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“Não se pode duvidar de que todos os nossos 

conhecimentos começam com a experiência, porque, 

com efeito, como haveria de exercitar-se a faculdade 

de se conhecer, se não fosse pelos objectos que, 

excitando os nossos sentidos, de uma parte, 

produzem por si mesmos representações, e de outra 

parte, impulsionam a nossa inteligência a compará-los 

entre si, a reuni-los ou separá-los, e deste modo à 

elaboração da matéria informe das impressões 

sensíveis para esse conhecimento das coisas que se 

denomina experiência? No tempo, pois, nenhum 

conhecimento precede a experiência, todos 

começam por ela”. 

 

Emmanuel Kant in  Crítica da Razão Pura (1781) 
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RESUMO 
 

 
 
A presença de micotoxinas nos alimentos representa um grave problema de segurança sanitária. Os alimentos susceptíveis de 

estarem contaminados têm de ser objecto de controlos regulares. No presente estudo validaram-se internamente dois métodos de 

determinação de deoxinivalenol (DON) e zearalenona (ZEN) respectivamente, por Cromatografia Líquida de Alta Resolução 

(HPLC), com purificação por colunas de imunoafinidade, segundo duas metodologias diferentes. Estabeleceram-se as gamas de 

trabalho, rectas de calibração e respectivas linearidades e calcularam-se os limiares analíticos e as características de desempenho.  

Os limites de detecção e quantificação obtidos foram, respectivamente, de 31 µg/kg e 95 µg/kg para DON e 34 µg/kg e 104 µg/kg 

para ZEN. Os valores de CCα e CCβ obtidos foram 190 µg DON /kg e 277 µg DON /kg e 57 µg ZEN/kg e 77  µg ZEN/kg , 

respectivamente. As percentagens de recuperação variaram entre 86,5 e 126,1%, no intervalo de concentrações de 60 a 600 µg 

DON/kg e 73,0 e 144,6% no intervalo de 50 a 100 µg DON/kg; 73,7 e 122,7%, no intervalo de 60 a 200 µg ZEN/kg e 83,9 e 

113,0%, no intervalo de 35 a 75 µg ZEN/kg. Os valores do desvio padrão relativo da repetibilidade (RSDr) variaram entre 5,9 % e 

37,0 % e os resultados de Horratr, situaram-se entre 0,30 e 1,48. Efectuou-se a determinação em 30 amostras de alimentos 

compostos para suínos, para DON e ZEA e 16 amostras de milho, apenas para DON. Os métodos adoptados revelaram-se 

adequados às características das matrizes analisadas. 

 

 

Palavras-chave: validação, deoxinivalenol, zearalenona, alimentos compostos, milho. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Mycotoxins are ecological secondary metabolites produced by fungi of these genera in many commodities under certain 

conditions. Mycotoxicological control of feed is a procedure that aims to protect the health of animals, avoiding the adverse 

effect of these undesirable substances. For monitoring of mycotoxin contamination, the use of immunoaffinity columns (IAC) 

for sample preparation prior to analysis with HPLC is a well-established and accepted method. In the present study two 

methods of determination of deoxynivalenol (DON) and zearalenone (ZEN) were submitted to a “in-house” validation using 

High Resolution Liquid Chromatography (HPLC), coupled to clean-up IAC, according to two different methodologies. A range 

of concentrations, calibration curves and respective linearity were established. The analytical parameters and the 

performance of the methods were calculated. The limits of detection and quantification were 31 µg/kg and 96 µg/kg, for DON 

and 34 µg/kg and 104 µg/kg for ZEN. CCα was 190 µg DON /kg and 57 µg ZEN/kg . CCβ was 277 µg DON /kg and 77 µg 

ZEN/kg. The recovery percentages assorted between 86.5 and 126.1%, for DON and 73.0 and 144.6%. The relative 

standard deviations for repeatability (RSDr) varied between 5.9% and 37.0% and the results of Horratr, referring to the 

precision of the methods in repeatability conditions, were placed between 0.30 and 1.48. The two mycotoxins were 

determinated in 30 swine feed samples and 16 samples of maize, only for DON determination. The methods adopted are 

satisfactory for the characteristics of the analyzed matrices (feed and maize). 

 
 
Key-words: in-house validation, deoxynivalenol, zearalenone, feed, maize 
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Figura 1.1- O Reino Fungi  (Chytridium, esporângio de um Pilobolus, corpos frutíferos 

 de uma “galinha dos bosques” e corpo frutífero vermelho de um fungo) 

 

1  INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 OS FUNGOS 

 

 

Os fungos (Figura 1.1) são 

um vasto grupo de 

organismos classificados 

como um Reino pertencente 

ao Domínio Eukaryota. Estão 

incluídos neste grupo 

organismos de dimensões 

consideráveis, como os 

cogumelos, mas também 

muitas formas microscópicas, 

como bolores e leveduras. Pensa-se que existam cerca de 1,5 milhões de espécies, sendo que a maioria ainda está a ser 

identificada e descrita pelos micologistas (Wikipédia, 2007). 

A Micologia, derivando do grego Mykes, que quer dizer cogumelo e logos que significa  estudo, é a ciência que estuda os 

fungos em geral. Os micólogos pesquisam taxonomia, sistemática, morfologia, fisiologia, bioquímica, utilidades e efeitos 

benéficos e maléficos das espécies de fungos, que podem ser parasitas, saprófitos ou decompositores . 

 

 

Figura 1.2- Domínio Eukaryota, onde se inclui o Reino Fungi. 
 

O Reino Fungi (Figura 1.2) sofreu mudanças substanciais no arranjo dos vários taxa nas últimas décadas, especialmente a 

partir do momento em que técnicas para comparar características bioquímicas (tais como RNA ribossómico e DNA) se 

foram tornando mais sofisticadas. 
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Figura 1.3- Filogenia modificada de Bruns et al., 1991, 1993 (Tree of Life, 2006) 

 

 

O termo “opisthokont” foi introduzido por Copeland para os chytrids, um pequeno grupo de protistas parasitas, incluídos 

actualmente nos Fungos. O nome refere-se à localização posterior (opistho) do flagelo (kont), nas células. O 

desenvolvimento da biologia molecular e genética permitiu saber que os fungos e animais estão relacionados 

filogeneticamente, desta forma este termo foi aplicado ao Clade (animais+fungos). Não é inteiramente satisfatória esta 

classificação, no entanto ainda não surgiu um nome alternativo para esse Clade (The Tree of Life Project, 2006). 

A filogenia apresentada na Figura 1.3 segue a de Bruns et al. (1991, 1993) e reconhece cinco divisões: os Chytridiomycota, 

Zygomycota, Ascomycota,  Basidiomycota e Glomeromycota. 

 

Os fungos são organismos heterotróficos, obtendo a sua energia pela oxidação de moléculas orgânicas. Alimentam-se pela 

excreção de exoenzimas que actuam no substrato ao seu redor. Actualmente estão reconhecidas 70 000 espécies de 

fungos e cerca de 300 são causadoras de infecções em humanos (Medical Microbiology, 2006).  

As doenças derivadas de contaminações de fungos, em humanos saudáveis, tendem a ser relativamente benignas, mas as 

poucas patologias que ameaçam a vida dos humanos são muito importantes. Os fungos podem desenvolver mecanismos 

variados de forma a colonizar hospedeiros humanos. A sua capacidade para crescer a 37ºC é uma das mais importantes. A 

produção de queratinase permite aos fungos dermatófitos digerir pele, cabelo ou unhas. O dimorfismo possibilita a muitos 

fungos, que existem sob a forma filamentosa, a alteração no hospedeiro para a forma de levedura, tornando-se assim 

patogénicos (CARTAGE, 2006).  

As patologias de origem fúngica são um problema em expansão, devido ao uso de agentes antibacterianos e 

imunossupressores. Enquanto alguns fungos têm um maior potencial patogénico que outros, o sistema imunitário do 

hospedeiro é um parâmetro muito importante na determinação da gravidade da infecção. 

Indivíduos com a sua flora bacteriana alterada ou com o seu sistema imunitário comprometido estão mais vulneráveis a 

infecções oportunistas, de origem fúngica. Consequentemente, os fungos patogénicos oportunistas são cada vez mais 

importantes em microbiologia médica. Contudo, os fungos têm outras características que lhes atribuem um papel relevante. 

Nos últimos anos verificou-se um interesse significativo no estudo de fungos, incidindo particularmente nos seus metabolitos 

secundários. 

Foi no final do século XIX e início do século XX que o conceito de metabolismo secundário nos fungos e outros organismos 

ganhou aceitação. Simultaneamente, o conceito de antibiose atraía cada vez mais as atenções dos cientistas. A descoberta 

mais relevante para a humanidade sobre a importância dos metabolitos secundários produzidos por fungos foi conseguida 

por Alexander Fleming em 1928-1929, ao descobrir as potencialidades antibióticas da penicilina. A relevância da descoberta 

foi devida ao facto de Fleming ter verificado que a penicilina era uma substância bactericida e bacteriolítica, que não 

apresentava toxicidade para animais mesmo quando em doses elevadas. Foi esta característica que permitiu que mais 

Opisthokonts 
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tarde, Howard Florey e Ernst Chain explorassem o uso da penicilina como agente terapêutico na cura de doenças 

bacterianas, dotando a medicina duma arma importantíssima, salvando incontáveis vidas desde a segunda guerra mundial 

até hoje. 

 

1.2 O PAPEL DOS FUNGOS NA DETERIORAÇÃO DOS ALIMENTOS 

 

Os grãos e sementes constituem a maior fonte de matéria crua alimentar para processamento industrial.  Só a produção 

mundial de arroz, em 2004, foi cerca de 610 milhões de toneladas (International Rice Research Institute, 2006). Em 1999 o 

maior produtor de milho do mundo, o E.U.A. produziu deste cereal aproximadamente 240 milhões de toneladas (Food and 

Agriculture Organization, 2006). Já o trigo ocupa o primeiro lugar em volume de produção mundial. No Brasil, a produção 

anual oscila entre 5 e 6 milhões de toneladas (Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento do Brasil, 2006). Na 

colheita do ano 2002, a produção internacional do trigo totalizou 563,2 milhões toneladas (Wikipédia, 2006). 

Todo este tipo de grãos e sementes estão sujeitos a perdas e degradação durante o armazenamento. Foi estimado pela 

Food and Agriculture Organization (FAO), que cerca de 5% de todos os grãos alimentícios colhidos se degradam antes de 

serem consumidos. A dimensão das perdas varia de país para país e de ano para anos, mas na Índia, em certos países de 

África e na América do Sul, estima-se que se perde cerca de 30% da colheita anual . 

A principal causa da perda em qualidade e quantidade de grãos e sementes armazenados são os ratos, insectos e os 

fungos. 

A capacidade de certos fungos de causarem doenças por ingestão de alimentos 

contaminados já é reconhecida desde a antiguidade. A micotoxicose mais antiga de que 

se tem conhecimento é o ergotismo, doença devida à ingestão de produtos elaborados a 

partir de cereais contaminados com esclerócios do fungo Claviceps purpurea (Figura 

1.4). Vários surtos da doença ocorreram na Europa durante a Idade Média. Os 

esclerócios são estruturas de resistência visíveis nas espigas. A contaminação do 

centeio por este fungo era tão comum que estava inclusive representada nas ilustrações 

de centeio. As micotoxinas de Claviceps purpurea produzem uma sensação de fogo nas 

extremidades do corpo (mãos e pés) e alucinações, podendo levar à morte. Numa 

época de misticismo e religiosidade, estes fenómenos eram interpretados como 

bruxaria, conduzindo à morte na fogueira de milhares de pessoas. Na Europa, a ligação da doença aos esclerócios do fungo 

só foi estabelecida no século XVII por Thuillier, mas a descoberta de que a estrutura esclerocial observada pertencia a um 

fungo, Claviceps purpurea, só foi conseguida por Tulasne cerca de 200 anos depois. No entanto, os Assírios designavam o 

ergot de “grão louco”, o que indica que já teriam conhecimento dos seus efeitos na antiguidade (Bernardo, 2003). 

Muitas passagens do velho testamento da Bíblia discutem o ergotismo, a queda do povo Etrusco relacionada com 

micotoxinas derivadas de Fusarium, como a toxina T-2 e zearalenona ou ainda a praga de Atenas no ano 50 a.C.. 

O facto de que a ingestão de cereais contaminados com fungos podia levar a doenças foi também reconhecido na Rússia e 

na Ásia. Na Rússia, desde o início do século XIX que se tem conhecimento duma doença devida à ingestão de cereais que 

foram deixados nos campos após o Inverno, a Aleukia Tóxica Alimentar (ATA) (Serra, 2005). 

No Japão, uma doença afligia os consumidores de arroz contaminado com fungos, conhecida desde o século XIX: o beri-

beri cardíaco. Sakaki conduziu estudos pioneiros em 1891 e estabeleceu a etiologia da doença. Ao administrar arroz com 

Figura 1.4- Claviceps purpurea 

em centeio (CienTIC, 2003) 
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bolor a coelhos, verificou que este tinha efeitos neurotóxicos. O problema continuou a ser investigado nos anos seguintes, e 

culminou na descoberta da presença de fungos tóxicos no arroz, Penicillium citreonigrum (Serra, 2005). 

Os fungos ou bolores podem, pela sua acção directa, ocasionar vários problemas aos produtos armazenados. 

Desenvolvendo-se sobre sementes podem causar perda do seu poder germinativo, afectar a qualidade e produzir aromas 

desagradáveis, como pode acontecer no caso do café. Alteram também as condições físicas, por desidratação, dos 

produtos onde crescem. Podem ainda diminuir o valor nutritivo das proteínas, na maioria dos produtos, como óleos e 

gorduras, por hidrólise das mesmas. Produzem toxinas como no amendoim e arroz, além de abrir caminho para outros 

agentes de deterioração, como as bactérias ou insectos (Krogh, 1987). 

Alguns estudos mais antigos, no que diz respeito à depreciação do valor ocasionado pelo ataque de fungos, foram 

efectuados pelo Tropical Products Institute na década de 1930. Mais recentemente, o Central Food Research, na Índia, 

estudou extensivamente o efeito de fungos no armazenamento do café. Foi constatado que a produção microbiana crescia 

marcadamente, quando o café absorvia humidade. Esta população microbiana consistia principalmente de Cunninghamella, 

Trichoderma, Aspergillus e Penicillium. No Brasil também foram feitas investigações em cafés, cujas bebidas eram de má 

qualidade, o que se atribui à presença de diversos fungos, incluindo espécies de Clodosporium, Penicillium e Fusarium 

(Micotoxinas Online, 2006).  

Os fungos são capazes de produzir, em condições naturais e laboratoriais, metabolitos secundários tóxicos. Os metabolitos 

secundários são compostos biossintetizados e excretados através de um conjunto de vias metabólicas (que constituem o 

metabolismo secundário), mas que não são essenciais a sobrevivência e multiplicação do organismo (Betina, 1989). Estes 

compostos são encontrados no meio de cultura ou substrato onde os fungos estão a crescer. 

Alguns metabolitos secundários fúngicos têm propriedades antibióticas e alguns demonstram toxicidade para animais. Os 

metabolitos secundários produzidos por fungos filamentosos, que demonstram propriedades tóxicas em animais, são 

designados genericamente de micotoxinas. 

 

1.3  MICOTOXINAS 

 

Micotoxinas (Figura 1.5), como já foi referido, são toxinas produzidas por fungos 

sob determinadas condições ambientais (temperatura, grau de humidade e 

stress). Os fungos que as produzem são aeróbios e podem colonizar diferentes 

tipos de produtos alimentares. Estas toxinas são bastantes resistentes a 

tratamentos térmicos, utilizados no processamento alimentar, como são a 

cozedura ou congelação. 

Existem diferentes tipos de micotoxinas, mas apenas algumas delas são 

encontrados, com regularidade, em alimentos e rações animais, como grãos e 

sementes. Contudo, as micotoxinas que realmente são detectadas em alimentos 

têm grande importância para a saúde do ser humano e dos animais (Micotoxinas 

Online, 2006).  

