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RESUMO 

 
O crescimento da população mundial e a expansão industrial são fatores que atualmente 
desencadeiam um aumento no consumo de produtos e geração de resíduos. Frequentemente 
utilizados na medicina tradicional e veterinária, os antibióticos são classificados como uma classe 
emergente de poluentes, pois, devido à sua baixa taxa de degradação e à ineficácia dos sistemas 
de tratamentos de água, encontram-se disseminados no meio ambiente e nos alimentos. Em 
consequência desse fato, estudos para o desenvolvimento de novos materiais e métodos que 
removam estes contaminantes utilizando menor quantidade de consumíveis químicos e a baixo 
custo, têm sido um campo em desenvolvimento na química analítica. Inserido nesse contexto 
encontra-se o grafeno, que devido à sua estrutura de anéis aromáticos com elétrons π 
deslocalizados e elevada área superficial (3600 m2/g), pode favorecer fenômenos de sorção, 
elevando a eficiência na extração de contaminantes presentes em matrizes complexas. O objetivo 
do projeto foi sintetizar e caracterizar novas fases sorventes à base de grafeno para atuar no 
preparo da amostra avaliando a eficácia destas na remoção de tetraciclinas presentes em leite. 
Para isso, utilizou-se da microextração por sorvente empacotado MEPS como método de preparo 
de amostra com posterior análise por cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas 
HPLC-MS/MS. A caracterização dos materiais foi feita através de microscopia eletrônica de 
varredura MEV e espectroscopia vibracional na região do infravermelho IV revelando eficácia na 
síntese das folhas de óxido de grafeno, assim como, no recobrimento das partículas de sílica com 
os novos materiais. Foram avaliadas as fases extratoras: G, GO-SIL, G-Sil e C18-G-Sil com relação 
a eficiência na extração das tetraciclinas. A fase G-Sil mostrou-se a mais apropriada para 
continuidade do estudo, pois apresentou os melhores resultados. Com o objetivo de otimizar a 
etapa de preparo de amostra, foi feito um planejamento fatorial fracionário 24-1 avaliando as 
variáveis químicas: solvente de eluição, força iônica, pH da solução de lavagem e inclusão de EDTA 
na solução tampão de Mcllvaine (pH 4.2). Posteriormente foi feito um planejamento fatorial 
completo 23 visando a otimização dos ciclos de extração da MEPS, possibilitando determinar a 
condição ótima de extração do método. Baseando-se no documento: ICH – Q2 (R1) guideline, a 
metodologia foi submetida a testes para avaliar as figuras de mérito referentes a validação 
analítica. O método apresentou faixa linear de 15 – 110 µg/L, LQ entre 0,05 e 0,9 µg/L e boa 
seletividade. A precisão foi avaliada intra e inter-dia apresentando desvio padrão relativo - RSD 
abaixo de 18%. Ao final do desenvolvimento do estudo foram analisadas onze amostras reais 
incluindo leite bovino, caprino, ovino e leite em pó. A aplicação em amostras de diferentes 
espécies reforça a versatilidade do método desenvolvido, além de evidenciar o elevado potencial 
dos novos materiais de grafeno para atuar como sorvente no preparo da amostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 
Nowadays, the rise of world population and industrial expansion are leading to an increase in 
consumption and consequently waste generation. Large quantities of chemical residues are 
released into the environment affecting humans and wildlife. Among these residues, antibiotics 
used in medicine and veterinary are classified as an emerging contaminant due to their low 
degradation rate, ineffectiveness of wastewater treatment and consequently water and food 
contamination. An effort has been made to develop microextraction techniques to remove these 
drugs using reduce volume of solvent and chemical consumable and researches of new sorbent 
phases are increasing due the high potential to improve these microextraction techniques. Recent 
studies pinpoint graphene (G) as an effectively sorbent phase to act in sample preparation. G has 
a structure composed by carbon nanosheets arranged in a honeycomb pattern with large surface 
area (3600 m2/g) and delocalized π-electrons system that suggests good interaction between 
them and contaminants compounds such as veterinary drugs, pesticides, personal care products 
etc. This study focuses to evaluate sorbent phases based upon graphene particle supported on 
silica to analyze Tetracycline residues present in milk. For this purpose, was used microextraction 
by packed sorbent - MEPS as sample preparation method with analysis by liquid chromatography 
and mass spectrometry. The characterization of synthesized materials was performed by scanning 
electron microscopy - SEM and vibrational spectroscopy in infrared region - FTIR. The results 
suggest that synthesis of graphene’s particles as well as the coating of silica surface with these 
materials were both performed. To evaluate extraction efficiency each sorbent material: GO-Sil, 
G-Sil, G, C18-GO-Sil were tested in MEPS and confronted to commercial phases: C8 and C18. By 
the results, G-Sil was choose to application as sorbent phase. MEPS extractions were optimized 
and the effect of some factors was investigated by application of experimental design. Firstly, a 
factorial experimental design 2(4-1) was executed to evaluate chemistry variables such as elution 
solvent, washing solution, media ionic strength and inclusion of EDTA salt in Mcllvaine solution.  
After, an experimental design 23 was made in order to estimate the cycles of MEPS extraction like 
sampling, washing and elution steps. By the results, an optimized extraction conditional was 
achieved and evaluation of validation parameters was carried out on sequence based on the ICH 
– Q2 (R1) guide. The method showed linearity ranging from 15 – 110 µg/L, LOQ values from 0,05 
to 0,9 µg/L and good selectivity. Precision showed relative standard deviation RSD less than 18% 
to intra and inter-day analysis. The developed method was applied in analysis of eleven milk 
samples including bovine, caprine and ovine milk and milk powder. Application in samples from 
different species enhances the versatility of this analytical method and show the great potential 
for graphene’s particles to act as sorbent phase in sample preparation. 
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1 Introdução 

 

1.1 Fármacos e o meio ambiente 

 

A demanda por novas tecnologias tornou-se uma necessidade da sociedade atual. 

Ano após ano o crescimento populacional traz consigo a necessidade de desenvolvimento 

e de novos estudos visando maior eficiência em diversas áreas importantes para a 

manutenção da vida. Nesse panorama de crescimento mundial, as indústrias são 

impulsionadas a obter um avanço tecnológico capaz de aumentar a fabricação de 

produtos ao mesmo tempo em que se busca reduzir os custos na linha de produção para 

aumentar o faturamento. Dentro desse contexto encontra-se incluída a Química, já que 

processos químicos são utilizados na produção de diversos itens de consumo como 

fármacos, alimentos e combustíveis, entre outros. 

Com isso, a ciência tem exercido papel importante no desenvolvimento, tanto dos 

aspectos tecnológicos utilizados pelas industrias quanto aqueles consumidos pela 

população. Porém a avidez com que o crescimento industrial acontece atualmente, não 

vem acompanhada da conscientização e criação de leis capazes de orientar e controlar 

os processos e atividades que acabam gerando resíduos prejudiciais para o meio 

ambiente. 

A partir da década de 80 a preocupação com as questões ambientais tornou-se 

mais frequente entre os governos mundiais. Desastres ocorridos ao redor do mundo, 

como o acidente de 1984 em Bophal na Índia e a crescente poluição da cidade de 

Cubatão no Brasil trouxeram inúmeros casos de morte relacionados a expansão 

industrial. [1,2] 

Uma busca por processos ecologicamente corretos e estudos para a diminuição 

no uso de compostos potencialmente tóxicos foi intensificada a partir desse período, 

surgindo o termo green chemistry para relacionar pesquisas e estudos empenhados em 

reduzir quantidades de solventes, reagentes e consumíveis químicos em geral 

utilizados, adaptando técnicas e procedimentos experimentais e adequando-os às 
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questões ambientais atuais. [3] 

Incluídas nesse contexto encontram-se as indústrias farmacêuticas, 

responsáveis desde o desenvolvimento até a comercialização de produtos   para higiene 

pessoal, cosméticos   e principalmente medicamentos, além de exercer a pesquisa no 

desenvolvimento de novos fármacos. Estima-se que somando a arrecadação das 

industrias desse setor o valor anual pode chegar próximo de 1 trilhão de dólares, 

deixando evidente tamanha a importância desse setor no desenvolvimento econômico e 

tecnológico. [4] 

Os fármacos constituem um amplo grupo de compostos orgânicos que possuem 

variável composição estrutural com mecanismos de ação distintos, os quais acabam por 

ter efeito final diferente no organismo. Por isso existem classes de compostos 

designadas para tratar determinado patógeno e não somente um medicamento 

específico. [5-6] 

Atualmente essas substâncias encontram-se disseminadas no meio ambiente 

devido ao uso indiscriminado por parte da população, e o mau gerenciamento de 

resíduos por parte de algumas industrias, como ilustrado na Figura 1. Diversos tipos de 

compostos como antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, vasodilatadores entre 

outros são encontrados em estações de tratamento de resíduos industriais, de água e 

esgoto. Importante relatar que mesmo em baixas concentrações, a longo prazo o acúmulo 

desses compostos pode acarretar problemas a saúde já que permanecem no meio 

ambiente contaminando algumas das principais fontes de alimento e matéria prima para 

o ser humano como: águas superficiais e subterrâneas, solos e alimentos de origem 

vegetal e animal. [7-9] 

Dentre os fármacos monitorados atualmente, pode-se dizer que os antibióticos são 

os que desencadeiam maior preocupação quando encontrados no meio ambiente. Esses 

compostos são utilizados com frequência no tratamento de doenças de origem 

bacteriana, tanto na medicina tradicional quanto na veterinária, levando muitas vezes ao 

uso indiscriminado por parte da população e das industrias agrícolas. Isto pode acarretar 

em problemas como seleção de bactérias resistentes ao mecanismo de ação dos 

antibióticos, reações alérgicas e contaminação de alimentos. [10,11] 
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. 

 

 

1.2 Tetraciclinas  

 

Os fármacos antibacterianos pertencentes a classe das tetraciclinas, surgiram em 

meados do século XX e são utilizados em grande escala até os dias atuais pela medicina 

humana e veterinária. A sua popularidade dentre os antibióticos é devido ao baixo custo 

de fabricação, ausência de efeitos colaterais severos e amplo espectro de ação 

possuindo eficácia contra bactérias gram-positivas e gram-negativas: Staphylococus, 

 

Figura 1 - Possíveis rotas de contaminação de fármacos no ambiente. 
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Streptococcus, Pneumococcus, Gonococcus, Cholera, Dysentery bacillis, Pertussis, 

Rickettsia, Chlamydia, Mycoplasma. [12,13] 

As tetraciclinas atuam como agentes bacteriostáticos que inibem a síntese 

proteica, prevenindo o ataque do RNA-transportador ao sítio ribossomal aceptor, o que 

evita a proliferação das bactérias no organismo alvo. [14] 

A estrutura básica, mostrada na Figura 2, possui quatro anéis orgânicos 

interligados onde os radicais adjacentes são responsáveis pela diversidade de 

compostos pertencentes a essa classe. Pode-se observar na estrutura química geral 

que as variações estruturais entre os compostos estudados no trabalho, ocorrem 

principalmente na presença de grupos orgânicos nos radicais R1, R2 e R3. São 

atribuídos três valores distintos de pKa para as TCs, acarretando em moléculas com 

densidade de cargas distintas e dependentes da faixa de pH. Em valores abaixo de 

3,3 de pH as TCs estão predominantemente em sua forma catiônica; no intervalo entre 

3,3 – 7,7 (aproximadamente) assumem a forma zwitteriônica; e para valores acima de 

7,7 a crescente predomínio da forma molecular aniônica. [15] 

Em meio básico, o nitrogênio do grupo amina ligado ao C-4 interage com o 

grupamento hidroxila pertencente ao C-12a acarretando em variações na conformação 

mostrada na Figura 1. No entanto, em meio ácido ocorre a protonação do grupo amina 

em questão, “N-C4”, restringindo as possibilidades de variações na conformação 

molecular como descrito anteriormente. Esse fato explica a maior estabilidade desses 

compostos em meio ácido. As TCs são pouco solúveis em solvente orgânico como 

acetonitrila, acetona e acetato de etila. São altamente solúveis em álcoois como 

metanol e etanol e insolúveis em solventes apolares como hexano. Em meio aquoso, 

as TCs apresentam solubilidade moderada o que dificulta a extração das mesmas 

através de partículas sólidas como o carvão ativado e a sílica o que pode explicar a 

presença em baixos níveis de concentração desses compostos dissolvidos em 

ambientes aquáticos. [15,16] 

A aplicação dos fármacos tetraciclínicos visando melhora na produção de 

alimentos e desenvolvimento do animal é permitida em baixas concentrações, variando 

entre 0,1 - 12 mg/L, dependendo da matriz ou local de aplicação. Como as tetraciclinas 
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são utilizadas com frequência na criação de gado, o leite torna-se uma importante matriz 

de estudos para determinação de resíduos destes contaminantes já que é consumido 

diariamente ao redor do mundo como bebida ou através dos derivados laticínios. [17] 

 

Figura 2 - Estrutura precursora das TCs estudadas. 

 

 

1.3 Leite 

 

O leite caracteriza-se por ser um alimento natural produzido pelos mamíferos a 

partir das glândulas mamárias, com a finalidade de alimentar o indivíduo no seu período 

de desenvolvimento. Podemos defini-lo como uma emulsão de cor branca levemente 

adocicada com odor quase imperceptível. O seu alto valor nutritivo, devido a presença 

de proteínas, lipídeos, carboidratos, minerais e vitaminas, o torna um alimento equilibrado 

e consumido por toda a faixa etária da população. Sua composição pode variar de acordo 

com a raça do animal, frequência e tipo de alimentação, época do ano e local. É 

comercializado mundialmente como uma importante fonte de sustância na dieta humana 

e animal, representando uma importante área da agricultura e pecuária. A Tabela 1 

mostra diferentes composições do leite bovino de acordo com a raça. [18] 
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Tabela 1 - Composição do leite de acordo com a raça bovina. 

