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Resumo 
No âmbito do estágio curricular em contexto empresarial realizado na Colep 

Portugal S.A., com o principal objetivo de realizar a implementação e validação de 

métodos analíticos, foi implementado e validado um método analítico assente na técnica 

de cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) para a determinação de piretróides 

num inseticida produzido na empresa. Os piretróides são uma das principais classes de 

inseticidas utilizadas atualmente pela indústria agrícola e nos produtos de uso 

doméstico. Atendendo à regulamentação existente, as quantidades dos princípios ativos 

estão descritas nos rótulos dos produtos, sendo a quantificação destes princípios ativos 

muito importante. Na ausência de métodos na literatura que combinassem a análise dos 

dois piretróides de interesse, foi projetado e implementado um novo método, tendo em 

consideração a bibliografia existente para cada piretróide. Na empresa, foi 

implementado e otimizado um método sendo utilizado o desenho experimental fatorial 

numa parte da otimização. No desenho fatorial foram estudados quatro fatores e ainda 

quatro composições distintas da fase móvel. Durante esta etapa a eluição foi realizada 

em modo isocrático. Através desta otimização foi possível verificar qual a composição 

da fase móvel mais adequada, bem como selecionar um padrão interno apropriado. 

A otimização final e a validação do método foram realizadas na FCUP devido à 

propagação do vírus SARS-CoV-2. No método otimizado foi utilizada uma eluição com 

gradiente, garantindo a separação de todos os piretróides. A validação do método 

englobou o estudo da seletividade, da linearidade e gama de trabalho, da sensibilidade 

analítica, dos limites de deteção e quantificação, da precisão e da exatidão. Realizou-

se a avaliação destes parâmetros com e sem a correção introduzida pelo padrão interno. 

A análise destes parâmetros foi realizada para os dois piretróides existentes no produto, 

P-A e P-B, e para cada uma das seis substâncias que fazem parte da composição de 

P-A. Verificou-se que o método é seletivo, para P-A e P-B. A linearidade foi avaliada 

tendo sido ajustadas as gamas de trabalho durante esta etapa e observando-se 

diferenças nos resultados onde se considera a correção introduzida pelo padrão interno. 

A sensibilidade analítica foi calculada e verificou-se que há maior sensibilidade na 

determinação de P-B. A correção efetuada pelo padrão interno resultou em valores de 

deteção e quantificação mais baixos. Na avaliação da precisão, estudou-se a 

repetibilidade e a precisão intermédia com coeficientes de variação inferiores a 2% e 

11%, respetivamente. Na exatidão, obtiveram-se recuperações entre 91% e 114% e 

entre 97% e 102%, sem e com a correção do padrão interno, respetivamente. 

Palavras-chave: HPLC, validação, inseticidas, piretróides, desenho experimental 

fatorial, otimização.  
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Abstract 
In the context of the curricular internship in a business context carried out at Colep 

Portugal S.A, with the main purpose of conducting the implementation and validation of 

analytic methods, an analytic method based on the high performance liquid 

chromatography (HPLC) technique was implemented and validated to determine the 

quantity of pyrethroids in an insecticide produced at the company. Pyrethroids are one 

of the main classes of insecticides used nowadays by the agricultural industry and in 

household products. In compliance with the existing regulations, the quantities of active 

ingredients are labeled in the products, which is why their quantification is extremely 

important. Due to the absence of methods in the literature that combined the analysis of 

two pyrethroids of interest, a new method was designed and implemented, having in 

consideration the existing bibliography of each pyrethroid. In the company, a method 

was implemented and optimized, using the experimental factorial design as part of the 

optimization. In the factorial design, four factors and four distinct compositions of the 

mobile phase were studied. During this stage, the elution was carried out in an isocratic 

mode. Through this optimization it was possible to verify which composition of the mobile 

phase was the best fit, as well as the selection of the appropriate internal standard.  

The final optimization and method validation were performed at FCUP due to the 

dissemination of the SARS-CoV-2 virus. In the optimized method, gradient elution was 

used, guaranteeing the separation of all pyrethroids. The validation of the method 

included the study of selectivity, linearity and range of work, analytical sensitivity, limits 

of detection and quantification, precision and accuracy. These parameters were 

evaluated both with and without the correction introduced by the internal standard. The 

analysis of these parameters was carried out for the two existing pyrethroids in the 

product, P-A and P-B, and for each of the six substances that compose P-A. It was found 

that the method is selective, for P-A and P-B. Linearity was assessed and working ranges 

were adjusted during this stage, also differences regarding the results where we consider 

the correction introduced by the internal standard were noticed. The analytical sensitivity 

was calculated, and it was verified that there is greater sensitivity in the determination of 

P-B. The correction made by the internal standard returned lower detection and 

quantification values. In the precision evaluation, repeatability and intermediate precision 

was studied, with coefficients of variation lower than 2% and 11%, respectively. In 

accuracy, we obtained recovery values between 91% and 114%, and between 97% and 

102%, without and with the internal standard correction, respectively.  

Keywords: HPLC, validation, insecticides, pyrethroids, experimental factorial 

design, optimization.  
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1. A empresa 

A Colep é uma das empresas líderes no que se refere à produção de embalagens 

e de produtos em aerossol, com a manufatura de cosméticos, produtos de higiene 

pessoal, cuidado da casa e produtos farmacêuticos, em regime de outsourcing. Esta 

empresa pertencente ao grupo RAR, em conjunto com os seus parceiros de todo o 

mundo, faz parte de uma rede de 19 unidades industriais, na Europa, Brasil, México, 

Emirados Árabes Unidos, Austrália, Tailândia, Índia, China e Japão. A partir destas 

unidades industriais, este grupo de empresas, do qual a Colep é protagonista, posiciona-

se como um importante parceiro de marcas multinacionais, bem como de líderes de 

mercado regionais e locais [1]. 

A fundação da Colep ocorreu em 1965 pelo engenheiro Ilídio da Costa Leite de 

Pinho. A fábrica, Figura 1, sediada em Vale de Cambra, tinha como principal atividade 

o fabrico de embalagens metálicas. Em 1975, iniciou-se o trabalho baseado em 

contratos com outras empresas (Contract Manufacturing) com a formulação, fabrico e 

enchimento de aerossóis. Em 1993, a Colep investiu numa antiga fábrica da SC Johnson 

em Espanha, e alguns anos depois, na aquisição da CENSA, uma produtora de 

embalagens de folha de flandres em Navarra. Entre 2000 e 2001 a Colep passou a 

pertencer inteiramente ao grupo RAR. No ano de 2002, a Colep iniciou as suas 

atividades na Polónia e em 2004 ocorreu a fusão com o grupo CCL, originando uma 

parceria de dois líderes de mercado com o nome ColepCCL. Em 2006 foi criado o centro 

de inovação. Seguiu-se o início da produção na Polónia e a aquisição de uma fábrica 

na Alemanha. A ColepCCL entra no mercado brasileiro em 2010, no ano seguinte o 

nome da empresa muda novamente para Colep. Em 2013, é adquirida uma fábrica no 

México, é realizada uma parceria com a Scitra no médio oriente sendo que ainda no 

decorrer desse ano, é formada uma aliança estratégica com a One Asia Network, 

formalizada em 2014 com o registo da ACOA (The Alliance of Colep & One Asia). No 

ano de 2015, a Colep tornou-se detentora de três fábricas no Brasil e no ano seguinte 

foi construída uma nova fábrica na Polónia [2, 3].  
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Figura 1 – Fábrica da Colep no ano de 1965, Vale de Cambra (Autoria: Fundação Ilídio Pinho). 

 

A Colep assenta em cinco valores fundamentais: o foco no cliente, a ética, a 

aprendizagem e criatividade, a criação de valor e a paixão pela excelência [4]. Desde 

2009, que a Colep Portugal é certificada pela ISO 14001, referente ao sistema de gestão 

ambiental. Atualmente é também certificada pela ISO 9001 e pelas boas práticas de 

cosmética, ISO 22716 [5]. Esta multinacional sem marca própria, continua a trabalhar 

por contrato com inúmeros clientes, sendo o seu volume de negócios em 2019 de 410,2 

milhões de euros [1].  

 Na Colep são cheios aerossóis, de cosmética e de uso doméstico, como é o caso 

dos inseticidas. O controlo de qualidade destes produtos é de elevada importância 

sendo necessário garantir a eficácia desses mesmos produtos através da quantificação 

dos respetivos princípios ativos. 
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2. Introdução 

 Pesticidas 

Os pesticidas são importantes por permitirem controlar ou eliminar a presença de 

um organismo prejudicial, auxiliando a produção de alimentos e a saúde pública, entre 

outras áreas importantes. Contudo, a utilização deste tipo de substâncias acarreta riscos 

para a saúde humana, animal e para o meio ambiente. É necessário ponderar a razão  

risco-benefício que advém do uso destas substâncias [6]. 

Estas substâncias podem ser classificados conforme a sua aplicação existindo 

herbicidas, fungicidas, inseticidas, rodenticidas, entre outros [6]. Além disto, os 

pesticidas são muitas vezes divididos em duas categorias baseadas na sua persistência 

ambiental e biológica, os pesticidas persistentes e os não persistentes. Os pesticidas 

persistentes são aqueles com elevada probabilidade de bioacumulação em animais e 

em seres humanos. Por outro lado, os pesticidas não persistentes são aqueles que 

atualmente são mais utilizados e que normalmente são biodegradados no meio 

ambiente na presença de água e luz. Além disto, esta segunda classificação abrange 

pesticidas cuja metabolização no corpo humano e noutros animais é mais rápida 

comparativamente à classe de pesticidas persistentes [7]. 

 

 Inseticidas 

Os inseticidas podem ser classificados em diversos tipos: organoclorados, 

organofosforados, carbamatos, piretróides, entre outros [7-11].  

Os inseticidas organoclorados são de natureza sintética e foram muito utilizados 

desde 1874, ano em que ocorreu a síntese do primeiro composto da família o DDT 

(dicloro-difenil-tricloroetano). Contudo, ao longo dos anos verificou-se que esta classe 

de compostos não era biodegradável. Apesar dos compostos organoclorados 

possuírem uma toxicidade aguda moderada e inferior à dos organofosforados e 

carbamatos, a exposição crónica a estas substâncias está associada também a 

problemas de saúde humana [8, 9, 11]. 

Os inseticidas organofosforados e carbamatos têm um modo de atuação 

semelhante, sendo que os efeitos dos carbamatos são normalmente menos severos e 

mais facilmente reversíveis. Este efeito passa por interferir no catabolismo de 

neurotransmissores sendo que o seu efeito não é exclusivo dos insetos, podendo afetar 

outros animais incluindo seres humanos [7, 9]. 
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A necessidade de maior segurança na utilização de pesticidas levou ao 

desenvolvimento de inseticidas piretróides, dada a sua elevada eficiência biológica, 

reduzida toxicidade em mamíferos comparativamente aos pesticidas organoclorados e 

organofosforados [12, 13].  

 

2.1.1.1. Piretróides 

O pyrethrum, é um extrato natural das flores das plantas Chrysanthemum 

cinerariaefolium e Chrysanthemum cineum, que tem sido usado como inseticida natural 

desde há muitos anos, remontando ao ano 400 antes de Cristo com a sua utilização na 

China e na Pérsia [8, 13, 14]. Inicialmente era utilizado apenas o extrato natural até que 

foram sintetizados quimicamente compostos análogos. No extrato natural estão 

presentes seis compostos com atividade inseticida, conhecidos como piretrinas, 

divididas em dois grupos piretrinas I e piretrinas II sendo estas piretrina I e II,       

jasmolina I e II e cinerina I e II [14].  

Os piretróides sintéticos são derivados das piretrinas e constituem um grupo 

variado de mais de mil inseticidas, na Figura 2, pode observar-se a estrutura química de 

alguns dos piretróides habitualmente utilizados. Apesar destes compostos serem 

derivados de compostos naturais, as alterações químicas introduzidas tornaram estas 

substâncias mais tóxicas e menos biodegradáveis, com elevadas aplicações na 

indústria agrícola [8, 13].  

 

 

Figura 2 - Estrutura química de alguns piretróides sintéticos frequentemente utilizados [14]. 

 

Permetrina Cipermetrina 

Deltametrina Ciflutrina 
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 As piretrinas são tendencialmente degradadas quando expostas ao ar, luz e 

calor, surgindo a necessidade de desenvolver os piretróides sintéticos [14]. Estes podem 

ser classificados como de primeira ou segunda geração, ou tipo I e tipo II, com base nas 

suas propriedades físicas e toxicológicas. Os piretróides de tipo I são derivados de 

ésteres de ácido crisantémico enquanto que os de tipo II são derivados de ésteres de 

ácido pirétrico. Os piretróides de tipo I são instáveis na presença de luz, contudo, a ação 

inseticida destes, tal como do extrato natural pode ser potenciada na presença de 

compostos vulgarmente conhecidos como sinergistas, sendo utilizado frequentemente 

o butóxido de piperonilo. A presença destes sinergistas, permite um aumento da 

atividade inseticida podendo também inibir processos de oxidação. A adição do grupo 

ciano nos piretróides de tipo II, aumentou a sua capacidade inseticida e a estabilidade 

desses compostos, sendo estes substancialmente mais resistentes à degradação 

causada pelo ar ou pela luz [7, 8, 10, 13]. 

Devido à estrutura química complexa, os piretróides podem ter um, dois ou três 

centros quirais originando dois, quatro ou oito estereoisómeros, respetivamente. Desta 

forma, os produtos comerciais de alguns destes pesticidas podem conter uma mistura 

de vários isómeros, sendo que diferentes proporções isoméricas representam diferentes 

toxicidades e consequentemente uma variação na eficácia de um determinado produto. 

De modo geral, os isómeros do tipo cis são mais tóxicos que os respetivos isómeros 

trans [10, 13]. 

Os piretróides atuam nos axónios do sistema nervoso central, interagindo com os 

canais de sódio e consequentemente afetando a transmissão dos impulsos elétricos. 

Isto faz com que as células nervosas produzam choques elétricos [10]. A interação nos 

canais de sódio é caracterizada por provocar uma abertura e fecho lento destes canais, 

causando excitação nas células. A atuação de um piretróide de tipo I é caracterizada 

pelas descargas elétricas repetitivas e a de um piretróide de tipo II pela predominante 

despolarização da membrana. As piretrinas interferem ainda com os canais de cloro e 

de cálcio contribuindo para a desestabilização do inseto. Deste modo as consequências 

da ação de um piretróide são descoordenação, convulsões e paralisia, que 

eventualmente resultam na morte no inseto [9, 14]. 

Os piretróides causam um fenómeno nos insetos conhecido como knockdown. 

Este efeito representa uma inibição das células sem que esta seja letal. Este 

acontecimento, deve-se à capacidade de os canais de sódio manterem as suas 

atividades normais ganhando resistência após exposição frequente a doses moderadas 

de piretróides. Nestes casos, as células passam a funcionar num estado superior de 
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excitabilidade, desde que o nível de sódio não exceda a capacidade da bomba de o 

remover, permanecendo as células em funcionamento [14]. 

 

2.1.1.2. Determinação de Piretróides por HPLC 

A análise de piretróides, independentemente da sua matriz pode ser realizada 

através de diferentes técnicas como cromatografia gasosa (GC), cromatografia líquida 

(em particular HPLC), cromatografia em camada fina (TLC), eletroforese capilar e 

cromatografia de fluido subcrítico e supercrítico [10, 15]. 

Apesar das primeiras técnicas desenvolvidas e ainda hoje utilizadas na análise de 

piretróides serem de GC, a utilização de HPLC como técnica de separação tem 

demonstrado grandes progressos. Através das melhorias nos equipamentos, detetores 

e colunas, cada vez mais são utilizadas técnicas com base na cromatografia líquida. 

Uma vantagem importante na utilização de HPLC é permitir quantificar compostos não 

voláteis e instáveis na presença de calor, sem que exista necessidade de derivatização 

e permitir análises não destrutivas. Em termos de qualidade de resultados, através da 

separação por HPLC é possível atingir uma resolução satisfatória, não só de 

diasteroisómeros, mas também de enantiómeros [10, 15]. 

Atualmente, nas análises a inseticidas são utilizadas colunas de dimensões 

reduzidas, com tamanho de partícula pequeno, o que consequentemente resulta numa 

separação mais eficiente. As colunas mais utilizadas são as colunas de fase reversa, 

normalmente do tipo C18, sendo também muito utilizadas colunas do tipo -NH2. Como 

eluente, são diversas as combinações possíveis predominando o acetonitrilo e metanol 

tendo como fase complementar a água, ou o hexano com propanol ou etanol. Os 

detetores mais comuns para esta classe de inseticidas são os detetores de                       

UV (Ultravioleta), que recentemente têm sido substituídos por detetores DAD permitindo 

monitorizar diversos comprimentos de onda em simultâneo. Além destes, na literatura 

também é recorrente utilizar-se detetores de fluorescência e detetores de espetrometria 

de massa (MS), dada a elevada sensibilidade e identificação das substâncias com base 

no seu peso molecular e padrão de fragmentação [10, 15]. 
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 Cromatografia 

A cromatografia é uma técnica analítica que permite a separação, identificação e 

determinação de componentes químicos em misturas complexas. São diversas as 

técnicas cromatográficas existentes, sendo que todas têm em comum a utilização de 

uma fase estacionária e de uma fase móvel. A fase estacionária corresponde à fase que 

se encontra imobilizada numa coluna ou numa superfície plana. Por outro lado, a fase 

móvel, que pode ser um gás, um líquido ou um fluído supercrítico, movimenta-se através 

da fase estacionária transportando a mistura de analitos a ser separada [16]. 

O princípio de separação na cromatografia baseia-se nas diferentes interações 

existentes entre os analitos e a fase móvel e fase estacionária. Os diferentes tipos de 

cromatografia podem ser divididos de acordo com o mecanismo de interação entre os 

analitos e a fase estacionária. Distinguem-se como principais tipos de cromatografia a 

de adsorção, de partição, de troca iónica, de exclusão molecular e de afinidade [17].  

Nos tipos de cromatografia em que a fase estacionária corresponde a uma coluna, 

um cromatograma corresponde ao gráfico que mostra a resposta do detetor em função 

do tempo de eluição, Figura 3. Num cromatograma, podem ser observados picos 

referentes aos analitos que se pretende que sejam separados. Neste contexto, são 

vários os conceitos importantes, como o tempo de retenção (tR) de um pico num 

cromatograma que corresponde ao tempo necessário após a injeção, que um analito 

demora a passar pela coluna e atingir o detetor. O volume de retenção representa o 

volume de fase móvel necessário para eluir um determinado analito da coluna. Além 

disto, através da área de cada pico pode ser quantificado o analito em estudo. Outro 

conceito importante é o de tempo morto (tM) que corresponde ao tempo necessário para 

que um soluto não retido passe através de uma coluna cromatográfica [16, 17]. 

 

Figura 3 - Exemplo de um cromatograma com identificação do tempo morto (tM) e do tempo de retenção de um pico (tR) 
[16]. 
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A separação cromatográfica depende de dois fatores importantes: a diferença 

entre os tempos de retenção dos picos, sendo que quanto mais afastados melhor a 

separação, e a largura dos picos, sendo que quanto mais largos forem os picos pior é a 

separação. O parâmetro que avalia a separação é a resolução, onde é ponderado tanto 

o tempo de retenção como a largura do pico tal como se pode observar na Equação 1 

[17]. Um analito ao mover-se na coluna tende a dissipar-se originando sinais com forma 

Gaussiana e um desvio padrão (σ) representativo de metade da largura do pico no ponto 

de inflexão do pico gaussiano. A largura a meia altura ( 1/2w ) e na base do pico (w ) são 

calculadas com base o método das tangentes. Deste modo, e considerando picos de 

forma gaussiana tem-se que 1/2w =2,35σ e w =4σ. Para uma análise quantitativa a 

resolução obtida deve ser superior a 1,5 [17]. 

 

Equação 1 - Fórmula de cálculo da resolução em cromatografia [17]. 

1/2

0,589
Resolução r r rt V t

w w w

  
    

1/2

Onde:

- Diferença do tempo de retenção entre picos

- Diferença do volume eluido entre picos

- Largura média dos dois picos na base

- Largura média dos dois picos a meia altura

r

r

t

V

w

w



   

 

A eficiência de uma coluna cromatográfica pode ser avaliada através do número 

de pratos teóricos (N). O número de pratos teóricos reflete a eficiência na separação e 

pode ser calculado através da fórmula apresentada na Equação 2. Deste modo, quanto 

maior o número de pratos teóricos, melhor a eficiência na separação. 

 

Equação 2 - Fórmula de cálculo do número de pratos teóricos [17]. 

2 2 2

2 2 2
1/2

16 5,55r r rt t t
N

w w
    

1/2

Onde:

-Número de pratos teóricos

- Tempo de retenção

- Largura na base do pico

Largura a meia altura do pico

r

N

t

w

w 
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 Cromatografia Líquida 

A cromatografia líquida é uma técnica analítica importante tendo em conta que 

a maioria dos analitos não são suficientemente voláteis para serem separados por 

cromatografia gasosa. Comparando com os primórdios da cromatografia líquida, onde 

esta era realizada em colunas de vidro com diâmetros de 10 a 50 mm e um tamanho 

de partícula entre 150 e 200 μm, são consideráveis as diferenças observadas 

atualmente nestas técnicas [16, 17]. 

A evolução deste tipo de cromatografia passou pela introdução de pressão 

acompanhada de redução do tamanho de partícula, aumentando o número de pratos 

teóricos e consequentemente a eficiência do sistema. Apenas a partir da década de 

60 do século XX foi possível produzir e utilizar partículas com um tamanho de partícula 

entre 3 e 10 μm. Em 1965 com o desenvolvimento do primeiro equipamento de HPLC 

por C. Horváth, aliado à evolução nos sistemas de deteção, assinalou-se o início de 

uma nova época na cromatografia líquida. Desde então, estes dispositivos têm sofrido 

alterações que melhoram significativamente o seu desempenho [16, 17]. 

A cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é uma técnica que utiliza 

pressões elevadas de modo a forçar a passagem da fase móvel ou eluente e analitos 

por colunas estreitas e constituídas por partículas muito finas que permitem 

separações de elevada resolução. Esta técnica permite separar, identificar e 

quantificar uma grande variedade de substâncias orgânicas e inorgânicas [16, 17]. 

 

 

2.2.1.1. Eluição e separação 

No caso da cromatografia de adsorção, ocorre uma competição entre as 

moléculas do analito e da fase móvel por ligações à fase estacionária. A eluição ocorre 

quando o solvente retira o soluto da fase estacionária, sendo que cada solvente pode 

possuir maior ou menor capacidade para remover os analitos de um determinado 

adsorvente. Uma série eluotrópica classifica os solventes consoante a capacidade 

relativa de deslocar analitos ligados a uma determinada fase estacionária. A força do 

eluente (ε0) é a medida de energia de adsorção de um solvente para uma determinada 

fase estacionária. Na cromatografia de fase normal, quanto maior for a polaridade do 

solvente maior o poder de eluição, sendo que na cromatografia de fase reversa ocorre 

o oposto e quanto menor for a polaridade do solvente maior o poder de eluição [17]. 
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Na cromatografia líquida é possível distinguir dois tipos de eluição: modo 

isocrático e modo gradiente. O modo isocrático representa uma eluição em que é 

utilizado apenas um solvente ou proporção fixa de solventes. O modo gradiente refere-

se a uma eluição onde há uma variação da composição da fase móvel, no sentido 

crescente da força de eluição. Numa mistura complexa, a utilização de um modo 

isocrático produz uma separação adequada dos primeiros ou dos últimos picos eluídos, 

mas raramente de ambos. Este problema é resolvido através de uma eluição em modo 

gradiente onde é possível ajustar a força da eluição ao longo da uma separação [17]. 

Atendendo aos diferentes princípios existentes na separação de analitos de uma 

mistura, é possível selecionar qual a abordagem mais adequada, por exemplo, através 

de uma árvore de decisão ou de um diagrama como o apresentado na Figura 4. Nesta 

figura, observa-se que o diagrama relaciona a polaridade dos analitos com a respetiva 

massa molecular, para a seleção do método de cromatografia líquida mais adequado 

[16, 17].  

