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RESUMO

A demanda por produtos lácteos com estabilidade de armazenamento maior e que
possa manter a conservação das características sensoriais, nutritivas e de segurança são
requisitos cada vez mais importantes para o consumidor, para a indústria e
consequentemente para o produtor. A qualidade do leite tem como ponto de partida o local
de produção onde o controle de qualidade é uma grande preocupação com a segurança
da matéria-prima e do produto beneficiado, visando à saúde pública. O leite é um alimento
sujeito a fraudes, sendo as mais frequentes a adição de água a fim de aumentar o volume
do produto para ganho econômico, a adição de reconstituintes como ureia para disfarçar
as adulterações e conservantes como formaldeído que é comumente utilizado para inibir
o crescimento microbiano e aumentar a vida útil do produto. A Instrução Normativa
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) N° 68, de 12 de dezembro
de 2006, contém os métodos analíticos oficiais físico-químicos para controle da qualidade
do leite e de produtos lácteos. No entanto, à medida que novas técnicas de adulteração
vão surgindo novos métodos para detecção de adulterantes devem ser desenvolvidos,
com a finalidade de manter a qualidade e/ou autenticidade do leite. Desta forma, o
presente trabalho tem por objetivo desenvolver um método quantitativo para dosar
formaldeído adicionado de forma fraudulenta no leite, uma vez que esta substância é
considerada ser altamente carcinogênica e teratogênica na reprodução humana e de
algumas espécies animais, segundo International Agency for Research on Cancer, 2004.
Um método mais sensível, robusto e quantificável foi então proposto, desenvolvido,
otimizado, e validado a fim de quantificar os teores de formaldeído em leite em
quantidades traços nas plataformas de recepção de leite empregando a técnica de
extração líquido-líquido e a cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por
arranjo de diodos (CLAE-DAD). O desenvolvimento e a otimização do método foram
realizados através da técnica analítica CLAE-DAD utilizando uma coluna Zorbax Eclipse
Plus C18, fase móvel composta por água/acetonitrila, fluxo de 1 mL/min, e comprimento
de onda de 360 nm. Para a validação do método aplicou-se os parâmetros recomendados
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), através de amostras enriquecidas, que
permitiu analisar a influência de oito parâmetros analíticos: linearidade, seletividade,
especificidade, precisão, exatidão, limite de detecção (LDM) e quantificação do método
(LQM), e robustez. O método demonstrou ser linear na faixa de trabalho de 0,03 a 0,1
mg/L, LDM de 0,004 mg/kg, LQM de 0,01 mg/kg. A exatidão foi avaliada e apresentou
resultados de 98 % de recuperação. A precisão apresentou um coeficiente de variação
(CV) na faixa de 1% a 4% demonstrando ser seletivo, preciso e exato. O método também
foi utilizado para dosar formaldeído em quinze amostras de leite de diferentes marcas e
tipos (leite integral, semi-desnatado, desnatado e zero lactose), adquiridos nos
supermercados da cidade de São Paulo, durante os meses de janeiro a junho de 2018.
Faz parte da visão do IPT criar e aplicar soluções tecnológicas para promover a qualidade
de vida e, desta forma, o trabalho em questão é de extrema relevância para a Instituto,
pois a presença de formaldeído em leite interessa a toda sociedade devido a sua
toxicidade conhecida e prejuízos à saúde humana.

Palavra-chave: Teor de formaldeído, CLAE-DAD; leite; conservantes; ANVISA; validação
analítica.

ABSTRACT

Development and validation of an analytical method for the quantification of
formaldehyde content by the High-Performance Liquid Chromatography technique
as an alternative for implantation in milk reception platforms in Brazil
The demand for dairy products with greater storage stability and that can maintain
the conservation of sensory, nutritional and safety characteristics are increasingly
important requirements for the consumer, industry and therefore the producer. The quality
of the milk has as its starting point the place of production where the quality control is a
great concern with the safety of the raw material and the product benefited, aiming at public
health. Milk is a food subject to fraud, the most frequent being the addition of water in order
to increase the volume of the product for economic gain, the addition of reconstituintes
such as urea to disguise adulterations and preservatives such as formaldehyde which is
commonly used to inhibit the microbial growth and increase the shelf life of the product.
The Normative Instruction Ministry of Agriculture, Livestock and Supply (MAPA) N° 68, of
December 12, 2006, contains the official physical-chemical analytical methods for
controlling the quality of milk and dairy products. However, as new adulteration techniques
emerge new methods for detecting adulterants must be developed in order to maintain the
quality and / or authenticity of the milk. Thus, the present work aims to develop a
quantitative method for dosing formaldehyde added fraudulently in milk, since this
substance is considered to be highly carcinogenic and teratogenic in human reproduction
and some animal species, according to International Agency for Research on Cancer,
2004. A more sensitive, robust and quantifiable method was then proposed, developed,
optimized, and validated in order to quantify formaldehyde levels in milk in trace amounts
on milk receiving platforms using the liquid-liquid extraction technique and high
performance liquid chromatography with diode array detection (CLAE-DAD). The
development and optimization of the method were performed using the CLAE-DAD
analytical technique using a Zorbax Eclipse Plus C18 column, mobile phase composed of
water / acetonitrile, flow rate of 1 mL / min and wavelength of 360 nm. For the validation of
the method, the parameters recommended by the National Institute of Metrology, Quality
and Technology (INMETRO) and National Agency of Sanitary Surveillance (ANVISA) were
evaluated through enriched samples, which allowed analyzing the influence of eight
analytical parameters: linearity, selectivity, specificity, precision, accuracy, detection limit
(LDM) and method quantification (LQM), and robustness. The method was shown to be
linear in the working range of 0.03 to 0.1 mg / L, LDM of 0.004 mg / kg, LQM of 0.01 mg /
kg. Accuracy was evaluated and presented 98% recovery results. The precision presented
a coefficient of variation (CV) in the range of 1% to 4% demonstrating to be selective,
accurate and accurate. The method was also used to dose formaldehyde in fifteen milk
samples of different brands and types (whole milk, semi-skimmed, skimmed and zero
lactose), purchased in the supermarkets of the city of São Paulo, during the months of
January to June 2018. It is part of IPT's vision to create and apply technological solutions
to promote the quality of life and, in this way, the work in question is extremely relevant to
the Institute, since the presence of formaldehyde in milk is of interest to every society due
to its toxicity and damage to human health.
Key words: Formaldehyde content, CLAE-DAD; milk; preservatives; ANVISA; analytical
validation.

Lista de ilustrações
Figura 1-1 - Quantidade de leite cru, resfriado ou não nos últimos 4 anos – Brasil........ 17
Figura 1-2 - Instrução Normativa Nº 68/2006 - Teste qualitativo para identificar
formaldeído em leite. Limite de Detecção > 1,0 mg/L ..................................................... 20
Figura 1-3 - Estrutura dibenzoxantílica monocatiônica resultante da reação de formaldeído
e ácido cromotrópico em meio fortemente ácido ............................................................. 21
Figura 3-1 - Principais produtores mundiais de leite bovino em 2017 em milhões de
toneladas ......................................................................................................................... 30
Figura 3-2 - Consumo per capita de leite no Brasil ......................................................... 31
Figura 3-3 - Valor bruto da produção agropecuária brasileira, 2016/2017 ..................... 31
Figura 3-4 - Ranking das maiores empresas de laticínios no Brasil entre 2015 e 2016 . 32
Figura 3-5 - Participação dos cinco maiores laticínios do país na captação de leite em
2016 ................................................................................................................................ 33
Figura 3-6 - As 14 maiores empresas de laticínios (milhões de litros processados em
2017.. .............................................................................................................................. 33
Figura 3-7 - Capacidade utilizada dos laticínios de 2011 a 2017, em % ........................ 34
Figura 3-8 - Laboratórios de análise da qualidade do leite credenciados pelo MAPA .... 36
Figura 3-9 - Esquema de partes do detector de arranjo de diodos (Adaptado de “User
Manual Agilent 1200 Series Diode Array and Multiple Wavelength Detector) ................. 59
Figura 3-10 - Derivatização do Formaldeído com DNPH em meio ácido ....................... 60
Figura 5-1 - Representação esquemática do tratamento de extração de amostras de
leite... ............................................................................................................................... 78
Figura 5-2 - Espectro na região do ultravioleta do formaldeído derivatizado com solução
ácida de DNPH e acetonitrila utilizando detector de DAD ............................................... 79
Figura 5-3 - Cromatogramas, conforme método proposto por KAMINSKI et al., 1993 e
método desenvolvido pelo autor...................................................................................... 81
Figura 5-4 - Cromatograma da amostra de leite com adição de 1 mg/L de formaldeído, λ
360 nm, (visão 2D e 3D do espectro de absorção) ......................................................... 82
Figura 5-5 - Cromatograma do “branco dos reagentes”, espectros de absorção em 2D e
3D, respectivamente ....................................................................................................... 86
Figura 5-6 - Cromatograma de “leite com adição de 1 mg/L de formaldeído”, espectros de
absorção em 2D e 3D, respectivamente ......................................................................... 86