Raça Lipídeos Proteína Lactose Minerais Sólidos 

Ayrshire 4,1 3,6 4,7 0,7 13,1 

Brown 

Swiss 

4,0 3,6 5,0 0,7 13,3 

Guernsey 5,0 3,8 4,9 0,7 14,4 

Holstein 3,5 3,1 4,9 0,7 12,2 

Jersey 5,5 3,9 4,9 0,7 15,0 

Zebu 4,9 3,9 5,1 0,8 14,7 

Fonte: [18] Badui Dergal, S. Química de los alimentos. Tradução. 2. ed. México: Pearson, 2013. 
p. 581 – 585.  
 

 

Figura 3 – Produção anual de leite no Brasil 

 

Fonte: 19. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/agropecuaria/producaoagropecuaria/abate
-leite-couro-ovos_201604_2.shtm>. Acesso em: 23 abr. 2017. 
 
 

No Brasil, estima-se que nos últimos quatro anos a produção anual de leite em 

média é de 34,5 bilhões de litros por ano. A Figura 3 revela a tendência de crescimento 

na produção anual em bilhões de litros de leite até o ano de 2015. De todo esse montante 

produzido, o IBGE revela que no ano de 2016 cerca de 23,2 bilhões de litros foram 

comercializados pela indústria alimentícia. Esses dados sugerem a importância desse 
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segmento na economia e pecuária do Brasil. Por ser um alimento de baixo custo e 

altamente nutritivo, o leite é uma das bebidas alimentícias mais consumidas atualmente. 

[19,20]  

O crescente aumento na produção anual de leite traz necessidade de adaptações 

por parte dos produtores, com relação ao número de animais e o tempo de ordenha, que 

estão diretamente relacionados com a saúde do gado “leiteiro” refletindo basicamente na 

qualidade do leite. Com a finalidade de aumentar a produção e diminuir o tempo de 

espera, até que o leite possa ser comercializado, os produtores acabam fazendo uso de 

drogas veterinárias (hormônios, antibióticos etc.) para acelerar o desenvolvimento do 

animal e tratar doenças como a mastite, mestrite e distúrbios metabólitos. No entanto, 

esse tipo de atividade, quando não amparada pela legislação vigente e acompanhada 

pelo setor especializado, leva a problemas de qualidade no produto final, ou seja, o leite 

que chega ao consumidor pode apresentar resíduos de drogas veterinárias e outros 

contaminantes transformando-se em problema de saúde pública. [21,22] 

No Brasil o órgão governamental responsável pelo controle de resíduos e 

contaminantes e pela criação de normas é o Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – MAPA. O estabelecimento da concentração máxima permitida para 

alimentos de origem animal – LMR é determinado em conjunto com o Ministério da Saúde 

e a Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA. 

As principais informações sobre as normas implementadas e os procedimentos 

autorizados para determinação de resíduos em alimentos de origem animal estão 

compilados na Instrução Normativa No 42, De 20 de Dezembro de 1999. Anualmente o 

MAPA publica um documento intitulado “Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes 

em Produtos de Origem Animal – PNCRC” atualizando o plano de amostragem e os 

LMRs para diversas classes de substâncias químicas classificadas como contaminantes. 

Caso o valor referência para determinado composto não estar incluído no PNCRC – 

MAPA deve-se consultar os valores estabelecidos pelas agências internacionais como o 

Codex Alimentarius, Food and Drug Administration – FDA/USA e União Europeia. [23,24] 

A Instrução Normativa No 09, De 21 de Fevereiro de 2017 do MAPA é o documento 

atualizado com relação ao PNCRC. Nele estão contidos os valores de LMRs para as TCs 
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estudadas nesse projeto. A Tabela 2 mostra os valores permitidos para esses 

contaminantes quando presentes no leite.  

 

Tabela 2 - Limites máximo de resíduo de acordo com a legislação brasileira. 

Substância LMR (µg/L) 

Oxitetraciclina  

Soma 100 Clortetraciclina 

Tetraciclina 

Doxiciclina 

 Fonte: Instrução Normativa No 09, De 21 de Fevereiro de 2017 – PNCRC – MAPA. [24] 

Devido ao leite ser considerado uma matriz complexa, torna-se difícil monitorar 

resíduos de TCs em níveis de concentração da escala de µg/L. Sendo assim, fica 

evidente a importância da realização estudos relacionados a qualidade do leite e o 

desenvolvimento de metodologias possibilitando a determinação de drogas veterinárias 

em alimentos de origem animal. Essas medidas são importantes para a segurança 

alimentar, garantindo o bem-estar a população consumidora.  

 

1.4  Cromatografia líquida 

 

Com o intuito de separar e identificar compostos presentes em diversos tipos de 

amostras, a cromatografia líquida se desenvolve e evolui a cada dia sendo atualmente 

aplicada em diversas áreas como a química de alimentos, forense, biológica, ambiental 

e de materiais. [25-28] 

 No início do século XX, o botânico italiano Michael Tsweet realizava estudos sobre 

a composição dos pigmentos contidos em plantas e algas, quando em um destes 

trabalhos, Tsweet utilizou uma coluna de vidro contendo sólido orgânico e inorgânico 

“empacotado” internamente. Dentre estes sólidos utilizou carbonato de cálcio, alumina e 

inulina, com a finalidade de separar os pigmentos de clorofila existentes na folha das 

plantas através da passagem descendente de um líquido apolar contendo a amostra pela 

região interna da coluna de vidro. A separação ocorreria devido a maior afinidade de 

certas substâncias com o sólido empacotado, criando assim, uma diferença no percurso 
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da solução-extrato dentro da coluna de vidro. Seu trabalho foi publicado em 1906 e é 

considerado o início da cromatografia líquido-sólido, tendo grande importante para o 

desenvolvimento futuro da cromatografia como técnica analítica de separação e 

identificação de compostos. [29] 

 Desde os experimentos de Tsweet até os dias atuais muito se desenvolveu em 

termos de avanços tecnológicos e teóricos acerca da cromatografia; no entanto, os 

princípios da técnica com relação a separação e afinidade dos componentes contidos na 

amostra continua a ser considerado o mesmo. A Figura 4 resume de maneira cronológica 

o desenvolvimento da cromatografia até os dias atuais de acordo com as referências [30-

33]. 

 

Figura 4 - Desenvolvimento da cromatografia durante o século XX 

 

  

Década de 
30

• Edgar Lederer desenvolve projeto baseado na tese de Tsweet visando isolar e
analisar xantolinas e carotenóides presentes em gemas de ovos. Após estudos
de Tsweet, esse foi o primeiro trabalho utilizando novamente cromatografia
líquido-sólido.

• Prof. Paul Karrer ganha o Prêmio Nobel pelos estudos com vitaminas A e C e
carotenóides.

Década de 
40

• Martin e Synge aplicam cromatografia para determinar aminoácidos em
proteínas utilizando cromatografia baseando-se no coeficiente de partição
entre o material sólido sorvente e o líquido percolante.

• Pela primeira vez é utilizado vapor ao invés de líquido como carreador da
amostra dando início ao desenvolvimento da cromatografia gasosa - GC.

Década de 
50

• Utilizando cromatografia gasosa, Martin e A. T. James desenvolvem um método
para estudar ácidos graxos. O primeiro trabalho utilizando fase gasosa é
publicado em 1951.

• Primeiro cromatógrafo gasoso com detector de condutividade termal é
comercializado.

Década de 
60

• Primeiros cromatografos líquidos começam a serem comercializados pelas
empresas Waters e Du Pont. Aliado ao avanço técnológico da época, o
desenvolvimento da técnica é impulsionado juntamente com o mercado
contribuindo para o status atual da cromatografia como ferramenta analítica.
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No trabalho descrito nesta dissertação, foram utilizadas as técnicas de 

cromatografia de alta eficiência (HPLC) e cromatografia de ultra eficiência (UHPLC). 

Ambas consistem em um arranjo sistemático semelhante, variando apenas o tamanho 

das partículas sólidas contidas dentro da coluna analítica. A Figura 5 mostra em um 

diagrama de blocos o arranjo de um cromatógrafo líquido utilizado atualmente.  

  
Figura 5 - Esquema representativo de um cromatógrafo líquido 

 
 

Apresenta-se, a seguir, breve descrição das principais partes do equipamento 
esquematizado na Figura 5, de acordo com as referências [34,35] 

 

1. Reservatório de solvente: Constituídos por frascos de vidro ou aço inoxidável 

com capacidade de até 2000 mL geralmente. Responsável por armazenar as 

fases móveis utilizadas durante o uso do cromatógrafo líquido. Podem conter 

um desgaseificador acoplado destinado a remoção de bolhas de oxigênio ou 

nitrogênio presentes no solvente, pois esse tipo de fenômeno pode causar o 

espalhamento da banda cromatográfica e prejudicar a eficiência do detector.  

 

2. Sistema de bombeamento: Responsável por bombear o fluxo de solvente (fases 

móveis) pelo interior do equipamento durante a análise. Essas bombas devem 

operar com velocidade de fluxo de 0,1 – 10 mL/min atingindo pressões elevadas 

Reservatório de 
solvente

Bombas de 
fluxo

Injetor da 
amostra

Coluna analítica 
de separação

Detector
Aquisição de 

tratamento de 
dados
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de até 6.000 psi no caso de HPLC e superiores a 12.000 no UHPLC. Como a 

velocidade linear (µ), medida em cm/s, influencia diretamente na eficiência da 

separação analítica, esses sistemas devem operar com ausência de pulso e 

controladores de fluxo constante. Três tipos de bombas são utilizados 

atualmente: bombas de deslocamento ou seringa, pneumáticas e as bombas 

recíprocas que são as mais comumente utilizadas em HPLC e UHPLC atuais.  

 

3. Introdução da amostra (injetor): A inserção da amostra no leito cromatográfico 

é uma etapa crítica para o processo de separação. Deve-se introduzir o volume 

de amostra no fluxo de fase móvel (pressurizado) de maneira que não aja 

alargamento observável da banda. Ou seja, quando se injeta um determinado 

volume de amostra para dentro do sistema pressurizado, o ideal é que todo o 

montante seja transferido instantaneamente evitando alargamento dessa banda 

o que pode gerar alargamento nos picos resultantes devido a difusão 

longitudinal da amostra dentro da fase móvel. Devido a essa exigência, aplicam-

se válvulas de introdução da amostra contendo geralmente seis pórticos e uma 

alça de amostragem (loop). Essa alça serve para armazenar um determinado 

volume de amostra e introduzi-lo sob altas pressões internas com precisão de 

poucos décimos por cento, aumentando assim a reprodutibilidade de injeção. 

 

4. Coluna analítica: Considerada o “coração” da análise por cromatografia, é o 

local onde ocorre a separação, devido as diferentes interações entre os 

compostos a serem separados e o material sólido (fase estacionária) 

empacotado no interior da coluna. São fabricadas utilizando-se aço inoxidável 

316 totalmente esterilizado e tratado. O material empacotado em seu interior 

deve ser constituído por partículas uniformes de pequeno diâmetro para 

favorecer a eficiência da análise. Atualmente em HPLC utilizam-se colunas de 

comprimento variando entre 5 – 25 cm e diâmetro interno entre 2 mm – 4,6 mm. 

A natureza da fase estacionária pode variar desde o uso da sílica – Si, até fases 

quimicamente ligadas como octilsilano – C8, octadecilsilano - C18, ciano – CN, 

amino – NH2 etc. A escolha da coluna adequada está relacionada diretamente 
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com a polaridade, solubilidade e estrutura dos componentes a serem isolados 

da amostra. Eventualmente se a amostra é de grande complexidade utiliza-se 

uma coluna de segurança (guard column) conectada no início da coluna 

analítica visando uma purificação prévia da amostra e consequentemente 

favorecendo a vida útil da coluna. 

 

5. Detector: Parte do sistema responsável por registrar as variações de 

concentração ou massa relacionadas com os compostos separados no interior 

da coluna que saem junto com fluxo de fase móvel eluinte. Se a coluna é 

considerada o coração do sistema então pode-se classificar o detector como o 

“olho” do cromatógrafo. Esse equipamento é um transdutor que atua 

convertendo as variações de concentração/massa em sinais elétricos que são 

enviados para um software capaz de transformá-los em dados qualitativos e 

quantitativos, no caso cromatogramas. Entre os principais detectores utilizados 

atualmente podemos destacar: UV-VIS, fluorescência e o espectrômetro de 

massas. Os estudos relacionados com o projeto aqui descrito foram conduzidos 

com o auxílio de um detector UV-VIS em uma primeira parte e um 

espectrômetro de massas do tipo triplo quadrupolo. Porém é importante 

ressaltar que as partes críticas do trabalho (otimização experimental através de 

planejamento fatorial e avaliação das figuras de mérito) foram realizadas 

utilizando apenas o detector de massas, sendo assim, daremos uma breve 

explicação sobre o funcionamento do mesmo. O Espectrômetro de Massas 

(MS) é um instrumento analítico capaz de determinar a razão entre a massa e 

a carga de átomos carregados, ou seja, íons. J. J. Thomsom foi o primeiro 

cientista a utilizar a relação massa/carga para medir os componentes existentes 

em um feixe de raios catódicos dando início ao desenvolvimento da 

espectrometria de massas. A massa caracteriza-se por ser uma propriedade 

singular e quase sempre única de determinado composto; sendo assim, esse 

modo de detecção é classificado como sensível. Podemos também destacar a 

versatilidade da técnica já que basta o analito ser propenso ao processo de 

ionização para que o mesmo possa ser analisado através do MS, fato que inclui 
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um grande número de compostos orgânicos e inorgânicos. São essas 

características que tornam o espectrômetro de massas acoplado a 

cromatografia líquida o mais importante modo de detecção utilizado atualmente. 