 

Figura 4 - Diagrama referente às aplicações da cromatografia líquida e os seus tipos com base no peso molecular e 
polaridade dos analitos [16]. 
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2.2.1.2. Equipamento 

Um HPLC possui alguns componentes cruciais para o seu funcionamento: 

reservatórios que contêm a fase móvel e outros solventes de lavagem, a bomba, um 

injetor para introduzir a amostra no circuito até à coluna, a coluna de separação e um 

detetor que monitoriza os analitos e eluentes após a separação na coluna. Muitos 

equipamentos incluem ainda um forno de coluna que permite regular a temperatura 

em que ocorre a separação. Na Figura 5 está representado um esquema de um HPLC, 

onde é possível observar os diferentes componentes. Normalmente o HPLC está 

ligado a um computador permitindo controlar o sistema e exibir os resultados obtidos 

[16, 18]. 

 

 

Figura 5 - Esquema de um HPLC Elite LaChrom com identificação dos vários componentes [19]. 
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Bomba 

A qualidade de uma bomba num sistema de HPLC é avaliada pela sua 

estabilidade e capacidade de reproduzir um fluxo. Uma variação no fluxo causada pelas 

bombas pode gerar ruído adicional no detetor, dificultando a deteção dos sinais mais 

fracos. Na Figura 6, é possível observar um exemplo de um sistema de bomba com dois 

pistões. Nesta, é possível observar o fluxo do solvente gerado pelas bombas. 

Primeiramente, o solvente entra no reservatório controlado pelo pistão maior, em 

seguida passa por uma válvula com mola que aliada a um amortecedor permite garantir 

uma pressão constante e reduzir possíveis picos de pressão. Este por sua vez é 

encaminhado para a câmara regulada pelo segundo pistão, onde é ajustada a 

quantidade de solvente que é direcionado para a coluna, de modo a que seja mantida 

uma pressão constante na mesma [17]. 

 

Figura 6 - Representação de um sistema de bombeamento com dois pistões num HPLC [17]. 

 

Caso o HPLC permita programar eletronicamente misturas de solventes, ou seja, 

a criação de uma proporção de solventes ou de um gradiente, tal pode ser feito com 

equipamentos adequados e usualmente é feita uma mistura de no máximo quatro 

solventes. Para tal, o sistema possui uma câmara de mistura onde são misturados os 

solventes na proporção programada, sendo que o eluente resultante é posteriormente 

bombeado para a coluna. É importante referir que nos reservatórios dos solventes, os 

mesmos estão ligados a um canal que na extremidade possui um filtro e numa maioria 

dos equipamentos existe um sistema próprio de desgaseificação, o que reduz a entrada 

de ar e partículas indesejadas no sistema [17]. 
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Injetor 

O sistema de injeção da amostra pode ser manual ou automático. Em muitos 

sistemas de HPLC, existem auto amostradores que trabalham em conjunto com 

injetores automáticos, sendo possível injetar volumes variados e programar uma 

sequência de amostras a analisar [16]. Existe ainda a possibilidade de a injeção ser 

direta ou em loop. No segundo caso, a amostra é injetada na coluna sem que ocorra 

interrupção do fluxo e com um volume mais preciso, tal como se pode verificar na Figura 

7 [17]. 

 

Figura 7 - Esquema da válvula de injeção num HPLC, em posição de carga (A) e em posição de injeção (B) [17]. 

 

Coluna 

As colunas cromatográficas são normalmente constituídas por tubos de aço 

inoxidável. A maioria das colunas possui um comprimento entre 10 e 30 cm e têm 2 a 5 

mm de diâmetro interno. O empacotamento destas colunas é feito com partículas com 

diâmetro entre 3 e 10 μm, podendo estas possuir um formato irregular ou esférico. 

Geralmente, estes tipos de colunas possuem entre 40 a 60 mil pratos teóricos por metro 

[16-18]. 

Recentemente têm surgido colunas de menores dimensões com diâmetros 

internos de 1 a 4,6 mm e comprimentos entre 3 e 7,5 cm. Estas colunas são constituídas 

por partículas cujo diâmetro varia entre 3 e 5 μm, o que faz com que possam atingir 

cerca de 100 mil pratos teóricos, sendo a separação de analitos mais eficiente e 

havendo um menor consumo de reagentes [16-18]. 

A               B 
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As partículas de enchimento mais utilizadas são as de sílica, Cujas colunas são 

utilizadas para cromatografia de adsorção. No caso de se tratar de cromatografia de 

partição, as colunas possuem uma outra fase estacionária ligada covalentemente à 

sílica. Esta fase pode ser de natureza polar ou apolar, representando uma cromatografia 

de fase normal ou de fase reversa, respetivamente. A fase estacionária que é mais 

utilizada em HPLC é a baseada em ligações de grupos octadecil à sílica, sendo 

comummente designada por ODS (Octadecilsilano) ou C18. Existem diversos tipos de 

colunas com outros materiais também comuns como é o caso das colunas constituídas 

por partículas de alumina, polímeros porosos ou resinas de troca iónica [16-18]. 

Normalmente, todas as colunas utilizadas em HPLC possuem acoplado na sua 

parte inicial uma pré-coluna. Esta é uma coluna com comprimento reduzido cuja função 

é a remoção de impurezas da solução amostra ou fase móvel. A composição das pré-

colunas tende a ser similar à das colunas e prolonga a vida das colunas onde ocorre a 

separação [16-18]. 

Podem ainda ser distinguidos outros tipos de colunas, como as colunas capilares, 

que se distinguem pelo diâmetro interno reduzido e utilização de menores quantidades 

de solvente. Estas, são constituídas por capilares de sílica fundida, sendo mais 

compatíveis com detetores de espectrometria de massa. Com estas colunas é 

necessário operar com fluxos e pressões mais reduzidos, o que torna a análise mais 

longa mas com menos resíduos dada a elevada eficiência da coluna [17, 18]. 

 

 

Forno da coluna 

O controlo da temperatura em que ocorre uma separação pode ser relevante 

dependendo do analito que está a ser analisado. Numa grande maioria das separações 

o controlo da temperatura não é crítico para o desempenho de um método, sendo as 

separações realizadas à temperatura ambiente. Contudo, manter a temperatura da 

coluna constante permite obter melhores resultados e garantir que este parâmetro não 

os influencia tanto [16]. 

O aquecimento de uma coluna de cromatografia, geralmente resulta numa 

diminuição da viscosidade da fase móvel, o que reduz a pressão no sistema permitindo 

fluxos mais rápidos. O aumento da temperatura contribui para a diminuição dos tempos 

de retenção. É de notar que sujeitar uma coluna a temperaturas mais elevadas que a 

temperatura ambiente pode contribuir para a degradação da coluna diminuindo a vida 

útil da mesma [17].  
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Detetores 

Um detetor ideal corresponde aquele que é sensível a baixas concentrações de 

analito, que não provoca o alargamento dos picos e que é insensível a mudanças na 

temperatura e composição do solvente. Em técnicas de HPLC os detetores e as suas 

funções são diversas, sendo possível dividi-los em diferentes grupos: detetores 

espetrofotométricos, detetores eletroquímicos e outros detetores [16-18]. 

Os detetores espetrofotométricos abrangem o detetor de radiação 

ultravioleta/visível (UV/Vis), de DAD (Diode Array Detector), de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) e o detetor de fluorescência. O detetor UV/Vis é o mais 

utilizado e permite a monitorização de um comprimento de onda em cada análise. Este 

tipo de detetor inicialmente possuía apenas uma lâmpada de mercúrio produzindo um 

comprimento de onda a 254 nm. Com os avanços tecnológicos foram introduzidas 

outras lâmpadas como as de deutério, xénon e tungsténio que aliadas a um 

monocromador, permitem selecionar o comprimento de onda mais adequado. O DAD 

permite uma deteção simultânea de uma gama de comprimentos de onda sendo 

normalmente composto por duas lâmpadas, deutério e tungsténio, possibilitando a 

deteção de comprimentos de onda entre 190 e 800 nm. Os detetores de FTIR são menos 

utilizados possuindo aplicações específicas. Os detetores de fluorescência são de 

elevada sensibilidade, contudo a sua utilização está limitada a analitos que tenham 

fluorescência. Para este tipo de análises é recorrente socorrer-se de processos de 

derivatização para que seja possível detetar os analitos de interesse [16-18]. 

Os detetores eletroquímicos abrangem um conjunto de detetores que são 

baseados em medições potenciométricas, condutimétricas e voltamétricas. Este tipo de 

detetores apenas é compatível com separações em modo isocrático e é normalmente 

utilizado para estudar analitos que possam ser oxidados ou reduzidos. Um detetor de 

índice de refração regista um sinal para quase todos os analitos, contudo o seu limite 

de deteção é aproximadamente mil vezes superior a um detetor de UV/Vis. Os detetores 

de espetrometria de massa, cujo limite de deteção é semelhante a um detetor UV/Vis, 

são muito úteis na identificação de analitos ao fornecerem informações estruturais das 

moléculas [16-18].  

É importante referir que a maioria destes detetores é útil tanto em modo isocrático 

como em modo gradiente, com a exceção de três detetores onde não é recomendado a 

sua utilização simultânea com modo de eluição gradiente. Estes detetores são os de 

índice de refração, eletroquímicos e de condutividade [17]. 
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 Desenho Experimental 

A quimiometria é a disciplina da química que recorre a métodos matemáticos e 

estatísticos para prever ou selecionar modelos ótimos de análise e de experiências, 

sendo o objetivo principal fornecer o máximo de informações possíveis a partir da 

análise de um conjunto de resultados. Uma das ferramentas de grande importância da 

quimiometria é o desenho experimental (DOE) [20].  

Nas técnicas analíticas, a resposta do sistema de medição depende de um ou 

mais fatores que são controlados pelo operador. Perante um objetivo específico é 

importante identificar e ajustar estes fatores de modo a que o sistema produza os 

melhores resultados possíveis. O processo através do qual se identificam fatores e 

níveis correspondentes adequados é chamado de otimização [21]. 

A utilização do desenho experimental como ferramenta num processo de 

otimização tem diversos benefícios. Através desta ferramenta é possível economizar 

tempo e recursos, obter modelos que avaliam a influência dos fatores nas respostas e 

ainda rejeitar modelos menos precisos. No DOE podem ser escolhidas diferentes 

abordagens como o desenho fatorial completo e incompleto, desenho de               

Plackett-Burman, desenho de compósito central, Box-Behnken, entre outros [21]. 

 

 

 Desenho Fatorial 

Um desenho onde são consideradas todas as combinações possíveis dos níveis 

de cada fator, corresponde a um desenho fatorial completo. Este tipo de desenho 

distingue-se da abordagem mais simples em que se varia um parâmetro de cada vez 

quando os restantes fatores são mantidos constantes. O desenho fatorial possui 

vantagens claras face à abordagem anteriormente referida. Ao contrário de um desenho 

onde é variado apenas um fator de cada vez, através do desenho fatorial, é possível 

detetar e estimar as interações entre fatores e através de menos medições/análises é 

possível obter resultados com a mesma precisão [21]. 

Um desenho fatorial completo, reduz o número de experiências face à variação 

de um fator de cada vez, contudo, dependendo do número de fatores, o número de 

experiências a realizar pode ser muito elevado. Na maioria dos desenhos fatoriais, cada 

fator é estudado em dois níveis, conhecidos por nível inferior (-) e nível superior (+). No 

caso de se tratar de uma variável quantitativa os níveis baixos ou altos correspondem a 

um valor baixo ou alto, por exemplo de concentração. No que se refere às variáveis 
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qualitativas os níveis inferiores ou superiores podem corresponder a significados 

distintos, por exemplo à ausência ou presença de um catalisador. A definição dos níveis 

de cada fator é feita com base na experiência e conhecimentos do operador, nas 

restrições físicas do sistema e em estudos semelhantes na literatura [21].  

Num desenho fatorial completo quanto maior é o aumento de fatores maior o 

número experiências, sendo este crescimento exponencial. Para um desenho fatorial 

completo com dois níveis tem-se 2k experiências onde k corresponde ao número de 

fatores. Isto significa que para cinco fatores, um desenho fatorial completo admite um 

total de 64 experiências. Este tipo de abordagem é dispendioso, trabalhoso,        

tornando-se inviável. Uma desvantagem do desenho fatorial é que para variáveis 

contínuas, o efeito observado depende dos níveis utilizados. Se os níveis selecionados 

forem muito próximos, o efeito desse fator pode não ser considerado significativo. Por 

outro lado, se os níveis de um fator forem muito distantes podem estar associados a 

respostas muito distintas e induzir que existe um efeito significativo, mas que não o é 

efetivamente [21]. 

Uma solução para evitar alguns dos problemas associados ao desenho fatorial 

com dois níveis é utilizar um desenho fatorial com três níveis. Para um desenho fatorial 

completo com três níveis tem-se 3k experiências, onde k corresponde ao número de 

fatores. A utilização de um desenho fatorial com três níveis permite a criação de uma 

superfície de resposta. Um desenho fatorial completo a três níveis possui vantagens 

significativas em termos de resultado, mas acarreta a necessidade de um elevadíssimo 

número de experiências. Este tipo de desenho experimental usualmente só é aplicado 

quando se estudam dois fatores, pois um número superior de fatores implicaria um 

número de experiências impraticável [21]. 

Usualmente quando um desenho experimental fatorial envolve mais do que três 

fatores, é possível efetuar uma redução do número de experiências assumindo que as 

interações entre três ou mais fatores são mínimas ou nulas. O motivo pelo qual estas 

interações podem ser desprezadas é pelo facto destes efeitos serem geralmente muito 

inferiores comparativamente aos efeitos principais e das interações entre dois fatores. 

Deste modo, é possível proceder à redução do número de experiências através da 

seleção de uma combinação específica de experiências, aplicando um desenho fatorial 

incompleto [21]. 
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2.3.1.1. Desenho Fatorial Incompleto 

Os desenhos fatoriais incompletos de dois níveis podem ser definidos como 2k-p, 

onde k é o número de variáveis e p corresponde à fração de experiências a realizar  

(p=1 – ½ experiências, p=2 – ¼ experiências, etc.). O tamanho da fração escolhida 

influencia o número de efeitos que podem ser estimados bem como o número de 

experiências realizadas. Num desenho fatorial com dois níveis e três fatores, um 

desenho fatorial completo implicaria a realização de 8 experiências. No caso de se tratar 

de um desenho fatorial incompleto nas mesmas condições, onde se considera metade 

das experiências tem-se 23-1, ou seja, 4 experiências. Neste caso, o desenho fatorial 

pode ser representado por um cubo. Neste cubo, os vértices são representativos das 

experiências, contudo quando se trata de um desenho fatorial incompleto, não são 

considerados todos os vértices e a seleção dos mesmos não é aleatória. Na Figura 8, 

observam-se as representações tridimensionais de um desenho fatorial, completo e 

incompleto, com três fatores e dois níveis. Na Figura 8-B, estão destacados quatro 

vértices específicos do cubo, que representam uma combinação de experiências, 

aquela que permite projetar um tetraedro com o maior volume possível dentro do cubo 

[22]. 

 

 

 

Figura 8 - Representação de um desenho fatorial completo (A) e de um desenho fatorial incompleto (B) para três 
fatores, ambos a dois níveis [21]. 

 

Dependendo do desenho fatorial as interações entre fatores podem ser 

confundidas entre si, sendo dado a estas interações o nome de aliases. Em alguns 

casos de interações entre muitos fatores as aliases podem ser desprezadas, noutros 

serão necessários estudos adicionais para compreender que fatores ou interações são 

responsáveis por uma determinada resposta [21].  

A             B 
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Nos desenhos fatoriais incompletos, está associada uma resolução (R), que por 

convenção é expressa em numeração romana. A identificação de quais as aliases 

existentes é feita com base no valor da resolução. Para um determinado valor de R, não 

existe confusão entre efeitos causados por x fatores e efeitos causados por um número 

inferior a (R-x) fatores [21]. Tomando como exemplo um desenho fatorial incompleto 

com quatro fatores do tipo 24-1, resolução IV, tem-se que para: 

 x=1 – efeitos de primeira ordem (efeitos principais) não são confundidos 

com efeitos de interações com menos de 3 (4-1) fatores; 

 x=2 – efeitos de segunda ordem não são confundidos com efeitos de 

interações com menos de 2 (4-2) fatores. 

No desenho fatorial incompleto diferentes resoluções, implicam diferentes efeitos 

a considerar [22]. Num desenho de resolução: 

 III – efeitos principais são confundidos com efeitos das interações entre 

duas variáveis; 

 IV – efeitos principais são confundidos com efeitos das interações entre 

três variáveis, as interações entre duas variáveis são confundidas entre si; 

 V – efeitos principais são confundidos com efeitos das interações entre 

quatro variáveis, as interações entre duas variáveis são confundidas com 

as interações entre três variáveis. 

 

Perante diferentes resoluções podem ser escolhidos diferentes modelos para 

explicar os resultados obtidos. Os modelos escolhidos devem considerar apenas os 

efeitos de interesse para a resolução em questão. Para avaliar a aptidão do modelo 

escolhido e a partir da análise ANOVA podem ser estimados diversos parâmetros 

incluindo aqueles que avaliam a qualidade do ajuste. Dois parâmetros relevantes são o 

quadrado do coeficiente de correlação ou variância explicada ( 2R ) e o quadrado do 

coeficiente de correlação ajustado ( 2
ajustR ) [23]. 

O valor de 2R , calculado conforme descrito na Equação 3 representa a correlação 

entre os valores previstos pelo modelo e os valores reais. Este parâmetro é um dos 

principais utilizados na avaliação de um modelo e varia entre 0 e 1. Apesar da sua 

aplicação generalizada, o valor de 2R  é muito sensível aos graus de liberdade com que 

é calculado. Deste modo, a inclusão de mais fatores, ou seja, de mais termos no modelo 

pode induzir em erro o cálculo do 2R  aproximando-o de 1 à medida que o número de 
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termos aumenta mesmo que estes não expliquem verdadeiramente as respostas [23]. 

Perante um modelo previsto a partir de um polinómio com muitos termos, pode ocorrer 

um fenómeno de overfitting do modelo, onde se obtêm valores de 2R  erradamente 

elevados e onde a capacidade de o modelo fazer previsões é reduzida [24]. 

 

Equação 3 - Fórmula de cálculo do quadrado do coeficiente de correlação [23]. 

2 residSQ SQ
R

SQ
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Onde:

- Quadrado do coeficiente de correlação

- Soma dos quadrados total

- Soma dos quadrados residualresid
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O valor de 2
ajustR , calculado através da expressão da Equação 4, explica a 

correlação entre os valores previstos pelo modelo e os valores reais ajustados aos graus 

de liberdade. Este parâmetro assume valores inferiores aos de respetivos valores de 

2R , podendo admitir valores negativos caso 2R  seja igual a zero. À semelhança do 2R

, quanto mais próximo for o valor de 2
ajustR de 1, melhor a correlação entre o modelo e as 

respostas estudadas [23]. 

 

Equação 4 - Fórmula de cálculo do valor ajustado do quadrado do coeficiente de correlação [23]. 
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 Num determinado modelo estando calculados os valores 2R  e de 2
ajustR é 

necessário averiguar se estes são concordantes, além da tradicional abordagem onde 

quanto mais próximo o valor estiver de 1, melhor a correlação. Quando são comparados 

estes dois parâmetros, é necessário verificar se estes são concordantes avaliando se a 

diferença entre o valor de R2 e R2 ajustado é inferior a 0,2 [24]. 

 Os efeitos num desenho fatorial fracionado dependem da resolução e do modelo 

selecionado a ser estudado. O cálculo do efeito para cada fator ou combinação de 

fatores é feito tendo em consideração o nível do fator e a resposta de cada experiência 

(RZ), através da expressão apresentada na Equação 5. Caso sejam considerados 

efeitos resultantes das interações entre fatores, por exemplo entre um fator A e um fator 

B, ambos de nível inferior (-), tem-se que o efeito desta interação corresponde a um 

nível superior (“-“x”-“=”+”). Este exemplo demonstra como se deve atribuir o nível 

quando se considera as interações entre dois ou mais fatores, no caso de um desenho 

experimental com dois níveis. 

Equação 5 - Fórmula de cálculo do efeito [18]. 

   
Nível superior Nível inferior

0,5 0,5

Z Z

f

R R
E

n n
 
 

 

Onde:

- Efeito

- Resposta de uma experiência Z

  - Número de experiências

f

Z

E

R

n

 

 

Após cálculo dos efeitos consoante o modelo que se pretende que seja estudado, 

é possível a partir de uma análise ANOVA estimar se o efeito é significativo para um 

determinado grau de confiança. Se os valores de “p” calculados forem iguais ou 

inferiores a 0,01 para um determinado fator ou interação de fatores, significa que este 

ou estes, têm um efeito significativo com um grau de confiança de 99% [25]. 
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 Validação de Métodos Analíticos 

A validação de métodos analíticos é o processo através do qual se comprova que 

um determinado método analítico é aceitável para um certo objetivo. Os resultados 

obtidos na validação de um método podem ser utilizados para avaliar a qualidade, 

fiabilidade e consistência dos resultados analíticos, sendo parte integral das boas 

práticas analíticas [26]. 

Os métodos analíticos precisam de ser validados ou revalidados [26]: 

 Antes da sua introdução como métodos de rotina; 

 Sempre que ocorra uma mudança nas condições da validação do método, 

como por exemplo: mudança de equipamento ou amostras com uma 

matriz diferente; 

 Sempre que o método for alterado e essa alteração não estava prevista no 

método inicial. 

Geralmente a validação de um método engloba o estudo de vários parâmetros 

como a especificidade/seletividade, linearidade, gama de trabalho, exatidão, precisão 

(repetibilidade, precisão intermédia e reprodutibilidade), limite de deteção, limite de 

quantificação e robustez. Podem ser ainda estudados outros parâmetros como o efeito 

da matriz na identificação e quantificação de um analito [17, 26]. 

 

 

 Especificidade/Seletividade 

Um método específico refere-se a um método que produz uma resposta para um 

analito com a garantia de que a grandeza medida provém apenas desse mesmo analito. 

Por outro lado, um método seletivo é um método capaz de gerar respostas distintas para 

os diferentes analitos de interesse, sendo estas respostas superiores 

comparativamente, aos sinais interferentes [26, 27]. Atendendo ao âmbito do trabalho 

será realçado o termo seletividade por se adequar melhor ao trabalho que foi 

desenvolvido.  

A seletividade é a capacidade de um método analítico distinguir o analito de 

interesse de todas as outras substâncias que possam estar presentes numa amostra. 

Esta, em cromatografia líquida pode ser alcançada pela seleção das condições 

cromatográficas ótimas por ajuste de fatores como a composição da fase móvel, a 

temperatura do forno da coluna e o comprimento de onda de monitorização [26]. 
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A especificidade e seletividade do método pode ser estudada através da 

realização de testes de recuperação [27]. Contudo, sendo este um dos primeiros 

princípios a ser avaliado numa validação do método, foi decidido avaliar a seletividade 

através de testes de adequabilidade do sistema (SST – System Suitability Tests). 

Os SST consistem no estudo de vários parâmetros que permitem avaliar o 

desempenho de um determinado método. Alguns dos parâmetros que podem ser 

estudados e as respetivas fórmulas de cálculo são: a resolução (Equação 1), o fator de 

capacidade (Equação 6), a assimetria (Equação 7), o fator de cauda (Equação 8), o 

número de pratos teóricos (Equação 2) e ainda a repetibilidade (Equação 9), utilizando 

um número de réplicas inferior ao estudo da repetibilidade na precisão. O estudo destes 

parâmetros permite avaliar se o método é apto para a identificação dos analitos de 

interesse mesmo na presença de interferentes, se os picos possuem uma forma 

gaussiana simétrica e ainda estudar a eficiência da separação. Na Tabela 1,observam-

se os valores recomendados para cada um destes parâmetros, que após a sua 

verificação garantem que existem os requisitos mínimos para que se prossiga com a 

validação do método [17, 26]. 

 

Equação 6 - Fórmula de cálculo do fator de capacidade [28]. 

0

0

' rt t
k

t


  

0

Onde:

' - Fator de capacidade
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Equação 7 - Fórmula de cálculo da assimetria [28]. 
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Equação 8 - Fórmula de cálculo do fator de cauda [28]. 
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- Largura do pico a 5% da altura (min)
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Equação 9 - Fórmula de cálculo do desvio padrão relativo (DPR) em percentagem. 