Figura 5-7 - Cromatograma do “branco da amostra - leite”, espectros de absorção em 2D
e 3D, respectivamente .................................................................................................... 87
Figura 5-8 - Espectros da exposição ácida..................................................................... 88
Figura 5-9 - Espectros da exposição básica ................................................................... 89
Figura 5-10 - Espectros da exposição ao calor .............................................................. 89
Figura 5-11 - Espectros da exposição a luz.................................................................... 90
Figura 5-12 - Espectros da exposição a oxidação .......................................................... 90
Figura 5-13 - Comparação dos cromatogramas das curvas preparadas com e sem adição
de matriz (Concentração de 0,03 mg/L, 0,06 mg/L e 0,10 mg/L) .................................... 92
Figura 5-14 - Cromatogramas das análises de leite sem adição e com adição de
formaldeído... .................................................................................................................. 99

Lista de tabelas

Tabela 1-1 - Níveis de formaldeídos endógena em produtos alimentícios ..................... 22
Tabela 3-1 - Composição media do leite de vaca no Brasil ............................................ 26
Tabela 3-2 - Visão geral das pesquisas sobre as fraudes no leite ao redor do mundo... 38
Tabela 3-3 - Efeitos do formol em humanos após exposições de curta duração ............ 55
Tabela 3-4 - Características analíticas de procedimentos para determinação de
formaldeído adicionados como agentes adulterantes em alimentos ............................... 65
Tabela 4-1 - Tipos de leite e quantidades de amostras (leite UHT) ................................ 67
Tabela 4-2 - Soluções preparadas em leite para construção de curva analítica e avaliação
da linearidade do método para quantificação de formaldeído ......................................... 72
Tabela 4-3 - Critério de aceitação da Linearidade .......................................................... 72
Tabela 4-4 - Exposição de amostra e padrão em seis diferentes condições de estresse
........................................................................................................................................ 74
Tabela 4-5 - Critério de aceitação para exatidão por recuperação ................................. 75
Tabela 4-6 - Parâmetros avaliados no ensaio de robustez ............................................. 76
Tabela 5-1 - Parâmetros cromatográficos otimizados após revisão da literatura............ 79
Tabela 5-2 - Parâmetros cromatográficos avaliados na determinação de adição de 1 mg/L
de formaldeído em leite bovino ....................................................................................... 80
Tabela 5-3 - Análise de regressão linear por CLAE/DAD para quantificação de formaldeído
em leite ............................................................................................................................ 83
Tabela 5-4 - Resultados obtidos nas curvas analíticas para o estudo de linearidade ..... 85
Tabela 5-5 - Médias das áreas obtidas na curva com adição e sem adição de leite ...... 91
Tabela 5-6 - Estudo da repetibilidade das soluções de amostra de leite a 0,06 mg/L de
formaldeído ..................................................................................................................... 93
Tabela 5-7 - Estudo de precisão intermediária das soluções de amostra de leite a 0,06
mg/L de formaldeído ....................................................................................................... 93
Tabela 5-8 - Estudo de precisão intermediária nos dias 01 e 02 das soluções de amostra
de leite a 0,06 mg/L de formaldeído ................................................................................ 94
Tabela 5-9 - Porcentagem de recuperação para avaliação da exatidão do método para
determinação do teor de formaldeído em leite por CLAE/DAD ....................................... 95
Tabela 5-10 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação pH
da fase móvel .................................................................................................................. 96

Tabela 5-11 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação fluxo
da fase móvel .................................................................................................................. 97
Tabela 5-12 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação da
temperatura da coluna .................................................................................................... 97
Tabela 5-13 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação da
composição da fase móvel .............................................................................................. 97
Tabela 5-14 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação do
tipo de coluna .................................................................................................................. 97
Tabela 5-15 - Resultado das quinze amostras de deferentes tipos de leite UHT ........... 98

Lista de Abreviaturas e Siglas
ABNT

Associação Brasileira de Normas Técnicas

ACN

Acetonitrila

ANVISA

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

AOCS

American Oil Chemists’ Society

ASTM

DNPH

American Society For Testing And Materials
cromatografia Líquida de Alta Eficiência com Detecção por
Arranjo de Diodos
2,4-dinitrofenilhidrazina

EU

União Europeia

EUA

Estados Unidos América

FAO

Food and Agriculture Organization of the United Nations

FI

Fator de Impacto

FM

Fase móvel

IARC

International Agency for Research on Cancer

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IN

Instrução Normativa

INCA

Instituto Nacional do Câncer

INMETRO

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

MAPA

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

MeOH

Metanol

MP-RS

Ministério Público do Rio Grande do Sul

OMS

SIF

Organização Mundial para a Saúde
Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
Origem Animal
Serviço de Inspeção Federal

UHT

Ultra Hight Temperature

VBP

Valor Bruto da Produção

CLAE-DAD

Riispoa

SUMÁRIO

Objetivo geral .......................................................................................................... 23
Objetivo específico.................................................................................................. 23

História e aspectos gerais do leite .......................................................................... 24
Leite - produção e consumo global ......................................................................... 28
Fraudes e adulterações mundiais no leite .............................................................. 36
Fraudes e adulterações do leite no Brasil ............................................................... 41
Efeitos na saúde pública ......................................................................................... 49
A importância da detecção de adulterações por adição de formaldeído no leite .... 54
Cromatografia líquida alta eficiência (CLAE) .......................................................... 56
Validação de métodos analíticos ............................................................................ 61
Efeito de matriz ....................................................................................................... 63
Estudos para identificar fraudes por adição de formaldeído em leite ...................... 64

4.1 Materiais .................................................................................................................. 67
Materiais de referência certificados (MRC)....................................................... 66
Amostras utilizadas como branco ..................................................................... 66
Amostras reais para aplicação do método........................................................ 67
4.2 Reagentes, Vidrarias e Materiais de Consumo ....................................................... 67
4.3 Equipamentos ......................................................................................................... 68
4.4 Método experimental ............................................................................................... 68
Desenvolvimento de método analítico .............................................................. 68
Definição do problema ...................................................................................... 69
Testes das variáveis chaves............................................................................. 69
Técnicas analíticas e detectores ...................................................................... 70
Avaliação, otimização e resolução de problemas ............................................. 70
Condições cromatográficas .............................................................................. 71
4.5 Validação do método cromatográfico CLAE/DAD ................................................... 71
Linearidade ....................................................................................................... 71

Seletividade ...................................................................................................... 73
Especificidade .................................................................................................. 73
Precisão............................................................................................................ 74
Exatidão............................................................................................................ 75
Limite de detecção (LD) e quantificação (LQ) .................................................. 75
Robustez .......................................................................................................... 76

5.1 Desenvolvimento do método de extração e quantificação de formaldeído em leite 77
5.2 Validação do método analítico por CLAE-DAD ....................................................... 83
Linearidade ....................................................................................................... 83
Seletividade ...................................................................................................... 85
Especificidade .................................................................................................. 88
Precisão............................................................................................................ 92
Exatidão............................................................................................................ 94
Limites de detecção método (LDM) e quantificação do método (LQM) ............ 96
Robustez .......................................................................................................... 96
Aplicação do método validado CLAE/DAD através da análise das amostras de
leite ............................... .............................................................................................. 98
Resumo da validação por CLAE-DAD para determinação do teor de formaldeído
em leite .......................................................................................................................102