As micotoxinas podem afectar muitos órgãos e sistemas, principalmente o fígado, rins e sistema nervoso, endócrino e 

imunitário. 

Como são produzidas por fungos, as micotoxinas estão associadas a colheitas deterioradas ou “bolorentas”, embora a 

contaminação possa ser superficial. Os efeitos de algumas micotoxinas presentes em alimentos são graves, surgindo muito 

rapidamente sintomas de patologias graves. Existem ainda outras micotoxinas que surgem em alimentos, no entanto têm 

Figura 1.5- Select Sires Inc., 2006 
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um efeito crónico ou cumulativo sobre a saúde, levando ao aparecimento de cancro ou de deficiências a nível do sistema 

imunitário. Contudo, os efeitos das micotoxinas na saúde são função da sua concentração, duração da exposição e 

sensibilidade do organismo. A exposição está normalmente associada à ingestão de alimentos contaminados (Betina, 

1989). 

Há cinco micotoxinas, ou grupos de micotoxinas, que ocorrem com bastante frequência em alimentos: 

deoxinivalenol/nivalenol, zearalenona, fumonisinas (Figura 1.6), ocratoxina (Figura 1.9) e aflatoxinas (Figura 1.7). A toxina T-

2 (Figura 1.8) encontra-se também numa grande variedade de grãos, mas a sua ocorrência, até hoje, é menos frequente do 

que as cinco micotoxinas anteriores (Krogh, 1987). 

 

 

 

Figura 1.6- Estrutura química das fumonisinas (Analizacalidad, 2007) 
 

                                 
 

Figura 1.7- Estrutura química de aflatoxinas (Micotoxinas, 2007) Figura 1.8- Estrutura química da toxina T-2 (WFC, 
2007). 
 
 

 
 

 



 20 

 

Figura 1.9- Estrutura química da ocratoxina (Federación Española de Asociaciones de Enólogos, 2007) 

 

As Tabelas 1.1 e 1.2 resumem os produtos alimentícios básicos que são afectados pelas mesmas, as espécies de fungos 

que as produzem e os principais efeitos observados no ser humano e nos animais. 

 

 

Tabela 1.1- Produtos alimentares básicos afectados por micotoxinas produzidas por Fusarium, fontes e efeitos da sua 

ingestão em humanos e animais (Food and Agriculture Organization, 2006). 

Micotoxina Produto Fonte(s) Efeitos da ingestão 

Deoxinivalenol/ 

Nivalenol 

trigo, milho,  

cevada 

Fusarium graminearum 

Fusarium colmorum 

Fusarium crookwellense 

Toxicose humana; tóxico para 

 animais especialmente porcos 

Zearalenona milho, trigo 

F. graminearum 

F.  colmorum 

F. crookwellense 

Identificada pela Agência 

 Internacional de Pesquisa do Cancro (AIPC) 

como possível cancerígeno humano; 

 afecta sistema reprodutivo em porcas 

Fumosina 

B1 

Milho 

Fusarium moniliforme e outras  

pouco comuns 

Suspeita pela AIPC como  

cancerígeno humano; tóxico para  

porcos e aves domésticas; causa 

leucoencepalomalacia equina  

(fatal) 
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Tabela 1.2- Produtos alimentares básicos afectados por micotoxinas, fontes e efeitos da sua ingestão em humanos e 

animais (Food and Agriculture Organization, 2006). 

Micotoxina Produto Fonte(s) Efeitos da ingestão 

Aflatoxina B1, B2 

 

milho, amendoim,  

outros produtos 

Aspergillus flavus 

Aflatoxina B1 e misturas de 

outras aflatoxinas que ocorrem  

naturalmente identificadas pela  

AIPC como cancerígeno; efeitos 

 diversos especialmente em  

galinhas 

Ocratoxina A 
cevada, trigo,  

outros produtos 

Aspergillus ochraceus 

Penicillium verrucosum 

Suspeita pela AIPC como 

cancerígeno humano; 

cancerígeno em porcos e 

 animais de laboratório 

B1, B2, G1 e G2 milho, amendoim Aspergillus parasiticus  

 

A ocratoxina A é produzida por Penicillium verrucosum, que aparece associada a climas temperados e por Aspergillus sp. 

que cresce em condições quentes e húmidas. O Aspergillus ochraceus está frequentemente associado a contaminações de 

uma vasta gama de produtos, como os cereais, fruta, especiarias e vinhos. 

As fumosinas foram descobertas em 1988 e têm sido encontradas frequentemente como contaminante em alimentos à base 

de milho na África, China, Europa, e América do Norte (FAO, 2006). 

 

As aflatoxinas foram descobertas há mais de 30 anos e têm sido objecto de muita pesquisa. São um grupo de compostos 

tóxicos estruturalmente semelhantes, produzidos por certas estirpes de Aspergillus flavus e A. parasiticus. Poderosos 

cancerígenos humanos, interferem no funcionamento do sistema de imunitário. Entre os animais, são particularmente 

tóxicos para as galinhas (Bernardo, 2003). 

Em 1993 a Agência Internacional de Pesquisa do Cancro (AIPC) avaliou e classificou misturas de aflatoxinas que ocorrem 

naturalmente, como a principal classe de carcinógenos humanos. Descobriu-se  ainda que as aflatoxinas. B1, B2, G1 e G2 

ocorrem em produtos de base, na América e na África, e têm sido detectadas em soros humanos. A aflatoxina B1 é a mais  

tóxica e um carcinogénico potente que tem sido associado ao cancro do fígado. Resíduos de aflatoxina B1 (e/ou seus 

metabolitos) e aflatoxina M1, podem também existir em produtos animais, incluindo o leite. 

 

 

 

 

A zearalenona (ZEN, ZEA), o deoxinivalenol (DON, vomitoxina), nivalenol e a toxina 

T-2 são toxinas produzidas por várias espécies do género Fusarium (Figura 1.10) 

que infectam os grãos dos cereais em crescimento, como o trigo e o milho. 
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Ocorrem simultaneamente e são comuns concentrações abaixo de 500 µg/kg (Krogh, 1987). Estas micotoxinas são muito 

estáveis e sobrevivem à cozedura dos alimentos, sendo muito tóxicas para os humanos. 

Figura 1.10- Fusarium sp. (Faculté de  

Médecine d’Angers, 2006). 

 

 

1.4  DEOXINIVALENOL (DON) 

 

1.4.1 Historial 

 

O deoxinivalenol foi isolado e caracterizado pela primeira vez a partir de cevada bolorenta em 1973 no Japão, pelos 

investigadores Yoshizawa e Morooka e faz parte da família de micotoxinas denominadas de tricotecenos. No mesmo ano 

verificou-se ser idêntica ao factor emético do milho nos E.U.A. por Vesonder e seus colaboradores (Betina, 1989) . 

 

1.4.2 Biossíntese de tricotecenos 

 

Os tricotecenos têm particular interesse pois, ao contrário de outras micotoxinas, são antifúngicos e fitotóxicos (Zamir et al., 

1991). Todos os tricotecenos têm em comum um núcleo tricíclico denominado de tricotecena e normalmente contêm um 

epóxido no C-12 ou C-13, essencial à toxicidade. Actualmente, o número total de tricotecenos existentes excede  60. A sua 

estrutura química varia no número de hidroxilações, assim como no número, posição e complexidade das esterificações. Os 

tricotecenos de Fusarium, onde se engloba o deoxinivalenol, são álcoois relativamente simples e ésteres de cadeia curta.  

 

A sua biossíntese precede de um tricodieno, um produto natural isolado pela primeira vez de Trichothecium roseum e 

resulta da incorporação de Mg2+  no composto farnesil-difosfato (Figura 1.11),  

 

 

Figura 1.11- Primeiro passo para a biossíntese de cerca de 100 tricotecenos e antibióticos diferentes, produzidos por 

sensilvelmente 10 géneros de fungos, dos quais a Toxina T-2 em F. Sporotrichioides, é um exemplo.  
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A via biossintética dos tricotecenos está descrita na Figura 1.12. 

 

Figura 1.12- Via biossintética dos tricotecenos em Fusarium sp.. 

 
 

 

1.4.3  Propriedades físicas e químicas 
 

O deoxinivalenol (DON) (vomitoxina) pertence à família de metabolitos secundários, os tricotecenos, que podem ser do 

tipo A ou B. O DON faz parte do segundo grupo como se pode observar pela Figura 1.13. 
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Figura 1.13- Estrutura química genérica dos tricotecenos do tipo B (Nivalenol e Deoxinivalenol) (Micotoxinas, 2007) 
 

 

O DON (Figura 1.14) é produzido por três espécies de Fusarium: F. graminearum, F. culmorum e F. Roseum e Fusarium 

spp.. Estes fungos crescem normalmente nos cereais, contaminando os respectivos grãos; sendo por isso frequente 

encontrar esta micotoxina no trigo, no milho, no arroz, na cevada e seus subprodutos. O deoxinivalenol (DON) é produzido a 

temperaturas médias de 15-30º C, sendo a temperatura óptima 28º C. A fórmula empírica é C15H20O6, correspondente à 

3",7",15-trihidroxi-12,13-epoxitricotec-9-en-8-ona: É solúvel em acetonitrilo- água (90-10); emite fluorescência acastanhada 

sob luz UV de 260 nm e  funde a 152 ºC (Miller e Trenholm, 1994).  

 

 

Figura 1.14 - Representação da estrutura química do deoxinivalenol (Purdue University, 2006) 
  

 

1.4.4  Actividade biológica e toxicidade 

 

Os tricotecenos são micotoxinas fortemente citotóxicas para as células eucarióticas. O deoxinivalenol é uma toxina não-

específica e é considerada como um factor agressivo, pois aumenta o grau dos sintomas da infecção e da colonização 

bacteriana e/ou viral, mas não está envolvida na compatibilidade básica entre patogénico e hospedeiro (Bernardo, 2003). 

Estudos recentemente publicados indicam a possibilidade da exposição crónica a DON ter um impacto negativo no epitélio 

intestinal, tornando-o mais susceptível à infecções entéricas (Salmonella Typhimurium) (Vanderbroucke et al., 2007). 

Os tricotecenos são imunossupressores e inibem a síntese proteica e de DNA bloqueando o passo da peptidil-transferase, 

em organismos eucariotas (Miller e Trenholm, 1994). Esta inibição da síntese das proteínas, após a exposição ao DON 

provoca, a nível neurológico, um aumento do consumo do aminoácido triptofano. Inibem ainda a tradução e reunião dos 

ribossomas ao nível da subunidade 60 s. 



 25 

Está provado que 4,5 ppm desta micotoxina numa ração, é o nível a partir do qual se começam a observar sintomas de 

doença em cães. 

Os tricotecenos podem causar distúrbios nervosos, hemorragias, irritação cutânea, vómitos, diarreia, entre outros sintomas 

(Eskola, 2002). Mas a maior resposta fisiológica é a perda de apetite. Os animais mais sensíveis a esta micotoxina são os 

porcos.  

Estudos levados a cabo em 1985 demonstraram que, ao administrar em ratos doses diárias de 1,3 mg/kg de deoxinivalenol, 

ao fim de três semanas os animais apresentavam atrofia do timo e lesões cardíacas (Miller e Trenholm, 1994). Na Tabela 

1.3 são apresentados os valores da dose letal 50 (LD50) em diferentes animais. 

 

Tabela 1.3- Toxicidade aguda de DON em diferentes modelos animais (Pestka e Smolinski, 2005) 

Espécie Via de administração LD50 (mg/kg peso) 

Murganho Oral 78 

Murganho Intraperitoneal 49 

Pato Oral 27 

Galinha Oral 140 

 

Esta micotoxina é produzida por Fusarium, havendo registos em alimentos contaminados, de concentrações acima de 1 

ppm (Krogh, 1987). Fusarium é um género de um fungo filamentoso que se pode encontrar em plantas e no solo. As 

espécies de Fusarium requerem uma actividade da água elevada, para o seu crescimento, cujo mínimo é na gama de 0,88-

0,91 (Krogh, 1987). 

O facto de DON ocorrer com frequência em produtos derivados de trigo e milho conduziu à elaboração de diversos estudos 

para avaliar a presença desta micotoxina durante o processamento dos alimentos. Os estudos efectuados revelaram que 

após moagem-secagem de trigo contaminado com 2 ppm de DON, 65% de DON permaneceu na farinha. Verificou-se ainda 

que a limpeza, moagem e cozedura do trigo não são eficientes para remover o DON. Dependendo das condições de 

cozedura do trigo, observou-se uma redução de 16-69% de DON (Krogh, 1987).  

Prelusky e a sua equipa de investigadores estudaram também a possível transmissão de DON para o leite. Para tal, foram 

administradas a duas vacas, duas doses orais de 920 mg de DON, a cada. As análises ao leite indicaram níveis muito 

baixos (< 4 ng/ml) de DON livre e conjugado (Miller e Trenholm, 1994). 

 

1.5  ZEARALENONA 

 

1.5.1 Historial 

 

A zearalenona é uma micotoxina estrogénica produzida por colónias de Fusarium em milho, trigo, aveia, entre outros 

cereais. O historial do estrogenismo e das pesquisas efectuadas que conduziram à descoberta desta micotoxina foram 

levadas a cabo por Mirocha et al. (1971). O isolamento de uma substância activa, de culturas de Gibberella zeae (o estádio 

perfeito de F. graminearum) foi descrito por Stob et al. em 1962. Esta substância, quando administrada a ratos produzia o 
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síndroma estrogénico. Mais tarde, Christensen et al. (1965) isolaram de Fusarium, um metabolito estrogénico ao qual deram 

o nome de F-2. Posteriormente este metabolito F-2 foi chamado de zearalenona. A família de metabolitos isolados de F. 

graminearum e relacionados com a zearalenona, com base na fluorescência sob luz UV, tiveram os nomes de código F-5-0 

a F-5-7, colectivamente apelidados de séries F-5. Entre os derivados da zearalenona destaca-se o zearalenol (Figura 1.15) 

(Betina, 1989). 

 

 

Figura 1.5- Estruturas químicas dos derivados da zearalenona, α-Zearalenol e β-Zearalenol (Royal Society of Chemistry, 
2007). 
 
 

1.5.2 Biossíntese 

 

A zearalenona é um poliquétido e é sintetizada por condensação cabeça-cauda de 9 unidades de acetato, via acetato-

malonil-coA (Betina, 1989). Em fungos, as enzimas responsáveis pela produção de poliquétidos são as PKSs (poliketide 

synthases). Nos estudos realizados em 1984, Blackwell e seus colaboradores analisaram por NMR a distribuição dos 

percursores [1-13C] e [2-13C] do composto, quando produzido por F. graminearum , a crescer em meio líquido. Verificou-se 

que [1-13C] e [2-13C] foram incorporados em átomos de carbono alternados, na zearalenona, consistente com a 

condensação de 9 unidades de acetato anteriormente proposta (Mirocha et al., 1989).  

 

 

1.5.3  Propriedades físicas e químicas 

 

A zearalenona é um composto estável que não se degrada a altas temperaturas. A sua estrutura química foi determinada 

por Urry et al., em 1966 (Figura 1.16). 

 

 

 

Figura 1.16- Representação da estrutura química de zearalenona (European Mycotoxin Awareness Network, 2006) 
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A zearalenona é umas das micotoxinas melhor estudadas de entre as que são produzidas por F. tricinctum, F. moniliforme, 

F. avenaceum, F. nivale,   F. equiseti, F. graminearum, F. sambucinum, F. oxysporum e F. gibbosum. 

Estes bolores sintetizam a zearalenona em substratos ricos em glúcidos (cereais), a temperaturas entre 12 e 25º C e aW>0,90. 