(%) 100DPR
x


   

Onde:

- Desvio padrão relativo

- Desvio padrão

- Média

DPR

x


 

 

Tabela 1 - Parâmetros e respetivos valores recomendados no estudo da adequabilidade do sistema [29, 30]. 

Parâmetro Valor Recomendado 

Resolução (Rs) Rs ˃ 2,0; aceitável se Rs ˃ 1,5 

Fator de Capacidade (k') k' ≥ 2,0 

Assimetria (As) As < 1,2 

Fator de Cauda (T) T < 2 

Nº Pratos Teóricos (N) N ≥ 2000 

Repetibilidade DPR ≤ 1% 

 

 

 Linearidade/ Gama de trabalho 

A linearidade de um método analítico é verificada quando um método produz 

resultados diretamente proporcionais à concentração dos analitos num determinado 

intervalo de concentrações. Este parâmetro é determinado pela análise de 5 ou mais 

padrões de concentração conhecida, cuja gama de concentrações abrange o intervalo 

de 80 a 120 % da concentração esperada na amostra ou amostras onde o método 

deverá ser utilizado [26].  
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Como a resposta obtida deve ser diretamente proporcional à concentração dos 

analitos em estudo, é esperado que um modelo de regressão linear ( )y mx b   seja 

adequado. Deste modo, o valor da ordenada na origem (b) deve ser próximo de zero. 

Caso o valor de b seja muito diferente de zero é necessário avaliar se existem variações 

significativas na precisão do método [26]. 

Uma primeira avaliação da linearidade pode ser realizada através do cálculo do 

quadrado do coeficiente de correlação, Equação 10. O valor de R2 deve ser próximo de 

1 para que a curva de calibração se adeque a um modelo linear. Idealmente para um 

componente maioritário este valor deve ser igual ou superior a 0,995 [17]. 

 

Equação 10 - Fórmula de cálculo do quadrado do coeficiente de correlação linear [27]. 

2

2

2 2

( )( )

( ) ( )

i i

i i

x x y y
R

x x y y

   
 


 

 

2

Onde:

- Quadrado do coeficiente de correlação

- Média dos valores de x

- Média dos valores de y

R

x
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Verificando-se um valor de R2 superior a 0,995 há fortes indícios de correlação 

entre os resultados obtidos e a concentração, mas não necessariamente de linearidade. 

Deste modo, é preciso avaliar se a gama de trabalho escolhida é a mais adequada para 

o analito ou analitos em estudo [17, 27]. 

A gama de trabalho escolhida num método é o intervalo de concentrações onde 

se verifica que o método é linear e que no limite inferior e superior de concentrações o 

método é preciso e exato. Tal como referido anteriormente, esta gama deve incluir pelo 

menos o intervalo de 80 a 120% das concentrações dos analitos esperadas na amostra 

ou amostras para as quais o método será utilizado [26]. 

Além disto, perante um método em que a curva de calibração se adequa a um 

modelo linear, em que é utilizado o método dos mínimos quadrados para as regressões 

lineares, a gama de trabalho deve ser avaliada quanto à homogeneidade de variância. 

Este parâmetro é avaliado comparando as variâncias de dez análises, feitas em 

condições de repetibilidade, da solução mais diluída e da solução mais concentrada do 

analito ou dos analitos de interesse. Após verificar-se que existe homogeneidade de 
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variância, pressupõe-se que os erros têm uma distribuição normal por se tratar de uma 

calibração que aparenta seguir um modelo linear [27].  

O teste da homogeneidade de variância é realizado calculando o valor de Fexp 

conforme descrito na Equação 11. De modo a verificar se há homogeneidade, é 

calculado um valor de Fcrítico para determinado grau de confiança, que é comparado com 

o valor experimental.  

Equação 11 - Fórmula do cálculo de Fexp no teste de homogeneidade de variância [27]. 
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Estando definida a gama de trabalho é possível prosseguir com a avaliação da 

linearidade. Esta pode ser avaliada através de vários testes estatísticos como o teste de 

Mandel, o teste das áreas normalizadas e o teste de Rikilt.  

De acordo com a norma ISO 8466-1, a linearidade pode ser estudada através do 

teste de Mandel. Com os dados disponíveis calcula-se a função de calibração linear e a 

função de calibração não linear, bem como os respetivos desvios padrão residuais, 

/ (1)y xs  e / (2)y xs , respetivamente. A partir da fórmula apresentada na Equação 12,   

calcula-se o valor de teste (VT) e compara-se esse valor com um valor tabelado de F da 

distribuição Senedecor/Fisher. Neste teste, o valor de Fcrítico é calculado para o grau de 

confiança desejado, com 1 grau de liberdade do numerador e n-3 graus de liberdade do 

denominador (onde n representa o número de padrões na calibração). Se VT for inferior 

a Fcrítico a função de calibração é linear, caso contrário a função de calibração não é 

linear [27]. 

Equação 12 - Fórmula de cálculo do valor teste para o Teste da Linearidade (Mandel) [27]. 

       
2 2

/ (1) / (2)

2
/ (2)

2 3y x y x

y x

n s n s
VT

s
 

/ (1)

/ (2)

Onde:

VT - Valor Teste

-Desvio padrão residual da curva de calibração de grau 1

-Desvio padrão residual da curva de calibração de grau 2

- Número de padrões de calibração

y x

y x

s

s

n

 



 FCUP 

Implementação e Validação de Metodologias Analíticas 
27 

 

A avaliação da linearidade pode ser realizada através do teste das áreas 

normalizadas. Este teste tem como objetivo estudar a dispersão das áreas dos picos 

obtidos pela curva de calibração em relação aos seus valores ótimos. A partir da 

equação da reta da regressão linear, estima-se a área dos picos para as concentrações 

utilizadas.  

A partir destas áreas calcula-se a razão entre o valor da área experimental e o 

valor estimado através da equação da reta. A concentração para a qual esta razão for 

mais próxima de 1, ou seja, com a melhor correlação é tida como referência (C100). 

Seguidamente, calcula-se o valor das áreas normalizadas para cada concentração 

conforme descrito na Equação 13. Por fim, estes valores das áreas normalizadas são 

representados graficamente em função da sua concentração e é verificado se estes 

valores não possuem um desvio superior a 15% confirmando que estes se encontram 

entre os limites de 85% e 115%. Caso o valor da área normalizada de uma concentração 

se apresente fora dos limites estabelecidos, esta é excluída sendo reduzida a gama de 

trabalho. 

Equação 13 - Fórmula de cálculo da área normalizada. 
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 A linearidade também pode ser estudada através do teste de Rikilt, no qual é 

analisada a linearidade em cada ponto da curva de calibração. Para a realização deste 

teste é calculada a razão Ry/x para cada concentração. Em seguida, é calculada a 

média dos valores das razões à qual é atribuída o valor de 100%. Por fim, calcula-se o 

valor da razão de uma concentração e a razão média, conforme descrito na          

Equação 14 e verifica-se através de uma representação gráfica se estes valores se 

enquadram nos limites deste teste 90% e 110%. Caso os valores normalizados possuam 

um desvio superior a 10%, essas concentrações devem ser excluídas e deve ser 

aplicado um novo teste de Rikilt à gama de concentrações reduzida. Tanto no teste das 

áreas normalizadas como no teste de Rikilt a redução da gama de trabalho deve 
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realizar-se sempre que se verifiquem valores normalizados fora dos limites dos 

respetivos testes. 

 

Equação 14 - Fórmula de cálculo das razões utilizadas no teste de Rikilt. 
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 Sensibilidade do método 

A sensibilidade do método é referida normalmente como a capacidade de um 

método ou de um equipamento distinguir pequenas diferenças de concentração de um 

analito [27]. Esta, corresponde à diferença mínima entre as concentrações de duas 

amostras de concentrações semelhantes que pode ser distinguida com um certo grau 

de confiança. Para estudar a sensibilidade do método pode calcular-se a sensibilidade 

através da Equação 15, onde se considera o desvio padrão da resposta de um conjunto 

de medições feitas em condições de repetibilidade para uma determinada concentração. 

Equação 15 - Fórmula de cálculo da sensibilidade do método. 
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 Limite de Deteção e Limite de Quantificação 

O limite de deteção corresponde à menor concentração de um analito numa 

amostra que pode ser detetada. Em cromatografia, este limite corresponde à quantidade 

injetada que resulta num pico com uma altura pelo menos três vezes superior ao nível 

de ruído da linha de base. Em termos qualitativos, este conceito corresponde à 

concentração mínima que é possível distinguir do branco [17, 26]. 

A avaliação do limite de deteção pode ser realizada de diversas formas [17, 26]: 

 Inspeção visual: são testadas diversas concentrações do analito de 

interesse e verifica-se qual o valor mínimo de concentração em que é 

possível detetar o analito; 

 Desvio padrão da resposta com base no desvio padrão do branco: são 

analisados os sinais do branco e é calculado o desvio padrão destas 

respostas; 

 Desvio padrão da resposta com base no declive da curva de calibração: 

através do desvio padrão residual e do declive da reta é possível estimar 

o limite de deteção; 

 Razão sinal/ruído: o limite de deteção corresponde a uma concentração 

onde a razão sinal/ruído do pico é de 3,3. 

 

Em cromatografia, o limite de quantificação é a quantidade mínima de analito 

injetada que produz medições quantitativas com precisão aceitável. Tal como o limite 

de deteção este parâmetro pode ser calculado de diferentes formas.  

No estudo dos limites analíticos foi tido em consideração o Guia Relacre 13 [27]. 

Neste, tem-se que para uma calibração linear o cálculo do limite de deteção é feito 

através da expressão apresentada na Equação 16 e do limite de quantificação com base 

na Equação 17. 

Equação 16 - Fórmula de cálculo do limite de deteção para uma calibração linear [27]. 
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Equação 17 - Fórmula de cálculo do limite de quantificação para uma calibração linear [27]. 
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Na Figura 9 é possível observar um gráfico representativo de uma curva de 

calibração onde se destaca a gama linear e o enquadramento dos valores do limite de 

deteção e de quantificação. É importante notar que o valor de concentração mais baixo 

na gama de trabalho escolhida deve ser igual ou superior ao limite de quantificação [26]. 

 

Figura 9  -Representação gráfica de uma curva de calibração onde se observa o intervalo linear, a ordenada na origem 
(b), o limite de deteção (L.D.) e o limite de quantificação (L.Q.). Adaptação de [26]. 
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 Precisão 

A precisão de um método corresponde à avaliação da dispersão dos resultados 

entre ensaios independentes, com repetições de uma mesma amostra, amostras 

semelhantes ou padrões, em condições previamente definidas. A dispersão é avaliada 

através do desvio padrão que é calculado e podem distinguir-se três tipos de avaliação 

da precisão: a repetibilidade, a precisão intermédia e a reprodutibilidade [17, 26]. 

A repetibilidade corresponde ao estudo da precisão quando a análise é realizada 

no mesmo laboratório, com o mesmo operador, utilizando o mesmo equipamento e 

amostra num curto intervalo de tempo. Nesta avaliação devem ser realizadas pelo 

menos dez repetições da análise dos analitos de interesse em duas a três matrizes com 

concentrações diferentes. A partir destes resultados deve ser calculado o desvio padrão 

relativo ou equivalente ao coeficiente de variação (CV) que é calculado pela fórmula 

apresentada pela Equação 9. Em condições de repetibilidade o valor do CV deve ser 

inferior a 2% [17, 26]. 

 

O limite de repetibilidade pode ser calculado através da expressão apresentada 

na Equação 18. Para um grau de confiança de 99% e considerando o valor máximo de 

graus de liberdade, tem-se que t = 2,576. O limite de repetibilidade para um determinado 

grau de confiança representa a amplitude máxima entre dois ensaios realizados em 

condições de repetibilidade. Caso a amplitude seja superior a este limite, é necessário 

proceder a uma análise crítica e se necessário repetir os ensaios [27]. 

Equação 18 - Fórmula de cálculo do limite de repetibilidade [27]. 

2 rr t S    
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A precisão intermédia é definida como a variabilidade da medição que ocorre com 

a variação das condições operacionais dentro do mesmo laboratório. No estudo da 

precisão intermédia pode ser variado o tempo, o operador, o equipamento, o fornecedor 

dos padrões e reagentes, as colunas (variando a marca ou o lote) ou ainda uma 

combinação destes fatores. O objetivo do estudo da precisão intermédia é que seja 

explicada a variabilidade dos resultados decorrente da variação de determinadas 
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condições operacionais estudadas, no mesmo laboratório após o desenvolvimento do 

método [17, 26]. 

O estudo da precisão intermédia pode ser realizado através de diferentes 

abordagens. Para tal, são realizadas n medições em replicado, duplicado ou através de 

um único ensaio a uma determinada amostra em condições previamente estabelecidas. 

A precisão intermédia pode ser avaliada através de diferentes formas [27]:  

 Utilizando cartas de controlo de amplitudes, aplicadas caso se realizem 

análises em duplicado ou com mais réplicas para amostras ou padrões 

estáveis ao longo do tempo; 

 Calculando o desvio padrão da precisão intermédia a partir da expressão 

referenciada na norma ISO 5725-3, Equação 19, podendo também ser 

utilizadas outras expressões simplificadas; 

 Calculando o desvio padrão da precisão intermédia com base na variância 

entre grupos e dentro de grupos de uma análise ANOVA, Equação 20, 

sendo esta forma de cálculo uma adaptação da fórmula de cálculo da 

reprodutibilidade num estudo interlaboratorial . 

 

Equação 19 - Fórmula de cálculo do desvio padrão da precisão intermédia de acordo com a norma ISO 5725-3 [27]. 
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O estudo da precisão intermédia neste trabalho foi feito tendo em consideração a 

ANOVA realizada para os resultados referentes a cada substância. Calculou-se o desvio 

padrão a partir dos valores de variância dentro de grupos e de variância entre grupos, 

tal como se observa na Equação 20.  
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Equação 20 - Fórmula de cálculo do desvio padrão da precisão intermédia. 
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A reprodutibilidade refere-se à precisão obtida entre diferentes laboratórios. O 

objetivo da análise deste parâmetro é verificar se o método é capaz de produzir os 

mesmos resultados em diferentes laboratórios. Para este estudo são analisados lotes 

homogéneos de uma mesma amostra ou padrão em diferentes laboratórios, com 

diferentes operadores e condições ambientais diferentes, como temperatura e 

humidade. A importância de estudar este parâmetro é apenas relevante se o método 

que está a ser validado será utilizado por vários laboratórios [17, 26]. 

 

 

 Exatidão 

A exatidão corresponde à concordância entre os resultados obtidos pelo método 

e os respetivos valores verdadeiros ou adotados como verdadeiros. O estudo da 

exatidão de um método pode ser feito por recurso a diferentes técnicas [17, 26]. 

Este parâmetro pode ser avaliado através da análise de material de referência 

numa matriz semelhante à do analito a quantificar. Uma alternativa viável é comparar 

os resultados de dois ou mais métodos analíticos diferentes onde os resultados devem 

ser concordantes. Neste caso a incerteza dos resultados deve ser conhecida. Outra 

abordagem é analisar uma amostra de branco fortificada com uma quantidade 

conhecida do analito utilizando a mesma matriz. Não sendo possível preparar um branco 

com a mesma matriz que o analito a quantificar, devem realizar-se ensaios de 

fortificação. Estes garantem que a matriz permanece constante. Através dos ensaios de 

fortificação podem ser calculados os valores de recuperação comparando a resposta do 

branco ou da amostra não fortificada com as amostras fortificadas [17, 26]. 

No estudo da exatidão a recuperação pode ser calculada com base na Equação 

21. 
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Equação 21 - Fórmula de Cálculo da Recuperação. 

(%)Recuperação 100Amostra Fortificada Amostra

adicionada

C C

C


   

 

Os ensaios de fortificação são aqueles que são mais utilizados quando se 

pretende avaliar a exatidão na ausência de materiais de referência ou de outros métodos 

para comparar os resultados. Quando estes são utilizados deve garantir-se que o 

intervalo de concentrações escolhido para a fortificação abrange pelo menos três pontos 

de concentrações diferentes dentro da curva de calibração, que incluem também o valor 

de concentração esperado na amostra desconhecida. É recomendado assim realizar-

se três ensaios de fortificação com pelo menos três concentrações diferentes e pelo 

menos três repetições de cada análise. No estudo da exatidão é esperado que a 

recuperação de ensaios de fortificação seja a mais próxima de 100%, no entanto é 

aceite um intervalo de recuperação entre 80 e 120% [17, 26].  

 

 Robustez 

A robustez é a capacidade de um método analítico permanecer inalterado perante 

pequenas mudanças nos parâmetros operacionais. Isto significa que perante pequenas 

variações na composição da fase móvel, pH, concentração do tampão, temperatura, 

volume de injeção e comprimento de onda de monitorização, o método não sofre 

grandes alterações nos resultados obtidos. É importante que as variações introduzidas 

sejam realistas e realmente representem alterações que devido ao operador ou ao 

equipamento possam ocorrer. Nos ensaios de robustez, é possível por exemplo variar 

a percentagem de fase orgânica em 2%, o valor de pH em ± 0,1 e a temperatura da 

coluna em ± 5ºC. Perante os resultados obtidos nos testes de robustez deve especificar-

se no método que dentro de determinadas variações o método permanece válido, não 

ocorrendo alterações significativas nos resultados [17, 26]. 
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 Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho consistiu na implementação e validação de um 

método analítico para a determinação de princípios ativos em inseticidas por HPLC na 

empresa Colep Portugal S.A. Além da implementação e validação de um novo método, 

o trabalho tinha como objetivo dar formação acerca do método desenvolvido, e a escrita 

de métodos analíticos de acordo com procedimentos internos da empresa.  

Atendendo às circunstâncias extraordinárias vividas neste ano de 2020, não foi 

possível realizar a validação e respetiva formação em contexto empresarial. Em 

alternativa foi realizada a validação do método na FCUP. 
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3. Parte Experimental 

A componente experimental deste trabalho foi desenvolvida em dois locais 

distintos, devido à propagação nacional do vírus SARS-CoV-2 causador da doença 

Covid-19, que se iniciou durante o ano 2020. 

As atividades dos estagiários na Colep Portugal, S.A. decorreram com 

normalidade até à sua suspensão, a partir do dia treze de março do ano 2020. 

Considerando a evolução da pandemia e as medidas de segurança implementadas, não 

foi possível regressar às instalações da empresa para concluir o trabalho iniciado. Deste 

modo, para ser possível dar seguimento ao trabalho desenvolvido até então, o mesmo 

passou a ser realizado nas instalações da Faculdade de Ciências da Universidade do 

Porto (FCUP), durante os meses de julho e agosto, tendo sido fornecidos pela empresa 

os padrões e amostras necessárias. 

Assim sendo, neste capítulo estão identificados os equipamentos, reagentes, 

materiais e modo de preparação de soluções, para cada local onde foi desenvolvido o 

trabalho.  

No que se refere ao procedimento experimental, tendo em conta que existem 

semelhanças entre ambos os sistemas, é descrito de modo geral como operar os 

equipamentos de HPLC. Ao longo do trabalho foram ajustados vários parâmetros como 

temperatura, fluxo, comprimento de onda de monitorização, volume de injeção, eluentes 

e proporção de eluentes. Tendo em conta as inúmeras alterações efetuadas aos 

parâmetros, as mesmas não serão descritas neste capítulo. A evolução do processo de 

otimização do método está descrita no capítulo referente aos resultados e discussão. 

Ainda neste capítulo, estão descritos quais os softwares utilizados para efetuar o 

tratamento de dados, bem como fórmulas de cálculo utilizadas ao longo do trabalho. 
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 Reagentes 

Neste trabalho foram utilizados reagentes de grau HPLC para a preparação das 

soluções amostra e soluções padrão dos princípios ativos e padrões internos (PI) 

analisados.  

Parte dos reagentes correspondem a padrões dos piretróides em estudo, estes 

serão identificados como P-A e P-B, piretróide A e B, respetivamente. Os restantes 

padrões correspondem aos 3 padrões internos estudados. Todos os padrões possuíam 

certificado de análise e encontravam-se dentro do prazo de validade. A identificação dos 

reagentes e padrões, a sua marca e respetivo grau de pureza encontram-se descritos 

na Tabela 2.  

 

Tabela 2 - Reagentes utilizados na preparação de soluções e eluentes, na empresa, na FCUP e em ambas instalações. 

Utilização Reagente Marca Grau de Pureza (%) 

Empresa 

Acetonitrilo Chem-Lab 99,9 (grau HPLC) 

Água N/A Água purificada1 

Ácido Sulfúrico VWR  98 

Ácido Acético VWR 99 

Ácido Fosfórico Merck 85 

FCUP 

Acetonitrilo Fisher Chemical 99,9 (grau HPLC) 

Água N/A Ultra pura2 

Ácido Acético glacial Sigma-Aldrich 99 

Geral – 

Padrões 

P-A Pestanal (Sigma-Aldrich) 40,7 

P-B Pestanal (Sigma-Aldrich) 99,9 

Dibutilftalato TCI Europe N.V. 97,0 

Dipentilftalato TCI Europe N.V. 98,0 

Chlorpyrifos Supelco 99,9 

1 Purificação realizada por um sistema que inclui filtros de carvão ativado, osmose inversa, radiação UV e filtros de 0,2 a 
0,22μm. 
2 Purificação realizada por um sistema de purificação PURIST da Rephile. 
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 Materiais 

 Materiais utilizados na empresa 

Para a preparação das soluções foram utilizados frascos pequenos de vidro 

âmbar, gobelés de 25 e 50 mL, uma micropipeta de 100 μL, espátulas metálicas e 

pipetas de Pasteur descartáveis de 3 mL. Na preparação dos eluentes foram ainda 

utilizados balões volumétricos de 500 mL e 1 L (classe B) e pipetas volumétricas de 1 e 

5 mL (Classe B).  

Para preparar as soluções para serem injetadas no HPLC, foram utilizados vials 

âmbar de 1,5 mL sendo as soluções filtradas com o auxílio de uma seringa de 5 mL 

esterilizada e com um filtro de seringa de polipropileno com porosidade de 0,45 μm. 

 

 Materiais utilizados na FCUP 

Para a preparação de soluções foram utilizados frascos de vidro de 20 mL 

envolvidos em papel de alumínio. Adicionalmente foram utilizados diversos materiais de 

vidro de classe A, nomeadamente um balão volumétrico 100 mL e diversas pipetas 

volumétricas de classe A (3, 5, 15, 20, 30 e 50 mL). 

Além disto foi utilizada uma micropipeta de 1000 μL, uma de 5000 μL e espátulas 

metálicas. Na preparação de eluentes foi utilizada ainda uma proveta graduada de 1 L. 

Para preparar as soluções para serem injetadas no HPLC, foram utilizados vials 

âmbar de 1,5 mL sendo as soluções filtradas com o auxílio de uma seringa de 2,5 mL 

esterilizada e com um filtro de seringa de nylon com porosidade de 0,22 μm. 

 

  



 FCUP 

Implementação e Validação de Metodologias Analíticas 
39 

 

 Equipamentos 

 Equipamentos da empresa 

O HPLC utilizado na empresa foi o Hitachi Chromaster da VWR, composto por 

vários módulos, Tabela 3, com forno de coluna, injeção automática e um detetor DAD, 

tal como se pode observar na Figura 10. A coluna utilizada para a implementação e a 

otimização do método foi uma coluna de fase reversa (RP) C18 da Supelco, com as 

características descritas na Tabela 4. Este HPLC encontra-se numa sala de 

equipamentos com condições de temperatura (T) e humidade (h) controladas 

(21°C<T<24°C; h<60%). Para aquisição dos dados foi utilizado o software Chromaster 

System Manager (versão 2.0) da Hitachi High-Tech Science Corporation. 

 

Tabela 3 - Características dos módulos do HPLC Hitachi Chromaster da VWR, utilizado na empresa (Legenda: pmáx – 
Pressão máxima; Vinj – Volume de injeção; U.A. – Unidades de Absorvância. 