17
INTRODUÇÃO

O leite bovino é visto como uma fonte de proteínas de alto valor biológico, fonte
de sais minerais, vitaminas, carboidratos e lipídios, com preço acessível e produto
indispensável na fabricação de outros alimentos, sendo muito consumido em todo o
mundo. Segundo IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2018) no Brasil
a produção média anual de leite foi de 6.000.000 milhões de litros, conforme Figura
1-1
Figura 1-1 - Quantidade de leite cru, resfriado ou não nos últimos 4 anos – Brasil

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, (2018)

Sendo assim, a qualidade do leite consumido no país é uma constante
preocupação dos técnicos e autoridades ligadas à área de saúde e laticínios. Um dos
problemas mais sérios enfrentados pela indústria de laticínios é a fraude do leite que
causa prejuízos econômicos, riscos à saúde dos consumidores e problemas para as
indústrias (FACHINELLI, 2010).
Atualmente, a ocorrência de adulterações e fraudes no leite aumentou. Essas
adulterações têm sido praticadas de várias maneiras diferentes, pela adição de um
agente de adulteração para aumentar o rendimento econômico. (DE SOUZA et al.,
2014).
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A adulteração do leite normalmente acontece através da diluição e/ou adição de
substâncias, a fim obter maior lucro econômico substituindo as substâncias naturais
do leite por produtos baratos e de baixa qualidade (NASCIMENTO et al., 2017).
O caso mais simples é a adição de água para aumentar o volume. Ultimamente,
fraudes mais elaboradas (e, portanto, mais difíceis de detectar) foram documentadas
na literatura científica, incluindo a adição de substâncias, tais como formaldeído,
peróxido de hidrogênio, hipoclorito, dicromato e ácido salicílico, com intuito de
aumentar a vida útil do produto. Os óleos vegetais e surfactantes são usados para
adulteração do teor de gordura, bem como soro de queijo e ureia são usados para
alterar artificialmente o teor de proteína (NASCIMENTO et al., 2017).
As fraudes empregadas para mascarar a má qualidade do leite, podem causar
diversos problemas alimentares e problemas de saúde coletiva. Assim, as
adulterações de produtos lácteos são uma grande preocupação tanto dos
consumidores quanto dos fabricantes de alimentos (FACHINELLI, 2010).
Em maio de 2013 o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
juntamente com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS), iniciou a
execução da “Operação Leite Compensado”, que já está em sua 12º edição (última
execução em março de 2017).
Segundo o MP-RS (2013), as investigações apontaram para adulteração pela
adição fraudulenta de ureia agrícola em leite cru. Esta adulteração tinha como objetivo
aumentar o volume com água e tentar manter os padrões de identidade das proteínas
do leite. Entretanto, a ureia adicionada ainda apresentava em sua composição,
formaldeído (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2015a).
Desta forma, além da fraude da adição de ureia no leite que pode causar
problemas graves de saúde humana, como visão prejudicada, diarreia e mau
funcionamento dos rins a mesma ainda estava contaminada com formaldeído, um
agente carcinogênico comprovado e, portanto, prejudicial à saúde pública
(HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016; AGÊNCIA INTERNACIONAL DE
PESQUISA SOBRE O CÂNCER, 2015).
O formaldeído (CH2O) é um gás incolor, inflamável e com forte odor. É produzido
a partir do metanol e em sua forma líquida, misturado à água e álcool, é chamado de
formalina ou formol, com concentração de 37 a 50% de formaldeído em água. Por ser
uma substância com ação antimicrobiana, pode ser usado como conservante, porque
impede ou retarda as alterações dos alimentos por microorganismos ou por enzimas.
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Em leite fluido (leite cru higienizado, resfriado e mantido a 5°C), alguns conservantes,
como formaldeído, ácido bórico e seus sais, ácido salicílico e seus sais, água
oxigenada,

bicromato

de

potássio,

cloro

e

hipoclorito

são

adicionados

fraudulentamente, no intuito de aumentar a vida útil do produto/matéria-prima (SILVA,
2013; INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 2015).
As investigações da adulteração de leite já ocorreram nas cidades de Ibirubá,
Guaporé e Horizontina, no Rio Grande do Sul pelas empresas Italac, Mumu, Líder e
Latvida. Nesta investigação estimou-se que entre 10 e 15 milhões de litros de leite
foram adulterados e contaminados com formol. Deste total de leite adulterado, oito
lotes foram identificados e foram retirados dos supermercados. Os lotes somaram
1,56 milhões de litros (PORTAL DE NOTÍCIAS DO GLOBO, 2014).
Entre março e maio de 2014, Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do
Sul, determinou a suspensão da venda de dois lotes de leite UHT (Ultra Hight
Temperature) da empresa LBR por comercializar leite adulterado contendo também
resíduos de formaldeído em sua composição, assim como, das empresas Pavlat e
Hollmann. Segundo o órgão, 199 mil litros de leite adulterado foram enviados à
unidade da LBR Alimentos em Lobato, no Norte do Paraná e 100 mil litros para
Guaratinguetá (SP).
A análise para detectar adulteração pela adição de formaldeído no leite não fazia
parte do conjunto de análises rotineiras exigidas pelo MAPA, pois não havia há
décadas, indícios desse tipo de adulteração. Uma vez detectado o problema, a análise
passou a ser feita sistematicamente para todas as indústrias lácteas do Rio Grande
do Sul (PORTAL DE NOTÍCIAS DO GLOBO, 2014).
Hoje nas plataformas de recepção e nas indústrias de produtos lácteos o método
praticado para determinação de formaldeído em leite está descrito na Instrução
Normativa MAPA Nº 68/2006 e prevê apenas um teste qualitativo de pouca
sensibilidade para observar presença de formaldeído no leite cru (é aquele que não
foi submetido a homogeneização e processo térmico para redução/eliminação de
bactérias patogênicas) e UHT (leite obtido pelo processo de temperatura ultra alta de
pasteurização, onde o leite é homogeneizado e submetido a uma temperatura de
130ºC a 150ºC, entre 2 e 4 segundos, e imediatamente resfriado a uma temperatura
inferior a 32ºC).
O método consiste na destilação lenta de 100 mL leite, adicionados de 100 a 150
mL de água, acidificada com 2 mL de ácido sulfúrico ou fosfórico. Parte do destilado
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é recolhido em tubo de ensaio, onde é adicionado cerca de 5 mL do ácido
cromotrópico 0,5%. A solução é colocada em banho-maria por 15 minutos e o
formaldeído quando presente origina um produto de condensação que é oxidado
transformando-se em um composto p-quinoidal de coloração violeta, conforme Figura
1-2, onde a coloração violácea representa um resultado positivo para a presença de
formaldeído no material.

Figura 1-2 - Instrução Normativa Nº 68/2006 - Teste semi-quantitativo para identificar formaldeído
em leite. Limite de Detecção > 1,0 mg/L

100 mL leite +
100 mL H O

1 mL destilado + 5
mL ácido
cromotrópico 0,5%

2

acidificada
com H PO
3

4

Coletar 50 mL do destilado
15 min.
+

Negativo
(Cor indiferente)

Δ
ácido 4,5diidroxinaftaleno-2,7dissulfônico

+

H /H O
2

Positivo
(Cor violeta)

Dibenzoxantílica
monocatiônica

Fonte: Elaborado pelo autor com dados de MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, (2006)

A Figura 1-3 apresenta a reação que ocorre entre o formaldeído e ácido
cromotrópico em meio fortemente ácido (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2013).
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Figura 1-3 - Estrutura dibenzoxantílica monocatiônica resultante da
reação de formaldeído e ácido cromotrópico em meio fortemente
ácido

Fonte: MINISTÉRIO DA
ABASTECIMENTO, (2013)

AGRICULTURA,

PECUÁRIA

E

Este fato impede que os métodos analíticos e os resultados obtidos sejam
conclusivos e façam distinção entre origem endógena (que se origina no interior) ou
adição fraudulenta de formaldeído, quando a faixa de concentração baixa é
encontrada no leite (WAHED et al., 2016; NASCIMENTO et al., 2017).
De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA),
a exposição diária ao formaldeído proveniente de alimentos de origem animal e
vegetal não deve exceder 100 mg/kg de alimento por dia (WAHED et al., 2016).
Supondo que uma pessoa ingeri um quilo de comida por dia (incluindo leite,
peixe, carne, presunto, legumes, frutas) e dada a variabilidade da concentração de
formaldeído em produtos crus e produtos alimentares, assume-se que a exposição
oral de formaldeído em humanos a partir de fontes alimentares não deve exceder 100
mg de formaldeído por dia que corresponde a 1,7 e 1,4 mg/kg de peso corporal por
dia para pessoas pesando 60 kg e 70 kg, respectivamente. A Tabela 1-1 resume os
níveis

endógenos

(substâncias produzidas no interior de um

organismo)

de

formaldeído em uma variedade de produtos alimentícios, conforme descrito na
literatura (EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY, 2014).
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Tabela 1-1 - Níveis de formaldeídos endógena em produtos alimentícios
Produtos alimentícios