A fórmula empírica desta micotoxina é C18H22O5, correspondendo ao 6-(10-hidroxi-6-oxo-trans-1-undecenil)-β- ácido resorcílico 

lactona, cujo peso molecular é 318,147. A zearalenona é uma substância cristalizável, branca; solúvel em metanol, éter 

dietílico, benzeno, acetonitrilo, acetato de etilo e álcoois; sendo o ponto de fusão a 165º C; sob luz U.V. a 366 nm emite uma 

fluorescência azul. 

 

 

1.5.4  Actividade biológica e toxicidade 

 
 
A actividade biológica mais relevante atribuída à zearalenona é interferência com os processos anabólicos dos animais e do 

Homem devido à sua actividade estrogénica. 

Manifesta a sua actividade fisiológica ao ligar-se ao receptor citosólico proteico, sendo translocada do complexo receptor de 

estrogénios para o núcleo, de forma análoga às hormonas esteróides. Possui uma grande afinidade com os receptores de 

estrogénios citoplasmáticos (Krogh, 1987).  

Foram observadas respostas estrogénicas em porcas, causadas pela ingestão de rações contendo apenas 1 ppm de 

zearalenona. O síndroma caracteriza-se pelo inchaço da vulva (vulvovaginite) e glândulas mamárias, atrofia dos ovários, 

entre outros sintomas (Smith e Moss, 1985). 

Marasas e seus colaboradores, em 1979, caracterizaram esta micotoxina como um composto tóxico não-agudo (LD50 

>2000-20 000 mg/kg peso vivo). Apenas se revela embriotóxica, provocando anomalias no desenvolvimento do esqueleto dos 

fetos. Doses de 10 mg/kg de peso vivo, administradas a ratos, durante algumas semanas, provocam efeitos estrogénicos muito 

pronunciados, com lesões no útero, hipófise e atrofia testicular. Alguns autores apontam ainda para a capacidade da micotoxina 

de induzir tumores mamários (Bernardo, 2003).  

 A toxicidade desta micotoxina (Tabela 1.4) aumenta quando administrada via intraperitoneal relativamente à via oral 

(Zinedine et al., 2006). Suspeita-se ainda que a zearalenona seja causadora de infertilidade em gado leiteiro e suínos 

(Bernardo, 2003). 
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Tabela 1.4- Toxicidade aguda da zearalenona em diferentes modelos animais (Zinedine et al., 2006) 

Espécies Sexo Via de administração LD50 (mg/kg peso) 

Murganho M/F Oral >2000 

Murganho F Oral >20 000 

Murganho F Intraperitoneal >500 

Rato M/F Oral >4000 

Rato M/F Oral >10 000 

Rato M Intraperitoneal 5500 

Porco da  Guiné F Oral >5000 

Porco da Guiné F Intraperitoneal 2500 

 

 

Estudos farmacocinéticos indicaram que a zearalenona é rapidamente absorvida, após ingestão oral e pode ser 

metabolizada pelo intestino grosso em porcos e possivelmente em humanos (Scientific Committee on Food, 2000). 

Foram sugeridas duas vias de biotransformação, em animais, de acordo com a Figura 1.12: 

1. Hidroxilação resultante na formação de α-ZEN e β-ZEN, que se assume ser catalizada pelas 3α- e 3β-hidroxiesteroide 

desidrogenases (HSDs). 

2. Conjugação da ZEN e os seus metabolitos reduzidos com o ácido glucorónico, catalizado pela uridina difosfato 

glucuronil transferase (UDPGT) (Zinedine et al., 2006). 
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Figura 1.7- Metabolismo da zearalenona (Scientific Committee on Food, 2000). 
 
 
 

O metabolismo fisiopatogénico da zearalenona está relativamente bem documentado em ratos, iniciando-se no fígado, com 

uma redução da molécula em α-zearalenol, seguindo-se a formação de aductos de DNA nas células do fígado, rins e 

genitais.   

No Homem a zearalenona liga-se aos receptores estrogénicos, competindo com o 17-β- estradiol. Em crianças expostas a 

leites contaminados com 160 ng de zearalenona/ml verifica-se um desenvolvimento sexual precoce (Bernardo, 2003).O α-

zearalenol possui efeitos estrogénicos 10 vezes superiores aos da zearalenona. Tanto este produto como outros derivados 

(β- zearalanol, α-zeranol) foram utilizados como promotores de crescimento em animais de carne devido precisamente aos 

seus efeitos estrogénicos e anabolizantes. No entanto demonstrou-se que, para além disso, estes derivados têm  efeitos 

carcinogénicos, razão pela qual o seu uso está proibido em todos os países da União Europeia (U.E.) (Scientific Committee 

on Food, 2003). 
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Esta micotoxina não induz mutações genéticas em bactérias ou a recombinação em leveduras. No entanto, os dados 

disponíveis não permitem ainda avaliar correctamente o potencial genotóxico da zearalenona (Scientific Committee on 

Food, 2000). 

A susceptibilidade de várias espécies animais foi representada recentemente por Johanna Fink-Gremmels (2007), da 

seguinte forma: 

 

Trutas  >> Patos > Perús > Galinhas > Cavalos > Porcos > Ruminantes 

 

 

1.6  LEGISLAÇÃO 

 

Como já foi referido anteriormente, desde a descoberta das micotoxinas alguns países tiveram a necessidade de criar 

legislação adequada, com a finalidade de proteger os consumidores dos efeitos nocivos das mesmas. As micotoxinas são 

substâncias tóxicas, algumas delas com elevado potencial cancerígeno e podem estar presentes numa vasta gama de 

alimentos.  

Actualmente estão a ser acelerados os procedimentos legais que poderão conduzir ao estabelecimento de límites máximos 

admissíveis dos diferentes tipos de micotoxinas a nível mundial. Praticamente, todos os países que têm uma economia de 

mercado desenvolvida, têm regulamentos relativos ao limites máximos de micotoxinas. No entanto, alguns países em vias 

de desenvolvimento, onde os produtos agrícolas têm uma importância estratégica vital, em regra ainda não aplicam 

regulamentação para controlo de micotoxinas nas matérias-primas que exportam. Os fundamentos que influenciam a 

regulamentação das micotoxinas estão condicionados por diversos factores, tais como:  

1) Disponibilidade de dados toxicológicos; 

2) Disponibilidade de dados sobre a ocorrência de micotoxinas nos vários alimentos; 

3) Homogeneidade da distribuição das micotoxinas nas matrizes alimentares. 

4) Disponibilidade de métodos analíticos de controlo; 

5) Legislação noutros países com os quais existam contactos comerciais; 

6) A necessidade de alguns países garantirem o abastecimento de alimentos em quantidade suficiente. 

 

Estudos efectuados pelo Scientific Committee on Food  relativamente à toxicidade do deoxinivalenol e da zearalenona 

revelaram-se extremamente importantes para avaliar a perigosidade destas micotoxinas quando presentes em alimentos ou 

rações animais. Contudo, as investigações realizadas demonstram resultados contraditórios e não permitem estabelecer um 

limite abaixo do qual não sejam observados efeitos nocivos, pois existe uma vasta gama de variáveis a ter em conta. O 

Comité recomenda por isso que sejam efectuados mais estudos, para colmatar as falhas avaliadas no passado (Scientific 

Committe on Food, 2002). 

Contudo o Comité Científico da Alimentação Humana (CCAH) avaliou as toxinas de Fusarium, nomeadamente  DON e ZEN 

e fixou a dose diária admissível (DDA- quantidade admissível  ingerida por dia) de 1 µg/kg massa corporal e a dose diária 

admissível temporária (DDA-t) de 0,2 µg/kg massa corporal, para DON e ZEN respectivamente. 

Os resultados deste estudo, levado a cabo pelo Scientific Committee on Food, demonstram ainda que as micotoxinas 

Fusarium estão largamente distribuídas na cadeia alimentar dos países membros da Comunidade Europeia. As fontes mais 

importantes da ingestão destas toxinas, através da dieta, são os produtos fabricados a partir de cereais, em particular do 



 31 

trigo e do milho, como já foi referido. Enquanto as doses ingeridas de toxinas de Fusarium, através do regime alimentar da 

população total e dos adultos, são frequentemente inferiores à DDA para a respectiva toxina, no caso dos grupos de risco, 

como os lactentes e crianças jovens, essas ingestões estão próximo ou excedem a DDA. É o caso do DON. Quanto à 

zearalenona a dose diária média estimada é significativamente mais baixa que a DDA, sendo necessário, no entanto, 

avaliar-se as faixas da população não identificadas (Jornal Oficial da União Europeia, 2005). 

Não sendo possível, com o nível actual de conhecimento científico e técnico, impedir totalmente a proliferação de fungos e 

consequentemente a presença de micotoxinas em alimentos produzidos e armazenados, é aconselhável fixar limites tão 

baixos quanto razoavelmente possíveis (Jornal Oficial das Comunidades Europeias, 2001). 

Desta forma, a Comissão da União Europeia, com base no Recomendação Nº 576, da Comissão de 17 de Agosto de 2006 

(ANEXO A) estabelece valores de orientação para os diferentes produtos destinados à alimentação animal. 

Nas Tabelas 1.4 e 1.5 apresentam-se esses valores de orientação, para cada uma das  micotoxinas e consoante o tipo de 

produto destinado à alimentação animal, respectivamente para DON e ZEN. 

 

Tabela 1.5- - Valores de orientação dos teores de deoxinivalenol, em diferentes produtos para a alimentação animal, com 

base no Regulamento CE Nº 576 da Comissão de 17 Agosto de 2006. 

 

Produtos destinados à alimentação animal 
Valores de orientação 

em mg/kg de alimento para 

um teor de humidade de 12% 

Cereais e produtos à base de cereais com  

excepção dos subprodutos do milho 

8 

Matérias-primas para  

alimentação animal 

Subprodutos do milho 12 

Alimentos complementares e alimentos  

completos para animais 

 

5 

 

Alimentos complementares e alimentos 

completos para suínos 
0,9 

Alimentos complementares e 

completos para animais 

Alimentos complementares e alimentos  

compostos para vitelos (< 4 meses), borregos 

e cabritos 

2 
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Tabela 1.6- Valores de orientação dos teores de zearalenona, em diferentes produtos para a alimentação animal, com base 

no Recomendação Nº  576/2005 da Comissão de 17 Agosto de 2006. 

 

Produtos destinados à alimentação animal 

Valores de orientação em 

mg/kg de alimento para um 

teor de humidade de 12% 

Cereais e produtos à base de cereais com excepção 

dos subprodutos do milho 
2 

Matérias-primas para 
alimentação animal 

Subprodutos do milho. 3 

Alimentos complementares e alimentos completos para 

leitões e marrãs (porcas jovens) 

 

 

0,1 

 

Alimentos complementares e alimentos completos para 

porcas e suínos de engorda 

0,25 

Alimentos complementares 

e completos para animais 

Alimentos complementares e alimentos completos para 

vitelos, vacas leiteiras, ovelhas (incluindo borregos) e 

cabras (incluindo cabritos) 

0,5 

 

 

A nível mundial mais de 99 países tem o seu próprio regulamento ou valores de orientação para alimentos e rações, 

dependendo do tipo de micotoxina em causa (FAO, 2006).  

 

Na Figura 1.18 pode-se observar a percentagem da população mundial sob regulamentação a nível das micotoxinas.  
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Figura 1.18- Percentagem da população a nível mundial sob regulamentos de micotoxinas em alimentos e/ou rações para 

animais, em 2003 (FAO, 2006). 

 

Na Europa, para 39 países sabe-se que desde 2003 foi implementada regulamentação específica para as micotoxinas. 

Comparativamente com outras regiões do mundo, a Europa possui a regulamentação mais específica e detalhada, no que 

diz respeito a alimentos. As Figuras 1.19 e 1.20 demonstram a ocorrência de limites regulamentares para diferentes 

micotoxinas na Europa em alimentos e rações respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.19- Regulamentação das micotoxinas em alimentos, na Europa (FAO, 2006) 
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Figura 1.20 - Regulamentação das micotoxinas em rações, na Europa (FAO, 2006). 
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2  MÉTODOS DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE MICOTOXINAS 
 

2.1 TÉCNICAS CROMATOGRÁFICAS 

Para detecção e quantificação de micotoxinas utilizam-se basicamente a Cromatografia em Camada Fina (TLC) e a Cromatografia 

Líquida de Alta Resolução (HPLC).  

A primeira destas técnicas tem um custo baixo, sendo também  menos sensível,  requerendo uma grande disponibilidade de tempo 

e mão-de-obra especializada (Bernardo, 2003). Este tipo de cromatografia apresenta, em geral, a mesma base física de separação 

(adsorção) que a cromatografia de adsorção em coluna. Na cromatografia de camada fina (TLC da designação inglesa Thin-Layer 

Chromatography) a fase estacionária é, em geral, sólida e forma um revestimento fino de uma face de uma placa plana metálica, 

em vidro ou em plástico, a qual lhe serve de suporte. Existem vários tipos de adsorventes utilizados em TLC, polares ou apolares. 

A aplicação da amostra a analisar deve ser cuidadosa de modo a evitar a fácil destruição do revestimento adsorvente e é realizada 

com uma seringa hipodérmica, micropipeta ou um fio de platina. A escolha do eluente e da fase estacionária é fundamental neste 

tipo de cromatografia. Para cada adsorvente sólido é possível estabelecer uma ordem de eluentes chamada série eluotópica, de 

acordo com a capacidade de eluição dos solutos (Pombeiro, 1998). 

O desenvolvimento do cromatograma na técnica de camada fina é realizado numa câmara fechada para estabilização e controlo 

de vários parâmetros experimentais, nomeadamente a composição e o grau de saturação da atmosfera, em contacto com o meio 

cromatográfico, a evaporação do eluente e até a temperatura. As Figuras 2.1 e 2.2  são fotografias digitalizadas de dois 

cromatogramas resultantes da pesquisa de DON e ZEN, realizadas no Laboratório de Micologia do LNIV. 

 

Figura 2.1- TLC aplicada à pesquisa de DON (LNIV, 2007)       Figura  2.2- TLC aplicada à pesquisa de ZEN (LNIV, 2007) 

 

Várias designações têm sido usadas para certas técnicas de cromatografia líquida (a fase móvel é líquida) realizadas sob pressão 

utilizando colunas com enchimento de partículas de reduzidas dimensões e com sistemas de detecção contínua do eluato, as 

quais apresentam, em relação à cromatografia líquida clássica ou convencional, a possibilidade de separações com elevada 

resolução e em tempos relativamente curtos. HPLC é a designação mais comum constituindo as iniciais de High Pressure Liquid 

Chromatography ou High  Liquid Chromatography (Pombeiro, 1998).   
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Contrariamente à técnica de TLC, o HPLC (Figura 2.3) tem uma sensibilidade e precisão elevadas contudo, as amostras têm ser 

submetidas a um exaustivo sistema de purificações e há que analisá-las uma a uma.  

 

 

 
Figura 2.3- - Sistema de HPLC utilizado no Departamento de Micologia do LNIV. 

 
 
O HPLC em combinação com técnicas de imunoafinidade é utilizado para a determinação de micotoxinas. O HPLC 

associado à purificação com colunas de imunoafinidade (IAC), onde as IAC são usadas para reter antigénios ou anticorpos. 