Módulo Modelo Características 

Bomba CM 5160 
Fluxo: 0,001-2,500 mL/min (pmáx = 600 bar) 

Fluxo: 2,501-5,000 mL/min (pmáx = 300 bar) 

Amostrador 

Automático 
CM 5260 

Vinj: 0,1 - 50 μL (Injeção com loop) 

Sistema com controlo da temperatura (1 - 45ºC) 

Forno da Coluna CM 5310 1 a 85ºC ±1 ºC  

Detetor DAD CM 5430 
190 - 900 ± 1 nm 

Ruído ≤ ±0,5 × 10−5 U.A. (a 250 nm) 

 

Tabela 4 - Características da coluna RP-C18 da Supelco, utilizada na empresa (Legenda: C – Comprimento; D.I. – 
Diâmetro interno; T. – Tamanho; Tmáx – Temperatura máxima; pmáx – Pressão máxima). 

C x D.I. (mm) T. de partícula (μm) T. do poro (Å) Tmáx (°C) pmáx (bar) 

125 x 4 5 100 60 250 

 

Para a preparação das soluções foi utilizada uma balança analítica Mettler Toledo 

AG204 para realizar as pesagens. 
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Figura 10 - HPLC Hitachi Chromaster da VWR, utilizado na empresa. 

 

 

 Equipamentos da FCUP 

O HPLC utilizado na FCUP foi o Hitachi LaChrom Elite da VWR, composto por 

vários módulos, Tabela 5, sem forno de coluna, com injeção automática e um detetor 

DAD, Figura 11. Inicialmente foi testada uma coluna RP-C18: Inertsil ODS-3 de 

dimensões 150x4,6 mm e tamanho de partícula 3 μm. A coluna utilizada para a 

otimização e validação do método foi uma coluna Ascentis Express C18 da Supelco, 

também utilizada em sistemas de UPLC, com as características descritas na Tabela 6. 

Para aquisição dos dados foi utilizado o software EZChrom Elite (Versão 3.3.2 SP2) da 

Agilent Technologies. 
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Tabela 5 - Características dos módulos do HPLC Hitachi LaChrom Elite da VWR, utilizado na FCUP (Legenda: pmáx – 
Pressão máxima; Vinj – Volume de injeção; U.A. – Unidades Arbitrárias. 

Módulo Modelo Características 

Bomba L 2130 
Fluxo: 0,001-5,000 mL/min (pmáx = 392 bar) 

Fluxo: 5,001-9,999 mL/min (pmáx = 196 bar) 

Amostrador 

Automático 
L 2200 

Vinj: 0,1 - 50 μL (Injeção com loop) 

Sistema de arrefecimento 

Detetor DAD L 2455 
190 - 900 nm ± 1 nm 

Ruído ≤ ± 0,25 x 10-5 U.A. (a 250 nm) 

 

 

Figura 11 - HPLC Hitachi LaChrom Elite da VWR, utilizado na FCUP. 

 

Tabela 6 - Características da coluna Ascentis Express C18 da Supelco, utilizada na FCUP (Legenda: C – 
Comprimento; D.I. – Diâmetro interno; T. – Tamanho; Tmáx – Temperatura máxima; pmáx – Pressão máxima). 

C x D.I. (mm) T. de partícula (μm) T. do poro (Å) Tmáx (°C) pmáx (bar) 

50 x 2,1 2,7 90 60 600 

 

Para a preparação das soluções foi utilizada uma balança analítica Mettler AE200 

com um erro de ±0,1 mg, para realizar as pesagens. 
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 Preparação de soluções 

As soluções preparadas tanto na empresa como na FCUP, eram conservadas 

num frigorífico e protegidas da ação direta da luz para evitar a degradação dos 

piretróides.  

 

 Preparação de soluções na empresa 

As soluções utilizadas na empresa foram preparadas por pesagem. Para 

determinar a concentração de cada solução, foi calculado o volume total a partir das 

densidades de cada reagente, padrão e/ou amostra utilizados em cada solução. O 

solvente utilizado em todas as soluções preparadas foi o acetonitrilo (AcN). Este 

solvente foi escolhido por corresponder à fase orgânica mais adequada para a 

separação cromatográfica (esta seleção será justificada no ponto 4.1) e por dissolver 

completamente todos os padrões em análise. 

A amostra em estudo tem na sua composição P-A e P-B, a uma concentração 

teórica de 944,0 mg/L e 236,0 mg/L, respetivamente. Para os ensaios preliminares foi 

preparada uma diluição da amostra pesando 9,8460 g da amostra e 13,1990 g de AcN. 

Esta solução amostra diluída tem uma concentração estimada de 407,5 mg/L para P-A 

e de 101,9 mg/L para P-B. 

Para a segunda fase dos ensaios utilizou-se a solução amostra diluída e 

prepararam-se soluções de cada potencial padrão interno. A solução de Chlorpyrifos foi 

preparada a uma concentração de 199,7 mg/L pesando 0,0020 g do padrão e 7,8120 g 

de AcN. Prepararam-se soluções de dibutilftalato (DBF) e dipentilftalado (DPF) 

concentradas para posterior diluição. Preparou-se uma solução concentrada de DBF a 

1081,1 mg/L pesando 0,0107 g de DBF e 7,8158 g de AcN. Da mesma forma, preparou-

se uma solução concentrada de DPF pesando 0,0111 g de DPF e 7,8660 g de AcN. 

Como solução diluída de DBF preparou-se uma solução com uma concentração de 

300,9 mg/L a partir da pesagem de 0,8135 g da solução concentrada respetiva e 1,9900 

g de AcN. A solução diluída de DPF foi preparada a uma concentração de 313,0 mg/L 

pesando 0,8133 g da solução concentrada deste padrão e 1,9934 g de AcN. 

No desenho experimental fatorial foi utilizada uma solução da amostra diluída com 

padrão interno. Preparou-se uma solução stock de padrão interno pesando 0,0055 g do 

mesmo e 4,0253 g de AcN, o que representa uma concentração de 1056,5 mg/L. A 

solução amostra foi preparada pesando 3,2540 g de amostra, 3,9140 g de AcN e 0,7867 

g da solução stock de padrão interno. A solução preparada tinha uma concentração 
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teórica de 398,9 mg/L para P-A, de 99,7 mg/L para P-B e de 106,0 mg/L para o padrão 

interno.  

Os eluentes de base aquosa (ácidos a baixas concentrações) utilizados no 

desenho experimental foram preparados utilizando água purificada. No total foram 

preparadas três soluções de base aquosa: ácido fosfórico a 0,01 mol/L, ácido sulfúrico 

a 1% e ácido acético a 0,2%. Preparou-se a solução de ácido fosfórico pesando 1,1516 

g de ácido fosfórico num gobelé com um pouco de água, transferiu-se para um balão 

volumétrico de 1 L e perfez-se o volume com água. A preparação da solução de ácido 

sulfúrico foi feita através da adição de 5,1 mL de ácido à água num balão volumétrico 

de 500 mL e perfazendo o restante volume com água. Preparou-se a solução de ácido 

acético através da adição de um volume de 1 mL de ácido acético a um balão 

volumétrico de 500 mL contendo água e perfez-se o volume com água. 

 

 

 Preparação de soluções na FCUP 

As soluções stock foram preparadas medindo a massa dos padrões numa balança 

analítica e adicionando um volume previamente calculado de acetonitrilo (AcN) com uma 

pipeta volumétrica. Foram preparadas duas soluções stock, uma mista com os padrões 

de P-A e P-B em proporções semelhantes à da amostra (também designada por 

Solução stock dos piretróides: SS-P) e uma solução padrão stock do padrão interno 

(SS-PI). Na Tabela 7 estão apresentadas as quantidades de padrões e solvente para 

cada solução stock. 

 

Tabela 7 - Preparação das soluções stock SS-P e SS-PI (Legenda: m – massa; VAcN – Volume de acetonitrilo; C – 
Concentração). 

Solução Padrão m (g) VAcN (mL) C (mg/L) 

SS-P 
P-A 0,0598 

20 
1211,5 

P-B 0,0072 358,4 

SS-PI PI 0,0305 15 2031,3 

 

Cada solução padrão (SP) utilizada na calibração foi feita a partir das soluções 

stock, utilizando tanto a SS-P como a SS-PI e perfazendo o volume final com AcN. A 

preparação destas soluções encontra-se descrita na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Preparação das soluções padrão utilizadas na calibração (Legenda: VSS-P – Volume de SS-P; VSS-PI – Volume 

de SS-PI; VAcN – Volume de Acetonitrilo; VTotal – Volume total). 

Solução VSS-P (mL) VSS-PI (mL) VAcN (mL) VTotal (mL) 

SP-1 0,5 0,6 4,9 6,0 

SP-2 1,0 0,6 4,4 6,0 

SP-3 1,5 0,6 3,9 6,0 

SP-3B 1,5 0,5 3 5,0 

SP-4 2,0 0,6 3,4 6,0 

SP-5 2,5 0,6 2,9 6,0 

SP-6 3,0 0,6 2,4 6,0 

 

Para a fase de otimização do método fez-se uma diluição da amostra numa 

proporção de 1 para 2 utilizando uma pipeta volumétrica de 50 mL, perfazendo o volume 

com AcN num balão volumétrico de 100 mL. Para o estudo da precisão intermédia 

utilizou-se uma solução da amostra diluída com padrão interno. Na Tabela 9,   

observam-se as concentrações teóricas de P-A e P-B para a amostra (Am), amostra 

diluída (AmD) e amostra diluída com padrão interno (Am+PI) bem como os volumes 

utilizados na preparação de AmD e Am+PI.  

  

Tabela 9 - Preparação das soluções amostra para a otimização do método e estudo da precisão intermédia (Legenda: 
VSM – Volume da Solução Mãe; VSS-PI – Volume de SS-PI; VAcN – Volume de Acetonitrilo). 

Soluções 
Solução 

mãe (SM) 
VSM (mL) VSS-PI (mL) VAcN (mL) [P-A] (mg/L) [P-B] (mg/L) 

Am - - - - 943,99 236,00 

AmD Am 50 - 50 472,00 118,00 

Am+PI AmD 5,4 0,6 - 424,80 106,20 

 

De modo a estudar a precisão do método, foi preparada uma nova solução de 

amostra diluída com padrão interno (Am+PI 2) a partir de 33 mL da solução AmD com 

4,5 mL da solução SS-PI. A solução Am+PI 2, tinha como concentração teórica             

415 mg/L para P-A e 104 mg/L para P-B. A partir desta solução preparou-se uma 

solução Am+PI 3 e cinco soluções amostra fortificadas (AF# onde # corresponde ao 

número da solução). Os volumes utilizados na preparação destas soluções, bem como 

a concentração das mesmas encontram-se na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Preparação das soluções para os ensaios de fortificação (Legenda: VAm+PI 2 – Volume da Solução Am+PI 2; 
VSS-P – Volume de SS-P; VAcN – Volume de Acetonitrilo). 

Solução VAm+PI 2 (mL) VSS-P (mL) VAcN (mL) [P-A] (mg/L) [P-B] (mg/L) 

Am+PI 3 5,0 0 1 346,1 86,5 

AF1 5,0 0,2 0,8 386,5 98,5 

AF2 5,0 0,4 0,6 426,9 110,4 

AF3 5,0 0,6 0,4 467,3 122,4 

AF4 5,0 0,8 0,2 507,7 134,3 

AF5 5,0 1 0 548,0 146,3 

 

 

 

 Procedimento Experimental de HPLC 

Este trabalho consistiu na implementação e validação de um método para a 

determinação de dois piretróides numa amostra específica. Assim sendo, e tendo em 

conta que o trabalho foi desenvolvido em dois locais, encontra-se descrito o 

procedimento geral realizado para cada análise ou conjunto de análises. 

Antes de iniciar qualquer análise o equipamento de HPLC era ligado e eram 

purgados os eluentes a utilizar durante alguns minutos. Em seguida, verificava-se o 

estado da lâmpada do DAD de interesse, neste caso a de deutério, garantindo que a 

mesma se encontrava ligada. No caso de o sistema possuir forno de coluna, definia-se 

qual a temperatura pretendida para que fosse ajustada a temperatura do forno. 

Posteriormente, realizavam-se as lavagens da seringa e do êmbolo, bem como 

substituição dos solventes de lavagem da seringa. Por fim, eram lentamente ajustados 

o fluxo e a proporção entre eluentes, até às condições pretendidas.  

Enquanto decorria a estabilização do sistema, eram preparadas as soluções a 

analisar. Cada solução a analisar foi filtrada sendo descartado o primeiro 1 mL da 

filtração.  
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 Tratamento de dados 

 Desenho Experimental Fatorial 

Neste trabalho, após os primeiros ensaios, foi utilizado um desenho experimental 

fatorial com o intuito de melhorar a qualidade dos resultados obtidos até esse momento. 

Quando se realiza um desenho experimental, após serem definidos quais os fatores a 

serem estudados é necessário selecionar as respostas que vão permitir compreender a 

influência dos fatores nas mesmas. Neste caso, foram estudadas quatro respostas: a 

assimetria, a resolução, o número de pratos teóricos e a pureza.  

Atendendo às predefinições do software Chromaster System Manager, cada pico 

era integrado automaticamente. Os resultados que eram calculados por predefinição 

incluíam a área, área em percentagem, tempo de retenção e pureza, sendo que apenas 

esta última representava uma resposta de interesse para o desenho experimental. 

Estudou-se a possibilidade de obter outras respostas através do software 

OriginPro 2020b (versão 9.7.5.184) da OriginLab Corporation. Através deste programa 

e utilizando a ferramenta Peak Analyzer, era possível calcular diversos parâmetros para 

cada pico que permitiam calcular respostas com interesse para o desenho experimental. 

Através desta ferramenta é possível realizar o ajuste da linha de base, identificar 

automaticamente picos, ajustar o início e fim de cada pico, para posterior cálculo dos 

parâmetros de interesse.  

Os parâmetros calculados por esta ferramenta são diversos estando alguns 

apresentados na Figura 12, onde se observa a caixa de diálogo onde se selecionam os 

parâmetros. A partir de determinados parâmetros foi possível calcular três respostas de 

interesse: a assimetria, a resolução e o número de pratos teóricos. 
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Figura 12 - Caixa de diálogo da ferramenta Peak Analyzer no software OriginPro, onde estão apresentados alguns dos 
parâmetros possíveis de serem calculados. 

 

Tendo como objetivo o cálculo da assimetria, verificou-se que a ferramenta Peak 

Analyzer apenas permitia determinar a largura do lado esquerdo e direito do pico na sua 

base e a meia altura. Idealmente, a assimetria seria calculada com base nos resultados 

obtidos a 10% da altura do pico (cálculo da assimetria) ou a 5 % da altura do pico 

(cálculo do fator de cauda). Tendo em conta as variações da linha de base, o cálculo da 

assimetria foi feito tendo em consideração a largura a meia altura de cada pico. O cálculo 

da assimetria foi assim feito de acordo com a Equação 22. 

Equação 22 - Fórmula de cálculo da assimetria adaptada, utilizada no desenho experimental. 



1/2

2

L
A

f
 

1/2

Onde:

- Assimetria

- Largura a meia altura

Distância entre a frente do pico a 50% da altura e o tempo de retenção(min)

A

L

f 

 

 

Procedeu-se ao cálculo de outra resposta com elevada importância, a resolução. 

Para estimar a resolução foi necessário: 

1. Estimar a largura na base de cada pico (L), ( final inicialL x x  ); 

2. Calcular a resolução com base na fórmula descrita na Equação 23. 
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Equação 23 - Fórmula de cálculo da resolução, método da farmacopeia americana (USP) [27, 28] . 

2 1

2 1

2( )r r
s

t t
R

L L





  

Onde:

- Resolução Pico 1 - Pico anterior ao pico de interesse

- Tempo de retenção (min) Pico 2 - Pico de interesse

- Largura da base do pico

s

r

R

t

L

  

 

Por fim, foi ainda possível calcular uma quarta resposta, o número de pratos 

teóricos com base no tempo de retenção e na largura a meia altura, tal como se observa 

na Equação 24. 

Equação 24 - Fórmula de cálculo do número de pratos teóricos numa coluna [17]. 

2

2
1/2

5,55 rtN
L


  

1/2

Onde:

- Nºde pratos teóricos

-Tempo de retenção (min)

-Largura a meia altura

r

N

t

L

  

Após o cálculo e compilação destas respostas, para cada um dos oito picos, para 

cada ensaio de desenho experimental (32 ensaios), os resultados obtidos foram 

interpretados utilizando o software Statistica (Versão 13.5.0.17) da TIBCO Software Inc.. 

No Statistica, foram introduzidos os fatores e as respostas para cada ensaio do 

desenho fatorial. Utilizando a ferramenta DOE (Design of Experiments), selecionou-se 

a análise do desenho utilizado, o desenho fatorial incompleto com quatro fatores e dois 

níveis, 24-1 (Resolução IV).  

Numa análise deste tipo podem ser considerados dois modelos: um modelo A, 

que considera as interações entre fatores inexistentes; e um modelo B, que assume que 

existem interações entre fatores. No modelo A, os efeitos calculados correspondem aos 

fatores. Por outro lado, no modelo B, são considerados como efeitos os fatores e as 

interações entre dois fatores. Por se tratar de um desenho fatorial de resolução IV, 

quando se considera o modelo B, as interações entre dois fatores podem ser 

confundidas entre si, ou seja, um efeito 1x2 pode corresponder a um efeito 3x4, não 

podendo ter-se a certeza sobre qual a influência de cada combinação de fatores.  

Além de ser possível explicar os resultados através de dois modelos distintos, 

foram definidas as condições para estimar os efeitos de cada fator. Considerou-se um 
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valor de p=0,01 para avaliar se os efeitos eram ou não significativos. Para cada resposta 

e para cada modelo, foi calculado o valor do quadrado do coeficiente de correlação (R2) 

com um grau de confiança de 99%. No caso do modelo A, foi ainda tido em conta o valor 

de R2 ajustado também calculado através do software. 

 

 

 Validação do Método 

Para a validação do método foram considerados diferentes parâmetros no estudo 

da adequabilidade do sistema, sendo estes automaticamente calculados pelo software 

EZChrom Elite. Os parâmetros estudados e as respetivas fórmulas de cálculo foram: 

 A resolução (Rs), Equação 23; 

 O fator de capacidade (k’), Equação 6; 

 A assimetria (As), Equação 7; 

 O fator de cauda (T), Equação 8; 

 O número de pratos teóricos (N), Equação 2. 

No que se refere ao estudo da adequabilidade do sistema e durante a validação 

do método foram ainda calculados outros parâmetros de interesse como o desvio 

padrão relativo (DPR) de acordo com a Equação 9. 

No estudo da linearidade e gama de trabalho foram realizados diversos cálculos 

e testes. Para avaliar a existência de homogeneidade de variância, calculou-se o valor 

de Fexp de acordo com a Equação 11. O teste de Mandel foi realizado calculando o valor 

de teste com base na Equação 12 e com o valor de Fcrít para α=0,01. Calculou-se os 

valores das áreas normalizadas conforme a Equação 13 e realizou-se o teste de Rikilt 

tendo em conta a Equação 14. A sensibilidade do método foi calculada de acordo com 

a Equação 15. Além disto, os limites de deteção e quantificação foram calculados de 

acordo com a Equação 16 e a Equação 17, respetivamente. 

No estudo da precisão, foi calculado o coeficiente de variação da repetibilidade e 

da precisão intermédia, do mesmo modo que é calculado o desvio padrão relativo, 

Equação 9. O limite de repetibilidade foi calculado conforme descrito na Equação 18, 

com um grau de confiança de 99%. O desvio padrão da precisão intermédia foi calculado 

conforme descrito em Equação 20. A exatidão foi estudada através de ensaios de 

fortificação tendo os valores de recuperação sido calculados de acordo com a Equação 

21.  
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4. Resultados e Discussão 

 Implementação e Otimização do Método 

Atendendo ao objetivo de identificar e quantificar dois princípios ativos em 

inseticidas, designados no relatório por P-A e P-B (Piretróide A e Piretróide B), 

observou-se que na literatura não existia nenhum método que incluísse a identificação 

e quantificação simultânea destes dois princípios ativos. Assim sendo, foi efetuada uma 

revisão dos métodos existentes na literatura para cada um dos princípios ativos 

presentes na amostra a ser analisada [15, 31-47].  

Na maioria dos métodos descritos na literatura, tanto para P-A como P-B, eram 

utilizadas colunas de fase reversa C18, com um tamanho de partícula de 5 μm e 

dimensões variáveis [15, 31, 33-38, 40-42, 44, 45]. Na literatura são referidas diferentes 

fases móveis para a análise de P-A e P-B com proporções de eluentes variáveis e tanto 

em modo isocrático como modo gradiente. No caso específico de P-A, na maioria dos 

métodos a eluição é feita em modo gradiente. A generalidade das fases móveis 

descritas, para ambos os piretróides são constituídas por uma fase orgânica, metanol 

ou acetonitrilo, e uma fase aquosa, usualmente água ou soluções de ácidos a baixas 

concentrações [15, 33-46, 48]. O volume de injeção utilizado nos métodos da literatura 

varia entre 3 e 400 μL, predominando volumes iguais ou inferiores a 20 μL. Além disto, 

a temperatura do forno da coluna enquadrava-se no intervalo de 30 a 45 ºC, sendo 

também frequente utilizar-se a temperatura ambiente [32, 35, 36, 38, 39, 46, 47]. 

O fluxo utilizado nos diferentes métodos da literatura era variável, com valores 

entre 0,2 e 2,5 mL para colunas do tipo RP-C18, o que era expectável sendo este 

parâmetro dependente das dimensões da coluna utilizada. Adicionalmente, verificou-se 

que a utilização de padrão interno não era comum nos métodos de identificação e 

quantificação de P-A ou P-B. A deteção de P-A e de P-B pode ser realizada por recurso 

a diferentes detetores como de espectrometria de massa, de fluorescência, de UV ou 

DAD, sendo os últimos dois os mais utilizados. Dentro da deteção por UV ou DAD o 

comprimento de onda de monitorização (λ) estava compreendido entre 225 e 254 nm 

para P-A, e 206 e 236 nm para P-B [15, 32-38, 40, 42, 44-47]. No certificado de análise 

de P-A o λ utilizado é de 225 nm e de P-B é de 210 nm. Desta forma, previu-se que o λ 

do método a ser desenvolvido e validado seria ótimo entre 225 e 236 nm. 
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Para o método em desenvolvimento, apesar do metanol se tratar de um solvente 

mais económico, o seu cut-off (210 nm) não é compatível com o espetro de absorção 

de P-B, ou seja, a utilização deste solvente gera interferências na identificação e 

quantificação deste mesmo piretróide. Assim sendo como fase orgânica selecionou-se 

o acetonitrilo com um cut-off mais baixo, na ordem dos 190 nm. 

De modo a poder testar os métodos descritos na literatura, foi necessário     

adaptá-los ao equipamento e coluna existentes. O ajuste teórico dos métodos da 

literatura foi realizado tendo em conta as diferentes características dos métodos e das 

colunas nomeadamente as dimensões e tamanho de partícula com o auxílio de uma 

ferramenta online de conversão de métodos da Sigma-Aldrich [49]. Selecionaram-se 

para este acerto, os métodos em que se utilizava uma coluna RP-C18, que 

simultaneamente utilizavam como fase móvel acetonitrilo e água ou ácidos com baixas 

concentrações [15, 34, 35, 37, 38, 40, 42-45]. 

Tendo em consideração a coluna e equipamento disponíveis, previu-se qual o 

fluxo mais adequado com base nesta seleção de métodos, em particular os métodos 

em que se utiliza o modo isocrático, sendo o fluxo mais apropriado entre 0,6 e 1 mL/min. 

Para os ensaios preliminares, fixaram-se parâmetros como fluxo, temperatura, 

comprimento de onda de monitorização e volume de injeção tal como se pode observar 

na Tabela 11. O fluxo escolhido foi o máximo do intervalo previamente referido para que 

os ensaios não fossem demorados. Os valores dos restantes parâmetros foram fixados 

com base na frequência com que surgiam na literatura, indicando boas condições 

iniciais para a otimização do método a ser desenvolvido. 

Tabela 11 - Condições experimentais iniciais do método. 