Teor de formaldeído (mg/kg)

Carnes e aves

5,7 - 20

Peixes

6,4 - 293

Leite e produtos lácteos

0,01 – 0,80

Açúcar e adoçantes

0,75

Frutas e vegetais

6 – 35

Café

3,4 – 16

Bebidas alcoólicas
0,27 – 3,0
Fonte: Adaptado pelo autor EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY, (2014)

A falta de métodos precisos e adequados para determinar o teor de formaldeído
em alimentos e a sua penetração através da natureza torna-se um desafio a sua
detecção como um aditivo adicionado ilegalmente (WAHED et al., 2016).
Assim, a fim de apoiar as autoridades reguladoras, o presente estudo teve como
objetivo desenvolver, otimizar e validar um método sensível e robusto de análise
utilizando a técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por
arranjo de diodos (CLAE/DAD) para identificar e quantificar traços de formaldeído em
leite cru e beneficiado, permitindo, portanto, detectar problemas na qualidade do leite,
como fraudes, falhas no processamento e estado de saúde do animal.
Todos os ensaios foram realizados no Laboratório de Análises Químicas (LAQ)
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo – IPT.
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OBJETIVOS

2.1

Objetivo geral
Desenvolver e validar um método visando detectar e quantificar adulterações de

resíduos de formaldeído em leite nas plataformas de recepção empregando como
técnica analítica CLAE-DAD.

2.2

Objetivo específico
Estudar, desenvolver e validar metodologia analítica CLAE-DAD por meio de

testes de preparação de amostra utilizando extração simples líquido-líquido com
acetonitrila e DNPH, testes analíticos e estatísticos a fim de alcançar resultados
quantitativos sensíveis e robustos para determinação de resíduos de formaldeído em
matriz complexa de leite bovino.
Validar o método analítico com base nas orientações do Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (ANVISA) - RDC Nº 166, de 24 de julho de 2017.
Aplicar o método analítico desenvolvido e validado em amostras reais adquiridas
nas prateleiras do comércio de São Paulo.

24
REVISÃO BIBLIOGRÁFIA

3.1

História e aspectos gerais do leite
O leite tem sido utilizado como alimento pelos seres humanos desde os tempos

pré-históricos, sendo obtido de cabra, búfalo, ovelha, dentre outras.
Há muitos séculos passados o homem primitivo aprendeu a domesticar animais,
primeiramente para obtenção de carne e logo em seguida descobriu as vantagens da
utilização do seu leite. Acredita-se que a domesticação de animais tenha acontecido
entre 10.000 e 6.000 anos a.C na Mesopotâmia, região compreendida entre os rios
Tigre e Eufrates (ABREU, 2005).
Quando os descobridores chegaram a América, não encontraram no Novo
Continente o gado bovino. Os primeiros desta espécie foram introduzidos no Brasil
em 1534, por Martin Afonso de Souza, depois nova remessa foi trazida por Tomé de
Souza em 1550. O gado holandês foi introduzido no estado de São Paulo em 1889,
em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, por Rafael Bratero, que em 1904 importou
alguns reprodutores da Europa (ABREU, 2005).
Embora no Brasil já existisse algumas fábricas de laticínios rudimentares desde
o início da criação do gado bovino, é creditado ao Dr. Antônio Pereira de Sá Fortes a
instalação da primeira fábrica de laticínios mecânica do país. Após este médico passar
um longo período na Europa, adquiriu equipamentos e contratou técnicos, os quais
mais tarde montaram suas próprias fábricas nas regiões de Palmira (hoje Santos
Dumont) e Lima Duarte, no Estado das Alterosas (ABREU, 2005).
Em 1908, em Araras, no estado de São Paulo, surgiram as primeiras fábricas de
leite condensado e em 1913, em Caxambu, e depois em Oliveira, Taubaté e
Itanhandú, todas elas dando mais tarde lugar a estabelecimentos mais modernos
(ABREU, 2005).
A partir de 1950, coincidindo com o fim da segunda revolução industrial do país,
a pecuária deu os primeiros sinais de modernização. O primeiro marco de organização
da produção leiteira data de 1952, quando Getúlio Vargas assinou decreto que
aprovava o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem
Animal (Riispoa), tornando obrigatória a pasteurização do leite, bem como a inspeção
e o carimbo do Serviço de Inspeção Federal (SIF) (WANDERLEY, 2012).

25
O decreto de 1952 também introduziu a classificação dos leites em tipos A, B e
C, conforme as condições sanitárias da ordenha, processamento, comercialização e
contagem microbiana.
Hoje, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2017), a
diferença entre os leites desnatado, semi-desnatado e integral é o teor de gordura. No
desnatado, este índice não passa de 0,5% do conteúdo. No integral, é até seis vezes
maior.
O leite UHT é uma sigla que, em inglês, quer dizer ultra-alta-temperatura. É o
método de eliminação das bactérias do leite longa vida, embalado em caixinhas.
Já o leite que vem na embalagem em saquinho é pasteurizado, por isso é
submetido a um processo de choque térmico com temperaturas menores. O prazo de
validade diminui em relação ao de caixinha e deve ser mantido na geladeira mesmo
antes de aberto.
Além do sistema de eliminação das bactérias, o leite pasteurizado recebe a
classificação em três tipos: A, B e C. A diferenciação acontece de acordo com o
processo de manipulação da ordenha até a indústria e a quantidade de
microorganismos que é gerada.
O leite tipo “B” tem uma carga microbiana menor do que o leite tipo “C”. O tipo
“C” pode ter ordenha mecânica, mas também pode ter manual. O produto tipo “A” é o
que tem a menor quantidade de microorganismos e em todo o processo de produção,
não há nenhum contato manual (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E
ABASTECIMENTO, 2017).
O leite é o alimento natural com maior concentração de cálcio, nutriente
essencial para a formação e manutenção dos ossos, contém boa quantidade de
fósforo, que também participa na formação dos ossos. Além da vitamina A, o leite
contém vitamina B1, B2 e minerais que favorecem o crescimento e a preservação de
uma vida saudável (WANDERLEY, 2012).
O leite é o primeiro mantimento dos mamíferos no período inicial da vida e os
valores nutricionais contidos nessa matriz alimentar fornecem energia e nutrientes
indispensáveis para o crescimento. Esse alimento contém no mínimo vinte
substâncias solúveis em água e quatro vitaminas lipossolúveis, além de fornecer
energia pela presença de lipídios e de lactose (WANDERLEY, 2012).
Embora seja essencial para as crianças e adolescentes, o leite é importante
também na fase adulta, evitando problemas na terceira idade. Estudos provam que
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beber leite todos os dias reduz incidência de osteoporose e previne doenças
nutricionais como o escorbuto e o raquitismo (ZOCCAL; GOMES, 2005).
O consumo e a quantidade de leite disponível por habitante são muito variáveis
nos diferentes países do mundo. A Organização Mundial para a Saúde (OMS)
recomenda que cada indivíduo consuma, em média, 600 mL/dia ou 219 Litros/ano, na
forma de leite fluído ou equivalente em derivados lácteos (ZOCCAL; GOMES, 2005).
Entende-se como leite de qualidade aquele obtido de vacas sadias e bem
alimentadas, que têm suas características nutritivas, composição original garantida e
preservada ao longo de todo o processo de produção e beneficiamento. É livre de
resíduos (medicamentos, pesticidas, micotoxinas), adulterantes, microorganismos
patogênicos, de forma a não oferecer riscos ao ser humano (ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LEITE LONGA VIDA, 2016).
De acordo com o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos
de Origem Animal (RIISPOA) artigo 475, denomina-se leite, sem outra especificação,
o produto normal, fresco, integral, oriundo da ordenha completa e ininterrupta de
vacas sadias.
Vários são os componentes do leite, sendo a água o que se apresenta em maior
proporção e os demais são: gordura, proteínas, carboidratos e pequenas quantidades
de minerais, vitaminas e enzimas. A composição média/litro do leite de vaca é
especificada na Tabela 3-1 (TRONCO, 2010).