Na Figura 2.4 está esquematizada a utilização de um anticorpo, como reagente. Este tipo de cromatografia envolve vários 

passos: primeiro o anticorpo é imobilizado num suporte sólido, sendo depois “empacotado” numa pequena coluna. Faz-se 

passar solução a testar pela coluna e o antigénio é adsorvido num gel, ao ligar-se com um anticorpo específico. Depois de 

lavada a coluna, com uma solução tampão a pH neutro para retirar as impurezas, o antigénio é libertado usando uma 

solução tampão, a PH inferior ou usando um álcool (Egmond, 1989).  
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Legenda 

 
 

Figura 2.4- Esquematização de uma técnica de cromatografia de imunoafinidade, para concentração e purificação da 

Aflatoxina M1 (AFM1) em leite. A amostra que contém a AFM1 é inicialmente introduzida no gel da IAC, contendo o anticorpo 

anti-AFM1 (A); seguidamente a coluna é lavada, para remover as impurezas (B); a AFM1 é eluída da IAC com metanol (C) 

(Egmond, 1989). 
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Como se demonstra na Figura 2.4, a coluna de imunoafinidade é incluída nos passo de extracção e lavagem. Faz-se passar 

o extracto pela coluna de imunoafinidade contendo um anticorpo anti-micotoxina. A coluna é depois lavada com água e 

eluída com metanol ou acetonitrilo. Após evaporada e redissolvida em fase móvel, a amostra é injectada no sistema de 

HPLC e a detecção pode ser fluorimétrica ou por UV. 
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2.2 TÉCNICAS IMUNOENZIMÁTICAS 

As técnicas mais rápidas para detecção de micotoxinas são essencialmente de fundamento imunoenzimático, sendo 

especialmente indicadas para a indústria. As técnicas imunoenzimáticas apareceram tardiamente no campo das micotoxinas e dos 

respectivos metabolitos secundários, principalmente devido ao facto de serem moléculas pequenas, sem capacidade imunogénica 

directa, não sendo possível a aplicação de protocolos comuns como a detecção por ELISA, do tipo “sandwish”. 

Actualmente está disponível um enzimoimunoensaio (EIA) competitivo (Figura 2.5), através do qual a detecção e 

quantificação de micotoxinas atingiu os limites de sensibilidade e especificidade desejados. Além do mais, apresentam 

vantagens adicionais, como a simplicidade de execução, de manipulação e a possibilidade de se poder processar ao mesmo 

tempo um número elevado de amostras, usando microplacas (Bernardo, 2003).  

 

Legenda 

 
Figura 2.5- Esquematização de um ensaio competitivo directo de ELISA, para a determinação da aflatoxina M1 (AFM1). O 

anticorpo específico anti-AFM1 é adicionado à placa (1); onde vai ser incubado com o conjugado AFM1-enzima, na presença 

de uma amostra ou padrão de AFM1 (2); depois da lavagem, para remover impurezas e produtos que não reagiram, é 

adicionado o substrato a cada poço da placa (3); depois da incubação, o substrato muda de côr devido à formação do 

produto de reacção (4) (Egmond, 1989). 
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O fundamento das técnicas EIA aplicadas à detecção de micotoxinas decorre de uma reacção de competição das moléculas 

eventualmente presentes numa determinada amostra, com outras que se adicionam de forma controlada e que estão 

convenientemente marcadas, através da sua união a anticorpos: uma vez que ambas têm a mesma afinidade, quanto mais 

contaminada estiver a amostra, mais moléculas “sem marcar” se irão unir ao anticorpo. 

Existem dois tipos de técnicas de EIA, a homogénea, na qual ocorre a separação dos reagentes e a heterogénea, em que a se 

realiza separação entre o imuno-complexo e a matéria que não reagiu. Uma das técnicas de EIA heterogénea mais comum é a 

ELISA (Enzime-Linked Immunosorbent Assay). Neste tipo de ensaio o reagente (anticorpo ou antigénio) é imobilizado numa fase 

sólida. A solução-teste ou padrão da micotoxina e a enzima marcada (antigénio ou anticorpo) é depois adicionada. Após incubação 

e lavagem para eliminar o material livre que não reagiu, contabiliza-se a quantidade de enzima ligada à fase sólida, através da 

adição de um substrato cromogénico. Quanto maior for o número de moléculas de micotoxina existente na amostra, menor é o 

número de  moléculas conjugadas à peroxidase que se irão unir ao anticorpo. A côr desenvolvida pela acção da peroxidase sobre 

o substrato que posteriormente se adiciona será inferior (Egmond, 1989). 

Na técnica da micotoxina unida à fase sólida, a micotoxina é ligada a uma proteína transportadora não reactiva, que se fixa à 

superfície sólida, adicionando-se à solução um extracto da amostra e o anticorpo unido à peroxidase. A competição estabelece-

se entre as micotoxinas fixadas à superfície aqueles que estão contidos na amostra,  de  modo  a que  quanto mais elevado 

for o teor da contaminação, maior quantidade de anticorpos se unem às micotoxinas livres e menos ficarão fixados na fase 

sólida: o desenvolvimento da côr será tanto menos intenso quanto maior for o número de moléculas de micotoxina contidas 

na amostra (Egmond, 1989). 

 

Para detecção de micotoxinas, são utilizados dois tipos de ensaio ELISA: directo e indirecto. No caso do ensaio indirecto (Figura 

2.6) o fundo do poço está recoberto de um anticorpo secundário (anti-Ig); sequencialmente adicionam-se o anticorpo específico, a 

amostra e o conjugado, desenvolvendo-se una cinética competitiva idêntica. 
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Legenda 

 
 

Figura 2.6- Esquematização de um ensaio competitivo indirecto para a determinação da AFM1. É usado um conjugado 

secundário, anticorpo-enzima, como marcador. O conjugado AFM1- polilisina é adicionado aos poços da placa de ELISA (1) 

e incubado em seguida com o seu anticorpo específico, anti-AFM1 juntamente com uma amostra ou solução padrão de 

AFM1 (2); depois da lavagem para remover o excesso de toxina e anti-AFM1 (3), adiciona-se um segundo anticorpo 

conjugado com uma enzima, para ser incubado em tempo apropriado (4); depois de lavar (5) adiciona-se o substrato a cada 

poço e este muda de côr, devido à formação do produto da reacção (6) (Egmond, 1989). 
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No caso de ELISA directo, como se pode observar pela Figura 2.7, a superfície onde se vai desencadear a reacção está recoberta 

pelo anticorpo anti-micotoxina, adicionando-se ao meio um extracto da amostra e uma solução da micotoxina covalentemente 

unida a uma enzima (peroxidase ou alcalinofosfatase). 

 

Legenda 

 

Figura 2.7- Esquematização de um ensaio competitivo indirecto para a determinação da AFM1. É usado um conjugado 

específico, anticorpo-enzima, como marcador. O conjugado AFM1- polilisina é adicionado aos poços da placa de ELISA (1) 

e incubado em seguida com o seu anticorpo específico, anti-AFM1 juntamente com uma amostra ou solução padrão de 

AFM1 (2); depois da lavagem para remover o excesso de toxina e anti-AFM1 (3); adiciona-se então o substrato a cada poço 

e este muda de cor, devido à formação do produto da reacção (4) (Egmond, 1989). 
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Actualmente também estão disponíveis no mercado kits comerciais com sensibilidade adequada à pesquisa de aflatoxina 

M1 em leites e lacticíneos. Para a pesquisa e detecção de tricotecenos, da ocratoxina e da zearalenona estão disponíveis e 

validadas metodologias de HPLC e TLC (Bernardo, 2003).  

 

Tabela 2.1- Resumo das características mais relevantes (vantagens e desvantagens) das técnicas cromatográficas (HPLC) 

e imunoenzimáticas. 

 HPLC TÉCNICAS IMUNOENZIMÁTICAS 

Vantagens 

Sensibilidade 

Precisão; Resolução 

Ideal para um número reduzido de amostras a 

analisar 

Rapidez 

Fácil utilização (kits disponíveis para a maioria das 

micotoxinas relevantes) 

Económico, em caso de um elevado número de 

amostras a processar 

Desvantagens 

Dispendioso 

Amostras sujeitas a um sistema exaustivo 

de purificações 

Falsos positivos (estima os resultados por 

excesso) 

Menos precisão 

 

2.3 AMOSTRAGEM 

 

Todos os métodos de análise de micotoxinas incluem a amostragem. Devido à grande heterogeneicidade de micotoxinas 

em grãos (cereais, rações, entre outros), a amostragem deve obter amostras representativas (Krska et al., 2005) e  

assegurar as características do produto a colher. Deve ser: 

 

� Representativa 

� Homogénea  

� Íntegra 

 

A colheita de amostras de alimentos para animais destinadas a controlo físico deverá ser efectuada de modo a cumprir os 

requisitos dos procedimentos normalizados, de acordo com (Costa, 2005): 

 

� Norma Portuguesa – NP3256 

� Norma CEN- EN ISO 6497:2004 

� Recomendação (CE) Nº 787/2004 (vide ANEXO A.3) 
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Diagrama 2.1- Processo de amostragem, de acordo com os procedimentos normalizados (Costa, 2005) 
 

 

De acordo com todo o processo, descrito no Diagrama 2.1 e que envolve a colheita, preparação, acondicionamento e envio 

para o laboratório das amostras, podem estabelecer-se regras gerais, para cada um dos passos intervenientes (Costa, 

2005). 

 

Regras gerais para a colheita de amostras (Costa, 2005) 

 

� Identificar devidamente o produto a colher e/ou respectivos lotes, mediante um controlo documental e 

eventualmente de identidade 

� Efectuar tomas ao acaso na totalidade do lote cujas massas/volumes devem ser semelhantes 

� Colher-se tão rapidamente quanto possível, tendo em atenção os cuidados necessários para evitar que o produto 

se altere ou contamine 

� Utilizar sempre que possível equipamento para colheita de amostras descartável ou com revestimento descartável 

� Em equipamento não descartável, utilizar sempre utensílios devidamente lavados, limpos e secos, e se possível 

soprados com ar comprimido 

� Reunir as tomas para constituir uma amostra global única 

� Nunca se devem misturar tomas de amostras de lotes diferentes, nem utilizar misturadores e/ou divisores de 

amostras indiscriminadamente para dois ou mais lotes, sem limpeza prévia 

� Fazer constar do auto de colheita a referência ao procedimento normalizado utilizado, que deverá ter a 

concordância do agente económico 

 

Regras gerais para preparação das amostras (Costa, 2005) 

� Homogeneizar cuidadosamente cada amostra global 

� Se necessário reduzir a amostra com o auxílio de divisor de amostras ou manualmente pelo método dos quartos 

� Preparar pelo menos três amostras para laboratório, para salvaguardar o direito de recurso do agente económico 

(exceptuam-se as colheitas de amostras para análise pericial, que poderão dar origem a uma amostra única) 

� As amostras para laboratório deverão ter aproximadamente a mesma massa ou o mesmo volume: 

Colheita Preparação 

Acondicionamento Envio para o 

Laboratório 
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• Alimentos sólidos ou semilíquidos                                       0,5 kg 

 

• Alimentos líquidos                                                                0,5 mL 

 

Regras gerais para acondicionamento das amostras (Costa, 2005) 

 

� Introduzir cada amostra em recipiente apropriado, inerte em relação ao conteúdo e que evite qualquer modificação 

da composição da amostra, contaminação ou alteração que possa ocorrer durante o transporte ou 

armazenamento 

� Utilizar sempre que possível os “kits” fornecidos pela Direcção Geral de Veterinária (DGV) 

� Separar, identificar/preencher e selar os recipientes ou as embalagens, de modo que seja impossível abri-los sem 

danificar o selo 

 

Regras gerais para envio das amostras ao laboratório (Costa, 2005) 

 

� Preencher devidamente a folha de requisição de análises 

� Enviar ao laboratório o exemplar inicial da amostra - selo verde conjuntamente com a folha de requisição de 

análises, disponibilizando o exemplar de recurso/contraprova ao agente económico - selo amarelo, e proceder ao 

armazenamento do exemplar de desempate - selo vermelho em instalações próprias da Inspecção-Geral das 

Actividades Económicas (IGAE), cujas condições de temperatura e humidade impeçam a alteração da sua 

composição  

� O envio das amostras ao laboratório deverá ser efectuado no mais breve espaço de tempo possível 

� Caso se colham amostras que se alterem com o tempo, poderá haver necessidade de recorrer a condições 

específicas de refrigeração/congelação para o envio das mesmas ao laboratório, de acordo com indicações 

previamente fornecidas 

 

O método de amostragem aplica-se ao controlo oficial dos teores máximos fixados para as micotoxinas (aflatoxina B1, o 

total de aflatoxinas, a ocratoxina A e as toxinas de Fusarium nos cereais e seus derivados). 

O peso da amostra elementar deve ser aproximadamente 100 gramas, contudo no caso de lotes em embalagens para 

venda a retalho, o peso da amostra elementar depende do peso da embalagem. 
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Tabela 2.2- Subdivisão dos lotes em função do produto e do peso do lote (Regulamento (CE) Nº 401/2006) 

Produto Peso do lote (ton) Peso dos sublotes 

ou nº de sublotes 

Nº de amostras 

elementares 

Peso da amostra 

global (kg) 

≥ 1 500 500 toneladas 100 10 

> 300 e < 1 500 3 sublotes 100 10 

≥ 50 e ≤ 300 100 toneladas 100 10 

Cereais e produtos 
derivados de cereais 

< 50 - 3-100* 1-10 

* Consoante o peso do lote 
 
 

 

Para lotes com peso igual ou superior a 50 toneladas, deve-se, sempre que for fisicamente possível subdividir em sublotes, 

de acordo com a Tabela 2.1. O peso do sublote pode exceder o peso indicado até um máximo de 20%. Se o lote não poder 

ser separado em sublotes, deve colher-se do loteum mínimo de 100 amostras elementares. Cada sublote deve ser objecto 

de uma amostragem separada, em que o peso da amostra global deve ser igual a 10 kg. 

Para lotes com peso inferior a 50 toneladas, o plano de amostragem deve ser aplicado com a colheita de 10 a 100 amostras 

elementares, em função do peso do lote, resultando numa amostra global entre 1 e 10 kg. Para lotes muito pequenos (≤ 0,5 

ton) pode colher-se um número inferior de amostras elementares, mas a amostra global que reúne todas as amostras deve 

pesar também, pelo menos 1 kg. 

 

Infelizmente, a correcta amostragem de cereais é um dos problemas mais difíceis de ultrapassar na análise de micotoxinas, 

sendo uma das causas que introduz mais erro e variabilidade nos resultados. Assim, no presente estudo foram utilizadas 

amostras de milho importado e de alimentos compostos para suínos provenientes de fábricas nacionais, colhidas pela DGV 

segundo as regras descritas acima e enviadas ao Laboratório de Micologia do LNIV, para serem analisadas. 
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3 VALIDAÇÃO DOS MÉTODOS DE DETECÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ZEN E DON 
 

3.1 INTRODUÇÃO 

 

Um método de pesquisa é um processo que envolve manipulações susceptíveis de se acumularem erros, sistemáticos ou 

aleatórios, podendo assim, em algumas situações, alterar de forma significativa o valor do resultado final.  

Diferentes objectivos de controlo exigem diferentes categorias de métodos. A validação também pode ser feita através da 

realização de um estudo interlaboratorial tal como estabelecido pelo Codex Alimentarus, pela ISO ou pela IUPAC ou ainda 

segundo métodos alternativos como estudos unilaboratoriais ou a validação interna (Jornal Oficial das Comunidades 

Europeias, 2002). 

 

O Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) é um organismo do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas (MADRP), direccionado essencialmente para a Investigação e Desenvolvimento, prestando também 

vários serviços à comunidade. 

No âmbito das suas qualificações, o LNIV coordena, promove e concretiza a política nacional de I&D do MADRP na área 

das Ciências Veterinárias, nos domínios da Sanidade Animal e da Higiene Pública.  

 

O LNIV é o Laboratório de Referência Nacional (LRN) para o diagnóstico laboratorial das doenças dos animais e para a 

pesquisa de resíduos (contaminantes, substâncias anabolizantes e proibidas, etc.) em animais vivos e produtos de origem 

animal, bem como de leites e seus derivados e um Laboratório de Referência Internacional (LRI) para o diagnóstico 

laboratorial da Peripneumonia Contagiosa dos Bovinos (PPCB) (Ministério da Agricultura, 2006).  

A partir de 1997, iniciaram-se estudos preliminares com vista à validação das técnicas que permitiram a aplicação da 

Directiva CE Nº 53 do Conselho de 25 de Outubro de 1995, que foi transposta para a legislação Nacional em 1999 pelo 

Decreto-lei Nº 245, de 28 de Junho. Este documento fixa os princípios relativos à organização dos controlos oficiais no 

domínio da alimentação animal, comprometendo-se os Estados de Membros a aplicar um “Plano Nacional de Controlo de 

Alimentos Compostos para Animais” (PNCACA). 