Parâmetros Fluxo (ml/min) 
Volume de 

Injeção (μL) 
Temperatura 

(ºC) 
Comprimento 

de onda (λ) (nm) 

Valor 1 10 30 230 

 

Para a composição da fase móvel selecionou-se acetonitrilo e água para que, em 

modo isocrático e com diferentes proporções, fosse possível estudar a influência da 

composição da fase móvel na separação. Realizaram-se diferentes ensaios com % de 

acetonitrilo a variar entre 60 e 90%. Na Figura 13, é possível salientar as diferenças nas 

separações obtidas utilizando como % de acetonitrilo os extremos do intervalo proposto. 

Através destes cromatogramas é possível verificar que a composição do eluente em 

particular das proporções de acetonitrilo e água são muito importantes para uma boa 

separação, tal como seria expectável. 
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Figura 13 - Cromatogramas dos ensaios iniciais com os parâmetros fixados referidos na tabela 11 e com proporções de 
eluentes variáveis (A – Acetonitrilo:Água (9:1); B – Acetonitrilo:Água (6:4)) Na figura 1-B estão indicados os picos de 

interesse com setas (Seta preta - 6 Substâncias da família de P-A; Seta vermelha - P-B). 

 

Após os ensaios preliminares, verificou-se que uma separação mínima dos sete 

picos de interesse, destacados na figura 1-B, apenas ocorria em modo isocrático, com 

uma proporção de acetonitrilo inferior a 70% na composição do eluente. Tendo em conta 

esta condição, e de modo a obter uma primeira perceção de qual a influência dos 

diferentes parâmetros nos picos, realizaram-se ensaios adicionais ad hoc, variando os 

parâmetros já descritos. Na Tabela 12, é possível observar os parâmetros que foram 

variados e os respetivos intervalos ou valores de variação. 
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Tabela 12 - Parâmetros variáveis na otimização do método com as respetivas gamas de variação. 

Parâmetros Intervalo de Variação 

Fluxo (mL/min) 0,7 - 1,0 

Volume de Injeção (μL) 1 - 20 

Temperatura (ºC) 30 - 40 

Comprimento de onda de monitorização (λ) (nm) 225 e 230 

Fase Móvel – (%) acetonitrilo 50 - 70 

 

Após estes ensaios verificou-se que um fluxo ótimo se enquadraria entre                  

0,8 e 1 mL/min de modo a que a análise não fosse muito longa. Verificou-se que um 

volume de injeção baixo contribuía para uma melhor simetria dos picos e que a 

influência da temperatura não era percetível. Observou-se ainda que a utilização de 

diferentes comprimentos de onda de monitorização, 225 ou 230 nm, não originava 

diferenças significativas entre cromatogramas. 

 

Numa segunda fase, foram estudados três padrões internos de modo a verificar 

qual seria o padrão interno mais adequado para a amostra em causa. Com base na 

literatura [32, 34],  foram selecionados três padrões internos: o dibutilftalato, o 

dipentilftlato e o chlorpyrifos (inseticida), Figura 14. Utilizou-se as condições 

experimentais descritas na Tabela 13 para a realização de quatro ensaios, um ensaio 

da amostra e um ensaio para cada padrão interno. Para estes ensaios utilizou-se a fase 

móvel em modo isocrático e como eluente acetonitrilo e água numa proporção de 7:3. 

 

Tabela 13 - Condições experimentais utilizadas nos ensaios para a comparação dos padrões internos. 

Parâmetros Fluxo (ml/min) 
Volume de 

Injeção (μL) 
Temperatura 

(ºC) 
Comprimento 

de onda (λ) (nm) 

Valor 1 10 35 230 

 

A      B         C 

Figura 14 - Estrutura química dos padrões internos estudados (A - Dibutilftalato, B - Dipentilftalato, C – Chlorpyrifos). 
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Identificou-se aleatoriamente os padrões internos como PI-1, PI-2 e PI-3. Por 

questões de confidencialidade a associação entre a sigla PI-# e o nome do padrão 

interno não é feita. Como se verifica na Figura 15, apenas um dos padrões internos, o 

PI-1, não se sobrepõe aos picos de P-A e/ou de P-B, sendo esse o padrão interno 

escolhido para ser utilizado no método e designado simplesmente por PI.  

 

 

Figura 15 - Cromatogramas da solução amostra diluída e de cada Padrão Interno (PI) estudado para o método. 

 

Durante os ensaios preliminares, verificou-se que as condições testadas não 

resultaram numa separação total dos picos de interesse. Adicionalmente, após 

observar-se uma assimetria frequente, verificou-se a presença de “ombros” nos 

diferentes picos de P-A, P-B e nos padrões internos testados.  

No caso específico dos picos de P-A há uma má separação dos 6 picos. Verifica-

se que a presença de “ombros” é devida à sobreposição de picos e eventual presença 

de isómeros, cuja separação cromatográfica é mais difícil. Tanto P-A como P-B, são 

ésteres com uma massa molecular entre 310 e 510 g/mol, o que remete para uma 

elevada possibilidade de isomerização. Em adição, estes piretróides podem sofrer 

degradação por ação do calor e/ou exposição à luz, além do contacto com o ar poder 

resultar em oxidações indesejadas.  

No caso dos padrões internos, não era esperado que surgissem estes “ombros”, 

muito menos em soluções preparadas no próprio dia da análise e a partir de padrões de 

pureza elevada. 
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 Assim sendo, tendo em conta que o desempenho não era o pretendido, foi 

decidido explorar a otimização do método a ser validado utilizando como ferramenta o 

desenho experimental fatorial, na expectativa de encontrar os fatores mais influentes 

bem como encontrar a melhor combinação possível entre esses fatores. 

 

 

 Desenho experimental fatorial 

Com o objetivo de melhorar a qualidade dos resultados obtidos até este ponto, 

decidiu-se estudar a influência de fatores como a temperatura, o volume de injeção, o 

fluxo, a proporção de solvente orgânico (% Acetonitrilo) e alteração da composição da 

fase aquosa. Para este desenho experimental excluiu-se como fator o comprimento de 

onda de monitorização por já se ter verificado que este seria ótimo entre 225 e 230 nm. 

Assim sendo, fixou-se o comprimento de onda nos 225 nm por se tratar do valor que é 

utilizado no certificado de análise das substâncias com pior separação, as substâncias 

da família de P-A.  

Notou-se através dos ensaios preliminares, que um fator de aparente elevada 

influência nos resultados, em particular na resolução, era a fase móvel, tendo sido 

variada a proporção de acetonitrilo e água. Tendo em conta que até ao momento apenas 

tinha sido estudada uma composição da fase móvel constituída por acetonitrilo e água 

em proporções variáveis, decidiu-se estudar três novas composições da fase móvel. A 

seleção destas composições teve por base os certificados de análise dos piretróides, os 

métodos descritos na literatura [15, 39-42, 48] e os reagentes disponíveis. As três novas 

composições da fase móvel mantiveram o acetonitrilo como fase orgânica. A alteração 

introduzida no eluente foi na fase aquosa, com a substituição da água por ácidos a 

baixas concentrações. Os ácidos escolhidos para este estudo foram o ácido acético a 

0,2%, o ácido fosfórico a 0,01 mol/L e o ácido sulfúrico a 1%, sendo as suas 

concentrações iguais às descritas na literatura e nos certificados de análise. Obteve-se 

assim quatro combinações de eluentes tal como exposto na Tabela 14. 

Tabela 14 – Composição dos eluentes utilizados no desenho experimental. 

Composição de Eluentes Fase Orgânica Fase Aquosa 

1 

Acetonitrilo 

Água 

2 Ácido acético 0,2% 

3 Ácido Fosfórico 0,01 mol/L 

4 Ácido Sulfúrico 1% 
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Tendo em conta os fatores selecionados acima referidos, foi necessário escolher 

qual o tipo de desenho experimental mais adequado. O objetivo foi utilizar um número 

reduzido de experiências, por exemplo através de um desenho fatorial incompleto, para 

averiguar qual o método mais eficaz na separação dos piretróides. Neste caso, 

considerar a composição da fase móvel como um fator implicaria que o desenho 

experimental fosse constituído por cinco fatores, um deles com quatro níveis para serem 

estudadas as quatro fases móveis distintas. Por este motivo, e dada a complexidade de 

incluir os cinco fatores, com um número de experiências suficiente, que permitisse 

explicar com um grau de confiança de 99% a influência de cada fator, selecionou-se os 

restantes quatro fatores para definir o tipo de desenho experimental. De modo a ser 

estudada a composição da fase móvel decidiu-se realizar quatro desenhos 

experimentais, um para cada composição da fase móvel. 

O tipo de desenho experimental escolhido para ser realizado foi o desenho fatorial 

incompleto com quatro fatores e dois níveis, 24-1 (Resolução IV), sendo estes: Variação 

da proporção de solvente orgânico (% de acetonitrilo), temperatura, volume de injeção 

e fluxo. Os níveis de cada fator foram definidos tendo por base a literatura e os ensaios 

preliminares realizados. Fixou-se a percentagem de acetonitrilo a 60% e 70%, tendo em 

conta as resoluções obtidas e tendo em conta que em modo isocrático uma 

percentagem de 60% resultava em análises demoradas. Definiu-se como níveis de 

temperatura 30 e 40ºC, tendo em conta as temperaturas referidas na literatura [35, 38, 

46]. Tendo o equipamento capacidade para injetar pequenos volumes (0,1 a 50 μL) e 

tendo-se verificado melhores resultados com a injeção de volumes mais baixos, definiu-

se como níveis para este fator 1 e 5 μL. No que se refere ao fluxo, valores fora do 

intervalo 0,8 – 1 mL/min não representavam uma melhoria nos resultados. Utilizando 

um fluxo de 0,8 mL/min, a resolução era melhor, mas a análise extensa e para um fluxo 

de 1,0 mL/min, a resolução entre picos era a mínima aceitável. 

Foram definidas oito experiências tal como se prevê num desenho fatorial 

incompleto com quatro fatores e dois níveis, Tabela 15. Completaram-se assim 32 

experiências, 8 para cada fase móvel, que permitiram avaliar quais os melhores 

métodos e quais as influências de cada fator nos resultados para cada composição do 

eluente. 
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Tabela 15 – Experiências do desenho fatorial incompleto com quatro fatores e dois níveis, 24-1 (Resolução IV). 

Experiência Fluxo (mL/min) 
Volume de 

Injeção (µL) 
Acetonitrilo (%) 

Temperatura 

(ºC) 

1 0,8 5 70 30 

2 1 1 70 30 

3 1 5 70 40 

4 0,8 1 70 40 

5 0,8 5 60 40 

6 1 1 60 40 

7 1 5 60 30 

8 0,8 1 60 30 

 

Neste desenho experimental considerou-se diferentes respostas: a assimetria (a 

meia altura), a resolução, o número de pratos teóricos e a pureza para todos os picos 

de interesse (P-A (cada uma das substâncias), P-B e PI). Os valores das respostas para 

cada fase móvel estão apresentados no anexo A. Além disto, estão apresentados no 

anexo B os resultados ordenados de cada resposta com identificação da experiência e 

eluente correspondente. 

Num desenho fatorial incompleto de resolução IV é possível avaliar quais os 

efeitos principais e efeitos resultantes das interações entre dois fatores. Neste tipo de 

desenho, os efeitos principais não se confundem entre si nem com interações entre dois 

fatores. Por outro lado, as interações entre dois fatores podem ser confundidas entre si. 

Isto significa que para uma determinada resposta, um efeito atribuído à interação do 

fator 1 com o fator 2 (1x2), pode não ser devido a esta interação, podendo este efeito 

ser confundido com a interação entre os fatores 3 e 4 (3x4). 

Através destes quatro desenhos fatoriais incompletos foi possível verificar quais 

os fatores influentes em cada uma das respostas, para cada um dos eluentes e ainda 

se esta influência era significativa para um valor de α=0,01. Estudaram-se dois modelos: 

um que considera apenas os efeitos principais, modelo A, e outro que considera tanto 

efeitos principais como as interações entre dois fatores, modelo B. 

Com foco no modelo A, é possível notar que este modelo não prevê uma boa 

representação dos dados para todas as respostas. Esta inferência é feita tendo em 

conta os valores do quadrado do coeficiente de correlação obtidos (R2), como se pode 

observar na Tabela 16. 
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Tabela 16 – Comparação dos valores de R2 para o modelo A (com apenas efeitos principais) para cada eluente e cada 
resposta. 

 R2 Assimetria Resolução 
Nº Pratos 

Teóricos 
Pureza 

F
a

se
 a

q
u

o
s

a 

d
o

 e
lu

e
n

te
 Água 0,7329 0,9423 0,9141 0,4601 

Ácido Acético 0,6957 0,9075 0,7729 0,7691 

Ácido Fosfórico 0,7799 0,9953 0,8050 0,2690 

Ácido Sulfúrico 0,7084 0,7775 0,9436 0,3336 

 

No caso de um desenho experimental como este, a interpretação da Tabela 16 

não pode ser realizada simplesmente afirmando que quanto maior o 2R , melhor o ajuste 

entre a previsão do modelo e os resultados para cada resposta. Deste modo, comparou-

se os resultados obtidos na Tabela 16, com os valores de 2R  ajustado apresentados na 

Tabela 17. Apenas os valores de 2
ajustR  na Tabela 17 realçados a verde, têm uma 

diferença inferior a 0,2, ou seja, apenas estes são considerados como válidos. Neste 

estudo, apenas os modelos com um 2
ajustR  considerado válido, são adequados na 

explicação dos resultados. Desde modo, os modelos que são considerados adequados 

e representativos dos resultados são:  

 Os referentes à resposta resolução (para todos os eluentes à exceção do 

ácido fosfórico); 

 Os que são relativos ao número de pratos teóricos para os eluentes em 

que a fase aquosa é água ou ácido sulfúrico. 

 

Tabela 17 - Comparação dos valores de R2 ajustado para o modelo B (efeitos principais e interações entre dois fatores) 
para cada eluente e cada resposta. 

 R2 ajustado Assimetria Resolução 
Nº Pratos 

Teóricos 
Pureza 

F
a

se
 a

q
u

o
s

a 

d
o

 e
lu

e
n

te
 Água 0,3768 0,8654 0,7995 0 

Ácido Acético 0,2901 0,7841 0,4701 0,4613 

Ácido Fosfórico 0,4863 0,9890 0,5449 0 

Ácido Sulfúrico 0,3195 0,4809 0,8684 0 

 

Como se observa na Tabela 16 e na Tabela 17 a correlação existente entre a 

previsão feita pelo modelo A e os resultados é muito variável. Calculou-se os efeitos 

significativos para p<0,01, Tabela 18. Tal como era previsto, a percentagem de 
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acetonitrilo surge como efeito significativo para os três casos em que existem efeitos 

significativos. Além disto, os efeitos significativos identificados são concordantes com a 

aceitação dos modelos com base nos valores de 2R  e 2
ajustR . É importante notar que 

quando a fase móvel é constituída por acetonitrilo e ácido acético, não existem efeitos 

significativos para nenhuma resposta. Os gráficos de Pareto com os efeitos podem ser 

observados no anexo C. 

Tabela 18 - Efeitos significativos para o modelo que considera apenas efeitos principais para cada eluente e respetivas 
respostas. 

 
Efeito 

significativo 
Assimetria Resolução 

Nº Pratos 

Teóricos 
Pureza 

F
a

se
 a

q
u

o
s

a 
d

o
 

el
u

en
te

 

Água - % Acetonitrilo - - 

Ácido Acético - - - - 

Ácido 

Fosfórico 
- 

% Acetonitrilo e 

Temperatura 
- - 

Ácido Sulfúrico - - % Acetonitrilo - 

 

Considerando o modelo B, que inclui os efeitos principais e os efeitos resultantes 

de dois fatores, a correlação observada entre o modelo e os resultados assume um valor 

de R2 de 1, para todas as respostas em todos os eluentes. Ao observar-se esta 

tendência, e tratando-se de um desenho fatorial incompleto onde para este modelo não 

é possível calcular o valor de R2 ajustado, está-se muito provavelmente perante um 

conjunto de modelos em que ocorreu overfitting. Ainda assim, é possível avaliar quais 

os efeitos que mais contribuem para cada resposta em cada eluente, Tabela 19. 

Tabela 19 - Resultados dos efeitos principais para o modelo que considera interações entre dois fatores. (Legenda: 1 - 
Fluxo; 2 – Volume de Injeção; 3 – % de Acetonitrilo; 4 – Temperatura) 

 
Efeitos 

principais 
Assimetria Resolução 

Nº Pratos 

Teóricos 
Pureza 

F
a

se
 a

q
u

o
s

a 
d

o
 

el
u

en
te

 

Água 4 3 3 2 

Ácido Acético 1 3 3 4 

Ácido 

Fosfórico 
4 3 4 1x2 ou 3x4 

Ácido Sulfúrico 4 3 3 1x2 ou 3x4 

 

Tendo em conta, os principais efeitos descritos na Tabela 18, na Tabela 19, no 

anexo C e D, de forma geral e simplificada tem-se que:  
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 A assimetria é influenciada principalmente pela temperatura. Neste caso, 

quando a temperatura é de 40ºC a assimetria é maior do que quando a 

temperatura é de 30ºC;  

 A resolução é influenciada maioritariamente pela % de acetonitrilo. Esta 

resposta é influenciada também pela temperatura, sendo que quanto menor for 

a temperatura ou menor a % de acetonitrilo melhor a resolução dos picos; 

 O número de pratos teóricos é muito influenciado pela % de acetonitrilo, sendo 

também influenciada pelo fluxo. Quando a % de acetonitrilo é de 60% e/ou 

quando o fluxo é de 0,8 mL/min, maior o número de pratos teóricos; 

 A pureza é influenciada pelos fatores de modo diferente para cada combinação 

de eluentes não sendo possível realizar conclusões relativamente a esta 

resposta. 

  

 

A nível geral, as experiências que produziram melhores resultados 

independentemente da combinação de eluentes foram a experiência 8 seguida 

imediatamente da experiência 7. Com base nos parâmetros descritos na Tabela 15 e 

tendo em conta as restantes experiências, é possível verificar que os melhores 

resultados, anexos A e B, na sua maioria, são obtidos quando a % de acetonitrilo é 60% 

e a temperatura é de 30ºC. 

 

Os melhores resultados são aqueles que simultaneamente apresentam menor 

assimetria, maior resolução e número de pratos teóricos e um valor de pureza mais 

próximo de 1. A partir da análise dos mesmos foi possível concluir que os métodos que 

produziam os melhores resultados eram aqueles em que a fase aquosa correspondia 

ao ácido acético 0,2%. Aquando do uso de água como eluente, os resultados globais 

foram semelhantes, mas ficando esta fase móvel em segundo lugar, seguindo-se o 

ácido sulfúrico e por fim o ácido fosfórico com os piores resultados. Esta inferência foi 

feita tendo por base todos os resultados do desenho experimental para cada eluente e 

respetiva comparação. Na Figura 16, observa-se o cromatograma da experiência que 

produziu os melhores resultados do desenho experimental, a experiência 8 em que se 

utiliza ácido acético 0,2% como fase aquosa do eluente. 

 



 FCUP 

Implementação e Validação de Metodologias Analíticas 
61 

 

 

Figura 16 - Cromatograma da melhor experiência do desenho fatorial incompleto (Solução Amostra Diluída com PI). 

 

Como se pode observar na Figura 16, a separação obtida não foi suficiente para 

separar os seis sinais de P-A, existindo sobreposição de picos. Dentro das condições 

trabalhadas, a separação pretendida, não foi atingida. Apesar dos resultados obtidos 

serem melhores comparativamente aos obtidos inicialmente, a resolução obtida não é 

suficiente, e é atingida à custa de uma análise longa de aproximadamente 50 minutos.  
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 Implementação e Otimização na FCUP 

Atendendo à propagação do vírus SARS-CoV-2, para ser possível dar seguimento 

ao trabalho desenvolvido até então, o mesmo passou a ser realizado nas instalações da 

FCUP, durante os meses de julho e agosto, tendo sido fornecidos pela empresa os 

padrões e amostras necessárias. 

A alteração de local implicou uma mudança no equipamento e na coluna de 

separação utilizados. Consequentemente, foi necessária uma nova etapa de otimização 

do método antes de proceder à sua validação. 

Tendo em conta que o método com melhor separação identificado no desenho 

experimental, não possuía uma separação efetiva, era extenso e com elevado consumo 

de reagentes, para prosseguir com a adaptação e otimização do método foi necessário 

reconsiderar as condições experimentais utilizadas até ao momento. 

Perante as mudanças de equipamento e considerando que a coluna disponível 

era uma RP-C18 de 15x4,6 cm e um tamanho de partícula de 3 μm, previu-se que a 

qualidade da separação poderia melhorar comparativamente à coluna anterior, mesmo 

que com uma proporção de acetonitrilo:ácido acético 0,2% de 7:3.  

Nas instalações da Faculdade de Ciências, o HPLC disponível não possuía forno 

de coluna não sendo possível realizar o controlo de temperatura. Adaptou-se o método 

para a coluna referida anteriormente e utilizou-se um fluxo de 1,5 mL/min, um volume 

de injeção de 5 μL com monitorização a 225 nm para a análise de uma amostra sem PI 

(AmD). 

 

Os resultados produzidos nas novas condições foram semelhantes aos obtidos no 

equipamento e coluna da empresa. A qualidade da separação cromatográfica era 

superior, mas ainda insuficiente, e sem que houvesse redução do tempo de análise nem 

do consumo de reagentes, tal como se verifica na Figura 17. 
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Figura 17 - Comparação da análise de soluções diluídas da amostra na empresa (Cromatograma A) e na FCUP 
(Cromatograma B). 

 

Assim sendo, e com o intuito de aperfeiçoar o método, diminuindo custos e 

otimizando a separação cromatográfica, surgiu a possibilidade de utilizar uma coluna de 

Ascentis Express C18. Após adaptação do método a esta coluna, estudou-se 

novamente as proporções 7:3 e 6:4 (acetonitrilo:ácido acético 0,2%), onde se observou 

que a separação cromatográfica ainda não era suficiente a um fluxo de 0,9 mL/min, 

Figura 18. A partir destas duas análises, verificou-se a ocorrência de sobreposição de 

picos. No caso da proporção de 6:4 a separação obtida aproximava-se do que era 

pretendido. Assim, reduziu-se o fluxo com o objetivo de melhorar a resolução dos sinais 

e a diminuir a pressão no sistema. A redução do fluxo para 0,7 mL/min não foi um fator 

suficiente para garantir a separação de todos os picos. Para dar continuidade à 

otimização do método selecionou-se uma nova abordagem, a utilização de gradiente na 

fase móvel. 
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Figura 18 - Cromatogramas da análise da amostra sem padrão interno (AmD) em modo isocrático com diferentes 
proporções de acetonitrilo e ácido acético 0,2% (Legenda: A - Proporção de 7:3; B - Proporção de 6:4). 

 

A utilização de gradiente representou melhorias significativas na separação 

cromatográfica através de uma análise rápida e económica. Os cromatogramas 

resultantes do primeiro gradiente testado, confirmam esta melhoria, Figura 19. 

Simultaneamente, foram comparados os cromatogramas com monitorização a 

diferentes comprimentos de onda, 225 e 230 nm. Tal como se pode observar na Figura 

19, na análise da amostra sem PI, o cromatograma referente à monitorização a 230 nm 

apresenta menos ruído e interferentes com uma área inferior quando comparado ao 

cromatograma da monitorização a 225 nm. Além disto, o declive da linha de base no 

cromatograma da monitorização a 230 nm era menor garantindo uma integração mais 

adequada dos picos. A partir deste momento estabeleceu-se como comprimento de 

onda de monitorização (λ) 230 nm. 

 

A 

B 
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Figura 19 - Cromatogramas da análise da amostra sem padrão interno (AmD) a 225 nm (azul) e a 230 nm (cor de 
laranja) – primeiro gradiente testado. 

 

Atendendo às melhorias observadas com o modo gradiente, o mesmo foi 

otimizado até à obtenção de uma separação mínima dos picos de interesse. Na Tabela 

20 é possível observar os programas de gradiente inicial e final, com um fluxo de                 

0,5 mL/min e de 0,6 mL/min, respetivamente. Na Figura 20, observam-se os 

cromatogramas das análises com o programa de gradiente inicial (AmD) e com o 

programa de gradiente final (Am+PI). 

Tabela 20 - Condições iniciais e finais dos programas de gradiente do método. 