O diagrama de blocos mostrado na Figura 6 descreve resumidamente os 

componentes presentes em um detector de massas (MS). Inicialmente, o fluxo 

de fase móvel proveniente da coluna analítica é direcionado para a fonte de 

íons onde, à pressão atmosférica, dois tipos de interface são utilizadas para 

gerar as moléculas carregadas: ionização por eletrospray “Electrospray 

Ionization” (ESI) que utiliza corrente elétrica e diferença de potencial para 

produzir um fino spray com a fase móvel e a ionização química “Atmosphere 

Pressure Chemical Ionization” (APCI) na qual utiliza-se uma espécie química 

que irá ionizar as substâncias alvo. Após ionizados, os compostos são levados 

até o analisador de massas onde serão separados de acordo com a sua razão 

massa/carga através da aplicação de diferentes campos elétricos, magnéticos 

e suas interações em conjunto. Diversos tipos de analisadores de massas 

podem ser empregados, dentre eles o Quadrupolo (Q), Ion-trap (IT) os por 

tempo de vôo “Time of flight” (TOF) e etc; há também possibilidade de 

funcionamento em conjunto como o Q-TOF que utiliza um quadrupolo e um 

analisador por tempo de voo para melhorar a seletividade e sensibilidade na 

hora da detecção. Após separados, os íons são diferenciados através de sinais 

elétricos gerados por um dispositivo detector, geralmente uma multiplicadora 

de elétrons, responsável por transformar os dados brutos em sinais transcritos 

e interpretáveis através de software adequado responsável por gerar os 

espectros de massas. 

 

6. Aquisição e tratamento de dados: Inicialmente os dados gerados pelo 

cromatógrafo eram transformados em cromatogramas através de registradores 

potenciométricos, integradores e quando preciso registrados a mão em papel 

gráfico. Com o desenvolvimento da técnica no decorrer do século 20, o uso de 

computadores acoplado ao sistema cromatográfico foi substituindo os primeiros 

dispositivos registradores de dados. Além de adquirir e tratar os cromatogramas 
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em menor tempo e com maior qualidade, o uso dos computadores com 

softwares especializados para o cromatógrafo possibilitou o controle de todo o 

processo de separação, ou seja, permitindo o controle de fluxo da fase móvel, 

temperatura, gradiente de eluição e volume de injeção. 

 

 

Figura 6 - Esquema representativo de um espectrômetro de massas 

 

1.4 Técnicas de preparo da amostra 

 

Estima-se que cerca de 80% do tempo gasto em uma análise química 

corresponde a coleta e o preparo da amostra. Esse fato reforça a ideia da importância 

dessas etapas no resultado final de qualquer procedimento analítico. Apesar dos 

recentes avanços nas técnicas de cromatografia acoplada a espectrometria de massas 

possibilitando se chegar a níveis de detectabilidade cada vez menores, ainda é 

imprescindível um tratamento adequado da amostra antes da injeção no sistema 

cromatográfico. Após a coleta da amostra, deve-se efetuar a limpeza do extrato para 

favorecer a vida útil do cromatógrafo, a extração dos compostos a serem determinados 

juntamente com a eliminação de interferentes indesejados e a concentração desses 

analitos visando um aumento do sinal para favorecer a quantificação e a análise crítica 

dos dados. Todas essas etapas, incluindo purificação, extração e pré-concentração 

devem ser atendidas pela técnica de preparo de amostra escolhida. [36] 

Fluxo eluinte do 
HPLC
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ionização
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As principais técnicas para realizar o preparo da amostra podem ser divididas em 

dois grupos principais: as baseadas na interação líquido-líquido e baseadas em líquido-

sólido, como mostrado na Figura 7. A extração líquido-líquido (LLE) é considerada uma 

técnica clássica utilizada desde a década de 70. O procedimento de extração baseia-se 

no coeficiente de partição dos analitos entre dois meios imiscíveis entre si. Nesse caso, 

os analitos migram da fase original para um solvente adequado, possibilitando a injeção 

no cromatógrafo líquido ou gasoso enquanto que os interferentes permanecem na 

matriz de origem. Apesar da técnica apresentar vantagens como alta recuperação e a 

simplicidade de execução, algumas desvantagens como a utilização de grandes 

volumes de solventes orgânicos, elevado tempo de execução e baixa reprodutibilidade 

fizeram com que novas técnicas de preparo da amostra fossem desenvolvidas. [35] 

As técnicas baseadas na interação líquido-sólido surgiram no fim da década de 

70 devido as limitações referentes a LLE. A pioneira das técnicas de extração em fase 

sólida foi a extração em fase sólida - SPE desenvolvida por pesquisadores que visavam 

a miniaturização da cromatografia líquida clássica. Assim, os mesmos princípios 

aplicados para LC valem para SPE: efetua-se a passagem da amostra através de uma 

coluna ou cartucho de extração contendo o material sorvente empacotado. A extração 

ocorre devido a interações sortivas entre analito e fase extratora que “retém” esses 

compostos no interior do cartucho, enquanto que a maior parte dos interferentes passa 

juntamente com o fluxo de amostra. Após a passagem de toda a alíquota de amostra 

inicial, efetua-se a eluição dos compostos retidos no cartucho através da passagem de 

um solvente no qual os analitos são solúveis. Uma vantagem da extração em fase sólida, 

quando se compara a LLE, é a possibilidade de efetuar a concentração dos analitos 

para uma faixa ótima de trabalho, o que favorece o aumento do sinal observado no 

detector. Com o desenvolvimento teórico e prático, algumas desvantagens relacionadas 

a SPE foram surgindo. As principais a se destacar são: baixa relação custo/benefício, 

técnica laboriosa, elevado número de etapas de aplicação e volume de solvente utilizado 

não coerente com as políticas de proteção ambiental atuais. [36-38] 
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Figura 7 - Principais técnicas de preparo de amostra 

 

Para superar esses desafios, novas técnicas que utilizam a extração em fase 

sólida como base foram surgindo a partir da SPE. O termo “Química Verde” foi 

introduzido no final do século 20 apontando novas diretrizes com o objetivo de adequar 

as técnicas de extração com a consciência ambiental (surgimento do termo “green 

techniques”) a fim de reduzir os impactos negativos causados ao meio ambiente 

relacionados ao preparo da amostra. [39] 

A partir desse contexto começaram-se a desenvolver as técnicas miniaturizadas 

de preparo de amostra de tamanho reduzido quando comparadas as técnicas 

tradicionais. Essas microtécnicas não necessitam de grande quantidade de amostras, 

possibilitam a redução no uso de solventes orgânicos e reagentes químicos, reduzem o 

acúmulo de lixo proveniente do uso de materiais descartáveis tornando-se uma 

alternativa ecologicamente favorável dentre as técnicas até então aplicadas. A 

possibilidade de automação das etapas que envolvem o clean up da amostra juntamente 

com o acoplamento online junto aos instrumentos analíticos (e.x. HPLC e GC) são outros 

atributos relacionados as miniaturizações que contribuem para o desenvolvimento 

contínuo do preparo da amostra. [40,41] 
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LPME; DLLME e 
SDME

Líquido-Sólido

SPE Miniaturizadas

SPME; MEPS; 
SBSE e µSPE
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As primeiras técnicas miniaturizadas de preparo da amostra foram a 

microextração em fase sólida (SPME) e a microextração em fase líquida (LPME), 

desenvolvidas utilizando os mesmos princípios químicos e operacionais das técnicas 

clássicas precursoras. Vale ressaltar que além de introduzir todo o contexto da 

miniaturização, tanto a SPME quanto a LPME serviram como base para o 

desenvolvimento posterior das demais técnicas miniaturizadas como: a extração sortiva 

por barra de agitação (SBSE), microextração líquido-líquido dispersiva (DLLME), 

microextração por gota suspensa (SDME), microextração em fase sólida “no tubo” (In-

tube SPME), microextração por sorvente empacotado (MEPS) entre outras. [42,43] 

Com o intuito de estudar a síntese e aplicação de novas fases extratoras para 

aplicação na etapa de preparo de amostra em fase sólida, a microextração por sorvente 

empacotado – MEPS foi escolhida para desenvolvimento e aplicação durante o projeto 

de mestrado devido a sua versatilidade: a MEPS possibilita o uso de diversas fases 

extratoras tradicionais além da aplicabilidade em conjunto com novos materiais 

sorventes, tanto em fase normal quanto reversa, além de ser uma microtécnica ainda 

em desenvolvimento o que reforça o caráter inovador do projeto aqui descrito. [44] 

 

1.6 Microextração por sorvente empacotado 

 

Inicialmente desenvolvida em 2004 por Abdel Rehim, sua aplicação era destinada 

a amostras biológicas como sangue, plasma, urina e saliva. No entanto, atualmente a 

MEPS tem sido aplicada em outras áreas incluindo bebidas, amostras ambientais e 

alimentos. Considerando os principais mecanismos e princípios da técnica, podemos 

considerá-la uma miniaturização da técnica clássica de extração em fase sólida SPE. 

Devido à similaridade entre elas é possível adaptar procedimentos já otimizados com a 

técnica predecessora, facilitando a continuidade de um método já desenvolvido. 

Comparações entre a técnica tradicional SPE e a versão miniaturizada revelam melhora 

na eficiência das extrações em MEPS, em função da possibilidade da realização de 

ciclos de amostragem. Neste caso, enquanto que a amostra passa apenas uma vez pelo 

cartucho na SPE, na microtécnica é possível “aspirar e soltar” (drawn and drop) quantas 

vezes forem necessárias para reter os analitos na fase extratora. [44,45] 



18 
 

A microextração por sorvente empacotado utiliza os mesmos materiais sorventes 

aplicados na SPE tradicional, incluindo sílica, C2, C8, C18, trocadores iônicos, entre 

outros. Em MEPS, cerca de 2 mg de fase são colocados dentro de um pequeno 

“cartucho” (BIN) posicionado entre a seringa e a agulha; no caso de seringas home-

made (como utilizado nesse projeto), o sorvente localiza-se no interior da seringa de 

extração, imobilizado por dois frits de polipropileno. A fase extratora é responsável pela 

retenção dos analitos e assim como em SPE, a diferença nas interações entre soluto-

sorvente é o mecanismo responsável pela separação dos componentes da amostra. 

Com a utilização dessa microtécnica, é possível extrair compostos presentes em matrizes 

complexas, efetuar a pré-concentração de amostras diluídas e executar o clean-up 

amostral quando necessário. [45,46] 

Além da miniaturização trazer economia de consumíveis e amostras, outro ponto 

positivo para a técnica é a facilidade com que o cartucho de fase extratora pode ser 

substituído da seringa quando necessário, assim como a possibilidade de reutilização do 

mesmo em média de 100 extrações. No caso da SPE o cartucho contendo a fase 

extratora é usado apenas uma única vez. Levando em conta esses fatores e a 

capacidade de se trabalhar com MEPS em diferentes mecanismos de separação como 

fase reversa, normal e troca iônica, fica evidente a possibilidade de aplicação da técnica 

no estudo e desenvolvimento de novos materiais. [47] 

 

1.7  Novos materiais sorventes 

 
Considerando os aspectos teóricos e práticos relacionados ao preparo da amostra 

nota-se que, com a variedade de microtécnicas em desenvolvimento, existem 

procedimentos que permitem realizar o clean up amostral e a extração de contaminantes 

provenientes de diferentes matrizes complexas e pertencentes a praticamente qualquer 

classe de compostos. Devido ao desenvolvimento notável dessa variedade de 

microtécnicas de extração, esforços começaram a ser direcionados para outras áreas 

como a síntese e caracterização de novos materiais sorventes. O objetivo seria aliar os 

benefícios já obtidos com as miniaturizações juntamente com o desenvolvimento de 

novos materiais que permitam elevar parâmetros importantes como sensibilidade, 
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seletividade, capacidade sortiva e eficiência no preparo da amostra. Espera-se que assim 

novos métodos mais rápidos, robustos e efetivos possam ser desenvolvidos, permitindo 

atingir níveis de detectabilidade cada vez menores dentro do preparo da amostra e 

análise cromatográfica. [48] 

Diferentes classes de novos materiais com características distintas têm surgido 

atualmente. Baseado nas referências [49,50], podemos destacar entre elas: 

 

• Líquidos iônicos –  IL: sais moleculares compostos de cátions orgânicos derivados 

de bases de Lewis em conjunto com ânions poliatômicos constituídos de 

grupamentos orgânicos e inorgânicos. Encontram-se no estado líquido a 25 oC 

tendo ponto de fusão abaixo dos 100 oC. Devido a sua estrutura composta por 

diversos grupamentos moleculares, e a capacidade de se tornar miscível tanto em 

meio aquoso quanto meio orgânico, fazem desses materiais um campo promissor 

no desenvolvimento de materiais sorventes para aplicação em técnicas de 

extração. 

 

• Polímeros molecularmente impressos – MIP: são obtidos a partir da polimerização 

de um monômero funcional na presença de um composto modelo (geralmente 

semelhante ao analito a ser isolado posteriormente) e um agente de ligação. Após 

obtido o polímero macromolecular retira-se o composto modelo formando uma 

cavidade seletiva na qual somente o analito de interesse poderá se “ligar”. Esse 

tipo de material é empregado no preparo de amostra devido a sua seletividade, 

estabilidade e relativa facilidade de produção. 

 

• Meios de acesso restrito – RAM: são constituídos por uma barreira hidrofílica 

externa, responsável por bloquear a entrada de macromoléculas (através de 

mecanismos químico-físicos) para o interior de sua estrutura, permitindo apenas a 

passagem de pequenas moléculas (analitos) para o sítio hidrofóbico ocorre o 

fenômeno de adsorção. São materiais aplicados principalmente para análise de 

moléculas de baixo peso molecular contidas em matrizes complexas como as de 
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origem biológica. 

 

• Materiais magnéticos – MPs: são materiais híbridos compostos de óxido ferroso 

(Fe2O3 ou Fe2O4), ferro, níquel ou cobalto juntamente com partículas de sílica, C8 

entre outras. A extração ocorre quando o MPs é disperso na amostra onde aplica-

se um campo magnético responsável por propiciar a atração dos analitos com a 

partícula extratora. Algumas vantagens como a facilidade de aplicação e 

versatilidade devido a possibilidade de combinação com outros materiais 

sorventes, fazem dessa classe de compostos um promissor campo para 

desenvolvimento de novos materiais. 

