesticida, os mesmos foram assumidos como 

sendo os limites de quantificação do método (LQ). 

      

  

4.8.2 Valores do LD e LQ da maçã validados 
pelo método multiresíduo 
 

A Tabela 13 mostra os valores dos limites de detecção (LD) e dos limites de 

quantificação (LQ) validados em maçãs para cada pesticida organohalogenado pelo 

método multiresíduo. 
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TABELA 13 - VALORES DO LD E LQ VALIDADOS  NA MAÇÃ PARA OS PESTICIDAS 

                         ORGANOHALOGENADOS PELO MÉTODO MULTIRESÍDUO 
 

Pesticida LDM 
(mg/Kg) 

LQM 
(mg/Kg) 

Clorotalonil   0,01 0,02 
Vinclozolina  0,01 0,02 

Dicofol  0,05 0,1 
Captana            0,05 0,1 

Endosulfam I  0,01 0,02 
Endosulfam II            0,01 0,02 

Endosulfam sulfato            0,01 0,02 
 

LDM: limite de detecção do método; LQM: limite de quantificação do método. 
 

 
 
Vale ressaltar que não existe uniformidade internacional em como reportar 

resultados analíticos em análise de resíduos de pesticidas, não devendo, entretanto, 

reportar resultados com números após a segunda casa decimal depois da vírgula 

por não haver significado metrológico em análise de pesticidas em alimentos, ou 

seja, por limite máximo de resíduos (mg/kg) permitidos em cada binômio Ingrediente 

ativo ⇔ cultura (ANVISA, 2002c). Assim, valores obtidos com até a terceira casa 

após a vírgula costumam ser arredondados para a segunda casa decimal, segundo 

regras de arredondamento numérico (ABNT, 1977).  
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5  CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS  

 

De um modo geral, e, de acordo com o objetivo abrangente do projeto no 

intuito de demonstrar as várias etapas de um processo de validação de um método 

multiresíduo para análise de pesticidas organohalogenados em uma matriz por 

CG/ECD e CG/MS, algumas conclusões e perspectivas mais específicas em relação 

ao desenvolvimento do estudo deverão ser também consideradas: 

 

a) Tendo em vista que estudos de validação de métodos dependem 

fundamentalmente da determinação do desempenho total do método, verificou-se   

que o método multiresíduo foi validado em maçãs para os pesticidas: Captana, 

Clorotalonil, Dicofol, Endosulfam I , Endosulfam II, Endosulfam sulfato e Vinclozolina, 

segundo recomendações preconizados pela NBR 17025 (ABNT, 2001), dentro do 

escopo do método pretendido, isto é, para fins de monitoramento. 

Perspectivas: com a aquisição de novos padrões (MRC), estender os estudos 

sobre validação de métodos multiresíduos para outros pesticidas 

organohalogenados em outras matrizes com a utilização da mesma estratégia de 

ação, possibilitando aumentar o numero de ativos gradativamente para implantação 

e pesquisa em programas de monitoramento desses resíduos em alimentos. 

 

b) Os limites de detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) validados para 

os pesticidas estudados foram bastante inferiores à concentração permitida pela 

atual legislação para a maçã: Captana - 0,05, 0,1 e 25,0 mg/kg; Clorotalonil - 0,01, 

0,02 e 1,0 mg/kg e Dicofol - 0,05, 0,1 e 5,0 mg/kg, com valores para o  LD, LQ e 

LMR (limite máximo de resíduos), respectivamente, e para os demais pesticidas com 

uso não autorizado como Endosulfam I, Endosulfam II, Endosulfam sulfato e 

Vinclozolina - 0,01 e 0,02 mg/kg para o LD e LQ, respectivamente.    
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Com isso, a possibilidade de um melhor controle da qualidade da cultura da 

maçã em relação à contaminação pelos pesticidas organohalogenados validados foi 

demonstrada pelo refinamento da qualidade analítica utilizada no método. 