Programa de Gradiente Inicial 

 

Programa de Gradiente Final 

t (min) 0,2% CH3COOH (%) AcN (%) t (min) 0,2% CH3COOH (%) AcN (%) 

0 50 50 0 50 50 

1 50 50 1 50 50 

10 0 100 10 30 70 

15 0 100 13 10 90 

 
15 50 50 

22 50 50 
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Figura 20 - Cromatograma da análise da amostra (AmD) com o programa de gradiente inicial (A) e da análise da 
amostra com padrão interno (Am+PI) com o programa de gradiente final (B). 

 

O método otimizado caracteriza-se pelas condições apresentadas na Tabela 21 

com um tempo de corrida de 12 minutos (seguidos de 10 minutos de limpeza e 

estabilização da coluna, antes de uma nova análise).  
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Tabela 21 - Características do método otimizado para a determinação de P-A e P-B. 

Fase Móvel 

Modo Gradiente 

t (min) 0,2% CH3COOH (%) AcN (%) 

0 50 50 

1 50 50 

10 30 70 

13 10 90 

15 50 50 

22 50 50 

Fluxo 0,6 mL/min 

Volume de injeção 2 μL 

Comprimento de onda (λ) 230 nm 

Temperatura Temperatura ambiente 
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 Validação do Método 

A validação do método da análise de P-A e de P-B foi realizada por HPLC com 

uma coluna de 50x2,1 mm, conforme descrito na Tabela 6 e com as condições do 

método descritas na Tabela 21.  

 

 Seletividade/Especificidade  

De modo a avaliar a seletividade/especificidade do método a ser validado 

começou-se por comparar a análise de uma solução com os padrões de P-A, P-B e PI 

selecionado com análise da amostra também com PI. Na Figura 21, é possível observar 

a sobreposição dos cromatogramas destas duas análises onde se identificam os picos 

de interesse bem como interferentes próximos aos mesmos destacados por elipses. 

Destas interferências nota-se que tanto a primeira como a segunda elipse destacam 

impurezas presentes na amostra que podem afetar a quantificação de P-A. A terceira 

elipse destaca uma outra pequena interferência, mas que não compromete a 

quantificação dos picos circundantes. 

 

 

Figura 21 - Comparação dos cromatogramas da amostra (Am+PI) versus solução padrão (com P-A, P-B e PI). As 
interferências próximas aos picos de interesse estão destacadas por elipses. Estão identificados também cada um dos 

picos de interesse. 
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P-B 



 FCUP 

Implementação e Validação de Metodologias Analíticas 
69 

 

Perante as interferências próximas aos primeiros picos de P-A, procedeu-se à 

análise dos parâmetros para estudo da adequabilidade do sistema. Os parâmetros 

estudados foram a resolução (Rs), a assimetria a 10% da altura (As), o fator de cauda 

(T), o fator de capacidade (k’), o número de pratos teóricos (N) e ainda a repetibilidade 

através do cálculo do desvio padrão relativo (DPR (%)) para a área, altura e tempo de 

retenção dos picos de interesse. A repetibilidade referente à quantificação será discutida 

mais adiante no relatório. De modo a simplificar esta análise, não foi tida em conta o 

pequeno sinal de um interferente que ocorre após o segundo pico de P-A.  Para estes 

parâmetros e conforme a literatura [29, 30] definiram-se valores máximos ou mínimos 

recomendados como se pode observar na Tabela 1.  

Estudou-se cinco repetições da análise da amostra com PI verificou-se cada 

parâmetro para cada pico (6 picos de P-A, P-B e PI). Para os parâmetros fator de 

capacidade, assimetria, fator de cauda e número de pratos teóricos, os valores obtidos 

enquadravam-se nas recomendações da literatura, Tabela 21. No que se refere à 

resolução, apenas os picos de P-A-1, P-A-2 e P-A-5 não registaram valores superiores 

a 2 mas registaram valores superiores a 1,5. Tendo em conta que para o método em 

questão o objetivo é quantificar P-A com base na soma das áreas dos seus seis picos, 

a pouca resolução de P-A-2 e P-A-5 não constitui um obstáculo a esse objetivo por 

serem picos antecedidos por P-A-1 e P-A-4, respetivamente. Ainda tendo em conta a 

resolução, apesar de P-A-1 não possuir a resolução desejada dados os resultados 

obtidos nos restantes parâmetros decidiu-se manter o método com as mesmas 

características. O estudo da repetibilidade mostrou que relativamente à altura e ao 

tempo de retenção o DPR era inferior a 1%. Os valores de área obtidos possuíam um 

DPR inferior a 1% para todos os picos exceto para o P-A-6. Para o pico de P-A-6 o DPR 

da área foi de 1,7%. Se for considerada a razão da área de P-A-6 com PI, o DPR é de 

1,1%. Por se tratar da área de P-A, realizou-se o cálculo do DPR tendo em conta a soma 

das áreas em cada repetição tendo o valor do DPR sido 0,5% sem correção do PI e 

0,2% com a correção do PI. Assim sendo, considerou-se que se reuniam as condições 

necessárias que permitissem avançar no processo de validação do método. 
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 Gama de calibração e linearidade 

A linearidade foi averiguada tanto para P-A como para P-B através de curvas de 

calibração, sendo cada uma composta por seis pontos de concentrações diferentes. 

Foram preparadas rigorosamente um total de sete soluções, com os padrões (P-A e       

P-B) e com uma concentração fixa de PI transversal às sete soluções, Tabela 22. Os 

padrões foram analisados nas mesmas condições que a amostra, tendo no total sido 

realizados 6 ensaios de curvas de calibração com uma frequência semanal.  

Tabela 22 - Concentrações dos padrões (P-A, P-B e PI) em cada solução padrão estudada. 

1 Solução preparada após teste da homogeneidade de variância 

 

A primeira calibração foi realizada com as soluções padrão designadas na Tabela 

22 com exceção da SP-3B. Procedeu-se à representação gráfica das calibrações de    

P-A e de P-B, sem consideração e com consideração do PI, verificando-se que para 

estas quatro regressões, o quadrado do coeficiente de correlação linear (R2) era sempre 

superior a 0,995. O mesmo aconteceu nas restantes calibrações, com exceção da 

calibração 6 sem correção do PI para P-A, cujo valor de R2 foi igual a 0,9925. Na Figura 

22, é possível observar as regressões referentes à calibração média para P-A e P-B, 

sem e com a correção do PI, utilizando as soluções padrão SP-1 a SP-6 (com exceção 

da SP-3B). A calibração média corresponde à curva de calibração realizada a partir da 

média dos pontos de cada concentração das 6 calibrações realizadas. Na Figura 22, é 

possível inferir que a correção efetuada pela razão da área P-A/PI ou P-B/PI tende para 

valores de R2 mais próximos de 1, quando comparada à calibração sem essa mesma 

correção. Tal facto, confirma a importância da utilização do PI na obtenção de resultados 

confiáveis. Todavia, esta diferença de resultados não é significativa a nível deste 

parâmetro.  

 Concentração (mg/L) 

Solução Padrão (SP) PI P-A P-B 

SP-1 

203,1 

101,0 29,9 

SP-2 201,9 59,7 

SP-3 302,9 89,6 

SP-3B1 363,4 107,5 

SP-4 403,8 119,5 

SP-5 504,8 149,3 

SP-6 605,7 179,2 
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Figura 22 – Regressões lineares referentes à calibração média de P-A (A e C) e P-B (B e D). As regressões C e D 
correspondem às realizadas C/PI.  

 

De modo a avaliar a linearidade e de acordo com a norma ISO 8466 [27], 

realizaram-se ensaios para executar o teste da homogeneidade de variância para ser 

possível prosseguir para a avaliação linear pelo desvio padrão residual. Efetuaram-se 

10 ensaios para a solução padrão mais diluída (SP-1) e para a mais concentrada        

(SP-6), estando os resultados obtidos apresentados na Tabela 23, juntamente com os 

valores de variância. 
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Tabela 23 - Valores das áreas obtidas para as 10 repetições da análise de P-A e P-B nas soluções SP-1 e SP-6. 

Padrão em estudo P-A P-B 

Solução padrão SP-1 SP-6 SP-1 SP-6 

Área (μU.A.*min) 

6109011 38174694 879572 5500122 

6106030 38241615 894876 5508256 

6106119 38206976 885502 5517534 

6116761 38406645 875567 5536853 

6139645 38314254 890636 5523281 

6125418 38263159 877674 5507537 

6189085 38245096 895877 5505101 

6179946 38483899 892353 5548336 

6168119 38356819 889199 5528015 

6174662 38276155 876371 5514514 

Variância 
(μU.A.*min )2 

1,11x109 9,03x109 6,23x107 2,33x108 

 

Para verificar se existia homogeneidade de variância, ou seja, ausência de 

diferenças significativas entre os valores obtidos, realizou-se o teste de F considerando 

α=0,01. Assim sendo, calculou-se o valor experimental de F (Fexp) com base na 

expressão presente na Equação 11. Os resultados obtidos para a avaliação da 

homogeneidade de variância das soluções padrão SP-1 e SP-6, encontram-se na 

Tabela 24. Verifica-se que o Fexp é inferior ao Fcrítico para P-B, ou seja, existe 

homogeneidade de variância para P-B, no entanto o mesmo não acontece para P-A.  

 

Tabela 24 - Resultados do cálculo da homogeneidade de variância para P-A e P-B com as soluções padrão SP-1 e SP-
6, S/PI. 

Padrão s2
M (μU.A.*min)2 s2

m (μU.A.*min)2 Fexp Fcrítico 

P-A 9,03x109 1,11x109 8,13 5,35 

P-B 2,33x108 6,23x107 3,74 5,35 

 

Realizando a mesma análise considerando a razão área/área do PI, tem-se que 

continua a existir homogeneidade de variância para o P-B mas no caso de P-A o Fexp é 

muito superior ao Fcrítico, tal como se pode observar na Tabela 25. 
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Tabela 25 - Resultados do cálculo da homogeneidade de variância para P-A e P-B com as soluções padrão SP-1 e SP-
6, com correção do PI. 

Padrão s2
M s2

m Fexp Fcrítico 

P-A 2,86x10-4 7,47x10-6 38,33 5,35 

P-B 7,95x10-6 3,23x10-6 2,46 5,35 

 

Tendo em conta que a diferença de variâncias para P-A é significativa foi 

necessário proceder a uma redução da gama de trabalho. Por este motivo, testou-se a 

homogeneidade de variância para P-A comparando as soluções padrão SP-2 e SP-6. 

Realizaram-se então 10 ensaios para SP-2 e comparou-se com os obtidos 

anteriormente de SP-6, Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Valores das áreas obtidas para as 10 repetições da análise de P-A nas soluções SP-2 e SP-6. 

Padrão em estudo P-A 

Solução padrão SP-2 SP-6 

Área (μU.A.*min) 

12659680 38174694 

12496758 38241615 

12547719 38206976 

12546715 38406645 

12605634 38314254 

12542075 38263159 

12604752 38245096 

12638722 38483899 

12662566 38356819 

12693471 38276155 

Variância (μU.A.*min )2 4,15x109 9,03x109 

 

Com base nos resultados obtidos realizou-se novamente o teste de F 

considerando α=0,01. Utilizando a SP-2 como padrão menos concentrado para a 

calibração de P-A faz com que a diferença de variâncias não seja significativa 

confirmando-se a homogeneidade de variância, quando não se realiza a correção com 

o PI. No caso de se considerar a correção introduzida pelo PI o mesmo não acontece, 

não se verificando homogeneidade de variância. As variâncias, os valores de Fexp e de 

Fcrítico podem ser observados na Tabela 27. 
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Tabela 27 - Resultados do cálculo da homogeneidade de variância para P-A, com as soluções padrão SP-2 e SP-6 
(Legenda: S/PI - sem a correção do PI; C/PI - com a correção do PI). 

Curva de calibração s2
M s2

m Fexp Fcrítico 

S/PI 9,03x109 (μU.A.*min)2 4,15x109 (μU.A.*min)2 2,17 5,35 

C/PI 2,86x10-4 2,25x10-5 12,7 5,35 

 

Apesar de a nível das áreas existir homogeneidade de variância, quando é feita 

essa mesma análise com a correção do PI o mesmo não acontece. Observa-se assim, 

que apesar do PI introduzir melhorias noutros parâmetros, quando se estudou a 

homogeneidade de variância tal não aconteceu. Não se tendo verificado esta questão 

aquando dos ensaios experimentais, não foram realizadas análises à solução SP-3 que 

permitissem inferir acerca da homogeneidade de variância para P-A entre SP-3 e SP-6. 

Contudo, para ser possível prosseguir com a avaliação da linearidade, assumiu-se que 

haveria homogeneidade de variância para P-A C/PI entre SP-3 e SP-6. 

Tendo em consideração as restrições acima referidas, procedeu-se ao estudo da 

linearidade pelo método de Mandel. Para que cada curva de calibração de P-A fosse 

constituída por pelo menos cinco ou seis pontos de diferentes concentrações 

(dependendo da consideração ou não da correção do PI, respetivamente), foi preparada 

a solução padrão SP-3B utilizada apenas na calibração de P-A. Assim, para a calibração 

de P-A foram utilizadas as soluções padrão SP-2 a SP-6 e para P-B utilizadas as 

soluções SP-1 a SP-6 com a exceção de SP-3B. 

Deste modo, a gama de trabalho de P-B manteve-se tal como tinha sido previsto 

inicialmente e como apresentado na Figura 22. No caso de P-A S/PI, a gama de trabalho 

foi ajustada, mas assegurando a existência de seis pontos para a projeção da curva de 

calibração. Para a regressão de P-A C/PI, a gama de trabalho foi reduzida sendo a curva 

de calibração projetada a partir de apenas cinco pontos. As novas curvas de calibração 

de P-A, bem como as respetivas equações da reta e valores de R2, podem ser 

observadas na Figura 23. 
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Figura 23 - Regressões lineares referentes à calibração média de P-A, com ajuste na gama de trabalho (Legenda: A - 
sem correção do PI; B - com correção do PI). 

 

Realizou-se a avaliação da linearidade através do teste de Mandel para cada uma 

das 6 calibrações e para a calibração média de P-A e de P-B, considerando ou não a 

correção do PI. Tomando a calibração média como exemplo, na Tabela 28 é possível 

observar para cada padrão e considerando ou não a influência do PI: os valores do 

desvio padrão residual da curva de calibração de grau 1 (Sy/x (1)) e de grau 2 (Sy/x (2)), o 

valor de teste (VT) e o valor tabelado da distribuição de Fisher (Ftab) para α=0,01. O 

cálculo do valor de teste foi realizado com base na Equação 12. 

Tabela 28 - Resultados do Teste de Mandel para a calibração média de P-A e P-B, sem correção do PI (S/PI) e com 
correção do PI (C/PI). 

Piretróide P-A P-B 

Curva de calibração S/PI C/PI S/PI C/PI 

Sy/x (1) 3,36x105 μU.A.*min 1,44x10-2 4,99x104 μU.A.*min 7,41x10-3 

Sy/x (2) 3,11x105 μU.A.*min 9,81x10-3 4,98x104 μU.A.*min 5,38x10-3 

VT 1,69 4,46 1,01 4,60 

Fcrítico 34,1 98,5 34,1 

 

Com base nestes resultados, e naqueles obtidos para o teste de Mandel para cada 

calibração, verificou-se que todos os valores de teste (VT) obtidos foram inferiores ao 

valor de Ftab com 99% de grau de confiança. Isto significa que a função de calibração de 

grau 1, ou seja, linear, do tipo  y mx b , representa um ajuste adequado dos pontos 

tanto para P-A como para P-B. 

 

 

Concentração (mg/L) Concentração (mg/L) 
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A avaliação da linearidade foi ainda estudada através do teste das áreas 

normalizadas e teste de Rikilt para os seis ensaios de calibração e para a calibração 

média. Tal como se pode observar na Figura 24, os testes das áreas normalizadas para 

a calibração média, independentemente de considerarem ou não a correção do PI, e 

tanto para P-A como para P-B, foram concordantes com os resultados obtidos até ao 

momento, estando todos os valores das áreas normalizadas compreendidos dentro os 

limites.  

 

Figura 24 - Teste das áreas normalizadas para a calibração média (Legenda: A - P-A s/PI; B - P-B s/PI; C - P-A c/PI; D 
- P-B c/PI; Linha cor de laranja – Limite inferior a 85%; Linha roxa – Limite superior a 115%). 

 

Da mesma forma, os resultados do Teste de Rikilt mostraram-se concordantes 

com os restantes, estando todos os valores dos testes dentro dos limites para ambos 

os piretróides. Na Figura 25, observam-se os resultados obtidos para o teste de Rikilt 

obtidos para a calibração média confirmando a linearidade descrita até ao momento. 

Concentração (mg/L) Concentração (mg/L) 

Concentração (mg/L) Concentração (mg/L) 
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Figura 25 - Teste de Rikilt para a calibração média (Legenda: A - P-A s/PI; B - P-B s/PI; C - P-A c/PI; D - P-B c/PI; Linha 
cor de laranja – Limite inferior a 90%; Linha roxa – Limite superior a 115%). 

 

Através deste conjunto de testes para verificar a linearidade, o modelo linear de 

calibração representa um ajuste ótimo entre os pontos e as respetivas regressões 

lineares independentemente do padrão, P-A ou P-B, e considerando ou não a correção 

introduzida pelo uso de padrão interno.  

 

 

 

No que se refere à linearidade e gama de calibração foi realizado um estudo 

adicional para cada pico individual de P-A. Avaliaram-se todos os parâmetros referidos 

neste ponto para cada substância, de modo a verificar se o método seria adequado para 

a quantificação de cada uma destas substâncias individualmente. 

 

 

Concentração (mg/L) Concentração (mg/L) 

Concentração (mg/L) Concentração (mg/L) 
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No estudo da homogeneidade de variância, com grau de confiança de 99%, 

verificou-se que apenas o pico P-A-3 não apresenta homogeneidade de variância 

quando estudado independentemente, Tabela 29. De facto, quando se observam as 

concentrações de cada substância da família de P-A, o P-A-3 é a substância menos 

concentrada, Tabela 30. Contudo, é importante destacar que o Fexp obtido na análise de 

variâncias para P-A-3 foi de 6,64 e o Fcrítico foi de 5,35. Isto significa que caso fosse 

necessário ajustar a gama de concentrações para atingir a homogeneidade, a utilização 

da solução padrão SP-3 como padrão menos concentrado poderia resultar em 

homogeneidade de variância para todos os 6 picos de P-A. 

 

Tabela 29 - Resultados do teste de homogeneidade de variância da família de substâncias de P-A, para a calibração 
média sem correção do PI. 

P-A 1 2 3 4 5 6 

s2
M 

(μU.A.*min)2 
1,07x108 1,31x109 9,16x107 2,69x107 2,17x109 3,29x107 

s2
m 

(μU.A.*min)2 
3,91x107 5,19x108 1,38x107 2,96x107 1,12x109 4,75x107 

Fexp 2,73 2,52 6,65 1,10 1,94 1,45 

Fcrítico 5,35 

 

Tabela 30 - Concentração de PI e das 6 substâncias da família de P-A em cada solução estudada para a calibração. 

 Concentração (mg/L) 

Solução 
Padrão (SP) 

PI P-A-1 P-A-2 P-A-3 P-A-4 P-A-5 P-A-6 

SP-2 

203,13 

12,5 63,4 4,3 15,2 100,8 5,8 

SP-3 18,7 95,1 6,4 22,7 151,2 8,7 

SP-3B1 22,4 114,1 7,7 27,3 181,4 10,5 

SP-4 24,9 126,8 8,6 30,3 201,6 11,6 

SP-5 31,2 158,4 10,7 37,9 252,0 14,5 

SP-6 37,4 190,1 12,9 45,5 302,4 17,5 

 

Considerando a correção introduzida pelo PI observam-se diferenças nos 

resultados do teste da homogeneidade de variância. Neste caso, para as substâncias   

P-A-2 e P-A-5 não se verifica homogeneidade de variância, tal como se pode observar 

na Tabela 31. Esta análise revela a causa provável de ausência de homogeneidade de 

variância de P-A como um todo quando se considera o PI.  
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Tabela 31 - Resultados do teste de homogeneidade de variância da família de substâncias de P-A, para a calibração 
média com correção do PI. 

P-A 1 2 3 4 5 6 

s2
M 4,44x10-6 5,49x10-5 3,96x10-6 1,40x10-6 8,18x10-5 2,83x10-6 

s2
m 1,20x10-6 7,49x10-6 8,09x10-7 4,13x10-7 8,37x10-6 1,68x10-6 

Fexp 3,69 7,33 4,89 3,38 9,76 1,68 

Fcrítico 5,35 

 

Procedendo do mesmo modo que no estudo anterior de homogeneidade de 

variância, para os piretróides onde não se verificou a mesma, foi reduzida a gama de 

trabalho. Nas gamas de trabalho reduzidas considerou-se nas curvas de calibração as 

soluções padrão entre SP-3 e SP-6. Assim sendo, foram projetadas as curvas de 

calibração para cada substância de P-A S/PI e C/PI, anexo E. 

Procedeu-se à análise da linearidade pelo teste de Mandel com α=0,01, utilizando 

a calibração média. Conforme descrito nas tabelas 32 e 33, todas as seis substâncias 

pertencentes à família de P-A passam no teste de linearidade. Este aspeto revela-se 

positivo e ocorre tanto sem, Tabela 32, como com a correção do PI, Tabela 33. 

 

Tabela 32 - Resultados do teste de Mandel para a calibração média da família de substâncias de P-A S/PI. 

P-A 1 2 3 4 5 6 

Sy/x (1) 

(μU.A.*min) 
2,20x104 1,09x105 6,88x103 2,17x104 1,68x105 1,14x104 

Sy/x (2) 

(μU.A.*min) 
2,37x104 9,73x104 8,42x103 1,95x104 1,55x105 1,04x104 

VT 0,454 1,98 0,00342 1,95 1,72 1,81 

Fcrítico 34,1 34,1 98,5 34,1 34,1 34,1 

 

 

Tabela 33 - Resultados do teste de Mandel para a calibração média da família de substâncias de P-A C/PI. 

P-A 1 2 3 4 5 6 

Sy/x (1)  3,21x10-3 2,74x10-3 1,06x10-3 3,88x10-3 2,03x10-3 2,16x10-3 

Sy/x (2)  2,83x10-3 3,03x10-3 8,12x10-4 2,18x10-3 2,36x10-3 1,48x10-3 

VT 2,14 0,450 3,86 9,70 0,215 5,49 

Fcrítico 34,1 98,5 34,1 34,1 98,5 34,1 
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Através do teste de Mandel, na calibração média e nas calibrações 1 a 5 verificou-

se que o valor de R2 era superior a 0,995 para cada uma das substâncias. O mesmo 

não se verificou para a calibração 6, na qual parte das regressões onde não se efetuava 

a correção com o PI obtiveram um R2 inferior a 0,995, possivelmente devido à 

degradação das soluções padrão que ocorreu ao longo do tempo. 

Da mesma forma, os testes das áreas normalizadas realizados, revelaram que 

para qualquer uma das seis substâncias, utilizando os dados referentes à calibração 

média e às seis calibrações efetuadas, que todos os valores normalizados se encontram 

dentro dos limites definidos para este teste. Mais uma vez, independentemente do uso 

de PI é possível afirmar que o modelo linear é adequado, ver anexo F. 

Por último, através do teste de Rikilt, foi confirmado o que se verificou nos 

restantes testes. A utilização da correção do PI não afeta as conclusões que advêm 

desta análise, sendo que todos os valores se encontram dentro dos limites de 90 e 

110%, ver anexo G.  
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 Sensibilidade 

A sensibilidade foi estudada com base nos resultados obtidos pela calibração 

média e nos ensaios realizados para testar a homogeneidade de variância onde foram 

estudadas as soluções padrão SP-1, SP-2 e SP-6. Com base nestes dados, estimou-se 

a sensibilidade do método, correspondente à diferença mínima entre concentrações de 

amostras cujas concentrações são próximas e que podem ser distinguidas com grau de 

confiança de 99%. 