Na sequência da necessidade de aplicação do PNCACA, e por despacho do Director Geral de Veterinária de 15/01/01, o 

LNIV colaborou na instalação dos processos analíticos conducentes à pesquisa de micotoxinas em alimentos compostos 

para animais, cujos resultados são integrados no PNCACA. 

 

O presente estudo centra-se em estudos unilaboratoriais (validação interna), utilizando uma abordagem que permite a 

determinação de um conjunto de características de desempenho comuns, independentes do modelo de validação utilizado, 

assim como procedimentos mais específicos, dependentes do modelo, tal como a Recuperação, Repetibilidade e 

Reprodutibilidade, entre outros. 

No presente trabalho são apresentadas duas metodologias, a primeira de acordo com a RELACRE- Associação de 

Laboratórios Acreditados de Portugal e utilizada no Laboratório de Micologia do LNIV; a segunda, uma nova metodologia, 

que segue as directrizes apresentadas na Decisão Nº 657, da Comissão de 12 Agosto de 2002. 
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No estudo desenvolvido no Laboratório Nacional de Investigação- Laboratório de Micologia, os principais objectivos foram: 

 

� Pesquisa e quantificação de micotoxinas (deoxinivalenol e zearalenona) em milhos e alimentos compostos para 

animais, utilizando Cromatografia de Alta Resolução (HPLC) e colunas de imunoafinidade. 

 

� Optimização dos métodos analíticos, para a análise de deoxinivalenol e zearalenona, de forma a poder utilizá-los em 

análise de rotina (screening). 

 

� Identificar os parâmetros que introduzem maior variação nos métodos analíticos, aplicados às micotoxinas em estudo. 

  

3.2 CLASSIFICAÇÃO DOS MÉTODOS ANALÍTICOS 

 

A validação deve demonstrar que o método analítico dá cumprimento aos critérios aplicáveis e às características relevantes 

do desempenho.  

Cada categoria de método exige diferentes objectivos de controlo. Na Tabela 3.1 demonstram-se quais as características de 

desempenho a verificar para cada tipo de método (Decisão (CE) n.º 657/2002). 

 

Tabela 3.1- Classificação dos métodos analíticos e respectivas características de desempenho que devem ser 

determinadas. 

 Capacidade 

de decisão 

Limite de 

decisão 

Veracidade/ 

Recuperação 

Precisão Selectividade/ 

Especificidade 

Robustez 

T + - - - + + Métodos 

qualitativos 
C + + - - + + 

T + - - + + + Métodos 

quantitativos 
C + + + + + + 

T = métodos de triagem; C = Métodos de confirmação; + = A determinação é obrigatória 

 

Os métodos de confirmação descritos na Tabela 3.1, para resíduos e contaminantes orgânicos, devem também fornecer 

informações relativamente à estrutura química da substância a analisar. Consequentemente os métodos que utilizam 

apenas a análise cromatográfica, sem recurso a um sistema de detecção baseado na espectrometria, não são adequados 

para a utilização isolada enquanto métodos de confirmação. Contudo, se uma determinada técnica não possuir 

especificidade suficiente, a especificidade desejada poderá ser obtida através de processos analíticos constituídos por 

combinações adequadas de processos de purificação, separação cromatográfica e detecção espectrométrica, apresentados 

na Tabela 3.2. 
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Tabela 3.2- Métodos adequados para resíduos ou contaminantes orgânicos (Decisão (CE) n.º 657/2002). 

Técnica Tipo de substância Limitações 

 

Cromatografia Líquida (LC) ou Cromatografia 

Gasosa (GC) por espectrometria de massa 

 

 

 

 

Grupos A e B 

Apenas se usado após separação 

cromatográfica; 

Apenas se usarem técnicas de 

varrimento total ou técnicas que não 

registem a totalidade do espectro de 

massa, usando pelo menos três 

(Grupo B) ou 4 (Grupo A) pontos de 

identificação; 

 

LC ou GC com detecção por espectrometria 

IV 

 

Grupos A e B 
Devem cumprir-se os requisitos 

específicos aplicáveis à absorção na 

espectrometria IV; 

 

LC-(DAD) de varrimento total 

 

Grupo B 
Devem cumprir-se os requisitos 

específicos aplicáveis à absorção na 

espectrometria UV; 

 

 

LC-fluorescência 

 

 

Grupo B 

Apenas para moléculas que 

exibam fluorescência inata e 

moléculas com fluorescência 

após transformação ou derivação; 

 

2D-Cromatografia de Camada Fina (TLC)-

UV/VIS de varrimento total 

 

 

Grupo B 

A cromatografia em camada fina de 

alta resolução (HPTLC) 

bidimensional e co-cromatografia 

são obrigatórias; 

 

GC-Detecção por captura de electrões 

 

Grupo B 
Apenas se se usarem duas colunas 

com polaridades diferentes; 

Legenda: Grupo A- substâncias anabolizantes e substâncias proibidas; Grupo B- Medicamentos veterinários e contaminantes. 

 

 

 

 

Tabela 3.3- Métodos adequados para resíduos ou contaminantes orgânicos (Decisão (CE) n.º 657/2002). 
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Técnica Tipo de substância Limitações 

 

 

LC-imunograma 

 

 

Grupo B 

Apenas se se usarem pelo menos, dois 

sistemas cromatográficos ou um 

segundo método de detecção 

independente; 

 

LC-UV/VIS (comprimento de onda 

único) 

 

 

Grupo B 

Apenas se se usarem pelo menos, 

dois sistemas cromatográficos ou 

um segundo método de detecção 

independente; 

Legenda: Grupo A- substâncias anabolizantes e substâncias proibidas; Grupo B- Medicamentos veterinários e contaminantes. 

 

Existem dois critérios de desempenho para a detecção fluorimétrica que devem ser satisfeitos, para os métodos de 

cromatografia gasosa, nomeadamente: 

1. Apenas se aplica a moléculas que exibam fluorescência inata, bem como moléculas com fluorescência após 

transformação ou derivação. A selecção dos comprimentos de onda de excitação e de emissão combinada com 

as condições cromatográficas deve ser feita de forma a minimizar a ocorrência de componentes interferentes em 

extractos de amostra em branco. 

2. O valor máximo do pico mais próximo no cromatograma deve encontrar-se separado do pico correspondente à 

substância a analisar por uma distância igual a, pelo menos, a largura total do pico da substância a analisar a 10% 

da sua altura máxima. 

Relativamente ao método de LC com detecção por UV/VIS (comprimento de onda único) o critério de desempenho a 

satisfazer implica que: 

1. O valor máximo do pico mais próximo no cromatograma deve encontrar-se separado do pico correspondente à 

substância a analisar por uma distância igual a, pelo menos, a largura total do pico da substância a analisar a 10% da 

sua altura máxima. 

Contudo, a técnica de LC com detecção UV/VIS não é adequada para a utilização isolada enquanto método de 

confirmação, apenas como método de triagem. 

 

3.3 CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DO MODELO DE VALIDAÇÃO 

 

Independentemente da abordagem de validação seleccionada, devem determinar-se as características de desempenho 

mencionadas em seguida. Para minimizar a carga de trabalho, pode utilizar-se uma abordagem cuidadosamente projectada 

e consistente estatisticamente, para combinar as experiências executadas. 
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3.3.1 Especificidade 

 
Para os métodos analíticos é importante a capacidade de discriminação entre a substância a analisar e substâncias 

semelhantes (isómeros, metabolitos, produtos de degradação, componentes da matriz, etc.).  

Deste modo, foram seleccionadas vinte amostras em branco e verificaram-se as possíveis interferências (sinais, picos, 

vestígios) na zona em que se previa a eluição da substância a analisar. Foram analisadas duas matrizes diferentes: 

alimentos compostos para animais (aves, bovinos e suínos) e milhos (inteiro e moído), distribuídos por quatro categorias. 

Não foram detectadas quaisquer interferências nos cromatogramas das vinte amostras analisadas, para cada uma das 

micotoxinas em estudo, cujos os cromatogramas representativos se encontram no ANEXO B.  Deste modo, foi possível 

considerar o método específico, para as matrizes estudadas. 

 

3.3.2  Aplicabilidade/Robustez 

 

Para avaliar a aplicabilidade/robustez são introduzidas deliberadamente pequenas variações razoáveis, observando-se as 

consequências posteriores. Devem-se identificar possíveis factores que possam influenciar os resultados e variar levemente 

estes factores. 

A robustez mede a sensibilidade que um método apresenta face às pequenas variações introduzidas. 

Realiza-se um teste de robustez utilizando a abordagem de Youden. O teste de Youden trata-se de um teste simples, que 

permite não só avaliar a robustez, como também o efeito produzido por cada uma das variações, nos resultados finais, 

indicando o tipo de influência- por defeito ou por excesso- de cada uma dessas mesmas variações. 

Este teste baseia-se na realização de um determinado número de ensaios sobre uma amostra, realizados segundo um 

plano de controlo de factores, susceptíveis de influenciarem o processo. 

Chamam-se factores, os parâmetros cujos efeitos de variação se pretendem quantificar através dos resultados dos ensaios. 

Assim, é avaliado o efeito de cada factor em estudo, através de uma análise dos resultados experimentais.  

Analisou-se de um modo pormenorizado através das prescrições do método e da experiência histórica, os factores 

susceptíveis de influenciar os resultados finais dos ensaios e consideraram-se três factores: a temperatura da sala de 

injecções, a temperatura do forno do HPLC e o uso de balões de cor âmbar. 

Fixaram-se os valores nominal e alternativo para quantificação dos desvios dos factores em relação aos valores prescritos. 

Representa-se normalmente o valor nominal por “1” e o valor alternativo por “-1” (RELACRE, 2000). Para a determinação do 

efeito de cada factor, faz-se a média da soma dos desvios dos factores através da Equação c.1 (vide ANEXO C). 

 

3.3.3 Curvas de calibração 

 

A calibração indica um processo pelo qual a resposta de um sistema de medida se relaciona com uma concentração ou 

uma quantidade de substância conhecida. 

Utilizou-se a norma ISO 8466-1 como referência para calibrações analíticas, designadamente para efectuar regressões 

lineares pelo método dos mínimos quadrados, para o traçado das rectas de calibração (RELACRE, 2000), cuja metodologia 

consiste: 

 

• Preparação uma série de soluções padrão em que a concentração do parâmetro a dosear é conhecida; 
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• As soluções padrão de calibração são medidas num equipamento analítico, nas mesmas condições das amostras 

a analisar; 

• Esboça-se um gráfico de calibração – sinal do equipamento em função da concentração  e determina-se a 

respectiva linearidade. 

 

Foram utilizadas diferentes concentrações de amostra padrão de DON e ZEN, nomeadamente, 0, 100, 200, 300, 400 e 800 

ng DON/ml de fase móvel e 0, 20, 50, 100, 150, 200 ng ZEN/ml. 

Usando o método dos mínimos quadrados, procura-se minimizar a distância “vertical” de cada ponto experimental x a uma 

recta teórica.  

O método parte de dois pressupostos muito importantes: os erros aleatórios ocorrem apenas nas ordenadas e não nas 

abcissas, e, a ordem de grandeza dos erros aleatórios não varia ao longo da recta. 

Os resultados obtidos para as concentrações e respectivo sinal do equipamento, para as micotoxinas em estudo, 

encontram-se descritos nas Tabelas 3.1 e 3.2. 

 

O eixo vertical representa sempre a resposta instrumental do equipamento, que neste caso é a área, o eixo horizontal 

representa sempre as concentrações dos padrões. 

Quando a curva de calibração representa uma função polinomial do primeiro grau e se utiliza o método dos mínimos 

quadrados para as regressões lineares, pressupõe-se que os erros têm uma distribuição normal e que existe 

homogeneidade de variâncias ao longo da recta. 

Um processo de estimar se os pontos se encontram bem ajustados, é através do valor do coeficiente de correlação, R, que 

pode tomar valores entre –1 e +1. Geralmente, as curvas de calibração devem ter valores de coeficiente de correlação 

superiores a 0,995 (RELACRE, 2000). No entanto, é de extrema importância compreender que quanto mais próximo do 

valor 1 estiver o coeficiente de correlação, menor será o valor do desvio padrão residual e, consequentemente, menor será 

a incerteza associada ao resultado final do ensaio. 

 

3.3.4 Gama de Trabalho  

 

A gama de trabalho deve cobrir a gama de valores expectáveis de modo a que os valores calculados se situem na zona 

central da recta. 

Os valores medidos devem estar linearmente relacionados com as concentrações. Isto implica que os valores medidos perto 

do valor limite inferior à gama de trabalho devem poder ser distinguidos dos “brancos” do método.  

O limite inferior da gama de trabalho deve ser igual ou superior ao limite de detecção do método. 

A gama de trabalho pode ser avaliada pelo teste de homogeneidade das variâncias, quando se utiliza uma metodologia que 

envolve o traçado de uma curva de calibração.  

De acordo com a norma ISO 8466-1, são recomendados dez pontos de calibração, distribuídos de igual modo na gama de 

concentrações. Sendo o primeiro e o último padrão analisados em dez réplicas independentes (RELACRE, 2000). 

São então calculados os valores das variâncias e dos parâmetros PG e F Snedecor/Fisher pela Equação c.4 e c.5 (vide 

ANEXO C.1) e compara-se os valores obtidos de PG com os valores tabelados da distribuição F  de Snedecor/Fisher, para 

1−n  graus de liberdade.  
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3.3.5 Sensibilidade  

 

A sensibilidade avalia a capacidade de um método (ou equipamento) para distinguir pequenas diferenças de concentração 

de um analito. Assim sendo, e em termos matemáticos, a sensibilidade define-se como sendo a derivada em primeira ordem 

da curva de calibração nessa zona de concentração.  

Neste caso em particular, pelo facto de a recta de calibração ser uma equação linear, a sensibilidade é constante ao longo 

de toda a gama de trabalho e igual ao declive da mesma.  

 

3.3.6 Recuperação 
 

A recuperação deve ser determinada através de experiências com uma matriz em branco fortificada. As amostras são 

consideradas como amostras em branco, em vez de amostras a analisar.  

Fortificaram-se as amostras com padrões conhecidos de DON e ZEN. As concentrações utilizadas foram 60, 100, 200, 500 

e 600 µg DON/kg e 60, 100 e 200 µg ZEN/kg. analisaram-se posteriormente as mesmas, calculando a concentração 

“recuperada” em cada amostra. Os testes de recuperação foram efectuados em triplicado, fortificando amostras brancas, 

com DON e ZEN, em milhos e alimentos compostos para animais, respectivamente. 

 

Utilizando a Equação c.11 referida no ANEXO C calculou-se a recuperação para cada amostra, a recuperação média, o 

valor de RSD (%) e o valor de Horratr. 

O parâmetro HorRat reflecte o grau de precisão do método analítico. A precisão é um termo geral que pretende avaliar a 

dispersão de resultados entre ensaios independentes, repetidos sobre uma mesma amostra ou amostras semelhantes, em 

condições definidas.   

Este parâmetro fornece índices de precisão interlaboratorial (HorratR) e intralaboratorial (Horratr) utilizado como função da 

concentração (Sugita-Konsihi et al., 2006). 

Valores de Horrat inferiores a 0,5 indicam um treino excelente e muita experiência, por parte dos técnicos do laboratório, 

enquanto valores superiores a 2 podem indicar falta de homogeneidade das amostras, necessidade de optimizar o método 

ou até mesmo, um método pouco satisfatório. 

 

3.3.7  Parâmetros Convencionais de validação 

 
3.3.7.1  Limiares Analíticos do Método de Ensaio 

 

Os limiares analíticos dos métodos diminuem quando aumenta a sensibilidade, diminuindo também quando diminui o desvio 

padrão. 