 

Perspectivas: com o refinamento da qualidade analítica e apresentação de 

resultados de monitoramento com alguns pesticidas com valores nos limites de 

detecção (LD) e limites de quantificação (LQ) abaixo dos valores dos limites máximo 

de resíduos (LMR) atualmente preconizados pela legislação, espera-se que possa 

influenciar os órgão governamentais para a redução e/ou proibição de uso definitiva 

desses LMR´s nos alimentos, principalmente de alguns pesticidas como o Dicofol , 

que possui sua estrutura química semelhante ao DDE, um dos isômeros do DDT, já 

excluído por ser considerado altamente tóxico, com propriedades carcinogênicas e 

teratogênicas por vários estudos apresentados pela literatura (IARC, 2000). 

 

c) Nos estudos da relação da quantidade remanescente de pesticida 

adicionado e recuperado na matriz, os resultados evidenciaram que o 

processamento da matriz em laboratório em quase nada influenciou nos resultados 

encontrados com recuperações dos pesticidas consideradas aceitáveis (66% a 

124%) nos níveis de concentração ensaiados, conforme fontes internacionais que 

realizam estudos com resíduos de pesticidas em alimentos USDA (2002) e EU 
(2003), que sugerem aceitabilidade da performance analítica entre 50% a 150% e 

40% a 160%, respectivamente, quando os níveis de concentração analisados estão 

em torno do limite de quantificação (LQ) do método. 

Perspectivas: mais estudos são necessários para uma avaliação de risco 

crônico dos alimentos contaminados por esses resíduos de agrotóxicos, muitas 

vezes com a presença de mais de um tipo de princípio ativo, chegando até a cinco a 

seis tipos de princípios ativos em uma mesma amostra, se ingeridos pela população,  

quer seja in natura ou processados pelas indústrias de alimentos. Porém, devido ao 

alto custo de laboratórios e carência de pesquisadores específicos na área, a 

integração de Universidades e órgãos públicos de apoio aos órgãos governamentais 

(Secretarias de Saúde) deverá ser assunto prioritário na condução de problemas de 

interesses comuns. 
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d) O número de pesticidas possível de ser validado no método multiresíduo 

com esta estratégia de ação é extensa, bastando para isso repetir o mesmo 

processo realizado para outros pesticidas que sejam sensíveis a esse tipo de 

detector (ECD), passando pelas mesmas fases do processo de validação realizado 

para os pesticidas organohalogenados. No entanto, com as leituras do método 

multiresíduo para pesticidas organohalogenados sendo realizadas em detector de 

captura de elétrons (CG/ECD), extremamente sensível a interferentes de qualquer 

natureza, quer sejam provenientes de solventes de má qualidade e/ou 

principalmente de matrizes complexas, é necessário pensar-se em métodos que 

diminuam a quantidade de injeção de amostras �sujas�, que não passam por 

processos de clean-up ou em técnicas alternativas para uma rápida implementação 

da quantidade de ativos a ser validado no método multiresíduo. 

Perspectivas: outras técnicas alternativas deverão ser implantadas, como a 

utilização de mais um detector de captura de elétrons (CG/ECD/ECD) no mesmo 

cromatógrafo acoplado à uma outra coluna de polaridade distinta, próprias para 

confirmação dos pesticidas. O uso deste tipo de técnica resultaria em menos 

trabalho e menor custo na execução das análises, considerando que, a técnica 

utilizada para a confirmação dos pesticidas com o uso do CG/MS, apesar de ser 

altamente específica e eficiente, em alguns casos, dependendo do comportamento 

de alguns pesticidas após passar pelo processo de fragmentação das moléculas na 

câmara de ionização, a especificidade dos ativos pode ficar comprometida, sendo 

necessário, às vezes, pesquisar outros tipos de moléculas provenientes da 

degradação e/ou de isomeração dos princípios ativos, criando dificuldades na 

identificação dos mesmos pela inexistência de materiais de referência certificados 

(MRC) desses sub-produtos. 

 
e) Na avaliação estatística dos resultados em relação aos parâmetros 

exatidão e precisão, os dados revelaram que o método multiresíduo  para análise de 

resíduos de pesticidas organohalogenados em maçã resultou em valores conforme 

as recomendações de literaturas da área (THIER e ZEUMER, 1987; GARP, 2001; 

EU, 2003),  com recuperações entre 70% a 120% e CV% menores que 20%. 
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Perspectivas: apesar da avaliação estatística do método validado ter sido 

realizada intralaboratorialmente com resultados satisfatórios, outros ensaios de 

proficiência interlaboratorial deverão ser realizados contínuamente, principalmente 

para avaliação da robustez do método. No entanto, para possibilitar a realização 

deste tipo de avaliação interlaboratorial, os laboratórios envolvidos deverão estar 

padronizados com a mesma metodologia para análise de uma mesma amostra 

homogênea, onde fontes individuais de erros e/ou incertezas deverão ser 

investigadas apenas quando significativos se comparados a distorções de dados 

referentes ao desempenho do método utilizado pelo cálculo do Escore Z ( INCQS, 

2003). 