 

• Nanomateriais de carbono: com a descoberta do fulereno e dos nanotubos de 

carbono -  CNTs, entre a década de 80 e 90, estudos visando o desenvolvimento de 

nanopartículas têm se revelado um campo promissor da química analítica, pois 

esses materiais de tamanho reduzido contém propriedades capazes de garantir 

alta eficiência na extração e facilidade na hora de se trabalhar em escala 

miniaturizada. Podemos destacar, além dos mencionados acima, os 

nanomateriais a base de grafeno, nanocones, nanofibras e nanodiscos. 

 

 

1.8  Grafeno 

Dentre esses novos materiais, o grafeno - G tornou-se objeto de estudo nos últimos 

anos devido a inúmeras características que o tornam um material valioso podendo ser 

utilizado em diversas áreas de desenvolvimento científico e tecnológico. Esse composto 

é uma forma alotrópica de carbono isolada e caracterizada pelo pesquisador Novoselov 

et al. através de um processo denominado exfoliação mecânica. [51,52] 

Sua estrutura, mostrada na Figura 8, é formada por uma fina camada de átomos de 

carbono com hibridização sp2, dispostos em um padrão hexagonal semelhante a um favo 

de mel garantindo alta resistência física, química e mecânica. Além disso, apresenta 

elevada condutividade térmica/elétrica, grande área superficial de aproximadamente 2600 

m2/g, é um material oticamente transparente e maleável. Tais características o tornam 
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um composto potencialmente aplicável e útil em diversas áreas como engenharia de 

materiais, elétrica, mecânica, ambiental e biomedicina. No entanto, o interesse de 

pesquisadores de outras áreas como a química analítica vem crescendo em virtude das 

características mencionadas acima. As similaridades estruturais entre o grafeno e outras 

formas alotrópicas de carbono sugerem que G pode ter bom desempenho em 

fenômenos de adsorção, por exemplo. [53,54] 

 A utilização deste material no preparo da amostra tem crescido principalmente 

devido as seguintes características. Baseado nas referências [55-58]:  

• Utilizando pó de grafite como material de partida, é possível obter altas 

quantidades de grafeno de maneira simplificada, não exigindo a utilização de 

elevado número de consumíveis e reagentes químicos. A síntese mais utilizada 

atualmente pelos químicos analíticos é baseada no método de Hummers como 

mostrado na Figura 9.  

• Diferentemente da síntese dos CNTs que utiliza catalisadores metálicos 

resultando em um material com resíduos, a síntese de G (baseada no método de 

Hummers) não exige a utilização de catalisadores, o que resulta em um material 

de pureza superior ao seu “concorrente”, favorecendo uma melhor interação 

entre adsorvente-adsorvato.  

• Sua estrutura de nanofolha bidimensional planar, favorece interações em ambas 

as superfícies moleculares, o que gera uma elevada área superficial disponível 

para interações com outros compostos. Por outro lado, para os CNTs e o fulereno 

apenas a região externa de sua estrutura está disponível para utilização.  

• O sistema de elétrons-π deslocalizados ao longo da sua estrutura aromática 

favorece interações diretas com moléculas que contém anéis cíclicos, a passo 

que seu precursor, o óxido de grafeno – GO, contém grupamentos oxigenados 

em posição equatorial a estrutura planar o que permite a funcionalização 

favorecendo a seletividade do material. Sendo assim, os materiais a base de 

grafeno podem atuar como adsorvente tanto em fase normal quanto em fase 

reversa reforçando seu grau de aplicabilidade e versatilidade.  
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São atributos como os citados que sugerem o seu grande potencial para atuar 

como material sorvente na etapa de preparo de amostra. 

 

1.9 Planejamento experimental 

 

Visando o desenvolvimento de um novo método analítico, o uso da quimiometria 

torna-se importante ferramenta na busca pelas melhores condições de trabalho. 

Parâmetros analíticos que afetam desde o preparo da amostra (solvente de eluição, pH, 

temperatura e etc) até a separação cromatográfica (fase móvel, gradiente de eluição, 

velocidade linear e etc) podem influenciar significativamente no resultado final de uma 

análise. Portanto, é aconselhável a realização de estudos sobre a influência das 

variáveis químicas que afetam o método. A utilização de ferramentas quimiométricas 

possibilita mensurar o efeito de cada variável de maneira singular assim como a relação entre 

elas. Para isso deve-se realizar ensaios experimentais variando todos os fatores de 

maneira simultânea, afim de promover a melhora do método de extração com um número 

reduzido de experimentos. [60-62] 

O planejamento experimental fatorial é a ferramenta quimiométrica comumente 

utilizada no desenvolvimento de um método para avaliar de maneira rápida e prática os 

efeitos exercidos entre as variáveis e suas interações. Nele os fatores K são avaliados 

em dois níveis denominados alto e baixo (+1 e -1, respectivamente) que se distribuem 

de maneira aleatória em uma matriz de planejamento resultando em experimentos 

aleatórios que variam todos os fatores em conjunto. [62] 

Dois tipos de planejamento fatorial são geralmente utilizados nesses ensaios: 

 

• Planejamento fatorial fracionado (n (k-1)): onde “n” representa o número de níveis 

considerados e “k” o número de fatores que serão avaliados com relação ao 

método. Esse tipo de planejamento é utilizado quando se tem um número elevado 

de variáveis a se considerar dentro do experimento estendendo então o tempo para 

se realizar os ensaios experimentais. Para isso, despreza-se então as interações 

entre as variáveis e considera-se apenas as interações principais de cada variável 
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de maneira singular, eliminando assim uma parcela dos experimentos a serem 

realizar e consequentemente do tempo necessário para completar o planejamento 

experimental. [63] 

 

• Planejamento fatorial completo (nk): onde “n” representa os níveis a se considerar 

e “k” as variáveis que possivelmente afetam o método avaliado. Nesse tipo de 

planejamento estatístico existem sete graus de liberdade, sendo quatro referentes 

as interações cruzadas entre as variáveis analisadas e três deles referentes as 

interações independentes. Portanto, quando se aplica esse tipo de desenho 

estatístico tem-se a possibilidade de visualização dos efeitos em separado, assim 

como a visualização das influências combinadas dos mesmos com relação ao 

resultado final. [63] 

 

 

Figura 8 - Estrutura do grafeno 
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Figura 9 – Rota de síntese do G baseada no método de Hummers 

 

 
Fonte: adaptado de [59] Wang, X. et al. Graphene-based materials: Fabrication and application for 
adsorption in analytical chemistry. Journal of Chromatography A, v. 1362, p. 1-15, 2014. 
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A Figura 10 ilustra um esquema típico de um planejamento experimental completo 

considerando três variáveis. 

 

Figura 10 - Esquema representativo de um planejamento experimental nk. 

 

Fonte: [62] Montgomery, Douglas C. Diseño y análisis de experimentos. México, D.F.: Grupo Editorial 
Iberoamérica, 1991. 

 

 

 

1.10 Validação de métodos analíticos 

 

Para garantir a qualidade de um método analítico em desenvolvimento, como 

determinar resíduos de tetraciclinas em leite, é necessário que testes sejam realizados a 

fim de garantir a confiabilidade, rastreabilidade e veracidade dos dados resultantes além de 

promover a comparabilidade com outros métodos de mesma finalidade. [64] 

Segundo o Manual de Garantia da Qualidade Analítica do MAPA, “A validação é um 

estudo experimental e documentado que objetiva demonstrar que um procedimento 

analítico avaliado é adequado à finalidade proposta, de forma a assegurar a confiabilidade 

dos resultados obtidos”. [64] 

Os critérios de validação e os testes aplicados sobre o método devem levar em 

conta o nível de concentração permitido para o analito – LMR, ou quando proibido 

considera-se o limite mínimo de desempenho requerido – LMDR e a origem da matriz 
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analisada como alimentos, bebidas, amostras de origem ambiental, animal ou biológica, 

já que os critérios de aceitabilidade variam dependendo da classe de compostos e da 

complexibilidade da matriz de aplicação do método. 

No Brasil, as principais agências regulamentadoras são o “MAPA” (Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento), a “ANVISA” (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) e o “INMETRO” (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia), 

esse último responsável por regulamentar os laboratórios responsáveis por desenvolver 

os estudos de validação, creditando-os segundo normas como “ISO” (International 

Organization for Standardization) e “BPL” (Boas Práticas de Laboratório). [64-66] 

Os testes aplicados na etapa de validação do método analítico diferem de acordo 

com o guia seguido. No entanto, as figuras de mérito avaliadas durante o estudo baseiam-

se nos mesmos fundamentos teóricos e são descritas abaixo de acordo com os principais 

guias de abrangência nacional e internacional [64,67]: 

• Linearidade: definida como capacidade que o método analítico possui em 

demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais a 

concentração do analito presente na amostra, dentro de um intervalo especificado. 

Para avaliar e determinar a linearidade é construída uma curva analítica ou de 

calibração, na qual são escolhidos pontos de “concentração pré-definida” para 

compor o intervalo - range dentro dos limites de aceitabilidade (LMR ou LDMR). 

A partir dos dados obtidos ao se integrar os picos cromatográficos, efetua-se a 

regressão linear gerando uma reta com o coeficiente angular a, linear b e de 

correlação dos dados R. Esses valores são utilizados para avaliar a magnitude 

de dispersão dos pontos ao longo da curva, ou seja, quanto mais próximo de 1 

estiver o seu R menor será o desvio padrão relativo RDS dos pontos e 

consequentemente mais confiabilidade será atribuída a linearidade. A análise da 

dispersão independente dos dados obtidos pode ser observada através do teste 

F. Espera-se que os pontos utilizados na curva não tenham correlação direta com 

os níveis de concentração e variem de maneira independente, caracterizando a 

homocedastidade dos resultados. No entanto, é possível que os níveis de 

concentração tenham um comportamento variante relacionado com um dos 
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níveis de concentração em específico, o que caracteriza a heterocedastidade dos 

dados. Para verificar utiliza-se a fórmula (1), onde: S1
2 é o termo de variância no 

menor ponto da curva e o S2
2 considera o maior ponto. O valor de Fexp obtido é 

comparado com valores tabelados para Fteo que podem ser encontrados na 

página 266 da referência [68]. Na Tabela de distribuição de Fisher-Snedecor 

deve-se utilizar Fteo para (n-1) graus de liberdade com relação ao número de 

experimentos. Se o valor Fexp > Fteo os dados são considerados heterocedásticos 

e necessitam de ajustes como o uso de calibração ponderada. É importante 

ressaltar que foram considerados valores tabelados com significância de 5%.  

𝐹
exp= 

𝑆2
2

𝑆1
2

  (1) 

Para a construção da curva, o guia do ICH – Q2B Validation of analytical 

procedures: Metodology exige o uso de cinco pontos diferentes de concentração. 

[67,69,70] 

 

• Recuperação: demonstra a capacidade de extração do método de preparo de 

amostra, relacionada com a porcentagem da quantidade de analito efetivamente 

extraída de amostras “branco” fortificada, em comparação com os resultados 

analíticos de soluções padrão não extraída. 

 

• Reprodutibilidade: avalia a concordância dos resultados obtidos através da 

aplicação do método analítico sobre diferentes condições como troca de laboratório, 

operador e equipamentos analíticos. É considerado um estudo colaborativo e 

necessário quando é visada a padronização de uma determinada metodologia 

analítica, como por exemplo, a inclusão de métodos na farmacopeia e no CODEX 

ALIMENTARIUS. 

 

 

• Repetibilidade: avalia a concordância dos resultados obtidos ao se aplicar o 
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método analítico diversas vezes em um curto espaço de tempo, sob as mesmas 

condições: mesmo operador, local, equipamento e condições de análise. Esse 

parâmetro pode também ser expresso como precisão intermediária quando se varia 

condições como: operador, equipamento e dia da análise. Deve-se testar o método 

frente a eventos aleatório com o objetivo de garantir que o mesmo apresentará dados 

consistentes dentro do laboratório de análise. A utilização de planejamento 

experimental é indicada para mensurar o efeito conjunto dessas variantes em um 

curto espaço de tempo. O guia do ICH – Q2B exige testes de repetibilidade em três 

pontos de concentração/triplicata cobrindo toda a faixa de linearidade. É expressa, 

geralmente, pelo desvio padrão relativo, como mostrado na equação (2), onde tem-

se a razão entre o desvio padrão no ponto da curva σ e a concentração média Ca.  

 

𝑅𝐷𝑆 % =  
𝜎

𝐶𝑎
 . 100        (2) 

 

• Seletividade: avalia a capacidade de o método analítico identificar e determinar a 

concentração do analito na presença de outros compostos como interferentes de 

matriz, produtos de degradação, metabólitos e outros analitos frequentemente 

vinculados a matriz de análise.  

 

• Robustez: figura de mérito que mede a capacidade da metodologia analítica em 

resistir a pequenas variações na condição de análise: alterações de fluxo, pH e 

temperatura, por exemplo. É uma garantia da confiabilidade no uso rotineiro do 

método. 

 
 

• Exatidão: parâmetro que mede a concordância entre os valores de concentração 

determinados experimentalmente (através da aplicação do método analítico) em 

comparação com valores de referência considerando a equação (3). O termo valor 

referência ou verdadeiro é definido como um dado obtido através de uma medição 

perfeita, sendo esse indeterminado por natureza. [70] 
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𝐸𝑥𝑎𝑡𝑖𝑑ã𝑜 % =  
𝐶 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑥𝑝

𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
. 100        (3) 

 

• Limite de quantificação LQ e limite de detecção LD: são definidos como o nível 

mínimo para qual o composto em questão pode ser quantificado e detectado, 

respectivamente. Para procedimentos analíticos, esses parâmetros são, 

geralmente, determinados pelo método da razão sinal/ruído, que avalia o ruído 

na linha de base do cromatograma, voltamograma e etc.  Em teoria, LD é definido 

como a concentração onde o sinal é três vezes o valor do ruído ou mais; e o LQ 

como a concentração onde o sinal deve ter intensidade dez vezes maior que o 

ruído da linha de base. Outro procedimento utilizado para determinar os limites, é 

a avaliação baseada no desvio padrão do sinal-resposta e no coeficiente angular 

da curva de calibração.  Nesse procedimento as fórmulas (3) e (4) são 

empregadas para determinar o LD e LQ, respectivamente. 