Tabela 3-1 - Composição media do leite de vaca no Brasil
Componentes
Percentual (em peso)
Água
87,8
Lactose
4,6
Gordura
3,5
Proteínas
3,2
Sais minerais
0,9
Sólidos totais
12,2
Sólidos não gordurosos
4,43
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LEITE LONGA VIDA, (2016)

A composição do leite é decisiva para o estabelecimento da sua qualidade
nutricional e na disposição de seu processamento para o consumo humano. É rico em
constituintes nutritivos e energéticos, em estado facilmente assimilável, torna-o
recomendável na dieta para todas as faixas etárias, sendo o alimento mais indicado
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no combate à subnutrição proteica de lactentes. Sua falta tornou-se o principal
responsável pelo elevado índice de mortalidade infantil na Ásia, África e América
Latina (PEREIRA, 2010).
Do ponto de vista biológico, o leite pode ser considerado um dos alimentos mais
completos por oferecer, entre outras características, alto teor de proteínas e sais
minerais (ROBIM, 2011).
Na avaliação da qualidade do leite, destacam-se as seguintes características:
sensoriais, nutricionais, físico-químicas e microbiológicas; sabor agradável, alto valor
nutritivo, ausência de agentes patogênicos e contaminantes, reduzida contagem de
células somáticas, baixa carga microbiana e a presença ou ausência de adulterantes
(sem adição de água ou outras substâncias) (PEREIRA, 2010).
A composição do leite é complexa e suas propriedades variam conforme a
espécie animal. A água constitui, em volume, o principal componente do leite,
influenciando sensivelmente na densidade do leite. Os fatores fundamentais que
influenciam na qualidade e na quantidade do leite de um animal, são: raça,
alimentação, idade, número de parições, tempo de lactação e variações climáticas
(ROBIM, 2011; BEHMER, 1999).
A coloração branca do leite deve-se ao resultado da dispersão da luz em
proteínas, gorduras, fosfatos e citrato de cálcio. O processo de homogeneização do
leite aumenta a coloração branca, pois partículas fragmentadas dispersam mais a luz.
O leite desnatado apresenta tonalidade mais azulada, pois existe baixa quantidade de
grandes partículas na suspensão (TRONCO, 2010).
Entre os minerais do leite, o cálcio apresenta um papel importante para saúde.
O cálcio e o fósforo encontram-se ligados a caseína na forma de um complexo de
fosfocaseinato de cálcio. Existem ainda diversos elementos em quantidades
pequenas: sódio, potássio, magnésio, flúor, iodo, enxofre, cobre, zinco e ferro, etc.
Os sais minerais são importantes e governam a termoestabilidade do leite, além
do processo de coagulação (TRONCO, 2010; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA
INDÚSTRIA DE LEITE LONGA VIDA, 2016).

Os constituintes da gordura do leite são sintetizados a partir de mais de 400
ácidos graxos diferentes, o que torna a gordura do leite a mais complexa de todas as
gorduras naturais. Os ácidos graxos que se encontram em maior quantidade no leite
bovino são entre outros, ácido palmítico, esteárico, butírico, oléico e linoleico
(VALSECHI, 2011).
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3.2

Leite - produção e consumo global
O leite de vaca é um alimento nutritivo e conhecido por ser consumido pela

humanidade durante séculos. Seu consumo provavelmente começou com a
domesticação da vaca. É nutricionalmente importante, pois contém todos os macros
e micronutrientes necessários para sustentar a vida de recém-nascidos, do bebê, além
de aumentar a qualidade da dieta humana em geral. Assim, os produtos lácteos são
uma parte importante da dieta para a maioria das populações em todo o mundo.
Atualmente, o leite é processado antes da embalagem para garantir que as
bactérias nocivas do leite sejam mortas. Além de ser popular como bebida, o leite de
vaca é usado para fabricar muitos produtos, incluindo queijo, creme, manteiga,
iogurte, leite líquido e em pó, sorvete, proteína de soro de leite entre outros
(HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
No mundo foram produzidos, em 2004, 515,8 bilhões de litros de leite de vaca.
Deste volume, apenas 7% foram comercializados no mercado internacional. Este fato
demonstra a importância do mercado doméstico para o produto onde os produtores
rurais têm um papel extremamente importante em cada país, especialmente com
relação ao leite consumido na forma refrigerada, como é o caso do leite fluido e a
maioria dos derivados lácteos (ZOCCAL; GOMES, 2005).
A produção de leite tem um papel fundamental em todas as economias,
especialmente em países em desenvolvimento, porque além de envolver um
componente social, o leite é considerado um produto essencial para a população
nestes países (ZOCCAL; GOMES, 2005).
Nas últimas décadas, o consumo de produtos lácteos aumentou rapidamente em
vários países em desenvolvimento, particularmente em partes do leste e do sudeste
da Ásia. Mesmo assim, o nível de consumo ainda é menor do que nos países
desenvolvidos (MUEHLHOFF et al., 2013; LONGVAH et al.,2013).
A composição do consumo de produtos lácteos flutua em diferentes regiões do
mundo; enquanto os produtos lácteos processados (incluindo manteiga, queijo e
iogurtes) estão se tornando cada vez mais importantes, o leite líquido ainda é, em
grande parte, o produto mais importante em volume (MUEHLHOFF et al., 2013;
LONGVAH et al.,2013).
Vários fatores estão estimulando o aumento da demanda nos países em
desenvolvimento, incluindo crescimento econômico, urbanização, crescimento da
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população nacional, aumento do interesse público em dietas ricas em proteínas,
aumento da conscientização e disponibilidade de produtos lácteos através do setor
varejista e maior acessibilidade (MUEHLHOFF et al., 2013; LONGVAH et al.,2013).
Além disso, o apoio governamental ao consumo de leite através de programas
de leite escolar, a crescente demanda por variedade de queijo, novos usos para
ingredientes à base de leite, e um aumento nos produtos de nicho de mercado tem
apoiado esse desenvolvimento (MUEHLHOFF et al., 2013; LONGVAH et al.,2013).
Nos países em desenvolvimento, a produção de leite contribuiu com o
crescimento da demanda e do consumo de leite. Consequentemente, nas últimas 3
décadas, a produção total mundial de leite aumentou em quase 50%, de 500 milhões
de toneladas em 1983 para 747 milhões de toneladas em 2013. Na Ásia, a produção
total de leite cresceu de 80 milhões de toneladas em 1983 para 270 milhões de
toneladas em 2013.
A Índia é hoje o maior produtor mundial de leite (18%) sendo não apenas o
principal produtor, mas é também o maior consumidor de leite no mundo, consumindo
quase toda a sua própria produção, seguido pelos Estados Unidos América (EUA)
(12%), China e Brasil (ambos a 4%) (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION
OF THE UNITED NATIONS, 2015).
A maior parte dos países produz leite para consumo local e o custo de produção
varia muito, dependendo de fatores como custos de mão-de-obra, genética animal,
tecnologia agrícola e disponibilidade de forragem e água (MORE, 2009).
Globalmente, a produção de leite de vaca continua sendo a mais significativa,
representando 85% da produção global de leite em 2013. Nos países desenvolvidos,
quase todo o leite é produzido por vacas (FOOD AND AGRICULTURE
ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2015).
Na Índia, os produtos lácteos respondem por aproximadamente 12% da dieta
total consumida e o desenvolvimento econômico levou a um aumento da demanda
por produtos de origem animal, devido à população ser amplamente vegetariana.
(LONGVAH et al.,2013).
Os níveis de produção e consumo de produtos lácteos também cresceram na
Ásia no início da década de 2000, particularmente na China, que registrou um
crescimento anual de 12,8% desde 2000, com o país produzindo 41 milhões de
toneladas de leite em 2010 (principalmente de vacas e, em menor grau, de búfalos).
O crescimento econômico e a urbanização contribuíram para esse crescimento, com
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os produtos lácteos se tornando uma fonte cada vez mais importante de proteína e
cálcio para a comunidade chinesa (SHARMA; ROU, 2014).
Segundo The Statistics Portal (2018), os principais produtores mundiais de leite
bovino em 2017 foram a União Europeia liderando o ranking com uma produção de
aproximadamente 151,7 milhões de toneladas, seguidos dos Estados Unidos e a Índia
como os principais países produtores de leite. O Brasil atualmente é o sexto maior
produtor de leite no mundo com 23,55 milhões de toneladas, conforme ilustrado na
Figura 3-1.