Só é relevante determinar limites de detecção e quantificação, quando se trabalha com concentrações relativamente baixas. 

 

O limite de detecção (LD) é o teor mínimo medido, a partir do qual é possível detectar a presença do analito com uma 

certeza estatística razoável e calcula-se através da Equação C.6  (vide ANEXO C.1). Uma leitura inferior ao limite de 

detecção não significa a ausência do analito a medir, apenas se pode afirmar que, com uma probabilidade definida, a 

concentração do componente em causa será inferior a um certo valor.  
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O limite de quantificação (LQ) corresponde à menor concentração medida, a partir da qual é possível a quantificação do 

analito, com uma determinada exactidão e precisão (Equação c.8, vide ANEXO C.1). Na prática, corresponde ao padrão de 

calibração de menor concentração. 

A zona entre o limite de detecção e limite de quantificação é uma zona de detecção qualitativa. 

 

3.3.7.2   Repetibilidade 

 

A repetibilidade exprime a precisão de um método de ensaio efectuado em condições idênticas, ou seja, refere-se a ensaios 

efectuados sobre uma mesma amostra, em condições de medição estáveis, tais como: realização em curtos intervalos de 

tempo, no mesmo laboratório, pelo mesmo analista e com o mesmo equipamento. 

 

Na determinação da repetibilidade de um método, efectuam-se uma série de medições sobre uma mesma amostra ou 

amostras idênticas nas condições prescritas no protocolo utilizado. Este procedimento é repetido sobre uma série de 

amostras.   

Define-se o limite de repetibilidade, r, como sendo o valor abaixo do qual se deve situar com uma probabilidade específica 

(geralmente 95%) a diferença absoluta entre determinações sucessivas. 

 

3.3.7.3 Reprodutibilidade 

  

A reprodutibilidade refere-se à precisão de um método, quando realizado em condições de ensaio diferentes, utilizando o 

mesmo método de ensaio, sobre uma mesma amostra, variando as condições de medição, assim como: diferentes 

laboratórios, com diferentes operadores, com diferentes equipamentos e/ou em épocas diferentes. 

O limite de reprodutibilidade, R, define-se como sendo o valor abaixo do qual, com uma probabilidade específica 

(geralmente 95%), se situa a diferença absoluta entre determinações sucessiva de um ensaio efectuado em condições de 

reprodutibilidade. 

A reprodutibilidade de um método de análise é obtida a partir de ensaios interlaboratoriais. Em que é enviada uma série de 

amostras aos p laboratórios participantes, os quais realizam ensaios sobre a mesma amostra. 

Realizou-se um ensaio interlaboratorial, envolvendo 14 laboratórios, que consistiu na análise de duas amostras de ração 

animal com dois níveis de contaminação de DON, 120 e 240 µg/kg, respectivamente (Stroka et al., 2006). Os resultados 

desse estudo estão descritos na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.4- Resultados do ensaio interlaboratorial para a determinação de DON em ração animal, relativamente aos 

parâmetros de desvio padrão da reprodutibilidade (S2R) e repetibilidade (S2r), do coeficiente de variação de reprodutibilidade 

(RSDR) e repetibilidade (RSDr), limites de reprodutibilidade (R) e repetibilidade (r) . 

Concentração (µµµµg/kg)  

120 240 

S2r 10,1 28,6 

S2R 16,2 41,0 

RSDR (%) 14,4 19,5 

RSDr (%) 8,9 13,6 

R (µµµµg/kg) 45,14 114,9 

r (µµµµg/kg) 28,2 80,0 

 
 

 

3.4  PROCEDIMENTOS DE VALIDAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO SEGUNDO A DECISÃO DA 

COMISSÃO EUROPEIA Nº 657 DE 12 AGOSTO DE 2002 

 

A validação de métodos analíticos dedicados à medição de parâmetros físico-químicos ou de propriedades associadas a 

uma substância, material ou sistema não é um problema recente. Quando se desenvolve uma teoria ou um processo 

técnico, os investigadores procuram sempre demonstrar a validade do seu trabalho, usando metodologias experimentais 

originais ou conjuntos de dados mais convencionais, como a quantificação de condições experimentais idênticas e/ou 

diferentes (Antignac et al., 2003). 

O cálculo dos parâmetros de acordo com os métodos convencionais exige a realização de diversas experiências isoladas, 

como se pode observar. Cada característica do desempenho pode ser determinada para cada alteração importante. No que 

respeita aos métodos multi-substâncias, podem analisar-se várias substâncias em simultâneo, desde que se tenham 

previamente excluído as possíveis interferências relevantes. Do mesmo modo, podem determinar-se diversas 

características de desempenho em simultâneo. Consequentemente, para minimizar a carga de trabalho, deve-se combinar 

as experiências (repetibilidade e a reprodutibilidade intralaboratorial com a especificidade, a análise das amostras em 

branco para determinar o limite de decisão e controlar a especificidade). 

A nível europeu, foi seleccionado um grupo importante de investigadores para proporem uma decisão, agora referenciada 

como 2002/657/CE, para harmonizar a caracterização e “performance” dos procedimentos de validação de métodos 
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analíticos. Esta decisão fornece regras para se desenvolverem metodologias a serem utilizadas na análise de amostras 

oficiais e critérios para a interpretação dos resultados analíticos, em laboratórios de controlo oficial (Antignac et al., 2003). 

O campo de aplicação do documento referenciado é a análise de matrizes biológicas, para resíduos e contaminantes, 

incluindo substâncias orgânicas e minerais, proibidas e reguladas, baseado em métodos quantitativos e qualitativos, 

screening e análises confirmatórias (Antignac et al., 2003). 

Deste modo, foi elaborado um plano de acordo com os protocolos descritos na Decisão da Comissão Nº 657 (J. Oficial das 

Comunidades Europeias, 2002), sendo então possível comparar o desempenho e os resultados obtidos segundo a 

metodologia aprovada pela RELACRE e o novo método de validação, aqui abordado. 

Este documento conduziu a alterações na metodologia de validação, levada a cabo anteriormente pelo Laboratório de 

Micologia do LNIV, no que diz respeito a parâmetros como a repetibilidade e reprodutibilidade e introduziu novos conceitos 

como o Limite de decisão (CCα), Capacidade de detecção (CCβ) e Limite mínimo de desempenho requerido (LMDR). Em 

seguida apresentam-se os parâmetros 

 

3.4.1 Limite mínimo de desempenho requerido (LMDR) 

 
O LMDR é o teor mínimo de uma substância a analisar numa amostra, que ser detectável e passível de confirmação. 

Pretende-se harmonizar o desempenho analítico de métodos relativos a substâncias para as quais não se encontra definido 

um limite máximo permitido. Foram estabelecidas como LMDR, para DON e ZEN, as concentrações 50 µg DON/kg e 35 µg 

ZEN/kg, de acordo com a experiência do Investigador Principal. 

 
3.4.2  Recuperação 

 
A recuperação deve ser determinada através de experiências com uma matriz em branco, fortificada com padrões de DON 

e ZEN, de concentrações conhecidas. Foi usado o seguinte esquema: 

 

• Seleccionou-se 18 alíquotas de um material em branco e fortificaram-se três grupos de seis alíquotas com 1, 1,5 e 

2 vezes o LMDR (50 µg DON/kg e 35 µg ZEN/kg). As concentrações foram 50, 75 e 100 µg DON/kg e 35, 52,5 e 

70 µg ZEN/kg. Analisaram-se as amostras e calculou-se a concentração presente em cada amostra. 

• Utilizando a Equação c.11 (vide ANEXO C.1), calculou-se a recuperação para cada amostra, a percentagem de 

recuperação média e a percentagem de RSD dos resultados de cada nível de fortificação. 

 

3.4.3  Repetibilidade 

 

• Preparou-se um conjunto de amostras com matrizes idênticas (alimentos compostos para suínos, bovinos e 

aves), fortificadas com a micotoxina a analisar de modo a obter concentrações equivalentes a 1, 1,5 e 2 

vezes o LMDR (50 µg DON/kg e 35 µg ZEN/kg). As concentrações utilizadas foram 50, 75 e 100 µg DON/kg 

e 35, 52,5 e 70 µg ZEN/kg. Para cada nível, a análise foi realizada em seis réplicas. 

• Analisaram-se as amostras. 

• Calcularam-se as concentrações detectadas para cada amostra. 

• Calcularam-se a concentração média, o desvio padrão e o coeficiente de variação das amostras fortificadas. 

• Repetiram-se estes passos pelo menos mais duas vezes. 
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• Calculou-se a concentração média global e os valores de %RSD para as amostras fortificadas. 

 

3.4.4 Reprodutibilidade intralaboratorial 

 
• Preparou-se um conjunto de amostras de materiais de ensaio especificados (com matrizes idênticas ou 

iguais), fortificadas com a micotoxina a analisar de modo a se obter concentrações equivalentes a 1, 1,5 e 2 

vezes o LMDR (50 µg DON/kg e 35 µg ZEN/kg). As concentrações utilizadas foram 50, 75 e 100 µg DON/kg 

e 35, 52,5 e 70 µg ZEN/kg. 

• Para cada nível, a análise realizou-se seis réplicas. 

• Repetiram-se estes passos mais duas vezes com operadores diferentes e condições ambientais diferentes. 

• Analisaram-se as amostras. 

• Calcularam-se as concentrações detectadas em cada amostra. 

• Calcularam-se a concentração média, o desvio padrão e o coeficiente de variação (%RSD) das amostras 

fortificadas. 

 

3.4.5  Limite de decisão (CCαααα) 

 

Este parâmetro é o limite a partir do qual se pode concluir que uma amostra é não conforme (positiva) com uma 

probabilidade de erro de α. 

Utilizou-se material em branco, resultante de um “pool” de amostras de alimentos compostos para animais (aves, suínos e 

bovinos), fortificado no LMDR e acima desse nível em passos equidistantes. As concentrações utilizadas foram 25, 50, 75 e 

100 µg DON/kg e 20, 35, 52,5 e 70 µg ZEN/kg. Analisaram-se estas amostras. Após a identificação, representou-se 

graficamente o sinal em função da concentração adicionada, para cada uma das micotoxinas em estudo. 

O limite de decisão é igual à concentração correspondente à ordenada na origem, mais 2,33 vezes o desvio de padrão da 

reprodutibilidade intralaboratorial. 

 

3.4.6  Capacidade de decisão (CCββββ) 

A capacidade de decisão corresponde ao teor mais baixo de substância que pode ser detectado e /ou quantificado, com 

uma probabilidade de erro β, numa amostra. Em caso de substâncias às quais não se encontre definido um limite permitido 

por lei, a capacidade de detecção é a concentração mais baixa que o método é capaz de detectar em amostras realmente 

contaminadas, com certeza estatística de 1-β. No caso de substâncias com um limite estabelecido por lei, significa que a 

capacidade de detecção é a concentração a que o método é capaz de detectar no limite permitido, com uma certeza 

estatística de 1-β. 

Para o cálculo deste parâmetro utilizou-se material em branco, resultante de um “pool” de amostras de alimentos compostos 

para animais (aves, suínos e bovinos), fortificado no LMDR e abaixo desse nível em passos equidistantes. As 

concentrações utilizadas foram 25, 50, 75 e 100 µg DON/kg e 20, 35, 52,5 e 70 µg ZEN/kg. Analisaram-se estas amostras. 

Após a identificação, representou-se graficamente o sinal em função da concentração adicionada.  

A capacidade de detecção (β=5%) é igual à concentração correspondente ao limite de decisão mais 1,64 vezes o desvio 

padrão da reprodutibilidade intralaboratorial de teor médio, no limite de decisão. 
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Desenvolveu-se então, um plano de forma a satisfazer os requisitos exigidos na Decisão da Comissão CE Nº 657 de 12 

Agosto de 2002, permitindo a determinação de todos os parâmetros através da combinação de ensaios, minimizando ao 

máximo o número de amostras analisadas. A Tabela 3.4 descreve o número e tipo de ensaio realizado, assim como os 

parâmetros e características de desempenho calculados. 

 

Tabela 3.5- Plano elaborado de forma a determinar as características de desempenho e parâmetros de validação, propostas 

na Decisão (CE) n.º 657/2002. 

Nº de 

ensaio 

Tipo de Ensaio Número de 
amostras 

Procedimentos e parâmetros calculados 

0 Especificidade 20 Análise de interferentes nos cromatogramas; 

Especificidade 

1 Calibração 21 
Repetibilidade e Reprodutibilidade intralaboratorial; 

Gama de Trabalho; CCα e CCβ; %RSD 

2 Calibração 21 
Repetibilidade e Reprodutibilidade intralaboratorial; 

Gama de Trabalho; CCα e CCβ; %RSD 

3 Calibração 21 
Repetibilidade e Reprodutibilidade intralaboratorial; 

Gama de Trabalho; CCα e CCβ; %RSD 

4 Recuperação 18 Recuperação 

5 Aplicabilidade/Robustez 8 Robustez; Teste de Youden 

Total  99 
 

 

 

3.5 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os métodos validados para DON e ZEN são baseados na separação por HPLC, com detecção de fluorescência e UV, para 

ZEN e DON, respectivamente. 

 As amostras foram extraídas com soluções de acetonitrilo/água para ZEN e Polyethilene glycol/água para DON. Os 

extractos são filtrados e as amostras aplicadas em colunas de imunoafinidades específicas, para ZEN e DON. Estas são 

removidas das respectivas colunas de imunoafinidade  com metanol e quantificados por HPLC de fase reversa. 

Para avaliar o desempenho da técnica de determinação de DON e ZEN, foram analisadas amostras de alimentos 

compostos, obtidos de fábricas de rações nacionais (DON e ZEN) e  amostras de milho em grão inteiro, obtidas no comércio 

retalhista (DON). 
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3.5.1   Aparelhos  

 

O material utilizado para a execução da técnica de pesquisa e quantificação de  DON e ZEN foi um sistema para 

Cromatografia de Alta Resolução de fase reversa, constituído por enchimento LiChrospher 100 RP-18, 5 mg, 25 x 4,6 mm 

Ecopack, Merk Portugal, Interface D-7000, Merck-Hitachi com detector de fluorescência, com comprimento de onda de 

excitação de 365 nm e um comprimento de onda de emissão de 435 nm, Merck-Hitachi, L7480, detector UV-VIS, de 

comprimento de onda de 218 nm, Merck-Hitachi, L7420 e bomba L-7100, Merck-Hitachi. DON e ZEN foram detectados 

usando um integrador Merck-Hitachi (Compaq DeskPRO). 

A temperatura da coluna é de 40ºC e as injecções de 300 µl. 

DON foi evaporado até secura num rotavapor Heidolph 4000. 

A análise e tratamento estatístico dos dados foi realizado com o software Microsoft® Office® Excel 2003. 

 

3.5.2   Reagentes e Utensílios 

 

Os reagentes utilizados para a execução da técnica de pesquisa e quantificação de Zearalenona e deoxinivalenol, foram os 

seguintes: 

 

(1) Solução fosfatada tamponizada (PBS), Sigma – Aldrich (Espanha), P-3813  

(2) Polyethilene glycol (PEG), Sigma – Aldrich (Espanha), P-2139 

(3) Cloreto de Sódio (NaCl), Merck-VWR 106404 

(4) Acetonitrilo para HPLC, J. T. Baker, 9012  

(5) Acetonitrilo p.a., Merck-VWR, 8.00015 

(6) Metanol Lichrosolv®, J. T. Baker, 8402  

(7) Água Lichrosolv®, J. T. Baker, 4218 

(8) Etanol Lichrosolv®, Merck-VWR, 1.11727 

(9) Solvente de extracção ZEN- acetonitrilo (5)/água (7) (90+10) 

(10) Solvente de extracção DON – polyethilene glycol (2)/água (7) (10 g+200 ml)  

(11) Fase móvel – solução de água (7)/acetonitrilo (4)/metanol (6) (46+46+8) (V/V) 

(12) Fase móvel- solução de água (7)/acetonitrilo (4) 

(13) Padrão de Zearalenona 10 mg, Sigma – Aldrich (Espanha), Z-2125 

(14) Padrão de deoxinivalenol 1 mg, Sigma-Aldrich (Espanha), D-0156 

(15) Coluna de Imunoafinidade, VICAM (Watertown, USA), Zearalatest G. 1012 

(16) Coluna de Imunoafinidade VICAM (Watertown, USA), Dontest G. 1005 

(17) Filtro Whatman nº41 Ashless, VWR, 1441-150 

(18) Filtro Whatman microfibra, VWR, 1827.150-934-AH 

(19) Filtro Macherey Nagel MN, VWR, 434-024 



 60 

 

3.5.3   Procedimento analítico 

 

Os métodos validados seguem as técnicas descritas em Stroka et al. (2006), para DON e Visconti e Pascale (1998) (vide 

ANEXO D). Os Diagramas 3.1 e 3.2 descrevem os procedimentos efectuados para os métodos validados. 