 

𝐿𝐷 =  
3.3 𝜎 

𝑆
       (3)                  𝐿𝑄 =  

10 𝜎 

𝑆
       (4
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2 Objetivos 

 

• Síntese e caracterização de novos materiais a base de grafeno utilizando 

sílica como suporte. 

 

• Desenvolvimento e aplicação de cromatografia líquida acoplada a 

espectrometria de massas na separação e análise de Tetraciclinas. 

 

• Aplicação dos novos materiais como sorvente no preparo de amostra com 

posterior análise de tetraciclinas em amostras de leite através de cromatografia 

líquida. 

 

• Utilização de planejamento fatorial experimental para otimização do método 

para preparo de amostra utilizando microextração por sorvente empacotado, 

MEPS. 

 

• Realizar estudo para determinar os principais parâmetros de uma validação 

analítica referente ao método MEPS-HPLC-MS/MS desenvolvido. 

 

 

• Análise de diferentes tipos de amostra de leite processado e de leite natural (não 

processado) obtidos em supermercados e de produtores nos municípios de Tatuí 

e São Carlos – SP, respectivamente. 
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3 Procedimento Experimental 

3.1  Padrões, reagentes e solventes 

 

O projeto proposto aborda o estudo analítico dos seguintes antibióticos 

pertencentes a classe das tetraciclinas: Tetraciclina, Oxitetraciclina, Doxiciclina e 

Clortetraciclina. A tabela 1 mostra a estrutura química e algumas propriedades dos 

padrões analíticos utilizados, todos adquiridos da Fluka Analytical (St Louis, EUA). 

 
• Tetraciclina Fluka analytical 

CAS: 64-75-5 
 

 

• Oxitetraciclina Fluka analytical 

CAS: 2058-46-0 
 

 

• Doxiciclina Fluka analytical 

CAS: 24390-4-5 
 

 

• Cloetetraciclina Fluka analytical 

CAS: 64-72-2 

 

Soluções estoque (SE) de concentração 1 mg/mL foram feitas a partir da diluição 

dos padrões analíticos em metanol. Como o intuito era preservar os padrões a maior parte 

do estudo, soluções estoque de 0,1 mg/mL    também foram preparadas. Para realizar os 

testes referentes ao desenvolvimento do projeto, soluções de trabalho (ST) em 

concentrações variadas eram feitas a partir da diluição das soluções estoque de 0,1 

mg/mL. 

É importante reiterar que devido à instabilidade das tetraciclinas com relação a luz, 

as soluções foram armazenadas em frascos âmbar que permaneceram no freezer a cerca 

de – 7o C durante todo o estudo. 
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Tabela 3 - Estrutura dos padrões analíticos de Tetraciclinas utilizados no estudo e algumas de 
suas propriedades. 

Composto Massa 
molar 

pKa  
(25 oC) 

LogP Estrutura 

Tetraciclina 480,90 3,3 
7,7 
9.7 

-3,48 

 
Oxitetraciclina 460,43 3,3 

7,6 
9,5 

-4,50 

 
Doxiciclina 462,45 3,0 

8,0 
9,2 

-3,29 

 
Clortetraticlina 478,88 3,3 

7,4 
9,3 

-2,89 

 
 

 

Os reagentes e os solventes utilizados durante a etapa de experimentação e na 

separação cromatográfica foram: 

 

• H2O (purificada em sistema Milli-Q) 

• MeOH - Metanol (Tedia, grau HPLC) 

• ACN - Acetonitrila (Tedia, grau HPLC) 

• Tolueno (Tedia, grau HPLC) 

• DMF - N,N dimetilformamida 
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• Na2HPO4 - Fosfato dissódico 

• EDTA - Ácido etilenodiamino tetra-acético 

• Ácido fórmico 

• Ácido cítrico 

 
Para a síntese das fases extratoras, além dos solventes descritos acima, 

utilizou-se os seguintes reagentes: 

• Grafite 

• H2SO4 – ácido sulfúrico 

• KMnO4 – permanganato de potássio 

• NaNO3 – nitrato de sódio 

• H2O2 – água oxigenada 

• HCl – ácido clorídrico 

• DCC – dicicloexilcarbodiimida 

• Octadeciltriclorosilano 

• Aminopropilsílica 
 
 

3.2  Materiais 

Os itens utilizados no auxílio das etapas de realização dos experimentos 

estão listados abaixo: 

• Fases sorventes: GO-Sil, G-Sil, C18-G-Sil, C18 (Chromabond, Varian, USA). 

• Seringa de policarbonato de 1 mL 

• Balões volumétricos, pipetas e outros dipositivos de vidro. 

• Tubos Falcon de 15 e 50 mL. 

• Sistema de filtragem a vácuo. 

 

 



34 
 

 

3.3  Equipamentos 

 

Os equipamentos utilizados durante o desenvolvimento do estudo em todas as 

suas etapas de desenvolvimento (síntese de materiais, preparo de amostra e análise 

cromatográfica) estão listados abaixo. Informações mais detalhadas constarão no 

tópico de métodos. 

• Cromatógrafo líquido – Espectrômetro de Massas Xevo TQ-MS (Waters, Estados 
Unidos) 

• HPLC-UV 20A Prominence (Shimadzu, Japão) 

• Centrífuga Rotina 380 (Hettich, Alemanha) 

• Lavador ultra-sônico Ultra Clear (Unique, Brasil) 

• pHmetro B 374 (Micronal, Brasil) 

• Balança analítica AG285 (Mettler, Estados Unidos) 
 
 

3.4  Método 

 

3.4.1 Síntese do óxido de grafeno 

 

A síntese do óxido de grafite foi realizada a partir da oxidação do pó de grafite, 

de acordo com o proposto pelo método de Hummers com algumas adaptações. [56] 

Inicialmente foram transferidos 0,5 g de grafite em pó para um balão de reação 

(250,0 ml), juntamente com 23,0 ml de H2SO4 e 0.5 g de NaNO3 deixando a solução sob 

agitação em banho de gelo por cerca de 60 minutos. Após o tempo determinado, o banho 

de gelo foi removido e então adicionados 3,0 g de KMnO4 deixando solução sob agitação 

por 2h para que ocorra a oxidação do material. 

Passado o período de reação, 46,0 mL de água deionizada foram adicionados 

(com cuidado) ao balão, sob banho de óleo (98oC) e em agitação por 30 minutos; em 
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seguida efetuou-se a adição de 100mL de água deionizada juntamente com 10mL de 

H2O2 30% (v/v).  Neste ponto, a solução que aparentava uma coloração escura 

(semelhante ao grafite), transformou-se em uma suspensão amarelada com um 

precipitado ao fundo. 

Com o término da síntese, o produto final foi inteiramente transferido para 6 tubos 

tipo falcon (50,0 ml) e centrifugados a 3800 rpm. O sobrenadante foi então descartado 

e o óxido de grafeno presente no fundo dos tubos foi lavado 6 vezes com HCl 10% e, 

em seguida, novamente foram centrifugados sendo o sobrenadante ácido descartado 

para posterior lavagem com água deionizada. Vale salientar que a etapa de lavagem 

ácida serve para retirar íons metálicos, enquanto que a lavagem com água ocorre para 

remover resquícios do ácido que possam ter ficado no material. 

Ao término do processo, o óxido de grafeno foi transferido para um frasco e 

deixado na estufa (400 C) por 72h para a secagem. 

 

 

3.4.2 Síntese do óxido de grafeno ancorado em sílica 

 

A segunda etapa de síntese consistiu na obtenção do óxido de grafeno ancorado 

em sílica, material que garante maior estabilidade ao sorvente quando utilizado na 

técnica “MEPS”. No decorrer da síntese espera-se que ocorra a ligação entre os grupos 

NH2 da sílica com os grupos COOH do GO. Todo o procedimento foi baseado no 

método de Liu et al. [71] 

Primeiramente foram adicionados 4,0 mg de GO, juntamente com 100 mL de DMF 

a um balão de reação (250,0 ml) e a solução foi deixada sob ultrassom por 1h. Em 

seguida adicionou-se 1,0g de aminopropilsílica e, dentro da capela, foram pesados e 

transferidos 40mg de DCC para o balão que então permaneceu no banho de óleo, a 50o 

C com refluxo e agitação por 30h. 

Terminadas as 30h, o conteúdo do balão foi transferido para 4 tubos tipo falcon 

(50,0 mL) e centrifugado a 3800 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi então descartado, 
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restando apenas o precipitado que foi lavado 6 vezes com água deionizada e metanol 

para remoção de GO residual não ligado a sílica. O GO-Sil foi todo transferido para um 

frasco e seco a vácuo no liofilizador por 12h. 

 

3.4.3 Síntese do grafeno ancorado em sílica 

 

Para realizar a conversão do óxido de grafeno para o grafeno, ambos ligados a 

sílica, realiza-se antes uma etapa de redução com hidrazina em meio aquoso. 

Primeiramente, em um balão de fundo redondo (25,0 ml), foram adicionados 200 

mg de GO-Sil a 10,0 ml de água deionizada. Na sequência foi montado um sistema de 

refluxo dentro da capela; foram adicionados 150 ul de hidrazina (64 %) na reação, a qual 

permaneceu sob 98o C e agitação por 3h. 

Assim como nos procedimentos anteriores, a solução foi transferida para um tubo 

tipo falcon (50,0 mL) e centrifugada a 3800 rpm por 5 minutos. O sobrenadante foi 

descartado e o sólido primeiramente lavado com H2O e posteriormente com metanol. O 

produto final, G-Sil, foi seco sob vácuo no liofilizador por 12h. 

 

3.4.4 Síntese do GO-Sil ligado ao octadecilsilano (C18) 

 

Primeiramente é importante salientar que a síntese foi sequencial; o material GO-

Sil utilizado nessa etapa foi o obtido na síntese descrita anteriormente. A síntese do 

material foi baseada no método descrito por Liang et al. [72] 

Em um balão de 25,0 ml foi colocado 0,2 g de GO-Sil juntamente com 2,5 ml de 

tolueno; a seguir a solução ficou 5 minutos sob ultrassom. Na sequência foi adicionado 

25,0 uL de octadeciltriclorosilano (C18) ao balão reacional que permaneceu então sob 

refluxo e agitação por 48h. 

Após o tempo estabelecido a solução foi transferida para um tubo tipo falcon e 

lavada com tolueno e etanol, respectivamente. O produto final foi seco a vácuo no 



37 
 

liofilizador por 12h. 

 

3.4.5 Caracterização dos materiais 

 

3.4.5.1 Espectroscopia vibracional na região do Infravermelho com transformada de 

Fourier (“FTIR”) 

 

A caracterização de novos materiais utilizando um espectrofotômetro 

infravermelho é comum e adequada considerando-se a versatilidade da técnica que 

pode ser utilizada com inúmeros compostos orgânicos e inorgânicos, exceto moléculas 

homonucleares como: O2 e N2. [73]  

Na região do infravermelho as funções orgânicas têm intensidades de emissão 

característica dependendo do grupo; por exemplo, substâncias que contém grupos 

hidroxila emitem radiação na região acima de 3000 cm-1.  Como a técnica em questão 

remete a espectros únicos para cada composto analisado, a aplicação pode auxiliar na 

diferenciação e confirmação de novos compostos sintetizados. Teoricamente a técnica 

tem menos precisão que aquelas que utilizam absorção na região do UV-VIS, porém 

como o intuito é apenas de diferencias e ter um indício sobre a ocorrência da síntese 

realizada no laboratório, os espectros de emissão infravermelho oferecem um grau 

satisfatório de seletividade. [73] 

A energia de radiação na região do infravermelho permite ao composto analisado 

apenas realizar transições a nível vibracional, não oferendo energia suficiente para que 

o composto realize transições eletrônicas explicando, assim, o formato estreito e pouco 

espaçado entre as bandas de absorção que aparecem no espectro resultante. 

3.4.5.2 Microscopia eletrônica de varredura (“SEM”) 

 

Inicialmente as caracterizações utilizando imagens em alta resolução eram feitas 

por microscópios ópticos que conseguiam um aumento de até 2000 vezes nas imagens. 

No entanto devido a necessidade de melhora na resolução utilizando técnicas 

microscópicas, ocorreu o descobrimento do microscópio eletrônico de varredura. [74] 
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O microscópio eletrônico de varredura (“MEV”) é um aparelho que utiliza feixes de 

elétrons com alta intensidade energética e baixo comprimento de onda, resultando em 

uma fonte de iluminação com alto poder de resolução. Como o elétron é uma partícula 

carregada descrevendo trajetórias ondulares quando se move, o mesmo pode ser 

focalizado por campos elétricos e magnéticos. Isto torna possível a formação de imagens, 

resultando então em instrumentos capazes de ampliar imagens em até 300.000 vezes o 

tamanho do material sólido analisado, preservando as características superficiais e a 

textura do material. [74] 

 

3.4.6 Fortificação das amostras de leite 

 

Os testes das variáveis que afetam o método de extração, realizados durante a 

etapa de planejamento experimental, foram conduzidos com amostras de leite 

fortificadas com 50 ug/L de cada uma das 4 tetraciclinas referentes ao projeto. Para essa 

etapa foram pipetados 5,0 ml do leite e transferidos para um tubo tipo falcon (50,0 ml) 

onde com auxílio da micropipeta coloca-se o volume das soluções de trabalho (ST) 

referente a concentração desejada. 

O leite foi agitado em vortex por 20 segundos e deixado descansar por 30 

minutos para reequilibrar as condições da amostra e então estar pronto para o processo 

de precipitação. 

 

3.4.7 Preparo de amostras do leite 

 

Para realizar o preparo da amostra via MEPS é recomendado um procedimento 

de precipitação das proteínas e gordura do leite para prevenir entupimentos da seringa 

contendo a fase empacotada. 

O procedimento escolhido foi um método adaptado segundo Cinquina et al. [75] 

onde 5,0 ml de leite são pipetados e transferidos para um tubo falcon (50,0 ml), seguido 

da adição de 2,0 ml de ácido trifluoracético 20% (v/v). A solução é agitada por 20 

segundos em vortex e, em seguida, adiciona-se 20,0 ml de tampão Mcllvaine/EDTA para 
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fixar o pH em 4,2 e prevenir que as tetraciclinas reajam com metais de complexação 

presentes no leite. Por fim a solução foi centrifugada a 5000 rpm por 20 minutos e o 

sobrenadante resultante pode ser aplicado no procedimento de preparo da amostra. 