Figura 3-1 - Principais produtores mundiais de leite bovino em 2017 em milhões de toneladas

Fonte: THE STATISTICS PORTAL, (2018)

Considerando a atual produção, existe um déficit de aproximadamente 400
bilhões de litros no mundo para atender um consumo médio de dois copos de leite
diariamente (400 mL/habitante). No caso do Brasil a produção anual deveria ser de
26 bilhões de litros de leite para atender a este nível de consumo da população, a
Figura 3-2 apresenta o consumo per capita de leite no Brasil. As áreas de maior

concentração da produção no país são os Estados de Minas Gerais, Goiás, Rio
Grande do Sul, Paraná, São Paulo e Santa Catarina (ZOCCAL; GOMES, 2005).
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Figura 3-2 - Consumo per capita de leite no Brasil

Fonte: VILELA, et al, (2017)

No Brasil o leite representa 46,3% do valor bruto da produção (VBP) gerado pela
pecuária, sendo inferior ao da carne bovina e superior ao valor da produção de
frangos, como se observa na Figura 3-3. A pecuária leiteira é praticada em todo o
território nacional (REVISTA BALDE BRANCO, 2017).

Figura 3-3 - Valor bruto da produção agropecuária brasileira, 2016/2017

Fonte: REVISTA BALDE BRANCO, (2017)

As condições climáticas do país permitem a adaptação da atividade às
peculiaridades regionais. Existem sistemas com diferentes graus de especialização,
desde propriedades de subsistência, utilizando técnicas rudimentares e produção
diária menor que dez litros, até produtores comparáveis ao mais competitivos do
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mundo, usando tecnologias avançadas e com produção diária superior a 50 mil litros
(ZOCCAL; GOMES, 2005).
Para os produtos que representam a proteína animal, a estimativa deste ano em
relação a 2016 é de incremento do faturamento do setor de suínos em 12,1%; de ovos,
em 9,6%, e de leite, em 3,3% (REVISTA BALDE BRANCO, 2017).
A Associação Leite Brasil divulgou uma lista com os quinze maiores laticínios
brasileiros em 2016, Figura 3-4.

Figura 3-4 - Ranking das maiores empresas de laticínios no Brasil entre 2015 e 2016

Fonte: CARVALHO; ROCHA; CARNEIRO, (2018)

A Nestlé se manteve na primeira colocação, com 1,69 bilhão de litros captados,
porém em comparação com o ano anterior o volume captado em 2016 caiu 4,4%. Em
segundo lugar, a francesa Lactalis do Brasil fechou com 1,62 bilhão de litros captados
em 2016, um aumento de 1,9% (CARVALHO; ROCHA; CARNEIRO, 2018).
Segundo IBGE a participação dos cinco maiores laticínios em 2016, em relação
à produção formal é representado na Figura 3-5.
A capacidade instalada de processamento de leite destes quinze laticínios foi
estimada em 16,11 bilhões de litros ao ano em 2016, ou seja, a média de ociosidade
foi de 40,0% e em 2015, a ociosidade média foi de 37,9%.
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Figura 3-5 - Participação dos cinco maiores laticínios do país na captação
de leite em 2016

Fonte: SCOT CONSULTORIA, (2017)

Já no ano de 2017 o ranking dos maiores laticínios do Brasil Figura 3-6,
apresentou dados das 14 maiores empresas do setor (no levantamento anterior,
consideraram 15 empresas), que tiveram um crescimento de 5,6% na captação de
leite, somando um total de 8,6 bilhões de litros (cerca de 23,5 milhões de litros diários).

Figura 3-6 - As 14 maiores empresas de laticínios (milhões de litros processados
em 2017

Fonte dos dados: LEITE BRASIL, (2018)
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A estimativa da capacidade instalada de processamento de leite das empresas
do ranking de 2017 foi de 13,8 bilhões de litros ao ano (cerca de 38 milhões de litros
diários); assim, estas empresas utilizaram cerca de 62,1% da sua capacidade em
2017, indicando uma ligeira redução na ociosidade das indústrias em relação ao ano
2016.
A Figura 3-7, apresenta a evolução da utilização de capacidade das empresas
participantes do ranking entre 2011 a 2017. De forma geral, as indústrias participantes
têm trabalhado abaixo da capacidade total (média 63% de utilização nos últimos 7
anos) (MILKPOINT, 2018a).

Figura 3-7 - Capacidade utilizada dos laticínios de 2011 a 2017, em %

Fonte: LEITE BRASIL, (2018)

Os pontos de distribuição do leite estão localizados em vários estados e regiões
do Brasil, conforme Gráfico 3-1 e Gráfico 3-2. Sendo o maior estado produtor Minas
Gerais com 1.609.760 mil litros, em 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E
ESTATÍSTICA, 2018).
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Gráfico 3-1 - Pontos de distribuição do leite por estado - Brasil (mil litros) em 2017
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Fonte: Adaptado pelo autor INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
(2018)

Gráfico 3-2 - Pontos de distribuição do leite por região (%) – Brasil em 2017
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Fonte: Adaptado pelo autor INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
(2018)

A Figura 3-8 apresenta a localização dos laboratórios credenciados pelo MAPA,
que possuem estruturas adequadas para realizar as análises da qualidade do leite.
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Figura 3-8 - Laboratórios de análise da qualidade do leite credenciados pelo MAPA

MT – LAPOA-MT
PR – LANALI e ALLABOR
SC – LANAL E LABCAL
RS – UNIANÁLISES, ALAC E LANAGRO-Porto Alegre e São José
MG – UFMG e IBERPHARM
RJ – LANAGRO-MG
PA – ANALYTICAL CENTER E LANAGRO-PA
SP – LANAGRO-SP, CERELAB, CETAL, TÜV SÜD SFDK, LABOR
TRÊS, BIOAGRI, MICROBIAL, LACI, TECAM, FOOD
INTELLIGENCE E HIDROLABOR.

Fonte: MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, (2017)

3.3

Fraudes e adulterações mundiais no leite
A demanda por produtos lácteos com maior tempo de prateleira e a permanência

das propriedades sensoriais, nutritivas e de segurança são requisitos cada vez mais
importantes para o consumidor, para a indústria e, por conseguinte para o produtor,
visto que a qualidade do leite tem como ponto de partida o local de produção
(FONSECA; SANTOS, 2007).
O leite é uma commodity perecível, por isso é provável que se estrague durante
o transporte, especialmente nos meses de verão, se a refrigeração efetiva não estiver
disponível (HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
A fraude do leite ocorreu ao longo da história e continua a ser um problema global
sério. Isto está geralmente relacionado ao leite bovino de vacas leiteiras e búfalos,
uma vez que contribuem para a grande maioria da produção de leite em todo o mundo
(HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
Os produtos lácteos têm alto valor nutricional e são grupos alimentares
amplamente consumidos para nutrição pública, e os ingredientes lácteos também são
amplamente utilizados na indústria alimentícia. Portanto, eles são um dos produtos
mais comumente adulterados devido à sua grande importância econômica (BILGE et
al., 2016).
Uma das formas mais antigas e mais simples de fraude do leite é através da
adição de volumes variáveis de água para aumentar artificialmente seu volume para
maior lucro; isto pode diminuir substancialmente o valor nutricional do leite e, se a
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água estiver contaminada, por exemplo, com produtos químicos ou patógenos, há um
risco para a saúde humana devido a potenciais doenças transmitidas pela água
(KANDPAL et al., 2012; HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
Normalmente, o leite é adulterado para ganho financeiro ou devido às más
condições