Calculou-se a sensibilidade do método para P-A, Tabela 34 e para P-B,          

Tabela 35, de acordo com a Equação 15. Em ambas as tabelas, observam-se os valores 

do desvio padrão (σ) (resultados obtidos nas 10 repetições de cada solução padrão e 

de cada padrão), da sensibilidade (ɣ) calculada com o declive da respetiva curva de 

calibração (m), para a calibração média. 

Tabela 34 - Resultados do cálculo da sensibilidade do método para P-A, sem consideração do PI (S/PI) e com a 
consideração do PI (C/PI) (Legenda: N/A – Não aplicável). 

P-A 

Curva de calibração S/PI C/PI 

Solução Padrão SP-2 SP-6 SP-2 SP-6 

m  64183 (μU.A.*min)/(mgL-1) 0,0148 mg-1L 

σ  64423 μU.A.*min 95005 μU.A.*min 0,0047 0,017 

γ (mg-1L) 1,00 0,68 3,1 0,87 

γ média (mg-1L) 0,84 N/A 

 

Tabela 35 - Resultados do cálculo da sensibilidade do método para P-B, sem consideração do PI (S/PI) e com a 
consideração do PI (C/PI). 

P-B 

Curva de calibração S/PI C/PI 

Solução Padrão SP-1 SP-6 SP-1 SP-6 

m 31699 (μU.A.*min)/(mgL-1) 0,0074 mg-1L 

σ 7890 μU.A.*min 15266 μU.A.*min 0,0018 0,0028 

γ (mg-1L) 4,0 2,1 4,1 2,6 

γ média (mg-1L) 3,1 3,4 
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Os valores de sensibilidade do método calculados são distintos quando se 

comparam as soluções padrão estudadas, tal como seria expectável dada a variação 

do desvio padrão ao longo de cada curva de calibração.  

No caso particular de P-A, verifica-se que no estudo da sensibilidade C/PI a 

sensibilidade para a solução SP-2 assume um valor superior, confirmando uma 

diferença nos valores de variância e a consequente ausência de homogeneidade de 

variância. Por este motivo, não é possível calcular a sensibilidade média para P-A 

considerando a correção do padrão interno. 

Comparando P-A com P-B, observa-se que a sensibilidade do método assume um 

valor inferior para P-A, ou seja, há maior sensibilidade na quantificação de P-A. 

Comparando os resultados sem a correção do padrão interno, a sensibilidade do método 

é de 0,84 mg-1L e 3,1 mg-1L para P-A e P-B, respetivamente. Isto significa que para a 

quantificação de P-B, pequenas variações na sua concentração são mais facilmente 

distinguidas comparativamente à quantificação de P-A.  

Não sendo possível realizar uma comparação da sensibilidade do método de P-

A, com e sem a correção do PI por não existir homogeneidade de variância, esta 

comparação foi realizada apenas para P-B. Os valores da sensibilidade média de P-B 

sem e com a correção do PI, de onde se obteve valores de sensibilidade de 3,1 mg-1L e 

3,4 mg-1L respetivamente, são próximos podendo inferir-se que a influência do PI neste 

parâmetro é reduzida. 

Estudou-se a sensibilidade para cada uma das seis substâncias da família de        

P-A, considerando a calibração média. Tal como anteriormente, calculou-se a 

sensibilidade para as calibrações S/PI e C/PI. É importante referir que tendo em conta 

que não se verificou homogeneidade de variância para P-A-3 S/PI, P-A-2 C/PI e P-A-5 

C/PI, prosseguir com o cálculo da sensibilidade nestes casos implica que não é possível 

calcular a sensibilidade média, são esperados valores desajustados. 

Deste modo, realizou-se uma estimativa dos valores de sensibilidade analítica das 

seis substâncias de P-A. Na Tabela 36, observam-se os valores calculados da 

sensibilidade para cada pico de P-A sem a correção do padrão interno. Os valores de 

sensibilidade calculados são discrepantes tal como acontece para P-A e P-B, 

verificando-se a maior discrepância para P-A-3, tal como seria expectável tendo em 

conta que não se verificou homogeneidade de variância. 

Na Tabela 37, observam-se os valores calculados da sensibilidade para cada pico 

de P-A com a correção do padrão interno. Tal como no caso anterior, para P-A-2 e           

P-A-5, não existindo homogeneidade de variância não é calculado o valor médio. Para 
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estes dois casos observam-se maiores diferenças entre a solução mais diluída e a mais 

concentrada, comparativamente à sensibilidade calculada S/PI.  

Dentro da zona de homogeneidade de variância foi possível comparar os valores 

de sensibilidade S/PI e C/PI para P-A-1, P-A-4 e P-A-6. Observou-se que nestes casos 

os valores da sensibilidade média eram semelhantes para as substâncias P-A-1 e           

P-A-6. No caso de P-A-4 as diferenças entre os valores médios são superiores 

provavelmente devido à proximidade com o pico de P-A-5. 

Verificou-se ainda, para os casos em que se calculou a sensibilidade média tanto 

sem ou como a correção do PI, que quanto menor era a concentração da substância, 

maior era o valor da sensibilidade calculado, ou seja, menos sensível era o método para 

a deteção dessas substâncias. O mesmo se verifica comparando P-A com P-B onde P-

A se encontra solução com uma concentração superior a P-B e o valor da sensibilidade 

do método de P-A é inferior a P-B. 

Tabela 36 - Resultados do cálculo da sensibilidade analítica para cada substância da família de P-A, sem consideração 
do PI (Legenda: N/A – Não aplicável). 

P-A Solução Padrão 
m 

((μU.A.*min)/(mgL-1)) 
σ 

((μU.A.*min)) 
γ 

(mg-1L) 
γ média 

(mg-1L) 

1 
SP-2 

63245 
6255 10 

8,1 
SP-6 10340 6,1 

2 
SP-2 

65673 
22779 2,8 

2,4 
SP-6 36142 1,8 

3 
SP-2 

75305 
3712 20 

N/A 
SP-6 9570 7,9 

4 
SP-2 

54783 
5444 10 

11 
SP-6 5190 11 

5 
SP-2 

63498 
33450 1,9 

1,6 
SP-6 46572 1,4 

6 
SP-2 

77469 
6894 11 

12 
SP-6 5733 14 

 

 

 

 



 FCUP 

Implementação e Validação de Metodologias Analíticas 
84 

 

Tabela 37 - Resultados do cálculo da sensibilidade analítica para cada substância da família de P-A, com consideração 
do PI (Legenda: N/A – Não aplicável). 

P-A Solução Padrão m (mg-1L) σ γ (mg-1L) γ média (mg-1L) 

1 
SP-2 

0,0144 
0,0011 13 

10 
SP-6 0,0021 6,8 

2 
SP-2 

0,0146 
0,0027 5,3 

N/A 
SP-6 0,0074 2,0 

3 
SP-2 

0,0173 
0,0009 19 

14 
SP-6 0,0020 8,7 

4 
SP-2 

0,0125 
0,0006 19 

15 
SP-6 0,0012 11 

5 
SP-2 

0,0141 
0,0029 4,9 

N/A 
SP-6 0,0090 1,6 

6 
SP-2 

0,0176 
0,0017 10 

12 
SP-6 0,0013 14 
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 Limites de deteção e quantificação 

Os limites de deteção e quantificação para P-A e P-B foram calculados tendo em 

conta as calibrações de P-A e P-B nomeadamente os dados referentes à calibração 

média. Para o cálculo do limite de deteção e limite de quantificação foram utilizadas as 

expressões apresentadas na Equação 16 e Equação 17, respetivamente. Tal como seria 

expectável os valores obtidos são dependentes das respetivas curvas de calibração 

sendo possível obter dois resultados distintos para cada piretróide, dependendo se é 

feita a correção com o PI ou não. De facto, tal como se verifica na Tabela 38, os valores 

dos limites obtidos com as calibrações sem correção do padrão interno assumem um 

valor que corresponde aproximadamente ao dobro do respetivo calculado com correção 

do padrão interno.  

Tabela 38 - Limite de Deteção e Limite de Quantificação para P-A e P-B, sem correção do PI (S/PI) e com correção do 
PI (C/PI). 

 Limite de Deteção (mg/L) Limite de Quantificação (mg/L) 

Piretróide S/PI C/PI S/PI C/PI 

P-A 17,3 3,21 52,4 9,73 

P-B 5,19 3,32 15,7 10,1 

 

Tendo em conta que quando se estudam limites analíticos é estudada a menor 

quantidade ou concentração de analito que é possível detetar e quantificar, é desejável 

que estes sejam o menor possível, quanto menor for o valor do limite melhor é o método. 

Para este parâmetro, a utilização do PI mostrou ser vantajosa, sendo os valores dos 

limites analíticos inferiores aos correspondentes sem a correção com o PI. Assim sendo, 

e considerando a correção do padrão interno, tem-se como limite de deteção 3,21 mg/L 

para P-A e 3,32 mg/L para P-B e como limite de quantificação 9,73 mg/L para P-A e 

10,05 mg/L para P-B. Os valores registados como limites de quantificação dos 

piretróides encontram-se abaixo do valor do respetivo padrão menos concentrado de 

cada calibração o que é recomendado verificar-se nos vários métodos analíticos.  

No que se refere à análise do limite de deteção e limite de quantificação para cada 

substância da família de P-A, é possível concluir que os limites calculados, Tabela 39 

(S/PI) e Tabela 40 (C/PI) são proporcionais à distribuição de concentrações de cada 

substância nos padrões e na amostra. De facto, a utilização destas seis substâncias da 

família de P-A em pesticidas tende a ser simultânea. Geralmente, estando presentes as 

seis substâncias, o rácio de concentração entre as mesmas também tende a ser o 

mesmo. Isto significa que é expectável que tanto o limite de deteção como o limite de 

quantificação destas substâncias mantenham o rácio. 
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Tabela 39 - Limite de Deteção (L.D.) e Limite de Quantificação (L.Q.) para P-A e P-B, sem correção do PI 

P-A 1 2 3 4 5 6 

L.D. (mg/L) 1,15 5,46 0,30 1,31 8,74 0,48 

L.Q. (mg/L) 3,48 16,53 0,91 3,97 26,49 1,47 

 

Tabela 40 - Limite de Deteção (L.D.) e Limite de Quantificação (L.Q.) para P-A e P-B, com correção do PI. 

P-A 1 2 3 4 5 6 

L.D. (mg/L) 0,74 0,62 0,20 1,03 0,47 0,40 

L.Q. (mg/L) 2,23 1,88 0,61 3,11 1,44 1,22 

 

Tanto o limite de deteção como o limite de quantificação podem também ser 

calculados tendo como referência a razão sinal ruído (S/N). Neste caso em particular, 

esta razão não foi considerada por causa dos métodos de cálculo utilizados para a sua 

estimativa.  

Primeiramente, no software EZChrom Elite o cálculo da S/N pode ser realizado 

tendo por base o cálculo do ruído de duas formas distintas: 

 Método 6σ – o ruído é considerado 6 vezes o desvio padrão do declive da 

regressão linear de um segmento adjacente ao pico de interesse, Figura 

26; 

 Método ASTM (American Society for Testing and Materials) – o ruído 

corresponde à média da amplitude máxima entre picos em pequenos 

segmentos adjacentes ao pico de interesse, Figura 27. 
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Figura 26  -Representação da determinação do ruído pelo método 6σ [50]. 

 

Figura 27 - Representação da determinação do ruído pelo método ASTM [50]. 

 

Atendendo às características destas duas formas de cálculo automático do ruído, 

e à pouca resolução existente entre alguns picos, é muito provável que no cálculo do 

ruído sejam incluídos segmentos de outros picos adjacentes e não apenas da linha de 

base. Assim sendo, e analisando os resultados do cálculo da razão S/N é possível 

detetar valores muito distintos, sendo esta razão muito baixa para picos próximos. 

Torna-se por este motivo desadequado utilizar os valores desta razão para o cálculo do 

limite de deteção e limite de quantificação.  
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 Precisão 

Para avaliar a precisão do método foram realizados ensaios de repetibilidade e de 

precisão intermédia. Tendo em conta que não se possuíam dados de outros 

laboratórios, não foi possível estudar a reprodutibilidade. 

 

4.2.5.1. Repetibilidade 

A repetibilidade consiste na concordância entre resultados de medições de um 

analito num curto período, com o mesmo equipamento, material, analista e amostra. 

Assim sendo, para estudar a repetibilidade foram analisadas três soluções padrão, com 

10 repetições cada. Estas soluções correspondem à solução mais diluída SP-1 (P-B) e 

SP-2 (P-A) e SP-6, solução mais concentrada (P-A e P-B) das calibrações dos 

piretróides em estudo. Verificou-se que nos diferentes ensaios, tanto para P-A,         

Tabela 41, como para P-B, Tabela 42, o coeficiente de variação (CV) era sempre inferior 

a 1%. Calculou-se ainda o limite de repetibilidade, para um grau de confiança de 99% 

como descrito na Equação 18.  

 

Tabela 41 - Resultados do estudo da repetibilidade para P-A, sem consideração do PI (S/PI) e com consideração do PI 
(C/PI) (Legenda: CV – Coeficiente de Variação; r – limite de repetibilidade). 

Curva de calibração S/PI C/PI 

Solução Padrão SP-2 SP-6 SP-2 SP-6 

Desvio Padrão 1  64423 95005 0,0047 0,0169 

Média 1  12599809 38296931 3,0239 9,1220 

CV (%) 0,5 0,2 0,2 0,2 

r1  234695 346105 0,0173 0,0617 
1 Para as curvas de calibração S/PI as unidades são μU.A.*min e para as curvas de calibração C/PI os valores são 
adimensionais. 

 

Tabela 42 - Resultados do estudo da repetibilidade para P-B, sem consideração do PI (S/PI) e com consideração do PI 
(C/PI) (Legenda: CV – Coeficiente de Variação; r – limite de repetibilidade). 

Curva de calibração S/PI C/PI 

Solução Padrão SP-1 SP-6 SP-1 SP-6 

Desvio Padrão 1  7890 15266 0,0018 0,0028 

Média 1 885763 5518955 0,2105 1,3146 

CV (%) 0,9 0,3 0,9 0,2 

r 1 28745 55616 0,0065 0,0103 
1 Para as curvas de calibração S/PI as unidades são μU.A.*min e para as curvas de calibração C/PI os valores são 
adimensionais. 
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Analisando separadamente cada substância da família de P-A, na calibração sem 

a correção do PI, Tabela 43, observou-se que o CV era maioritariamente inferior a 1%. 

Para as substâncias P-A-3 e P-A-6, o CV é superior a 1% não ultrapassando 1,7%. Tal 

ocorre para os ensaios realizados com a solução padrão SP-2, o que era expectável 

sendo estas as substâncias menos concentradas. 

 

Tabela 43 - Resultados do estudo da repetibilidade para cada substância da família de P-A, sem correção do PI 
(Legenda: CV – Coeficiente de Variação; r – limite de repetibilidade). 

Solução Padrão SP-2 SP-6 

P-A CV (%) r(μU.A.*min) CV (%) r (μU.A.*min) 

1 0,8 22786 0,4 37670 

2 0,6 82983 0,3 131666 

3 1,2 13525 1,0 34864 

4 0,7 19834 0,2 18908 

5 0,5 121859 0,2 169661 

6 1,7 25117 0,4 20886 

 

Tabela 44 - Resultados do estudo da repetibilidade para cada substância da família de P-A, com correção do PI 
(Legenda: CV – Coeficiente de Variação; r – limite de repetibilidade). 

Solução Padrão SP-2 SP-6 

P-A CV (%) r CV (%) r 

1 0,6 0,0040 0,4 0,0077 

2 0,3 0,0100 0,3 0,0270 

3 1,2 0,0033 0,8 0,0072 

4 0,3 0,0023 0,2 0,0043 

5 0,2 0,0105 0,2 0,0329 

6 1,7 0,0061 0,4 0,0047 
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4.2.5.2. Precisão Intermédia 

O estudo da precisão intermédia foi feito através da realização de 6 ensaios cada 

um com 5 repetições da análise da amostra (Am+PI), com uma frequência semanal. 

Neste caso, para este parâmetro apenas houve variação do fator tempo, mantendo-se 

fixos todos os restantes parâmetros como o analista, o laboratório e o equipamento.  

Através de uma análise ANOVA, verificou-se que a diferença de resultados entre 

dias era significativa, Tabela 45. Nesta tabela é possível observar que os valores de Fexp 

são muito superiores ao valor de Fcrítico, mostrando que existem diferenças significativas 

nas análises em diferentes dias. 

 

Tabela 45 - Resultados da análise ANOVA para a precisão intermédia para P-A e P-B, sem correção do PI (S/PI) e com 
correção do PI (C/PI). 

Piretróide P-A P-B 

Curva de calibração S/PI C/PI S/PI C/PI 

Fexp 150,02 764,08 102,41 415,29 

Fcrítico 3,90 

 

Com o objetivo de estimar a precisão intermédia, a mesma foi calculada com base 

na Equação 20, para P-A e P-B e tanto S/PI como C/PI. O valor do desvio padrão da 

precisão intermédia calculado refere-se aos fatores associados à variabilidade de 

repetibilidade e ao fator tempo. Estes resultados podem ser observados na Tabela 46. 

 

Tabela 46 - Resultados do estudo da precisão intermédia para P-A e P-B, sem correção do PI (S/PI) e com correção do 

PI (C/PI) (Legenda: 
2
. .EGs  - Variância entre grupos; 

2
. .DGs  - Variância dentro de grupos; 

2
ts  - Variância do fator tempo; 

. .PIs - Desvio padrão da precisão intermédia; CV – Coeficiente de Variação). 

Piretróide P-A P-B 

Curva de calibração S/PI C/PI S/PI C/PI 

2
. .EGs  1 8,20x1012 0,7952 1,40x1011 0,0128 

2
. .DGs  1 2,62x1011 0,0050 6,55x109 0,0001 

2
ts  1 1,59x1012 0,1580 2,67x1010 0,0025 

. .P Is 2 1,36x106 0,4038 1,82x105 0,0517 

CV (%) 5,7 7,9 5,9 7,8 
1 Para as curvas de calibração S/PI as unidades são (μU.A.*min)2 e para as curvas de calibração C/PI os valores são 
adimensionais. 
2 Para as curvas de calibração S/PI as unidades são μU.A.*min e para as curvas de calibração C/PI os valores são 
adimensionais. 
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Para as seis substâncias da família de P-A, estudou-se também a precisão 

intermédia, Tabela 47. Tal como era previsto, verificou-se que a diferença entre os dias 

era significativa para todas as substâncias de P-A. Adicionalmente, foi calculado o 

desvio padrão da repetibilidade, S/PI (Tabela 48) e C/PI (Tabela 49). 

Tabela 47 - Resultados da análise ANOVA para a precisão intermédia das substâncias da família de P-A, sem correção 
do PI (S/PI) e com correção do PI (C/PI). 

P-A 1 2 3 4 5 6 

Fexp – S/PI 44,54 199,04 26,16 88,19 148,84 27,48 

Fexp – C/PI 219,29 530,53 187,28 636,41 827,15 69,84 

Fcrítico 3,90 

 

Tabela 48 - Resultados do estudo da precisão intermédia para as substâncias da família de P-A, sem correção do PI 

(Legenda: 
2
. .EGs  - Variância entre grupos; 

2
. .DGs  - Variância dentro de grupos; 

2
ts  - Variância do fator tempo; . .PIs - Desvio 

padrão da precisão intermédia; CV – Coeficiente de Variação). 

P-A 1 2 3 4 5 6 

2
. .EGs

(μU.A.*min)2 
9,53x109 8,87x1011 1,66x109 3,18x1010 2,42x1012 1,11x1010 

2
. .DGs

(μU.A.*min)2  
1,03x109 2,14x1010 3,04x108 1,73x109 7,81x1010 1,94x109 

2
ts (μU.A.*min)2  1,70x109 1,73x1011 2,71x108 6,01x109 4,68x1011 1,83x109 

. .P Is
(μU.A.*min)  

52237 441102 23986 88003 739287 61437 

CV (%) 5,3 6,7 5,1 5,2 5,6 7,0 

 

Tabela 49 - Resultados do estudo da precisão intermédia para as substâncias da família de P-A, com correção do PI 

(Legenda: 
2
. .EGs  - Variância entre grupos; 

2
. .DGs  - Variância dentro de grupos; 

2
ts  - Variância do fator tempo; . .PIs - Desvio 

padrão da precisão intermédia; CV – Coeficiente de Variação). 

P-A 1 2 3 4 5 6 

2
. .EGs  2,14x10-3 5,01x10-2 3,95x10-4 5,50x10-3 2,55x10-1 9,83x10-4 

2
. .DGs  4,68x10-5 4,53x10-4 1,01x10-5 4,15x10-5 1,48x10-3 6,75x10-5 

2
ts  4,18x10-4 9,93x10-3 7,70x10-5 1,09x10-3 5,08x10-2 1,83x10-4 

. .P Is  0,0216 0,1019 0,0093 0,0337 0,2286 0,0158 

CV (%) 10,2 7,2 9,3 9,2 8,0 8,4 
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 Exatidão 

A exatidão do método foi estudada através da realização de ensaios de 

recuperação. A amostra (Am+PI3), foi fortificada com diferentes concentrações de P-

A (40 a 202 mg/L) e de P-B (12 a 60 mg/L). Para este estudo, foram realizadas cinco 

repetições da análise da amostra bem como de cada uma das amostras fortificadas, 

num total de cinco amostras fortificadas. A concentração da amostra e amostras 

fortificadas, foi calculada atendendo à calibração média, sem correção do PI,        

Tabela 50, e com correção do PI, Tabela 51, para P-A e P-B. O cálculo da recuperação 

foi feito tendo em conta a Equação 21. Na Tabela 50 e Tabela 51, observam-se as 

concentrações médias de P-A e de P-B da amostra sem fortificação, de cada amostra 

fortificada, assim como as respetivas concentrações P-A e de P-B adicionadas com as 

recuperações resultantes.  

 

Tabela 50 - Resultados do estudo da exatidão, para P-A e P-B, utilizando a calibração média sem correção do PI. 
(Legenda: AF - Amostra Fortificada; N/A - Não aplicável; DPR - Desvio padrão relativo). 

 

Concentrações Médias 

(mg/L) 

Concentrações 

Adicionadas (mg/L) 
Recuperação (%) 

P-A P-B P-A P-B P-A P-B 

Amostra 281,7 75,5 0 0 N/A N/A 

AF1 324,0 88,1 40,4 11,9 105 105 

AF2 363,4 100,0 80,8 23,9 101 103 

AF3 417,0 114,9 121,1 35,8 112 110 

AF4 452,8 125,6 161,5 47,8 106 105 

AF5 494,6 138,7 201,9 59,7 105 106 

 
Média 105,8 105,7 

DPR (%) 3,6 2,6 
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Tabela 51 - Resultados do estudo da exatidão, para P-A e P-B, utilizando a calibração média com correção do PI. 
(Legenda: AF - Amostra Fortificada; N/A - Não aplicável; DPR - Desvio padrão relativo). 

 

Concentrações Médias 

(mg/L) 

Concentrações 

Adicionadas (mg/L) 
Recuperação (%) 

P-A P-B P-A P-B P-A P-B 

Amostra 282,7 76,6 0 0 N/A N/A 

AF1 321,7 88,2 40,4 11,9 97 97 

AF2 361,4 99,8 80,8 23,9 97 97 

AF3 404,2 111,9 121,1 35,8 100 99 

AF4 447,3 124,5 161,5 47,8 102 100 

AF5 488,4 137,3 201,9 59,7 102 102 

 
Média 99,6 98,9 

DPR (%) 2,5 2,0 

 

Como se observa na Tabela 50 e na Tabela 51, todos os valores de recuperação 

encontram-se dentro do intervalo recomendado de 80 a 120%. No caso de os cálculos 

efetuados terem por base resultados sem correção do PI observa-se uma maior 

amplitude de valores de recuperação. Sem a correção do PI tem-se para P-A valores de 

recuperação entre 101 e 112% e para P-B entre 103 e 110%. Por outro lado, quando é 

considerada a correção introduzida pelo padrão interno, as amplitudes são menores. 

Neste caso, as recuperações de P-A variam entre 97 e 102%, e as de P-B entre 97 e 

102%, existindo um aumento da % de recuperação proporcionalmente direto à 

concentração adicionada. 