 

3.4.8 Microextração por sorvente empacotado (MEPS) 

 

Para a extração das tetraciclinas presentes nas amostras de leite utilizou-se a 

técnica denominada microextração por sorvente empacotado (MEPS), sendo essa uma 

miniaturização da técnica de extração em fase sólida (SPE). 

Como as fases extratoras aplicadas foram sintetizadas no próprio laboratório, uma 

adaptação com seringa de policarbonato para aplicação de insulina foi realizada visando 

maior praticidade na hora de aplicação do procedimento de extração. O empacotamento 

dos adsorventes foi feito com o auxílio de um manifold da Supelco, com regulagem de 

pressão, contendo 12 portas, similar aos utilizados em extração em fase sólida SPE. A 

Figura 2 exemplifica uma das seringas utilizadas durante o desenvolvimento do   projeto. 

O procedimento de preparo da amostra foi feito em quatro etapas: 

condicionamento da fase extratora, carregamento da amostra, lavagem e eluição. Para 

determinar o número de ciclos e parâmetros químicos relacionados a extração foram 

feitos dois planejamentos experimentais discutidos no tópico 4.4. O fluxograma descrito 

na Figura 3 ilustra as etapas de microextração com MEPS desenvolvida e aplicada no 

trabalho. 

 

 

 

Figura 11 - Seringa de MEPS desenvolvida pelo grupo de cromatografia e utilizada durante o 
estudo. 
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Figura 12 - Etapas da MEPS otimizadas e aplicadas durante o preparo da amostra 

 

 
Adaptado de: [44] Moein, Mohammad Mahdi, Abdel-Rehim, AbbiAbdel-Rehim, Mohamed. 

Microextraction by packed sorbent (MEPS). TrAC Trends in Analytical Chemistry, v. 67, p. 34 -44, 

2015. 

 
 
 
 

3.4.9 Desenvolvimento do método cromatográfico 

 

Tanto o método cromatográfico utilizado para a separação dos compostos, quanto 

a eficiência dos materiais atuando como sorventes, foram previamente estudados em um 

cromatógrafo líquido da Shimadzu Prominence 20A com detector UV-VIS operando em 

365 e 350 nm. No início do projeto foram feitos testes para determinar a coluna adequada 

para a separação e a sua temperatura, a fase móvel utilizada durante a corrida 

cromatográfica, assim como testes avaliando a eficiência dos materiais sintetizados 

atuando na extração das TCs durante o preparo da amostra. 

A segunda parte do método de separação/detecção e otimização da metodologia 
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de preparo de amostra foi feita utilizando o ACQUITY UPLC, acoplado a um 

espectrofotômetro de massas triplo quadrupolo XEVO TQ-MS, ambos instrumentos da 

Waters operando no modo de aquisição SRM – SIngle reaction monitoring. Nessa etapa 

foram realizados estudos para determinar os íons de quantificação e de identificação 

usados na detecção, as etapas de planejamento experimental das condições químicas 

de extração, assim como das etapas da microextração por sorvente empacotado. 

As principais características de ambos os cromatógrafos utilizados durante o 

projeto, assim como suas condições de análise são descritas abaixo, na Tabela 4. 

Os parâmetros de funcionamento do espectrômetro de massas, utilizados durante 

a corrida cromatográfica, estão descritos na Tabela 5. É importante ressaltar que a etapa 

de definição dos íons de identificação e quantificação foi feita pelo modo IntelliStart, 

software/ferramenta do equipamento que auxilia na otimização das massas das 

transições referentes aos íons precursores escolhidos. Os parâmetros de 

funcionamento do método SRM e as transições dos íons moleculares utilizadas durante 

o projeto são mostradas na Tabela 6.  

 

 
Tabela 4 - Equipamentos e características utilizadas durante a separação cromatográfica. 

 Waters ACQUITY UPLC Shimadzu Prominence 
20A 

Coluna analítica BEH C8 1.7 µm Poroshell 120 EC- C18 
2.7µm 

(3.0 x 100 mm) 

Temperatura do forno 40 oC 40 oC 

Fase móvel H2O (A) / ACN 

(B) 

H2O (A) / ACN (B) 

Volume de injeção 5 µL 10 µL 

Fluxo de análise 0,35 mL.min-1 0,35 mL.min-1 

Software Masslinx LC Solution 
 

*Ambas as fases móveis A e B foram acidificadas com 0,1% de ácido fórmico. 
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Tabela 5 - Parâmetros de detecção utilizados no espectrômetro de massas Xevo TQ MS 

Xevo TQ MS Detector 

Fonte de ionização Electrospray Ionization - ESI 

Modo operante Positivo 

Voltagem capilar - cone 2.60 kV – 26V 

Temperatura do gás de secagem 500 oC 

Fluxo do gás de secagem 1000 L/h 

Temperatura da fonte 150 oC 

Software MS Tune 

 
 

 
Tabela 6 - Parâmetros do método SRM e os íons de transição utilizados. 

Analyte Precursor Ion 
(m/z) 

SRM 
transitions 

(m/z) 

Collision 
energy (V) 

Dwell time 
(seg) 

interval 
monitored 

(min) 

OXI 461,4 426 a 

201 b 

20 a 

38 b 

0,1 2,00 – 2,53 

TTC 445,3 410a 

153 b 

20 a 

28 b 

0,1 2,30 – 2,75 

CTC 479,3 444 a 

153 b 

24 a 

30 b 

0,1 2,60 – 3,61 

DOX 445,4 154 a 

97 b 

28 a 

36 b 

0,1 2,65 – 3,15 

a: íon de quantificação 

b: íon de identificação 

 

 

 

3.4.10 Planejamento experimental 

 

Com o intuito de avaliar o método de extração, visando encontrar uma condição 

ideal permitindo ao método ser efetivo e prático, estudos quimiométricos através da 

realização de planejamento experimental foram realizados. 

Planejamento experimental fatorial fracionado: um planejamento 24-1 foi feito 

considerando as variáveis solvente de eluição, % de cloreto de sódio (NaCl), pH da 

solução de lavagem e a utilização de EDTA na etapa de condicionamento das 

amostras. 
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Planejamento experimental fatorial completo: o planejamento 23 foi feito 

considerando as variáveis ciclos de aspiração, ciclos de lavagem e ciclos de eluição e 

a adição de 4 pontos centrais na tabela de experimentos. 

As Tabelas 7 e 8 mostram os níveis +1 e -1 e os respectivos valores utilizados 

para cada variável analisada durante o estudo. Os experimentos (referentes a cada 

planejamento) foram feitos no mesmo dia para minimizar efeitos de instabilidade do 

padrão analítico e das amostras de leite. 

 

Tabela 7 - Fatores considerados no planejamento experimental 24-1 e seus respectivos níveis 
considerados. 

Variável -1 +1 

EDTA + Mcllvaine Não incluso Incluso 

pH de lavagem 7,0 4,2 

Solvente de eluição Metanol Metanol 1% ácido fórmico 

% NaCl 0% 20% 

 
 

 

Tabela 8 - Fatores considerados no planejamento experimental 23 e seus respectivos níveis 
considerados 

Variável -1 0 +1 

Ciclos de aspiração 6 8 10 

Ciclos de lavagem 2 4 6 

Ciclos de eluição 8 10 12 

 
 
 
 

3.4.11 Parâmetros de validação -  figuras de mérito 

  

Os ensaios para avaliar os principais parâmetros a se determinar em uma 

validação analítica basearam-se no guia do ICH – Q2(R1) juntamente com o Manual de 

Garantia da Qualidade Analítica do MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. [64,67] 

As figuras de mérito avaliadas nessa etapa do projeto foram: linearidade, exatidão, 
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precisão, seletividade, limite de detecção (LOD) e limite de detecção (LOQ). 

 

3.4.11.1 Linearidade 

 

 Para avaliar a linearidade do método foram realizadas triplicatas de extração via 

MEPS de amostras de leite fortificadas em seis níveis distintos de concentração: 15, 35, 

50, 70, 90 e 110 ug/L, com posterior injeção no Sistema HPLC-MS/MS. O intervalo de 

concentração escolhido para a linearidade baseou-se na instrução normativa No 09, de 

21 de fevereiro de 2017 - PNCRC com relação ao LMR permitido para as tetraciclinas em 

leite bovino. [24] 

 As curvas consideradas nesse projeto foram obtidas com padronização externa e 

aceitas por apresentar coeficiente de correlação maiores que 0,97 com homocedastidade 

nos pontos em cada nível distinto de concentração. 

 

3.4.11.2 Exatidão 

 

 Como o guia de validação proposto pelo ICH permite o uso de pontos pertencentes 

a curva, foram escolhidos três níveis dispostos uniformemente ao longo do intervalo de 

linearidade (35, 50 e 110 ug/L), a fim de verificar se o método desenvolvido gerava uma 

resposta adequada dentro dos níveis de aceitabilidade. As extrações para os três níveis 

foram realizadas independentemente dos pontos utilizados na construção da curva e 

feitos em triplicata para evidenciar a veracidade dos dados. Os resultados seriam aceitos 

desde que a resposta estivesse entre 70 – 120% da concentração teórica e o RSD 

apresentado variasse no máximo em 20%, ambos resultados coerentes com o Manual 

da Garantia da Qualidade do MAPA. [64] 

 

3.4.11.3 Precisão 

 

 A precisão do método foi avaliada em três dias distintos, utilizando os mesmos 

níveis de concentração avaliados na exatidão. Para a precisão intra-dia utilizou-se as 

réplicas avaliadas na construção da curva de calibração do método. Para os dias 
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subsequentes - inter-dia, novas extrações foram feitas nos três pontos considerados. Os 

valores seriam aceitos considerando um RSD de no máximo 20%. 

 

3.4.11.4 Seletividade  

  

 Para avaliar a seletividade do método analítico foram realizados dois testes 

distintos visando reforçar a veracidade dos resultados obtidos.  

Primeiramente fortificou-se amostras de leite, contendo as tetraciclinas, com outra 

classe de antiobióticos frequentemente encontrados também nessa matriz: doramectina, 

abacmectina e ivermectina. Se verificado que a presença das ivermectinas não interferia 

nas etapas do preparo de amostra, separação cromatográfica e na ionização para a 

detecção no MS, o método é considerado seletivo. 

Uma segunda abordagem consistiu em realizar o procedimento de extração e 

análise para uma amostra de “branco” e confrontar a mesma com o cromatograma obtido 

para uma amostra fortificada. Esse teste possibilita verificar a existência de sinais 

oriundos da matriz no mesmo tempo de retenção das tetraciclinas, o que pode afetar na 

quantificação final. 

  

3.4.11.5 Limite de Detecção (LOD) e Limite de Quantificação (LOQ)  

 

 Ambos os parâmetros foram determinados baseando-se na relação sinal/ruído 

produzida pelo equipamento durante a etapa de avaliação das figuras de mérito. Para o 

LOD foi considerado o valor de três vezes a razão sinal/ruído como limite, enquanto que 

para o LOQ foi considerado a concentração que produz uma razão sinal/ruído de no 

mínimo dez vezes. 
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4 Resultados e Discussões 

 

4.1 Caracterização dos materiais 

 

Os materiais a base de grafeno foram desenvolvidos e aplicados como fase 

sorvente no processo de extração de tetraciclinas em leite. Como nosso projeto 

concentrou-se na aplicação da técnica de microextração por sorvente empacotado, onde 

o líquido é aspirado e eliminado da seringa exercendo uma certa pressão na fase 

extratora, optou-se por ancorar o grafeno em partículas de aminopropilsílica visando 

maior estabilidade das fases dentro do cartucho. 

 
 
 

4.1.1 Espectroscopia vibracional na região do Infravermelho com transformada de 

Fourier – (“FTIR”) 

 

Na Figura 13 são mostrados os espectros de emissão obtidos na região do 

infravermelho para os materiais sintetizados no laboratório. As bandas localizadas em 

800 e 1080 cm-1 estão relacionadas com a frequência vibracional das ligações Si-OH 

e Si-O-Si, respectivamente. [71,76] 

A banda localizada em 1650 cm-1, mais intensa na partícula de GO-Sil, tem 

relação com a flexão da ligação peptídica formada devido ao ancoramento da sílica no 

grafeno, mostrando que de fato as partículas de sílica estão atuando como suporte para 

as folhas de   grafeno. [71] 

Os picos que aparecem na região entre 2850 e 3000 cm-1 estão relacionados 

com as ligações de cadeia carbônica saturada (-HC-CH-)n pertencentes a partícula de 

C18-GO-Sil sintetizada durante o estudo. O fato dessas duas bandas de emissão 

aparecerem apenas no espectro desse material, sugerem que a ligação proposta 

durante a síntese efetivamente ocorreu. [76] 

A banda larga que aparece em 3450 cm-1 para todos os materiais tem relação 

com a frequência de estiramento da ligação –OH, sendo mais intensa na partícula de 
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GO-Sil indicando a oxidação efetiva do material, já que além das hidroxilas pertencentes 

ao óxido de grafeno (GO) devemos considerar as ligações provenientes do grupo Si-

OH. Vale ressaltar que o perfil de diminuição da banda em 3450 cm-1 está relacionado 

com o grau de oxidação do material pois quando há redução do material para G-Sil o 

número de ligações –OH na folha de GO é reduzido, refletindo na menor intensidade da 

banda discutida. 

O espectro de FT-IR proporcionou dados para uma discussão quanto ao 

ancoramento do material na sílica assim como o grau de oxidação das folhas de óxido 

de grafeno. Sendo assim, a técnica serviu para revelar indícios sobre o sucesso na 

síntese do material proposto no projeto. 

 

. 