de

higiene

de

processamento,

armazenamento,

transporte

e

comercialização. A adulteração do leite tem sido amplamente relatada em países em
desenvolvimento, como Paquistão, Brasil, Índia e China (KANDPAL et al., 2012).
Para o leite diluído, podem ser adicionados materiais inferiores e mais baratos,
como leite em pó reconstituído, ureia e cana-de-açúcar, e ainda produtos químicos
perigosos, como melamina, formaldeído, soda cáustica e detergentes. Essas adições
têm o potencial de causar sérios problemas de saúde (HANDFORD; CAMPBELL;
ELLIOTT, 2016).
Recentemente analisaram o banco de dados de fraude de alimentos da
Convenção Farmacopéica dos Estados Unidos (USP) para determinar os 25
ingredientes alimentares mais propensos à fraude em todo o mundo. O banco de
dados da USP foi originalmente desenvolvido para ajudar a identificar ingredientes
alimentícios propensos à fraude e catalogar métodos de detecção analítica. Dos
principais ingredientes alimentares fraudulentos, o leite contribuiu para 14% de todos
os registros acadêmicos durante 1980 a 2010; este foi o segundo apenas para o azeite
com 16% (MOORE et al., 2012).
Uma pesquisa bibliográfica usando o banco de dados Web of Science revelou
124 artigos focados na determinação de adulterantes de leite no período de 20102016. Esses artigos são de autoria de pesquisadores de todo o mundo (por exemplo,
China, Brasil, Índia, EUA, Espanha, Portugal, Itália, Irã e Alemanha), demonstrando
que a adulteração do leite é um assunto de preocupação geral. O crescente número
de publicações e o predomínio de artigos em periódicos com alto fator de impacto
(79% em periódicos com FI > 2,0) reforçam a importância desse campo de pesquisa
(NASCIMENTO et al., 2017).
Relatórios acadêmicos recentes revelaram que produtos lácteos fraudulentos
podem ser encontrados em muitas regiões do mundo, particularmente em países em
desenvolvimento como a Índia, onde a escala de produção de leite é vasta, mas eles
têm um alto nível de práticas não regulamentadas. Uma visão geral das pesquisas
sobre as fraudes no leite em todo o mundo em desenvolvimento está apresentada na
Tabela 3-2 (EUROPEAN COMMISSION, 2015).
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Tabela 3-2 - Visão geral das pesquisas sobre as fraudes no leite ao redor do mundo
Referência
BHATT et al.
(2008)

THE NATIONAL
SURVEY ON
MILK
ADULTERATION,
FSSAI (2012)

KANDPAL et al.
(2012)

SINGULURI;
SUKUMARAN
(2014)

BARHAM et al.
(2014)

País

Descobertas

Consequências/Conclusões

Detectar a presença de
adulterantes nocivos no
leite;
Foram testadas 365
crianças

Presença de ureia,
detergentes e óleo vegetal

Todas as crianças
apresentaram dores de
cabeça; problemas de visão e
diarreia

Índia

Verificar a qualidade de
leite e identificar os
adulterantes comumente
usados no leite em todo
o país;
1791 amostras de leite
foram coletadas e
analisadas de 33 estados

1226 (68,4%) amostras
não cumpriram os padrões;
Água é o adulterante mais
comum usado no leite
(46,8%);
Leite em pó reconstituído
também é utilizado para
atender a demanda de
suprimentos de leite;
Leite em pó estava
presente nas amostras
(44,7%);
A presença de detergente
foi detectada no leite

A água é a mais comum
adulterante usado na Índia;
Leite em pó reconstituído
utilizado para atender a
demandas de suprimento de
leite; A presença de
detergentes sugere uma falta
de higiene e saneamento na
Produção do leite

Índia

Determinar se amostras
de leite cru foram
diluídas em água ou
adulteradas com outras
substâncias
60 amostras de leite cru
foram recolhidas das
escolas pública e
fornecedores de leite

80% de todas as amostras
de leite cru foram diluídas
com água;
Todas as amostras
também mostraram a
presença de ureia e
detergentes.

O estudo demonstrou a
necessidade de melhorar as
práticas de higiene em toda a
cadeia de fornecimento e
implementar regimes de
monitoramento mais eficazes

Índia

Índia

Paquistão

Objeto do estudo

Expor os vários
adulterantes comuns em
amostras de leite
coletados de instituições
públicas e educacionais
50 amostras de leite
foram testadas para uma
série de adulterantes

Testar vários
adulterantes no mercado
de leite;
100 amostras de leite
não processados foram
coletados e analisados

Adulteração variou muito
com o menor percentual de
sacarose (22%) e o maior
para o leite desnatado
(80%); O nível de
adulteração com
neutralizantes, cloreto de
sódio e ureia foram de
26%, 82% e 60%,
respectivamente;
32% das amostras
testadas deram positivo
para formaldeído e
peróxido de hidrogênio;
Detergente foi encontrado
em 44% das amostras
A água foi o adulterante
mais comum detectado em
73% das amostras;
seguido do detergente
(32%), cana-de-açúcar
(22%), soda cáustica
(20%) e farinha de arroz
(17%);
O nível de adulteração em
diferentes intermediários
foram: laticínios (4,2%),
coletores de leite (3,5%),
intermediários (3,2%),
processadores (2,5%) e
produtores de leite (1,1%)

Um grande número de
amostras não estava de
acordo com os padrões legais
estabelecidos pelo país; Os
resultados sugerem que os
adulterantes foram
adicionados durante a
produção ou processamento
de leite

Constatou-se que a água foi o
adulterante mais comum
encontrado na maioria das
amostras de leite
comercializadas; O nível de
adulteração em lojas de
laticínios, coletores de leite e
intermediários foram maiores
do que nos processadores e
produtores de leite

(continua)
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(continuação Tabela 3.2)
Referência

SOOMRO et al.
(2014)

ARAZ et al.
(2013)

LIU et al.
(2010)

País

Objeto do estudo

Paquistão

Investigar diferentes
adulterantes e seu
impacto nas
características químicas
do leite comercializado;
20 amostras de leite de
cada produtor, coletor,
vendedor e laticínios
foram analisadas para
vários adulterantes

Paquistão

Determinar a composição
química do leite
disponível nos mercados
locais;
Testar o estado de
higiene do mercado do
leite;
Detectar diferentes
adulterantes no mercado
do leite;
60 amostras de leite
comercial não
processadas foram
obtidas de cantinas de
instituições de ensino e
locais públicos

China

Conduzir uma triagem de
base populacional com
investigação de
acompanhamento
envolvendo moradores de
uma área rural localizada
perto do fabricante de
produtos lácteos Sanlu (a
principal fonte dos
produtos contaminados
com melamina);
Triagem baseada em
ultrassom em setembro de
2008 de 7933 crianças
com menos de 36 meses;
Foram obtidas
informações das mães de
crianças afetadas sobre o
consumo de produtos
contaminados com
melamina entre junho e
agosto de 2008

Descobertas
A adição de água no leite
foi encontrada para toda
cadeia de distribuição:
produtor (60%), coletor
(53,5%), fornecedor
(62,7%), e laticínios
(56,9%);
O teor de gordura do leite
obtido de diferentes
intermediários não atingiu
o nível mínimo de (6,1%)
das amostras de leite
controle;
O teor médio de proteína
do leite dos diferentes
intermediários foi menor do
que o das amostras de
leite controle
67% de todas as amostras
de leite relataram a
presença de solo;
97% e 93% das amostras
de leite obtidas a partir de
cantinas de
institutos e locais públicos
foram adulterados com
adição de água;
Adulteração com ureia foi
relatada em 63% e 87%
das amostras;
Adulteração com
formaldeído foi relatada em
23% e 27% das amostras,
enquanto a cana-deaçúcar estava em 87% e
97% das amostras;
O peróxido de hidrogênio
também foi encontrado em
3% das amostras de locais
públicos.
A incidência global de
anomalias do trato urinário
entre as crianças testadas
foi de 0,61%;
A dose média de exposição
da melamina foi de
aproximadamente 116 mg
por dia;
43 (89,6%) das 48 crianças
afetadas eram
assintomáticas, enquanto 2
apresentavam sintomas e
estavam hospitalizadas, e 3
apresentavam sintomas,
mas não foram submetidas a
tratamento;
46 crianças, foram
acompanhadas durante 6
meses;
A informação mostrou que
anormalidades renais
permaneceram em 5
crianças, mas foram
resolvidas nas demais

Consequências/Conclusões

Verificou-se que a maioria das
amostras de leite de diferentes
intermediários era adulterados
com adição de água;
Isso mostrou ter influenciado
nas características químicas
das amostras de leite, com
exceção do teor de lactose