 

f) Os valores obtidos da avaliação da incerteza de medição dos resultados 

provenientes apenas das fontes de incerteza do método per se ou do tipo A  

resultaram em valores aceitáveis pela literatura, porém dentro de uma faixa de 

variação menor (1,8% a 19%) do que a  encontrada por alguns autores 10% a 25% 

(TELLES et al., 2003) e 40% a 60% (ALDER et al., 2003), quando avaliada pela 

medição da incerteza combinada total do método.  

Perspectivas: fontes de incerteza provenientes de todo o sistema analítico, 

como amostragem, calibração de equipamentos, resolução, balança, padrões, etc., 

agregados às fontes de incerteza do método per se, deverão ser implementadas 

principalmente pelos laboratórios que realizam as análises para os programas de 

monitoramento e pelos laboratórios que realizam análises para registro de 

pesticidas, para verificação da incerteza total combinada nos resultados finais 

dessas análises, tendo em vista que o aumento dos valores da incerteza de medição 

encontrados podem influenciar nas decisões dos órgãos governamentais, 

principalmente nas implantações dos LMR´s de novos pesticidas a serem 

registrados para uso, bem como para reavaliação dos que já se encontram liberados 

para o comércio, mas que apresentam problemas de saúde pública pelas 

intoxicações causadas pelo contato e /ou ingestão de alimentos contaminados.  
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g) Outros estudos sobre validação de métodos multiresíduos para outros 

pesticidas de diferentes grupos químicos como piretróides, organofosforados, 

carbamatos, benzimidazóis, etc., com a utilização da mesma estratégia de ação e de 

outras técnicas cromatográficas como CG/FPD/NPD e CLAE/UV/F poderão ser 

desenvolvidos. 

Perspectivas: com a contratação de mais recursos humanos e capacitação 

para o desenvolvimento de novas técnicas, outros métodos poderão ser 

desenvolvidos para implantação em programas de monitoramento de alimentos 

contaminados por resíduos de agrotóxicos. 

 

 h) Com o desenvolvimento de trabalhos técnicos como neste estudo com os 

objetivos voltados para o ajuste desses ensaios na NBR ISO/IEC 17025, elaborou-

se um guia analítico para validação de método que poderá ser utilizado em outras 

áreas afins. 

Perspectivas: novos procedimentos analíticos para validação de métodos de 

outros pesticidas devem ser desenvolvidos para a busca da garantia da qualidade 

das análises realizadas e para a busca do reconhecimento formal pelos órgãos 

competentes.  
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ANEXO 5.a - VALORES CRÍTICOS DE GRUBBS 

 

GL (n ) Grubbs 95% 

3 1,155 

4 1,481 

5 1,715 

6 1,887 

7 2,020 

8 2,126 

9 2.215 

10 2.2990 

                  

                   FONTE: GRUBBS (1972). 

 
ANEXO 5.b - DISTRIBUIÇÃO DE VALORES ( t de Student) 
 

 
GL (n ) t 95% t 99% 

1 12,706 63,657 
2 4,303 9,925 
3 3,182 5,841 
4 2,776 4,604 
5 2,571 4,032 
6 2,447 3,707 
7 2,365 3,499 
8 2,306 3,355 
9 2,262 3,250 

10 2,228 3,169 
11 2,201 3,106 
12 2,179 3,055 
13 2,160 3,012 
14 2,145 2,977 
15 2,131 2,947 
16 2,120 2,921 
17 2,110 2,898 
18 2,101 2,878 
19 2,093 2,861 
20 2,086 2,845 

 
FONTE: INSTITUTO DE QUALIDADE E METROLOGIA (2002). 

 