Comparando as médias obtidas, quando se efetua o cálculo sem correção do PI, 

a recuperação é feita por excesso. No caso de se considerar a correção introduzida pelo 

PI, a recuperação é feira por defeito sendo o valor médio mais aproximado à 

recuperação ideal de 100% e com valores de DPR menores. 

 

Estudou-se a exatidão para cada uma das seis substâncias de P-A, sem correção 

do PI, Tabela 52 e com correção do PI, Tabela 53. Verifica-se que sem a correção do 

PI os valores de recuperação variam entre 95 e 114%. Por outro lado, com a correção 

do PI, os valores de recuperação variam entre 91 e 106% sendo as médias mais 

próximas da recuperação ideal de 100%. 
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Tabela 52 - Resultados do estudo da exatidão, para as substâncias da família de P-A, utilizando a calibração média 
sem correção do PI. (Legenda: AF - Amostra Fortificada; DPR - Desvio padrão relativo) 

 Recuperação (%) 

P-A 1 2 3 4 5 6 

AF 1 95 103 98 106 107 110 

AF 2 96 103 102 105 107 106 

AF 3 107 109 111 114 113 114 

AF 4 102 106 104 106 107 107 

AF 5 102 105 105 105 106 105 

Média 100,4 105,2 104,1 107,0 108,1 108,4 

DPR (%) 5,0 2,6 4,6 3,4 2,8 3,5 

 

Tabela 53 - Resultados do estudo da exatidão, para as substâncias da família de P-A, utilizando a calibração média 
com correção do PI. (Legenda: AF - Amostra Fortificada; DPR - Desvio padrão relativo) 

 Recuperação (%) 

P-A 1 2 3 4 5 6 

AF 1 91 99 92 98 102 103 

AF 2 92 100 96 99 103 99 

AF 3 100 103 102 103 105 104 

AF 4 100 106 101 103 106 105 

AF 5 100 106 102 102 106 102 

Média 96,7 102,7 98,6 101,0 104,2 102,7 

DPR (%) 5,0 3,1 4,4 2,2 1,9 1,9 
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5. Conclusão 

Os piretróides são a classe de inseticidas mais utilizada atualmente em várias 

áreas. Por se tratar de pesticidas, em particular inseticidas, a regulamentação existente 

faz com que seja necessário que nos rótulos dos produtos estejam identificados os seus 

princípios ativos bem como as quantidades dos mesmos, sendo a quantificação destes 

princípios ativos muito importante.  

Para este trabalho foi necessário projetar e implementar um método que 

permitisse a identificação e quantificação simultânea de dois piretróides. Tendo em 

conta que nenhum método na literatura permitia simultaneamente alcançar este 

objetivo, foi feita uma análise dos vários métodos para ser possível definir quais as 

condições iniciais para a sua implementação. Após a implementação do método 

ajustaram-se diversos parâmetros sendo que ainda não era atingida a separação 

pretendida. Com o objetivo de melhorar o método que estava a ser desenvolvido 

estudaram-se três possíveis padrões internos tendo sido selecionado um deles para ser 

utilizado no método. 

Com o objetivo de encontrar os fatores mais influentes e a melhor combinação 

entre os mesmos, recorreu-se ao desenho experimental. Selecionaram-se quatro 

combinações de fases móveis, com eluição isocrática e estudaram-se quatro fatores, 

verificando-se que a maior influência nos resultados era causada pela variação da 

proporção de solvente orgânico na fase móvel. Através destes ensaios verificou-se 

ainda que o volume de injeção e o fluxo, nos intervalos estudados não influenciavam 

significativamente os resultados. A combinação de eluentes da fase móvel que produziu 

os melhores resultados foi a de acetonitrilo e ácido acético a 0,2%. 

 Uma nova otimização do método foi realizada na FCUP onde se observou 

vantagens na utilização de gradiente na separação da combinação destes dois 

piretróides. Após otimização do método procedeu-se à validação do mesmo utilizando 

uma coluna de dimensões reduzidas 50x2,1mm e um tamanho de partícula de 2,7 μm. 

No estudo da seletividade através dos parâmetros da adequabilidade do 

sistema, verificou-se que o método é seletivo embora para algumas substâncias de        

P-A se tenha observado uma resolução entre 1,5 e 2,0. 

 O modelo linear foi considerado adequado para as curvas de calibração de P-A 

e de P-B incluindo as seis substâncias da família de P-A. O modelo de regressão linear 

foi adequado considerando ou não a correção do padrão interno. Notou-se que ao 

estudar P-A com a correção do padrão interno, que não existia homogeneidade de 
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variância para os intervalos estudados. A ausência de homogeneidade de variância 

também ocorreu para a substância P-A-3 sem correção do padrão interno e para as 

substâncias P-A-2 e P-A-5 com a correção do padrão interno. Nestes casos a 

linearidade foi estudada para uma gama reduzida sendo assumido que nesta gama 

haveria homogeneidade de variância. 

 Ao serem avaliadas as seis calibrações realizadas para P-A, as seis substâncias 

da sua família e P-B, considerando ou não a correção do padrão interno e com as gamas 

de trabalho ajustadas, verificou-se o seguinte: 

 Com a exceção de uma calibração, o valor do quadrado do coeficiente de 

correlação (R2) foi sempre superior a 0,995, observando-se um valor mais 

próximo de 1 quando é realizada a correção com o padrão interno; 

 Todas as calibrações passaram no teste de Mandel, no teste das áreas 

normalizadas e no teste de Rikilt. 

O método é mais sensível para a deteção de P-B do que para a deteção de P-A, 

sendo a sensibilidade do método de 0,84 mg-1L e 3,1 mg-1L para P-A e P-B, 

respetivamente, sem a correção do padrão interno. Na ausência de homogeneidade de 

variância para P-A com a correção do padrão interno, não foi possível calcular a 

sensibilidade do método média para este caso. Comparou-se os valores da 

sensibilidade média de P-B sem e com a correção do PI, de onde se obteve valores de 

sensibilidade de 3,1 mg-1L e 3,4 mg-1L respetivamente. Tal facto mostra que pelo menos 

para P-B, os valores de sensibilidade calculados são semelhantes, sem e com a 

influência do PI. 

Através do cálculo do limite de deteção e quantificação verificaram-se grandes 

diferenças ao introduzir a correção do padrão interno. Os valores dos limites calculados 

sem esta correção eram muito superiores tanto para P-A, e as suas seis substâncias 

estudadas individualmente, como para P-B. Para este método obteve-se assim valores 

de limite de deteção de 3,2 mg/L (P-A) e 3,3 mg/L (P-B) e de limite de quantificação de 

9,7 mg/L (P-A) e 10,1 mg/L (P-B). Para a definição dos limites analíticos a correção 

introduzida pelo padrão interno mostrou ser vantajosa. 

No estudo da precisão foi avaliada a repetibilidade e a precisão intermédia. 

Verificou-se que para a repetibilidade foram obtidos coeficientes de variação inferiores 

a 1% para P-A e P-B e inferiores a 2% quando se considera cada uma das seis 

substâncias da família de P-A. Os coeficientes de variação da repetibilidade eram um 

pouco inferiores quando se utilizavam os resultados corrigidos pelo padrão interno e 

eram tendencialmente inferiores nas soluções mais concentradas. No estudo da 
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precisão intermédia confirmou-se que a diferença dos resultados entre dias era 

significativa tal como era previsto. No que se refere ao coeficiente de variação da 

precisão intermédia, observou-se valores semelhantes de P-A e de P-B, cerca de 6% 

sem a correção do padrão interno. No caso particular da precisão intermédia, ao ser 

introduzida a correção com o padrão interno o coeficiente de variação aumenta entre 2 

e 3%. O mesmo verificou-se no estudo das seis substâncias da família de P-A, sendo 

que os coeficientes de variação sem a correção do padrão interno variaram entre 5% e 

7% e que os mesmos com a correção do padrão interno variaram entre 8% e 10%. 

 Ao estudar a exatidão do método observou-se que a correção introduzida pelo 

padrão interno era vantajosa para todos os piretróides. Obteve-se para P-A e P-B 

recuperações de 106% sem a correção do padrão interno e de 99% (P-A) e 100% (P-B) 

com a correção do mesmo. No caso das seis substâncias da família de P-A a 

recuperação sem correção do padrão interno oscilava entre 100% e 108% e com a 

correção do padrão interno variava entre 97% e 104%. 

 A nível geral, a utilização de padrão interno no método apresenta-se vantajosa. 

Ao considerar-se esta correção é possível obter valores de coeficientes de correlação 

mais próximos de 1, o cálculo da sensibilidade analítica não é afetado, os valores dos 

limites analíticos calculados são mais baixos e os valores de recuperação são mais 

próximos de 100% havendo maior exatidão.  

Por outro lado, considerar a correção introduzida pelo padrão interno, não tem 

influência na repetibilidade e piora os resultados obtidos da precisão intermédia, 

indicando que a utilização do mesmo não efetua correções no sentido de tornar o 

método mais preciso. Outra desvantagem é o facto de não se ter verificado 

homogeneidade de variância para P-A com a correção do padrão interno, estando em 

falta ensaios na gama de trabalho ajustada que comprovem que existe homogeneidade 

de variância entre a solução mais diluída e a mais concentrada para ser possível inferir 

que existe homogeneidade de variância em toda a regressão de P-A. É importante 

referir que caso se pretendesse estudar individualmente cada uma das seis substâncias 

de P-A, seria também necessário efetuar uma redução na gama de trabalho. 

O estudo da validação pode ser aprofundado, podendo ser realizadas algumas 

melhorias ao método desenvolvido. Estas passam pela adequação da gama de 

concentrações utilizadas na curva de calibração de P-A e pela realização de um estudo 

mais aprofundado no que se refere à influência do padrão interno na precisão do 

método, considerando que seria expectável que a correção efetuada pelo PI não 

prejudicasse a precisão.  
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6. Outros trabalhos 

Com a perspetiva de conhecer a realidade empresarial, a complexidade e as 

particularidades relacionadas com o enchimento de aerossóis, o meu trabalho na Colep 

Portugal, S.A. iniciou-se com a revisão e atualização de métodos físico-químicos 

utilizados pelo laboratório de qualidade da divisão de enchimento. Estes métodos são 

parte integrante do dia a dia da empresa sendo crucial o seu bom funcionamento, a sua 

revisão e readaptação para o sucesso de todos e garantir a satisfação do cliente e 

qualidade do produto fabricado. 

Após um primeiro contacto teórico com os métodos físico-químicos, e de ter a 

oportunidade de conhecer em detalhe as matérias primas, componentes e 

equipamentos que a fábrica dispunha, foi-me possível executar alguns desses mesmos 

métodos, tendo conhecido a realidade do dia a dia vivido no laboratório de qualidade. 

Esta vivência permitiu não só compreender como eram realizadas as análises de 

carácter físico-químico, mas também conhecer o processo de formulação e enchimento 

dos diversos produtos (cosméticos e de uso doméstico). 

Seguidamente, foram realizadas amostras de novas fórmulas de produtos a serem 

implementados à escala industrial. Estas produções são feitas a pedido dos clientes 

com o objetivo de analisar qual a viabilidade da implementação da nova fórmula, a 

compatibilidade do produto com os componentes e o impacto da alteração das matérias 

primas. Durante este processo são sugeridas melhorias à formulação ou à embalagem, 

como a alteração do processo de fabrico adaptado às condições existentes na fábrica 

nomeadamente o tipo e tempos de agitação, por exemplo. Durante a formulação são 

identificados potenciais problemas que possam estar associados ao enchimento como 

é o caso da viscosidade do produto, a formação de duas ou mais fases no produto final 

ou até presença de partículas que possam causar entupimento das válvulas e/ou dos 

atuadores dos aerossóis. Além das análises dos parâmetros físico-químicos, estas 

amostras são sujeitas a testes de envelhecimento e/ou estudo da compatibilidade entre 

a embalagem e a fórmula com o tempo de vida do produto. 

Uma análise muito importante que é realizada a todos os produtos é a análise do 

odor. O odor é um aspeto de extrema importância para um consumidor quando adquire 

um produto de cosmética como um desodorizante. Na produção de aerossóis, o 

conteúdo da lata consiste numa mistura de produto com um gás propulsor, Figura 28, e 

ambas as partes podem influenciar negativamente a qualidade de um produto, 

nomeadamente no odor. Deste modo, surge a necessidade de formar e qualificar os 
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avaliadores de odor para que ocorra uma avaliação imparcial com recurso a técnicas de 

memória olfativa. 

 

Figura 28 - Representação dos constituintes (A) e do funcionamento de um aerossol (B), adaptado de [51]. 

 

Durante o estágio na Colep foi possível frequentar uma parte da formação de odor 

dada aos trabalhadores. Nesta formação foi explicado o funcionamento do olfato, 

transmitidos termos próprios associados à avaliação de um odor, ensinadas técnicas de 

cheiro e ainda dada a conhecer a estrutura da composição de um perfume, bem como 

a pirâmide olfativa.  

A          B 
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Anexos 

Anexo A - Resultados de cada resposta no desenho fatorial 

incompleto para cada eluente. 

Fase Móvel: Acetonitrilo e Água 

Experiência  Assimetria Resolução 
Nº pratos 
teóricos 

Pureza 

1 1,19 1,16 3021 0,95 

2 1,14 1,17 2962 0,95 

3 1,38 1,14 2883 0,94 

4 1,40 1,12 3074 0,93 

5 1,20 1,28 3814 0,97 

6 1,59 1,36 3313 0,95 

7 1,17 1,40 3421 0,98 

8 1,15 1,47 3483 0,87 

 

Fase Móvel: Acetonitrilo e Ácido Acético 0,2% 

Experiência  Assimetria Resolução 
Nº pratos 
teóricos 

Pureza 

1 1,15 1,26 3209 0,95 

2 1,12 1,17 3016 0,96 

3 1,47 1,09 2681 0,94 

4 1,24 1,19 3453 0,85 

5 1,20 1,40 3654 0,78 

6 2,20 1,61 3248 0,95 

7 1,50 1,80 3931 1,00 

8 1,10 1,92 3810 0,94 

 

Fase Móvel: Acetonitrilo e Ácido Fosfórico 0,01 mol/L 

Experiência  Assimetria Resolução 
Nº pratos 
teóricos 

Pureza 

1 1,13 1,15 3086 0,98 

2 1,22 1,14 2597 0,94 

3 1,34 1,05 2985 0,93 

4 1,42 1,05 3038 0,92 

5 1,65 1,25 3853 0,97 

6 1,35 1,26 3595 0,98 

7 1,09 1,36 2950 0,95 

8 1,28 1,32 2871 0,91 
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Fase Móvel: Acetonitrilo e Ácido Sulfúrico 1% 

Experiência Assimetria Resolução 
Nº pratos 
teóricos 

Pureza 

1 1,14 1,26 3349 0,91 

2 1,10 1,15 2998 0,90 

3 1,35 1,16 2967 0,95 

4 1,36 1,06 3050 0,95 

5 1,41 1,40 3814 0,81 

6 1,36 1,45 3752 0,84 

7 1,18 1,29 3597 0,90 

8 1,48 1,48 3811 0,99 

 

Nota: Os valores apresentados consistem na média dos oito picos de interesse em cada 

experiência e para cada resposta. 
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Anexo B - Resultados ordenados de cada resposta com identificação 

da experiência e eluente correspondente. 

Posição Assimetria Resolução Nº Pratos Teóricos Pureza 

1º 7 - C 8 - B 7 - B 7 - B 

2º 8 - B 7 - B 5 - C 8 - D 

3º 2 - D 6 - B 5 - A 6 - C 

4º 2 - B 8 - D 5 - D 1 - C 

5º 1 - C 8 - A 8 - D 7 - A 

6º 1 - D 6 - D 8 - B 5 - A 

7º 2 - A 5 - D 6 - D 5 - C 

8º 8 - A 5 - B 5 - B 2 - B 

9º 1 - B 7 - A 7 - D 7 - C 

10º 7 - A 6 - A 6 - C 2 - A 

11º 7 - D 7 - C 8 - A 3 - D 

12º 1 - A 8 - C 4 - B 6 - B 

13º 5 - A 7 - D 7 - A 1 - A 

14º 5 - B 5 - A 1 - D 4 - D 

15º 2 - C 1 - D 6 - A 6 - A 

16º 4 - B 6 - C 6 - B 1 - B 

17º 8 - C 1 - B 1 - B 8 - B 

18º 3 - C 5 - C 1 - C 2 - C 

19º 6 - C 4 - B 4 - A 3 - A 

20º 3 - D 2 - A 4 - D 3 - B 

21º 4 - D 2 - B 4 - C 3 - C 

22º 6 - D 1 - A 1 - A 4 - A 

23º 3 - A 3 - D 2 - B 4 - C 

24º 4 - A 1 - C 2 - D 1 - D 

25º 5 - D 2 - D 3 - C 8 - C 

26º 4 - C 3 - A 3 - D 7 - D 

27º 3 - B 2 - C 2 - A 2 - D 

28º 8 - D 4 - A 7 - C 8 - A 

29º 7 - B 3 - B 3 - A 4 - B 

30º 6 - A 4 - D 8 - C 6 - D 

31º 5 - C 4 - C 3 - B 5 - D 

32º 6 - B 3 - C 2 - C 5 - B 

 

Legenda: 

Posição: 1º – Melhor resultado, 32º – Pior resultado. 

Numeração de 1 a 8: Número da experiência consoante a identificação da Tabela 15. 

Composição da Fase Aquosa do Eluente: A – Água; B – Ácido acético 0,2%; Ácido 

fosfórico 0,01M; D – Ácido sulfúrico 1%.
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Anexo C – Gráficos de Pareto para os efeitos principais do desenho fatorial incompleto. 

 Fase Móvel: Acetonitrilo e água 
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Nº pratos teóricos

,4851958

,7642184

-2,0201

-5,19803

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(4)Temperatura

(2)Volume de Injeção (µL)

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

   

Pureza

,0300084

,3348887

,9014854

1,276832

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)
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 Fase Móvel: Acetonitrilo e ácido acético 0,2% 

Assimetria

-,374643

-1,15914

1,421314

1,831896

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

   

Resolução

-,250637

-,871984

-2,09166

-4,92217

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 

 

Nº pratos teóricos

-,059784

-1,07377

-1,44421

-2,63947

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

   

Pureza

,116486

-,246559

2,206547

-2,2474

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(2)Volume de Injeção (µL)

(1)Fluxo (mL/min)

(4)Temperatura
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 Fase Móvel: Acetonitrilo e ácido fosfórico 0,01M 

Assimetria 

-,167609

-,693103

-1,29884

2,90375

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(1)Fluxo (mL/min)

(4)Temperatura

   

Resolução

,7021035

,943735

-10,4313

-22,8653

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(1)Fluxo (mL/min)

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 

 

Nº pratos teóricos

-,930565

,9966811

-2,0189

2,538818

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

   

Pureza

,1955735

,3381084

-,443327

,8689645

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(2)Volume de Injeção (µL)
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 Fase Móvel: Acetonitrilo e ácido sulfúrico 1% 

 

Assimetria 

-,679164

-1,22486

-1,45672

1,789716

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

   

Resolução

-,06565

-,353549

-,507184

-3,17768

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 

 

Nº pratos teóricos

,2998468

-,448682

-1,85069

-6,81622

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

   

Pureza

-,381919

-,464579

-,669295

,8320945

p=,01

Efeito estimado padronizado (Valor Absoluto)

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)
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Anexo D – Gráficos de Pareto para os efeitos principais e interações entre dois fatores do desenho fatorial 

incompleto. 

 Fase Móvel: Acetonitrilo e água 

Assimetria

-,000925

-,007505

-,085512

,0890213

,0993359

-,120049

,227017

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25

Efeito estimado (Valor absoluto)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

1by2

(2)Volume de Injeção (µL)

(1)Fluxo (mL/min)

1by4

1by3

(4)Temperatura

   

Resolução

,0088555

,0093366

-,033986

,039474

,0446291

-,075808

-,22863

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Efeito estimado (Valor absoluto)

1by3

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2

1by4

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 
Nº Pratos Teóricos

48,80303

-62,1854

76,8683

78,39041

-142,616

-203,19

-522,84

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600

Efeito estimado (Valor absoluto)

(4)Temperatura

1by2

(2)Volume de Injeção (µL)

1by3

1by4

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

   

Pureza

,0007778

,0086799

-,01826

,0233653

-,027808

-,030144

,0330937

-0,005 0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040

Efeito estimado (Valor absoluto)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

1by3

(1)Fluxo (mL/min)

1by2

1by4

(2)Volume de Injeção (µL)
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 Fase Móvel: Acetonitrilo e ácido acético 0,2% 
 

Assimetria

-,08194

-,08931

,2121481

-,25352

-,300872

,3108606

,4006602

0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2

1by4

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

1by3

(4)Temperatura

(1)Fluxo (mL/min)

   

Resolução

-,025797

-,071238

,0810829

-,08975

,141889

-,215287

-,506623

-0,1 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(1)Fluxo (mL/min)

1by3

1by4

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 

 

Nº pratos teóricos

-12,9293

-170,179

187,0876

-232,221

-276,317

-312,335

-570,83

-100 0 100 200 300 400 500 600 700

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by3

1by2

(4)Temperatura

1by4

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

   

Pureza

,0041854

-,008859

,0231174

-,03326

,0472479

,0792826

-,080751

-0,01 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2

1by3

1by4

(1)Fluxo (mL/min)

(4)Temperatura
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 Fase Móvel: Acetonitrilo e ácido fosfórico 0,01M 

 

Assimetria

-,015054

-,054702

-,062253

-,069791

-,116659

,1278234

,2608094

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

1by4

(1)Fluxo (mL/min)

1by3

(4)Temperatura

   

Resolução

-,005488

-,005659

,0061677

,0082903

-,013014

-,091634

-,200862

-0,02
0,00

0,02
0,04

0,06
0,08

0,10
0,12

0,14
0,16

0,18
0,20

0,22
0,24

Efeito estimado (Valor Absoluto)

1by2

1by4

(2)Volume de Injeção (µL)

(1)Fluxo (mL/min)

1by3

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 

 

Nº pratos teóricos

24,9001

-90,5703

-180,141

192,9396

-321,868

-390,822

491,4696

-50 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

Efeito estimado (Valor Absoluto)

1by4

1by3

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

   

Pureza

,0049024

,0057455

,0084753

-,011113

-,019825

,0217823

-,038197

0,000 0,005 0,010 0,015 0,020 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(4)Temperatura

1by4

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

1by3

(2)Volume de Injeção (µL)

1by2
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 Fase Móvel: Acetonitrilo e ácido sulfúrico 1% 

Assimetria

-,054207

,0727558

,0776481

,088251

-,097761

-,116266

,1428446

0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,15 0,16

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by4

1by3

1by2

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

(4)Temperatura

   

Resolução

-,005132

-,027639

,033037

-,039649

-,066764

,1130717

-,248416

-0,05 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

(4)Temperatura

1by3

(1)Fluxo (mL/min)

1by2

1by4

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

 

 

Nº pratos teóricos

28,69724

-39,4705

-42,9417

105,052

-122,005

-177,123

-652,355

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800

Efeito estimado (Valor Absoluto)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by3

(4)Temperatura

1by4

1by2

(1)Fluxo (mL/min)

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

   

Pureza

,0125347

-,019685

-,023945

,0323729

-,034497

,0428875

,0822465

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09

Efeito estimado (Valor Absoluto)

1by3

(1)Fluxo (mL/min)

(2)Volume de Injeção (µL)

1by4

(4)Temperatura

(3)Proporção de solvente orgânico (%)

1by2
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Anexo E – Curvas de Calibração das seis substâncias da família de P-A, para a calibração média S/PI e C/PI. 

 

P-A S/PI C/PI 

P-A-1 

  

P-A-2 
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P-A S/PI C/PI 

P-A-3 

  

P-A-4 
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P-A S/PI C/PI 

P-A-5 

  

P-A-6 

  
 

 

Concentração (mg/L) 
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Anexo F - Teste das Áreas Normalizadas para a Calibração Média 

das 6 substâncias da família de P-A 

 

P-A S/PI C/PI 

1 

  

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 
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Anexo G - Teste de Rikilt para a Calibração Média das 6 substâncias 

da família de P-A 

 

P-A S/PI C/PI 

1 

  

2 

  

3 

  

4 

  

5 

  

6 

  
 