 

 

 

 

 

Diagrama 3.1- Diagrama esquemático do procedimento utilizado para a determinação de DON, usando HPLC e colunas de 

imunoafinidade. 

20 g de amostra 

Água + 10 g de PEG + 200 ml de água 
Agitar 1 h 
Filtrar  

Recolher 1 ml do filtrado 

Passar lentamente o filtrado para a coluna de imunoafinidade Dontest®  

Lavar com 5 ml de água 
Secar com uma passagem de ar 

Recolher  o eluato 

Res
 

íduo 

Eluir com 0,5 ml + 1 ml de metanol 

Redissolver em 0,80 ml de fase móvel (acetonitrilo/água) 
Agitar no vórtex 

Injectar 200-300 µl no HPLC 

Evaporar até à secura no  rotavapor (Heidolph 4000) 
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Diagrama 3.2- Diagrama esquemático do procedimento utilizado para a determinação de ZEN, usando HPLC e colunas de 

imunoafinidade. 

 

3.6 CÁLCULO DOS RESULTADOS 

 
O teor de ZEN na amostra, expresso em µg/kg (wc), é dado pela Equação 3.1: 

 

 Vredis
Vext

Vs

m

M
DONwc ×××= ρ)(   (3.1) 

 

em que 

M- massa total da amostra, em gramas (1000 g)  

m – massa da amostra, em gramas  (20 g) 

VS – volume de solvente de extracção, em mililitros (200 ml) 

Vext – fracção de volume do extracto, em mililitros (1 ml)  

Vredis – volume de redissolução (fase móvel), em mililitros (0,8 ml)  

ρ − concentração de DON, ng/ml 

 

O teor de ZEN na amostra, expresso em µg/kg (wc), é dado pela Equação 3.2: 

 

20 g de amostra  

2 g de NaCl + 50 ml de solvente de extracção (acetonitrilo/água)  
Agitar 1 h 
Filtrar  

Retirar 1 ml de filtrado límpido + 49 ml PBS (solução fosfatada tamponizada) 

Filtrar 

Recolher o eluato  

Eluir com 1 ml de metanol + 1 ml de água 

Injectar 200-300 µl HPLC 

Recolher 10 ml de filtrado e fazer passar na coluna de imunoafinidade Zearalatest® 

Lavar a coluna com 10 ml de PBS 
Lavar a coluna com 10 ml de água 



 62 

 Vclean
Vext

Vs

m

M
ZENwc ×××= ρ)(   (3.2) 

em que 

M- massa total da amostra, em gramas (1000 g)  

m – massa da amostra, em gramas  (20 g) 

VS – volume de solvente de extracção, em mililitros (50 ml) 

Vext – fracção de volume do extracto, em mililitros (1 ml)  

Vclean – fracção de volume a ser eluído, em mililitros  (10 ml) 

ρ − concentração de ZEN, ng/ml 

 

Os resultados estão associados a uma incerteza (grau de confiança de 95%), que é calculada de acordo com a Equação 

3.3: 

 

 Incerteza= 
n

Sripntvalue ×= )05,0,(
 (3.3) 

em que: 
 
n – número de amostras analisadas 

p –probabilidade; para p=0,05 significa 95% de probabilidade de afirmação correcta (University of Edinburgh, 2007) 

Sri  - desvio padrão dos resultados 

tvalue – valor obtido a partir das Tabelas de Distribuição de t-Student (vide ANEXO C.2) 

 

3.7  RESULTADOS  

 
3.7.1 Robustez 
 

Sobre os padrões de concentração de 800 ng DON/ml e 50 ng ZEN/ml, procedeu-se à análise da conjugação dos diferentes 

factores referidos em 3.3.2.  

De acordo com o que foi descrito apresenta-se na Tabela 3.6 os factores considerados no Teste de Youden aplicado à 

robustez. 

Tabela 3.6- Factores de variação considerados no teste de Youden. 

  - + 

A T sala  18ºC 25 ºC 

B T forno (40ºC)  desligado  Ligado 

C Tipo frasco âmbar incolor 

 

Nas Tabelas 3.7 e 3.8 apresentam-se os resultados obtidos para o teste de Youden (Equação c.11, vide ANEXO C.1), para 

DON e ZEN respectivamente.  
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Tabela 3.7- Número de ensaios efectuados e respectivos resultados do teste de Youden para DON. 

  C = 800 ng DON/ml 

  A B C C (ng/ml) 

1 1 1 1 801,8 

2 1 1 -1 817,7 

3 1 -1 1 875,8 

4 1 -1 -1 911,5 

5 -1 1 1 806,2 

6 -1 1 -1 804,4 

7 -1 -1 1 879,1 

N
.º 
de
 e
ns
ai
o 

8 -1 -1 -1 857,1 

 Efeito do factor 15,1 -73,3 -7,0  

 

Tabela 3.8- Número de ensaios efectuados e respectivos resultados do teste de Youden para ZEN. 

  C = 50 ng ZEN/ml 

  A B C C (ng/ml) 

1 1 1 1 56,8 

2 1 1 -1 52,0 

3 1 -1 1 52,6 

4 1 -1 -1 52,8 

5 -1 1 1 55,6 

6 -1 1 -1 52,4 

7 -1 -1 1 52,2 

N
.º 
de
 e
ns
ai
o 

8 -1 -1 -1 52,2 

 Efeito do factor 0,5 1,7 2,0  

 

De acordo com os resultados apresentados para DON, é possível verificar que o factor que tem uma maior influência é  o 

controlo da temperatura do forno (desligado ou ligado). Se o forno estiver desligado, ocorre uma diminuição considerável no 

valor da concentração de DON determinada. Contudo, os outros factores também têm forte influência na variação da 

concentração desta micotoxina. 

Analisando os resultados obtidos para ZEN constata-se que a influência dos factores é bastante inferior, que para DON. O 

tipo de frasco (incolor ou âmbar) é o factor com mais importância, provocando um aumento na concentração de ZEN 

detectada, na quando se usam frascos incolores. 
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3.7.2 Curvas de Calibração 
 
As curvas de calibração foram determinadas para as duas metodologias de validação, para cada uma das micotoxinas em 

estudo.   

Em seguida apresentam-se, na Tabela 3.9, os resultados obtidos para os ensaios de calibração de análises de  

deoxinivalenol e de zearalenona, segundo a metodologia descrita em 3.3.3. 

 

 

Tabela 3.9- Concentrações de DON e ZEN obtidas após análise no sistema de HPLC e respectivo sinal do equipamento 

(Área). 

Concentração de DON (ng/ml) Área x 10-4 

100 2,29 

200 4,71 

300 7,06 

400 9,38 

800 19,09 

Concentração de ZEN (ng/ml) Área x 10-4 

20 23,92 

50 58,84 

100 118,31 

150 176,23 

200 236,08 

  

 

Nas Figuras 3.1 e 3.2, estão representadas as rectas de calibração traçadas, com os valores experimentais obtidos, assim 

como os valores do limite de detecção e quantificação (Equações c.6 e c.8, vide ANEXO C.1). 
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Figura 3.1- Curva de calibração do método de validação respeitante à análise de deoxinivalenol (LD- Limite de Detecção; LQ- 

Limite de Quantificação) 
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Figura 3.2- Curva de calibração do método de validação respeitante à análise de zearalenona (LD- Limite de Detecção; LQ- 
Limite de Quantificação) 
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Conforme referido anteriormente, foram efectuadas duas metodologias de calibração, para DON e ZEN, de acordo com o 

que foi descrito no ponto  3.4.  

Como as curvas de calibração foram usadas para quantificação utilizaram-se, pelo menos cinco níveis (incluindo o zero). 

Mais concretamente, usaram-se cinco níveis/pontos para DON e seis para ZEN, pois foi desprezado um dos conjuntos de 

pontos na calibração de DON. O “zero” de concentração refere-se à testemunha/branco, isto é, a amostra não fortificada. No 

entanto, verificou-se que todas as amostras testemunha analisadas continham a micotoxina em estudo, ainda que em 

baixas concentrações, daí haver uma resposta do equipamento ao branco utilizado, para ambos os métodos validados. 

Associadas a cada ponto das quatro curvas de calibração, representadas graficamente, estão as barras de erro de y. O erro 

foi calculado de acordo com a Equação 3.3. Na Tabela 3.10 encontram-se descritos os resultados associados às 

calibrações efectuadas para DON e ZEN e nas Figuras 3.3 e 3.4 as respectivas rectas de calibração. 

 

Tabela 3.10- Concentrações de DON e ZEN e respectivo sinal (Área) no sistema de HPLC. 

 

 

 

De acordo com os três ensaios realizados para a calibração de cada uma das validações, para DON e ZEN 

respectivamente, seleccionaram-se os resultados obtidos para os ensaios que estimaram os valores de CCα e CCβ mais 

elevados, garantindo desta forma que os resultados estão estimados por excesso. 

 

Concentração de DON (µµµµg/kg) Área x 10-3 

0 1,05 

25 1,41 

50 1,56 

75 1,90 

100 2,44 

Concentração de ZEN (µµµµg/kg) Área x 10-5 

0 2,71 

20 8,31 

35 1,96 

50 2,64 

52,5 3,02 

70 5,10 
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Figura 3.3- Curva de calibração do deoxinivalenol (Ensaio 2) de acordo com a metodologia descrita na Decisão (CE) n.º 

657/2002. 
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Figura 3.4- Curva de calibração da zearalenona (Ensaio 3) de acordo com a metodologia descrita na Decisão (CE) n.º 
657/2002. 
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Na Tabela 3.11 apresentam-se os resultados numéricos obtidos para as rectas de calibração de DON e ZEN, para cada 

uma das metodologias de validação estudadas. 

 

 

Tabela 3.11- Rectas de calibração (declive e ordenada na origem) dos métodos de validação interna estudados para DON e 

ZEN, erros e respectivos coeficientes de correlação (R2). 

 

 Validação interna segundo a RELACRE 

 Declive (unidades de área/(ng/ml)) Ordenada na Origem (unidades de área) R2 

DON (2,39 ± 0,011) × 102 Não se aplica 0,999 

ZEN (11,8 ± 0,033) × 103 Não  se aplica 0,999 

 Validação interna segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002 

 Declive (unidades de área/(µµµµg/kg)) Ordenada na Origem (unidades de área) R2 

DON (1,31 ± 0,14) × 101 (1,01 ± 0,09) × 103 0,966 

ZEN (8,13 ± 1,05) × 102 - (9,91 ± 5,08) × 103 0,953 
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3.7.3 Gama de Trabalho 
 

 
Os valores obtidos para as gamas de trabalho testadas, respectivamente para o deoxinivalenol e a Zearalenona, estão 

descritos na Tabela 3.12. As variáveis foram calculados de acordo com as Equações c.4 e c.5, descritas no ANEXO C. 

 

Tabela 3.12- Valores de PG, Snedecor/Fisher (F) e Gama de Trabalho obtida, respectivamente para DON e ZEN, de acordo 

com as duas validações estudadas 

 
Validação interna segundo a RELACRE 

 
PG F Gama de Trabalho (ng/ml) 

DON 3,22 3,23 100 – 800 

ZEN 2,23 3,18 20 – 100a 

 Validação interna segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002 

 PG F Gama de Trabalho (µµµµg/kg) 

DON 4,33 5,05 50 - 100 

ZEN 1,82 5,05 35 – 70 

a Na recta de calibração da zearalenona, a gama de trabalho foi reajustada para 100 ng/ml, de modo a que a linearidade da recta fosse 

aceite. 

 

 

Visto verificar-se a igualdade PG ≤ F, para ambas as rectas pode-se concluir que a diferença de variâncias não é 

significativa e as gamas de trabalho estão bem ajustadas. 
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3.7.4 Sensibilidade 
 

De acordo com o que foi descrito no ponto 3.3.5, a sensibilidade é contante ao longo de toda a gama de trabalho, para os 

métodos de validação estudados. Na Tabela 3.13 encontram-se descritas as sensibilidades para os métodos estudados. 

 
Tabela 3.13 - Resultados obtidos para a sensibilidade e respectivo erro associado, para cada uma das validações internas 
efectuadas. 

 Validação interna segundo a RELACRE 

 Sensibilidade (unidades de área/(ng/ml)) 

DON (2,39 ± 0,011) × 102 

ZEN (11,8 ± 0,033) × 103 

 Validação interna segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002 

 Sensibilidade (unidades de área/(µµµµg/kg)) 

DON (1,31 ± 0,14) × 101  

ZEN (8,13 ± 1,05) × 102 

 

3.7.5 Repetibilidade 
 
No presente estudo fizeram-se análises da repetibilidade de acordo com as Equações c.9 e c.10 (ANEXO C.1) para os 

valores extremos do intervalo das gama s de trabalho, como se pode observar na Tabela  3.14 e 3.15. 

 

Tabela 3.14- Valores de concentração, desvio padrão (δ), limite de repetibilidade (r) e percentagem do coeficiente de 

variação de repetibilidade (RSDr %) para DON e ZEN. 

 
 Validação interna segundo a RELACRE 

 
C (ng/ml) δδδδ    R RSDr (%) 

100 2,3 6,3 2,3 
DON 

800 4,3 12,1 0,5 

20 1,2 3,2 5,7 
ZEN 

200 3,8 10,5 1,8 
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Tabela 3.15- Valores de concentração, desvio padrão (δ), limite de repetibilidade (r) e percentagem do coeficiente de 

variação de repetibilidade (RSDr %) para DON e ZEN. 

  Validação interna segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002 

 
C (µµµµg/kg) δδδδ    r RSDr (%) 

50 6,6 18,6 85,9 
DON 

100 11,1 31,0 31,0 

35 0,48 1,3 29,6 
ZEN 

75 0,83 2,3 22,2 

 

 

 

3.7.6 Recuperação 
 
 
Os resultados de recuperação obtidos encontram-se descritos nas Tabelas 3.15, 3.16 3.17 e 3.18, para DON e ZEN 

respectivamente. Os valores de recuperação e RSD (%) foram calculados de acordo com as Equações c.9, c.10, c.10ª e 

c.11, que podem ser consultadas no ANEXO C.1.  

O parâmetro Horrat reflecte o grau de precisão do método analítico. Os valores são calculados com base na equação de 

Horwitz (Horwitz e Albert, 2006) (vide Equação c.12 e c.12a, ANEXO C.1). 

 

Tabela 3.16- Resultados da concentração obtida, recuperação, percentagem do coeficiente de variação de repetibilidade 

(%RSDr) e Horratr para DON, analisado em milhos, segundo a RELACRE. 

Fortificação 

(µµµµg/kg) 

Concentração média 

(µµµµg/kg)a 
Recuperação (%) RSDr (%) Horratr 

60 52,1 ± 3,9 86,8 ± 6,4 10,5 0,42 

100 126,1 ± 8,5 126,1 ± 8,5 7,7 0,35 

200 172,9 ± 20,3 86,5 ± 10,1 15,6 0,60 

500 562,0 ± 23,3  107,6 ± 14,8 12,5 0,34 

600 552,9 ± 38,0 120,6 ± 5,9 5,9 0,34 

a n= 10 réplicas 
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Tabela 3.17- Resultados obtidos para a concentração e recuperações médias, percentagem do coeficiente de variação de 

repetibilidade (%RSDr) e Horratr, analisada em amostras de alimentos compostos para animais fortificadas com DON, 

segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002. 