Figura 13 - Espectro Infravermelho dos materiais sorventes sintetizados: Aminopropil Sílica; 
Grafeno-Sílica; Óxido de Grafeno-Sílica; C18-GO-Sílica; respectivamente 
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4.1.2 Microscopia eletrônica de varredura –  “ SEM” 

 

A caracterização utilizando SEM foi realizada visando a obtenção de imagens em 

alta resolução para realizar interpretações sobre a morfologia e o estado dos materiais 

sintetizados. 

Através das imagens obtidas podemos visualizar o recobrimento da 

aminopropilsílica por parte das nanofolhas de óxido de grafeno. Na Figura 15, são 

mostradas em conjunto as imagens obtidas para os diferentes materiais sintetizados 

durante o projeto: (A) partícula de aminopropilsílica (-Si-NH2-); folhas de óxido de grafeno 

(GO); (C) óxido de grafeno “ancorado” em sílica (GO-Sil) e (D) grafeno ancorado em 

sílica (G-Sil), respectivamente. 

Nas imagens C e D, podemos ver a sílica funcionando como suporte para as nanofolhas 

que estão “ancoradas” na superfície, o que sugere que a síntese ocorreu e o material 

proposto foi preparado, podendo ser posteriormente aprimorado melhorando a taxa de 

recobrimento superficial. 

 

4.2 Eficiência dos materiais atuando como sorvente em MEPS 

 

Com a finalidade de avaliar a eficiência dos materiais a base de grafeno atuando 

como sorvente no preparo da amostra, todos os materiais GO-Sil, G-Sil, G, C18-GO-Sil, 

foram aplicados e comparados com as fases comerciais C8 (Sigma-Aldrich, St Louis, 

EUA) e C18 (Macherey-Nagel, Düren, DE). 

 A Figura 14 mostra os resultados baseados na área do pico cromatográfico para 

cada analito, utilizando as diferentes fases de extração. Um perfil de melhor extração dos 

compostos pode ser atribuído a partícula G-Sil, como se pode ver na Figura 14. Podemos 

explicar esse resultado atribuindo-o a versatilidade estrutural do G-Sil, onde o sistema de 

anéis aromáticos com elétrons-π deslocalizados pode interagir com o sistema de anéis 

característicos das TCs, favorecendo os fenômenos de sorção do material em questão. 



49 
 

Considerando a polaridade dos analitos, é compreensível pensar que a partícula GO-Sil, 

a qual contém o mesmo esqueleto estrutural do G-Sil com a inclusão de grupamentos 

oxigenados, poderia exibir um melhor resultado na extração das TCs comparado ao seu 

“concorrente”. A não ocorrência desse fato pode estar vinculada com a presença de uma 

camada aquosa (hydrate shell) nas partículas de GO-Sil. Isso ocorre através de 

interações por ponte de hidrogênio entre o meio aquoso e as partículas do material, o 

que desfavorece fenômenos de sorção já que reduz o número de grupamentos 

oxigenados para interação com os compostos alvo, assim como, através de impedimento 

histérico dificulta a interação com sítios de adsorção referentes ao sistema de elétrons-π 

deslocalizados. [77] 

G-Sil demonstrou bom desempenho quando comparado com as fases C8 e C18, 

no entanto o mesmo não ocorreu com os outros materiais a base de grafeno. Para GO-

Sil e G, podemos atribuir os resultados a camada aquosa atuando como barreira (já 

mencionada acima) e o possível enovelamento do G entre si diminuindo o número de 

sítios adsortivos disponíveis, respectivamente. [78] 

 

Figura 14 - Teste de eficiência dos novos materiais empregados na extração das TCs 
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4.3 Separação cromatográfica 

 

As condições cromatográficas de análise utilizadas no método foram as descritas 

no tópico 3.4.9.  

Nas Figuras 16 e 17 são mostrados: o cromatograma das quatro tetraciclinas em 

uma mesma corrida, assim como, os cromatogramas obtidos no modo SRM para cada 

íon monitorado, respectivamente. Todas as injeções foram efetuadas após realizada a 

extração de uma amostra de leite fortificada em 0,5 µg/L. 

Na Figura 16 nota-se que o método de separação possui boa resolução, tendo 

Figura 15 - Imagens obtidas através da microscopia eletrônica de varredura. (A) 
aminopropil sílica; (B) folhas de óxido de grafeno; (C) aminipropil sílica recoberta com 
óxido de grafeno; (D) aminopropil sílica recoberta com grafeno reduzido 
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os picos de retenção para as TCs uma separação satisfatória na linha de base. 

Gonzaléz et al. [79] desenvolveu um método para separar os mesmos analitos 

utilizando cromatografia líquida; no entanto durante seu procedimento houve a 

interferência de epímeros provenientes da mudança estrutural da tetraciclina e da 

clortetraciclina. Essas duas novas “conformações” presentes em solução prejudicaram 

a resolução do cromatograma final, o que não aconteceu no caso do método aqui 

desenvolvido. Faria et al. [80] separou TCs utilizando um método online com nanotubos 

de carbono e cromatografia líquida obtendo boa separação entre seus analitos; porém, 

um leve efeito de alargamento de banda e tailing pode ser notado ao longo da corrida. 

Em hipótese, podemos atribuir esses efeitos indesejáveis aos fenômenos de difusão 

entre amostra e fase estacionária, e a propensão das TCs em interagir com grupos 

silanóis presentes em colunas analíticas utilizadas em modo reverso de cromatografia. 

A utilização do sistema UHPLC, operando sob alta pressão com velocidades linear de 

fase móvel superior, pode ter contribuído para a diminuição nos efeitos de difusão da 

amostra ao longo da corrida cromatográfica. O uso do espectrômetro de massas como 

sistema detector, neste projeto de mestrado, pode ter sido uma variável que minimizou 

o processo de tailing no cromatograma.  

 Outro ponto positivo para este trabalho provém do fato dos tempos de retenção 

para todas as TCs serem inferiores a 3 minutos. Alguns trabalhos aqui citados e 

publicados nos últimos 5 anos, apresentaram bons parâmetros cromatográficos como 

boa faixa linear, LOD e LOQ dentro das legislações referentes ao local de 

desenvolvimento, resolução satisfatória etc. No entanto, o tempo de corrida por 

amostra quase que na totalidade dos projetos desenvolvidos ficam acima dos 3 

minutos, com corridas chegando a durar de 12 – 30 minutos. [79-83] 

Esse fato reforça de maneira positiva a importância do trabalho desenvolvido, já 

que no contexto da química analítica atual é preferível e coerente a criação e aplicação 

de métodos que valorizem a conscientização com o meio ambiente, o que tem relação 

com o tempo de análise cromatográfica que está diretamente ligado com a utilização 

de solventes para fase móvel e outros reagentes químicos como os sais para soluções 

tampão. Ou seja, menor tempo gasto por corrida pode significar redução no volume de 

consumíveis químicos aplicados e resíduos gerados. 
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Figura 16 - Cromatograma das 4 tetraciclinas utilizando UPLC Aquity Xevo TQ MS Water no 
modo “TIC” – Total Íon Chromatography. A ordem de eluição observada é oxitetraciclina, 
tetraciclina, clortetraciclina e doxiciciclina, respectivamente. 

 

\\\\
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Figura 17 - Cromatogramas obtidos no modo “SRM” - Single Reaction Monitoring para os quatro 
íons de quantificação de cada tetraciclina analisada. 
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Analisando o cromatograma adquirido através do modo SRM (Figura 17) no qual 

são monitoradas as massas dos íons produtos com a finalidade de quantificar os 

analitos, podemos sugerir os grupos de “saída” ou provável local de quebra das 

moléculas precursoras. Como o espectrômetro de massas foi utilizado operando no 

modo positivo, as massas mostradas nos cromatogramas já levam em conta esse efeito.  

De acordo com Amim et al. [84] para as TCs analisadas nesse projeto, são 

esperados dois pontos de clivagem molecular que resultarão nos íons aqui monitorados. 

Primeiramente, ocorrerá a clivagem do grupo OH2
+ ligado ao C-6, grupo oxigenado mais 

suscetível a quebra (frente aos outros -OH), devido principalmente a rigidez estrutural 

do sistema de anéis e a maior densidade de grupos orgânicos do outro lado da molécula. 

Em um segundo momento, ocorrerá a clivagem do nitrogênio pertencente a amida ligada 

ao C-2, processo justificável devido a provável “atração” do par de elétrons livres do 

nitrogênio frente a protonação. Considerando que ambas as clivagens aconteçam 

totalizando uma massa exata de 35, o resultado fica coerente com o encontrado para 

os analitos: tetraciclina, oxitetraciclina e clortetraciclina. A Figura 18 mostra o provável 

local da clivagem molecular.  

Com relação a doxiciclina, podemos sugerir que sofre um processo de clivagem 

complexo, pois, o íon produto tem massa consideravelmente menor, sugerindo que além 

da perda dos grupamentos já citados acima deverão ocorrer mudanças conformacionais 

e abertura do sistema de anéis. Como o enfoque do trabalho é apenas a análise dos 

compostos em alimentos, optou-se por deixar exemplificado apenas a representação do 

principal processo de clivagem das TCs.  

Figura 18 - Prováveis sítios de clivagem da molécula de tetraciclina 
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4.4 Planejamento experimental 
 
 
4.3.1 Avaliação do volume de eluição  

 

A variável volume do solvente de eluição utilizado na MEPS foi otimizada de 

maneira univariada, ou seja, não se considerou a mesma nos planejamentos fatoriais. Os 

volumes foram previamente escolhidos de acordo com a análise do fator de pré 

concentração. Como o leite é considerado uma matriz complexa, optou-se por testes de 

volume que permitissem a concentração na ordem de dez vezes a concentração inicial. 

A Figura 19 mostra os resultados para os três volumes de metanol: 50, 100 e 150 µL, 

onde pode-se ver que a concentração intermediária de 100 µL apresentou a melhor 

resposta. Sendo assim, ambos os planejamentos experimentais aplicados 

posteriormente a esse teste já utilizaram o volume de eluição otimizado. 

 

 

4.3.2 Planejamento experimental fatorial fracionário 2
4-1

 

 

Esse desenho experimental foi utilizado para avaliar as variáveis químicas que 

poderiam ter efeito sobre o processo de extração via MEPS. Foram consideradas as 

variáveis inclusão do EDTA na solução tampão de Mcllvaine (pH 4.2), pH da etapa de 

lavagem, solvente de eluição e % de NaCl, sendo adotados os respectivos níveis 

descritos na Tabela 4. 

Na análise dos dados foi considerada a área do pico cromatográfico para a 

obtenção de gráficos de Pareto, possibilitando a dedução das variáveis com maior efeito 

de influência sobre o método de extração. 

Os diagramas de pareto para as 4 tetraciclinas estão mostrados na Figura 20, 

onde observa- se que, entre os fatores considerados, o solvente de eluição metanol foi o 

que exerceu maior efeito sobre o método de extração. No entanto, como nenhum dos 

efeitos atingiu a linha de significância (p=0.5) e o planejamento experimental foi realizado 

apenas para avaliar a melhor condição de extração e otimizar os procedimentos. Optou-
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se por escolher as condições mais simples de aplicação da microextração por sorvente 

empacotado MEPS. 

 

4.3.3 Planejamento experimental completo 2
3
 

 

Para avaliar as etapas de aplicação da MEPS, foram escolhidos os seguintes 

fatores: ciclos de aspiração da amostra, ciclos de lavagem e ciclos de eluição. O 

planejamento experimental completo foi realizado com o intuito de verificar a influência 

das variáveis de maneira independente e relacionadas entre si, atuando sobre o método 

de extração. O planejamento experimental 23 foi realizado com a adição de três pontos 

centrais ao experimento, visando um ajuste mais preciso dos dados finais. 

A Figura 21 mostra os diagramas de Pareto relacionados com cada composto 

analisado. Para a tetraciclina todas as variáveis tiveram efeito significativo segundo o 

diagrama de Pareto quando analisadas de maneira independente. Os fatores número de 

ciclos de eluição e de lavagem apresentaram valores negativos, levando a conclusão 

que um aumento no número de ciclos causará a diminuição na eficiência do método. Em 

contrapartida o fator ciclos de aspiração apresentou valor positivo significando que um 

aumento no processo de aspiração da amostra poderá causar efeito positivo no resultado 

final. 

Figura 19 - Teste para avaliar a variável experimental volume de eluição 
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Figura 20 - Diagramas de Pareto obtidos através do planejamento experimental 24-1 para cada 
tetraciclina. As variáveis analisadas foram: Solvente de eluição, %NaCl, pH da etapa de 
lavagem e utilização de EDTA na solução tampão 4.2. 

 

 
 
 

 
As variáveis ciclos de eluição, lavagem e aspiração apresentaram valores 

significativos de influência para a oxitetraclina, tendo as duas primeiras, sinais negativos 

com conclusão similar aos resultados para a tetraciclina. A variável ciclos de aspiração 

apresentou valor negativo, porém no modelo quadrático, significando que um aumento do 

número de ciclos levará a uma melhor eficiência. Os digramas de Pareto para a doxiciclina 

e clortetraciclina apresentaram valores negativos e positivos para o número de ciclos de 

eluição e aspiração, respectivamente. Os resultados são coerentes com o perfil 

observado para os dois primeiros analitos.
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Figura 21 -  Diagramas de Pareto obtidos através do planejamento experimental 23 para cada 
tetraciclina. As variáveis analisadas foram: Ciclos de aspiração, Ciclos de lavagem e Ciclos de 
eluição. 

 

 
 

 
 
 

As melhores condições de aplicabilidade do método de extração com relação as 

variáveis analisadas neste planejamento estão exemplificadas na Figura 22. 

Os resultados obtidos para os perfis otimizados das variáveis mostram que o 

nível intermediário foi aquele com melhor resposta para o número de ciclos de 

aspiração, enquanto que o nível baixo resultou melhor resposta para o número de 

etapas de lavagem. Por fim, considerando a etapa de eluição, observa-se que o perfil 

desejado está entre o ponto central e o nível mais baixo. Esses resultados só podem 
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ser visualizados com a obtenção desses gráficos de perfil, mostrando a eficiência de 

se realizar um estudo estatístico durante o projeto. 

 
Figura 22 - Perfis de otimização das variáveis analisadas no planejamento experimental 23, 
considerando todas as tetraciclinas de forma conjunta e as variáveis atuando de maneira 
combinada e independente. 
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4.5 Parâmetros de validação -  figuras de mérito 

 

4.4.1 Linearidade 

 

 A linearidade do método foi avaliada aplicando-se o modelo linear sem ponderação 

(w=1). Para verificar a veracidade do modelo aplicou-se o teste F, o qual revelou valores 

para Fexp menores que o Fteóricos em todos os casos.  Com os resultados do teste F e a 

análise da dispersão residual pode-se concluir que os modelos gerados eram 

homocedásticos, não necessitando a exclusão de pontos da curva. Os dados resultantes 

da avaliação estatística da linearidade estão compilados na Tabela 9 assim como os 

gráficos de resíduos são evidenciados evidenciado na Figura 23. 

 Devido ao modelo sem ponderação (peso w=1) ter revelado dados coerentes, não 

houve aplicação dos modelos ponderados. A Figura 24 mostra as curvas de calibração 

construídas a partir dos dados obtidos para cada Tetraciclina através do modelo não 

ponderado. É importante salientar que os gráficos apresentaram coeficiente de 

correlação acima de 0.97. 

 

Tabela 9 - Parâmetros de linearidade do método analítico. 

Analito Fexp Fexp /Ftab ∑ Resíduos (%) Faixa de 

concentração 

OXI 6,240183 

 

0,328431 

 

14,77699694 15 – 110 

TTC 4,599406 

 

0,242074 

 

-1,467041827 

 

15 – 110 

CTC 5,72272082 

 

0,30119583 

 

-25,39839904 

 

15 – 110 

DOX 1,19398 

 

0,062841 

 

-7,766683029 

 

15 – 110 
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Figura 23 - Gráfico de resíduos para as TCs em todos os pontos da curva analítica 
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Figura 24 - Curvas analíticas de calibração obtidas para o método analítico 

 

 

 

 

4.4.2 Exatidão 

 

 A exatidão avaliada nos três níveis distintos de concentração (35, 50 e 110 µg/L) 

apresentou valores dentro do intervalo de 80 – 120% referente a concentração inicial. 

Como o guia de validação do ICH não reporta valores de referência para a exatidão, 

optou-se por utilizar aqueles definidos pelo Manual de Garantia da Qualidade – MAPA. 

Este documento possui critério de aceitabilidade entre 70 – 120% da concentração inicial 

para amostras alimentares. [23] 

Sendo assim, como os valores obtidos ficaram dentro do aceito pelo MAPA 

juntamente com RSD inferiores a 20% podemos dizer que o método apresenta boa faixa 

de exatidão dentro da linearidade adotada. Os resultados para exatidão estão 
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apresentados na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Dados referentes a exatidão do método analítico para todas as TCs 

Analito Concentraçãoteo Concentraçãocalc Exatidão (%) 
OXI 35 31,2 89,2 

 

50 51,1 102,2 
 

110 113.0 
 

102,6 

TTC 35 32,0 
 

91,5 
 

50 54,0 
 

107,7 
 

110 108,3  98,5 
 

CTC 35 34,3 
 

98,1 
 

50 52,5 
 

105,0 

110 107,1 
 

97,4 
 

DOX 50 34,1 
 

97,4 
 

35 51,1 
 

102,2 
 

110 107,2 
 

97,4 
 

 

 

4.4.3 Precisão 

 

 Os valores obtidos para precisão no mesmo dia da construção da curva de 

calibração (intra-dia) e em dias diferentes (inter-dia) ficaram dentro do recomendado, ou 

seja, os coeficientes de variação RSD permaneceram abaixo de 20% para todos os níveis 

testados, estando de acordo com a legislação considerada no projeto. Os dados relativos 

a cada nível de concentração estão descritos na Tabela 11. 
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Tabela 11 - Dados referentes a precisão do método analítico para todas as TCs 

Analito Concentração 

ug/L 

RSD % 
Intra-Dia 

RSD %  
Inter-Dia 1  

RSD %  
Inter- Dia 2 

OXI 35 7,2 
 

10,0 
 

19,4 
 

50 3,2 
 

8,0 
 

8,3 
 

110 2,5 
 

5,9 
 

12,0 
 

TTC 35 7,0 
 

18,1 
 

9,7 
 

50 8,9 
 

2,1 
 

17,1 
 

110 7,1 
 

4,1 
 

9,9 
 

CTC 35 8,3 
 

17,3 
 

10,8 
 

50 2,1 
 

1,7 
 

2,5 
 

110 4,1 
 

3,9 
 

7,2 
 

DOX 35 3,5 
 

5,3 
 

12,7 
 

50 3,4 
 

18,1 
 

14,6 
 

110 4,7 
 

13,6 
 

8,0 
 

 

 

4.4.4 Seletividade 

 

 A metodologia desenvolvida foi considerada seletiva, levando em conta, a 

ausência de sinais interferentes no mesmo tempo de retenção das tetraciclinas em 

questão. A Figura 25 ilustra a diferença entre o cromatograma de uma amostra não 

fortificada “branco” em relação a outra fortificada no ponto da curva de calibração (35 

µg/L). É evidente a ausência de sinal nos tr pertencentes aos quatro compostos 

separados e identificados no MS. 

 Para o teste com a amostra contendo ivermectinas como possíveis interferentes, 

foi realizado o mesmo preparo de amostra com posterior injeção do extrato fortificado 

através do método “MRM”. O cromatograma resultante, mostrado na Figura 26, não 

apresentou sinais interferentes para nenhuma das oito transições monitoradas, sugerindo 

que o preparo da amostra eliminou parte dos interferentes, assim como, suas ionizações 
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não foram efetivas o suficiente para atrapalhar no processo de quantificação das TCs. 

  

Figura 25 - Avaliação da seletividade: cromatograma de amostra fortificada com as 4 TCs 
(superior) vs cromatograma de amostra branco (inferior). 
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Figura 26 - Avaliação da seletividade: cromatograma de amostra fortificada com TCs contendo 
contaminantes da classe das avermectinas.
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4.4.5 Limite de Detecção (LOD) e de Quantificação (LOQ) 

 

Os limites de detecção e quantificação foram determinados de acordo com o guia 

de validação do ICH e o método utilizado está descrito no tópico 3.4.11.5.  Os valores 

variaram de 0,03 – 0,28 µg/L para o LOD e 0,05 – 0,9 µg/L para o LOQ.  

Comparando os resultados obtidos com recentes artigos publicados sobre o 

assunto, podemos evidenciar a capacidade do grafeno em conjunto com MEPS de 

contribuir positivamente para a sorção dos analitos e o preparo da amostra. Faria et al. 

[80] aplicou nanotubos de carbono (RACNTs – Restricted Acces Carbon Nano Tubes) 

para extrair Tetraciclinas em amostras de leite com preparo de amostra online e posterior 

análise por HPLC-UV. O método apresentou valores de LOD e LOQ variando de 7,50 – 

13,20 µg/L e 25,00 – 44,00 µg/L, respectivamente. Gao et al. [83] utilizou líquidos iônicos 

(FIL – Functionalized Ionic Liquid) como fase extratora em microextração por solvente 

não orgânico com posterior análise por HPLC-UV, para analisar resíduos de Tetraciclinas 

em leite e ovos de galinha. O LOD variou na faixa de 0,08 – 1,12 µg/kg. Jia et al [85] 

desenvolveu um método multiresidual para ser aplicado em comidas infantis visando a 

determinação de drogas veterinárias e pesticidas, incluindo as Tetraciclinas, utilizando 

extração líquido-líquido com posterior análise por HPLC-Q-Orbitrap. A faixa para o LOD 

e LOQ reportada foi 0,01 – 5,35 µg/kg e 0,01 – 9,27 µg/kg, respectivamente. 

Diferentemente dos outros trabalhos citados, aplica-se espectrometria de massas como 

forma de detecção permitindo traçar um comparativo direto com o trabalho aqui descrito. 

Como pode ser visto, o projeto desenvolvido aplicando MEPS-(G-Sil)-HPLC-MS/MS 

relata resultados promissores atingindo LOD/LOQ similares e, em alguns casos, 

inferiores quando comparados com os trabalhos acima, o que sugere a potencial 

aplicabilidade de materiais à base de Grafeno em conjunto com MEPS.  Como principais 

fontes de divergência entre os resultados dos trabalhos citados e do desenvolvido 

podemos destacar: uso do espectrômetro de massas como forma de detecção, eficiência 

do material sintetizado G-Sil para extrair as tetraciclinas e diferentes fatores de 

concentração na etapa de preparo de amostra. 

Na Tabela 12 são detalhados os limites de detecção e quantificação para os 
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trabalhos aqui citados e outros publicados nos últimos cinco anos. 

 

Tabela 12- Comparação entre LOD e LOQ de métodos publicados e os encontrados para o 
método analítico desenvolvido no projeto. 

Preparo da 

Amostra 

Método 

analítico 

Limite de 

detecção  

(µg/L) 

Limite de 

quantificação 

(µg/L) 

Referência 

MEPS HPLC-MS/MS 0,03 – 0,21 0,05 – 0,9 Este trabalho 

RACNTs-

Column 

Switching 

HPLC-DAD 7,5 – 13,2 25,0 – 44,0 [79] 

LLE HPLC-MS/MS 0,05 – 0,14 0,16 – 0,48 [80] 

MIP-SPE HPLC-DAD 0,02 – 0,04 0,05 – 0,08 [81] 

FIL-NOSME HPLC-UV 0,08 – 1,12 0,30 – 5,0 [83] 

LLE HPLC-Q-

Orbitrap 

0,01 – 5,35 0,01 – 9,27 [85] 

 

 

4.6 Análise de mostras “reais” 

  

 Após realizados os estudos para determinar os principais parâmetros da validação 

analítica, o método foi testado em amostras comerciais e em outras provenientes de 

fazendas nos municípios de Tatuí – SP e São Carlos – SP. Além do leite bovino, amostras 

de leite caprino e ovino foram submetidas ao método analítico visando avaliar a 

aplicabilidade do projeto em outras espécies. Todas as amostras foram coletadas nos 

dias próximos das análises e transportadas com devido cuidado. O procedimento de 

extração foi realizado de acordo com os tópicos 3.4.7 e 3.4.8. A Tabela 13 apresenta os 

resultados para as amostras “reais” analisadas. 

 Como se pode observar, foram detectados resíduos de tetraciclina em duas 

diferentes amostras, porém ambos em níveis de concentração abaixo do limite de 

quantificação do método. A presença de clortetraciclina foi relacionada a um pico 
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encontrado em uma amostra, novamente abaixo do LOQ. É importante informar que 

todos os resíduos, achados através da aplicação do método desenvolvido, encontram-se 

de acordo com a LMR padronizado na legislação brasileira, confirmando, que todas as 

amostras analisadas estão nesse momento aptas para utilização e consumo humano. As 

Figuras 27 e 28 mostram o cromatograma das amostras onde pode-se ver os sinais 

referentes aos analitos encontrados.  

 
 

Tabela 13 - Dados obtidos da análise de amostras "reais" comerciais e naturais de fazendas. 

Sample OXI TTC CTC DOX 

1 - PI - - - - 

2 - PD - b b - 

3 - DI - - - - 

4 - DD - - - - 

5 - NI - - - - 

6 – NPO - - - - 

7 – MPO - b - - 

8 - Kus - - - - 

9 - BP - - - - 

10 - G - - - - 

11 - S - - - - 

-  = Amostra livre de resíduos; 
b = Resíduos de tetraciclinas (< LOQ); 
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Figura 27 - Cromatograma da amostra de leite UHT integral. 
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Figura 28 - Cromatograma da amostra de leite UHT desnatado. 
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5 Conclusão 

A caracterização das fases extratoras sintetizadas mostrou coerência entre 

aquilo que se esperava e o descrito na literatura. Os espectros de infravermelho 

mostraram o crescimento das bandas acima de 3000 cm-1 para os materiais oxidados 

sugerindo o aumento dos grupos ligados ao oxigênio. O aparecimento das bandas em 

800 cm-1 e 1080 cm-1
, sugerem a presença de ligações entre sílica e oxigênio, enquanto 

que a banda em 1650 cm-1 está relacionada com as ligações peptídicas entre G e Sil, 

suportando a conclusão de ocorrência de ligações entre as folhas de grafeno e a 

superfície da sílica. [71,76] 

A síntese e aplicação de novos materiais utilizando grafeno e sílica como suporte 

apresentou bons resultados, quando utilizado em conjunto com microextração por 

sorvente empacotado. Foram desenvolvidos neste trabalho um método de preparo de 

amostra para extrair os antibióticos pertencentes a classe das tetraciclinas em leite 

utilizando MEPS, assim como, os novos materiais para atuarem como sorventes em uma 

matriz complexa como o leite. 

A utilização de planejamento experimental para otimizar as condições das 

variáveis consideradas no método de preparo de amostra, trouxe a possibilidade de 

avaliar diversos fatores e a ação em conjunto entre eles, de maneira rápida e otimizada, 

sem necessidade da realização de um elevado número de experimentos. Os resultados 

obtidos através de diagramas de Pareto e a aplicação da função de desejabilidade 

(desirability function) mostraram que o uso da quimiometria pode auxiliar no 

desenvolvimento de novas metodologias, mostrando-se útil para aplicação em química 

analítica. 

Com base no guia do ICH – Validation of Analytical Procedures Text and 

Methodology Q2(R1), as principais figuras de mérito referentes ao método MEPS-

HPLC-MS/MS foram determinadas, atendendo aos principais requisitos do documento. 

O método apresentou linearidade na faixa de 15 – 110 µg/L (valores coerentes com os 

LMRs estabelecidos pela legislação brasileira atual - PNCRC Animal 2017), limite de 

quantificação na faixa de 0,01 – 0,9 µg/L e RSD de no máximo 18%. Após obtidos os 
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parâmetros de validação, foram analisadas onze amostras de leite com diferentes 

características, demonstrando a versatilidade e o potencial do método de 

microextração por sorvente empacotado em conjunto com os novos materiais de 

grafeno.
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