Fortificação 

(µµµµg/kg) 

Concentração média 

(µµµµg/kg)b 
Recuperação (%) RSDr (%) Horratr 

50 47,0 ± 3,4 78,6 ± 7,8 11,4 0,47 

75 73,0 ± 9,6 73,0 ± 12,8 19,5 0,84 

100 144,6 ± 9,4 144,6 ± 9,4 6,3 0,30 

b n= 6 amostras 

 

Tabela 3.18 - Resultados da concentração obtida, recuperação, percentagem do coeficiente de variação de repetibilidade 

(%RSDr) e Horratr para ZEN, analisada em alimentos compostos para animais, segundo a RELACRE. 

Fortificação 

(µµµµg/kg) 

Concentração média 

(µµµµg/kg)c 
Recuperação (%) RSDr (%) Horratr 

60 44,2 ± 5,3 73,7 ± 8,8 11,9 0,47 

100 122,7 ± 9,7 122,7 ± 9,7 8,5 0,39 

200 155,0 ± 13,5 77,5±  7,1 9,1 0,43 

c n= 6 réplicas 

 

Os testes de recuperação de ZEN foram efectuados em apenas três níveis de fortificação das amostras, ao contrário do que 

foi realizado nos testes de recuperação de DON devido à indisponibilidade de colunas de imunoafinidade Zearalatest®. 
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Tabela 3.19- Resultados obtidos para a concentração e recuperações médias, percentagem do coeficiente de variação de 

repetibilidade (%RSDr) e Horratr, analisada em amostras de alimentos compostos para animais fortificadas com ZEN, 

segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002. 

Fortificação 

(µµµµg/kg) 

Concentração média 

(µµµµg/kg)b 
Recuperação (%) RSDr (%) Horratr 

35 39,5 ± 5,2 113,0 ± 14,8 25,0 0,99 

52,5 44,1 ± 10,6 83,9 ± 20,1 37,0 1,48 

75 63,8 ± 6,2 85,1 ± 9,3 17,4 0,73 

bn= 6 amostras 

 

3.8 LIMIARES ANALÍTICOS DO MÉTODO DE ENSAIO 

 

De acordo com as Equações c.6 e c.8 (vide ANEXO C.1) e tudo o que foi descrito nos pontos 3.4.5 e 3.4.6 foi possível 

calcular os limiares analíticos dos dois métodos de ensaio (LD, LQ, CCα e CCβ). Os resultados obtidos encontram-se 

descritos na Tabela 3.19. 

 

Tabela 3.20- Valores do limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) obtidos de acordo com o método de validação 

aprovado pela RELACRE e valores de CCα e CCβ segundo a metodologia proposta pela Decisão (CE) n.º 657/2002. 

 Validação interna segundo a RELACRE 

 LD (µµµµg/kg) LQ (µµµµg/kg) 

DON 31,56 95,65 

ZEN 34,24 103,75 

 Validação interna segundo a Decisão (CE) n.º 657/2002 

 CCα α α α (µµµµg/kg) CCβ β β β (µµµµg/kg) 

DON 189,95 277,0 

ZEN 57,05 76,70 
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3.9 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

 

Todos os resultados obtidos foram apresentados da Tabela 3.7 à Tabela 3.19. Em alguns casos, foram excluídos resultados 

da análise estatística (< 5 % , num total de 250 análises) por serem absurdos ou abaixo do limite de detecção da técnica . 

 

A linearidade das curvas de calibração foi estudada com base no coeficiente de correlação (R2), demonstrando-se bastante 

satisfatória na validação interna realizada no Laboratório de Micologia, do LNIV, de acordo com a metodologia aprovada 

pela RELACRE (R2 ≥ 0,999). Contudo, na validação interna levada a cabo, de acordo com a Decisão (CE) n.º 657/2002, os 

valores R2 são inferiores, encontrando-se no intervalo: 0,95 < R2 < 0,97. Estes resultados devem-se ao facto de na 

validação, de acordo com a Decisão nº 657/2002, se contabilizar erros de interferência de matriz, utilizarem-se 6 réplicas e 

não 3 réplicas, conduzindo a resultados mais realistas e, por isso, com maior erro, como se pode constatar pela observação 

das barras de erro (y), nos pontos que constituem as rectas de calibração de DON e ZEN.  

 

O rácio de sensibilidade entre os dois declives das rectas de calibração, para cada validação interna realizada (0,02 para a 

validação de acordo a RELACRE e 0,01 para a validação de acordo com a Decisão (CE) n.º 657/2002, reflecte o rácio de 

intensidade (grau de contaminação) entre as duas micotoxinas estudadas (DON/ZEN). 

 

O ajuste das gamas de trabalho foi assegurado, pois a diferença de variâncias não é significativa tendo em conta que PG ≤ 

Snedecor/Fisher (F), para cada validação realizada. 

Um valor analítico aceitável para o coeficiente de variação de repetibilidade, RSDr (%), de forma a estabelecer uma boa 

performance na validação interna que foi levada a cabo no Laboratório de Micologia do LNIV, deve ser ≤ 15 % para DON e 

≤ 35% para ZEN (Stroka et al., 2006), com base no facto de que estes valores devem ser conseguidos durante a validação 

e ser suficientemente inferiores aos limites do coeficiente de variação da repetibilidade (RSDr  (DON) ≤ 20 % e RSDr  (ZEN) 

≤ 40 %). Isto de acordo com o proposto pela Directiva (CE) n.º 38/2005 (vide ANEXO A.2) e que pode ser consultado nas 

Tabelas 3.20 e 3.21. 

 

Tabela 3.21- Critérios de desempenho para o deoxinivalenol (Directiva (CE) n.º 38/2005). 

Deoxinivalenol 
Teor (µµµµg/kg) RSDr % RSDR % Recuperação (%) 
> 100-≤ 500 ≤ 20 ≤ 40 60 a 110 
> 500 ≤ 20 ≤ 40 70 a 120 
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Tabela 3.22- Critérios de desempenho para a zearalenona (Directiva (CE) n.º 38/2005). 

Zearalenona 

Teor (µµµµg/kg) RSDr % RSDR % Recuperação (%) 

≤ 50 ≤ 40 ≤ 50 60 a 120 

> 50 ≤ 25 ≤ 40 70 a 120 

 

 

 

Os valores de RSDr (%) obtidos foram satisfatórios, havendo apenas um resultado que excedeu o limite recomendado 

(85,9%). 

 

Os limiares analíticos da validação interna, de acordo com a metodologia proposta pela Decisão (CE) n.º 657/2002 (CCα e 

CCβ) foram estimados com base nos resultados mais elevados (sinal mais intenso do equipamento), das três calibrações 

levadas a cabo durante a validação. Isto porque,  as três calibrações foram realizadas de forma a garantir as condições de 

repetibilidade e após a devida análise estatística dos resultados obtidos, foi seleccionada a recta de calibração que deu 

origem a CCα e CCβ mais elevados, aparentando ser satisfatórios e coerentes com a análise dos cromatogramas obtidos. 

Contudo, após a análise das rectas de calibração e gamas de trabalho, obtidas na validação de acordo com a Decisão (CE) 

n.º 657/2002, verificou-se que os LMDR escolhidos, para DON e ZEN (50 µg DON/kg  e 35 µg ZEN/kg), foram muito baixos. 

Isto porque os  CCα e CCβ  (DON) e CCβ (validação interna para a zearalenona) situaram-se acima das gamas de trabalho 

utilizadas. Seria importante continuar a realizar mais ensaios, de forma a garantir resultados mais coerentes, aumentando 

não só os LMDR, assim como alargando os intervalos das gamas de trabalho. 

 

Os resultados obtidos para a recuperação, em cada uma das validações realizadas, estão de acordo com os critérios 

definidos no Regulamento (CE) n.º 401/2006, descritos nas Tabelas 3.20 e 3.21. Deste modo, atendendo ao significado 

matemático de recuperação, pode concluir-se que as recuperações obtidas demonstram uma grande eficiência dos métodos 

propostos. 

 

Valores de Horrat inferiores a 0,5 indicam um treino excelente e muita experiência, por parte dos técnicos do laboratório, 

enquanto valores superiores a 2 podem indicar falta de homogeneidade das amostras, necessidade de optimizar o método 

ou até mesmo, um método pouco satisfatório. Os valores obtidos para o parâmetro Horratr  foram, na sua maioria, inferiores 

a 1 revelando um grau elevado de precisão dos métodos testados. 
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4 CONCLUSÕES 
 

 

 

 

A validação é um processo dinâmico constante, que começa nas fases de selecção, desenvolvimento e optimização do 

método e na qualificação dos equipamentos, materiais e da mão-de-obra, continuando no decorrer da fase experimental. 

Relativamente às duas metodologias utilizadas nos processos de validação descritos, embora os parâmetros e critérios de 

desempenho obtidos na validação de acordo com a Decisão (CE) n.º 657/2002 tenham sido menos satisfatórios, que na 

validação segundo o método da RELACRE, esta nova abordagem procura harmonizar os procedimentos e características 

de validação dos métodos analíticos usados no controle oficial de amostras a nível internacional.  

 A Decisão (CE) n.º 657/2002 procura a criação de um critério comum para a interpretação estatística dos resultados obtidos 

nos laboratórios de controlo oficial de amostras de géneros alimentícios e alimentos para animais. A metodologia proposta 

foi estabelecida tendo em conta o compromisso entre os aspectos práticos de um procedimento de validação e o significado 

estatístico dos resultados. 

A introdução dos conceitos de CCα e CCβ, em substituição de LD E LQ, é um exemplo de como este documento propõe um 

“esqueleto” comum, para uma grande variedade de técnicas analíticas. Contudo, é um documento bastante completo e 

complexo, nem sempre de fácil leitura para os analistas.  

A validação interna de acordo com a Decisão (CE) n.º 657/2002, levada a cabo no Laboratório de Micologia do LNIV, 

revelou a complexidade das metodologias que este documento propõe e a necessidade de mais meios técnicos, para a 

implementação e práticas correctas da validação em causa, efectuando desta forma um número maior de ensaios. 

 

As validações internas realizadas no Laboratório de Micologia do LNIV, de acordo com as metodologias propostas pela 

RELACRE e pela Decisão (CE) n.º 657/2002, para as duas micotoxinas em estudo (DON e ZEN) revelaram, que na 

generalidade, os parâmetros e características de desempenho obtidos preenchem os requisitos estipulados na legislação.  

Em conclusão, os métodos estão adequados aos propósitos em causa, para as micotoxinas em estudo (DON e ZEN). 

 

A monitorização de micotoxinas, nomeadamente tricotecenos  e zearalenona, nos alimentos compostos para animais tal  

como nos cereais, é um procedimento que tem de constituir uma rotina sistematizada. O presente trabalho contribui, assim, 

para este objectivo. 
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5 ANÁLISES DE ROTINA- SCREENING DE DEOXINIVALENOL E ZEARALENONA EM ALIMENTOS COMPOSTOS 
PARA ANIMAIS 

  

 

A presença de micotoxinas nos alimentos representa um grave problema de segurança sanitária. Os alimentos susceptíveis 

de estarem contaminados têm de ser objecto de controlos regulares. Para tal efeito, realizou-se a determinação de DON e 

ZEN em 60 amostras de alimentos compostos para suínos, provenientes de fábricas de rações nacionais.  

Os métodos são baseados na separação por HPLC, com detecção de fluorescência e UV, para ZEN e DON, 

respectivamente. 

Por exigências de confidencialidade, o presente capítulo encontra-se em anexo, podendo ser consultado no ANEXO 

CONFIDENCIAL. 

 

6 AVALIAÇÃO ECONÓMICA  
 

A implementação de uma metodologia de validação de uma técnica analítica, num laboratório como o Laboratório de 

Micologia, do LNIV, exige uma série de recursos, nomeadamente mão-de-obra, material e equipamento. Deste modo, foi 

elaborado um estudo para avaliar os custos associados a uma validação interna. 

 Por exigências de confidencialidade, o presente capítulo encontra-se em anexo, podendo ser consultado no ANEXO 

CONFIDENCIAL. 
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ANEXO B.1- Cromatogramas representativos da análise à especificidade das amostras de milho partido, milho 

inteiro, alimentos compostos para suínos, bovinos e aves. 
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ANEXO C.1- Equações e Expressões 

 

Para a determinação do Efeito de Youden (Efeito Factor) utiliza-se a Equação c.1 
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em que Z corresponde a metade do número de ensaios e Ci(1) e C(-1) são as concentrações obtidas, variando os factores . 

 

Determinam-se as variâncias associadas ao primeiro e último padrão ( 2

1S e 2

10S ), recorrendo à Equação c.2: 
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para 1=i  e 10=i , sendo i o número de padrão (neste caso i vai de 1 a 10) e j  é o número de repetições efectuadas 

para cada padrão, em que yi é dado pela Equação c.3: 
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Onde n  é o número de repetições (réplicas) efectuadas 

 

As variâncias são testadas, para a verificação da existência de diferenças significativas entre elas, nos limites da gama de 

trabalho procedendo ao cálculo do valor teste PG, como se pode observar pelas Equações c.4 e c.5: 
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Em termos quantitativos o limite de detecção (LD) é obtido pela Equação c.6 (RELACRE, 2000): 
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em que 
x

yS corresponde ao desvio padrão residual da curva de calibração (y vs x), que é dado pela Equação 7 

(RELACRE, 2000): 
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onde b representa o declive da recta, a a ordenada na origem e N o número de pontos considerados para o traçado da recta 

de calibração. 

 

 

Matematicamente, o limite de quantificação (LQ),  para o caso em que o método envolve a utilização de uma calibração 

linear, é dado pela Equação c.8 (RELACRE, 2000): 
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em que 
x

yS  é o desvio padrão residual da curva de calibração (Equação c.6) e b o declive da mesma. 

 
O limite de repetibilidade (r) é dado pela Equação c.9: 

 

 2
8,2 riSr ⋅=    (c.9) 

 

em que S2ri  representa o desvio padrão de repetibilidade associado aos resultados considerados. 

 
O coeficiente de variação de repetibilidade, CVr  (RSD), para cada nível de concentrações, é dado pela Equação c.10: 

 

 RSD= 100⋅=
x

S
CV ri

r    (c.10) 

 

em que Sri  corresponde ao desvio padrão de repetibilidade e x  à média dos valores (recuperação, área, etc.) 
considerados. 
 
O valor da variância associada à reprodutibilidade é determinada pela seguinte Equação: 

 

 222

riLiRi SSS +=   (c.10a) 

em que: 

SRi2 – variância da reprodutibilidade  
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SLi2 – variância interlaboratorial (entre resultados de diferentes laboratórios) 

Sri2 – variância da repetibilidade 

  

O cálculo da Recuperação (%) é dado pela Equação 11: 
 
 % Recuperação= 100×  teor medido/nível de fortificação (c.11) 
 
 

O valor de Horrat ou rácio de Horrat, é o rácio de RSD em  percentagem, calculado a partir dos dados e o RSD definido pela 

equação de Horwitz, PRSD, de acordo com a Equação 12: 

 

 Horrat = 
PRSD

RSD
 (c.12) 

 
onde 
 
 PRSD % = 2 C-0,15 (c.12a) 
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ANEXO C.2- Tabela da Distribuição de t-Student 

 

Tabela 1- Número de graus de liberdade (n) e respectivo valor t (tvalue), da Distribuição de t- Student (nível de confiança 

95%) (University of Edinburgh, 2007) 

 

Grau de liberdade, n tvalue (p=0,05) 

1 12,71 

2 4,30 

3 3,18 

4 2,78 

5 2,57 

6 2,45 

7 2,37 

8 2,31 

9 2,26 

10 2,23 
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