O leite mostrou-se submetido
à adulteração com água,
ureia, peróxido de hidrogênio,
formaldeído e cana-de-açúcar

A maioria das crianças afetadas
era assintomática; A maioria das
crianças afetadas pela
substância química tóxica
melamina recuperou-se ao
longo do tempo sem
necessidade de tratamento
específico; Anormalidades
renais persistiram em 12% das
crianças afetadas

(continua)
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(continuação Tabela 3.2)
Referência

SCHODER
(2010)

SOUZA et al.
(2011)

País

Objeto do estudo

leste da
África

Provar a existência de
melamina em leite em pó
e fórmula infantil
exportada para o
mercado Africano;
Total de 49 amostras de
leite foram coletadas e
analisadas entre outubro
e dezembro de 2008;
27 amostras eram
produtos de marcas
internacionais

Brasil

Avaliar o uso de técnicas
quimiométricas para
monitorar a autenticidade
e a qualidade do leite
UHT no Brasil;
100 amostras de leite
UHT brasileiro
processadas em plantas
industriais localizadas em
diferentes estados

Descobertas
6% (3 de 49) de todas as
amostras testadas e 11%
(3 de 27) de todos os
produtos de marca
internacional revelaram
concentrações de até 5,5
mg/kg melamina em leite
em pó;
Esta quantidade
representa cerca do dobro
da dose diária tolerável,
sugerido pela Food and
Drug Administration dos
EUA
55% das amostras foram
adulteradas com urina e
44% com formaldeído;
Adulteração com peróxido
de hidrogênio foi de 30%,
enquanto o cloro foi de
12%;
Com exceção do amido,
todas as amostras
mostraram a presença de
pelo menos um adulterante

Consequências/Conclusões

Com base neste estudo,
assume-se que o número de
crianças afetadas na África é
substancial

O uso de métodos
quimiométricos tem se
mostrado uma possível
alternativa adicional para
monitorar a autenticidade do
leite UHT

Fonte: Adaptado pelo autor HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, (2016)

Inversamente, em países desenvolvidos, como a União Europeia (EU) e os
Estados Unidos (EUA), há uma preocupação muito menor com a fraude no leite.
A EU tem um dos mais altos padrões de segurança alimentar do mundo e,
portanto, os casos de fraude no leite são escassos. O Sistema de alerta rápido para
segurança alimentar fornece informações quando os riscos para a saúde pública são
detectados na cadeia alimentar e, como tal, fornece detalhes sobre os poucos casos
de fraude no leite ocorridos na EU, incluindo uma tentativa de importação ilegal de
leite da China, que havia sido adulterada com melamina.
Da mesma forma, os EUA aplicaram padrões muito altos de segurança
alimentar, e isso, juntamente com suas cadeias de suprimentos curtas e
monitoramento da qualidade do produto, reduziu enormemente o risco de fraude no
leite (EUROPEAN COMMISSION, 2015).
Alguns incidentes ocorreram em vários países asiáticos devido ao consumo de
alimentos fabricados para animais por uma fábrica da Tailândia. Em 2007, alimentos
para animais de estimação foram contaminados nos Estados Unidos e causaram
falhas nos rins e até mortes de animais de estimação. Os resultados da investigação
mostraram que o principal motivo foi a melamina em pó de proteína de trigo. A mais
famosa adulteração de melamina foi relatada na China em 2008. O leite em pó infantil
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Sanlu, que continha melamina fez com que cerca de 50 mil bebês sofressem danos
no sistema urinário, até mesmo vários bebês morreram (LIU et al., 2018).
A negligência ou descuido que ocorre nos países em desenvolvimento parece
não ser resolvida devido à falta de controle rigoroso por parte das autoridades de
segurança alimentar. Essa fraude pode estar reduzindo muito os benefícios para a
saúde do consumo de produtos lácteos e apresentando potenciais riscos à saúde para
muitos consumidores, sendo um impacto negativo sobre a saúde de uma população,
pois as adulterações podem levar a defeitos de desenvolvimento, doenças crônicas
ou morte. As crianças, em particular, são mais vulneráveis a alimentos inseguros e
são uma das principais causas de mortalidade infantil. (HANDFORD; CAMPBELL;
ELLIOTT, 2016; LIU et al., 2018).

3.4

Fraudes e adulterações do leite no Brasil
O rápido desenvolvimento do mercado de laticínios brasileiro na última década

tornou-o um alvo para a fraude alimentar. O aumento da demanda por produtos
lácteos foi uma consequência direta de vários fatores, como o crescimento da
população nacional, aumento da renda disponível e mudanças nos hábitos
alimentares (NAHMIAS, 2008).
Outra grande mudança para a indústria de laticínios foi a importante chegada
dos supermercados no Brasil que passaram a ser pontos de distribuição de leite
impulsionada principalmente pela entrada da nova tecnologia de ultrapasteurização
ou leite longa vida (processo UHT – Ultra High Temperature) no mercado em meados
dos anos 90, pois sua participação total em relação ao leite fluido subiu de 4,4%, em
1990 para 68,8%, em 2000 (NAHMIAS, 2008).
Neste processo, três fatos muito importantes foram percebidos no mercado de
lácteos brasileiro: (1) os preços da maioria dos produtos lácteos eram extremamente
altos, (2) a indústria estava sofrendo com a falta de supervisão com apenas um terço
do leite produzido no Brasil sendo inspecionado por autoridades nacionais de
programas de saúde do consumidor e (3) a indústria de laticínios brasileira foi atingida
por uma queda inesperada quando as notícias sobre os escândalos de fraude
surgiram onde os consumidores brasileiros foram informados de que produtores
haviam adulterado o leite vendido nos supermercados locais (NAHMIAS, 2008).
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A partir da década de 90, o Brasil começou a passar por uma significativa
mudança no sistema de transporte de leite. Os latões foram gradativamente
substituídos por tanques de coleta de leite, processo conhecido como granelização.
Isso permitiu otimizar a logística e melhorar a qualidade do leite. A coleta a granel foi
acompanhada da instalação maciça de tanques de expansão nas fazendas,
permitindo a melhor conservação do produto (MILKPOINT, 2018b).
Posteriormente a esse processo, surgiram empresas terceirizadas de coleta a
granel, que prestam serviços para diversos laticínios. Também, serviços de
treinamento e capacitação desses “freteiros”, que são responsáveis pelas coletas de
amostra de leite para análise. As tecnologias, como a roteirização via GPS também
surgiram e continuam surgindo, otimizando o processo e melhorando os controles
(MILKPOINT, 2018b).
A Instrução Normativa nº 62 (IN-62), (MAPA), de 29 de dezembro de 2011,
estabeleceu os requisitos de qualidade, sendo necessário atender, pelo menos a
quatro critérios: ausência de agentes patogênicos e contaminantes (resíduos
antimicrobianos, agrotóxicos e substâncias estranhas ao leite), baixa carga
microbiana, sabor agradável e alto valor nutritivo (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2011).
De acordo com o Regulamento da inspeção industrial e sanitária de produtos de
origem animal (RIISPOA) considera-se fraudado, adulterado ou falsificado o leite que:
− For adicionado de água;
− Tiver sofrido subtração de qualquer dos seus componentes, exceto a gordura
nos tipos “C” e “magro”;
− For adicionado de substâncias conservadoras ou quaisquer elementos
estranhos à sua composição;
− For de um tipo e se apresentar rotulado como de outro de categoria superior;
− Estiver cru e for vendido como pasteurizado;
For exposto ao consumo sem as devidas garantias de inviolabilidade
(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 1997).
Sendo o leite produto de origem fisiológica, há grandes variações em seus
componentes. Entretanto, é estabelecido pela A Instrução Normativa nº 51 (IN-51),
MAPA, de 4 de novembro de 2011 um valor médio dessas variações entre os
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diferentes componentes, considerando-se o leite fraudado aquele que não
corresponde a tais valores determinados pelas legislações vigentes.
A Instrução Normativa nº 51 (IN-51), MAPA teve como objetivo proteger o
consumidor de ser lesado economicamente, por consumir um produto de qualidade
inferior à declarada, e de adulterações que podem representar risco à saúde,
dependendo do tipo de substância utilizada na fraude (MINISTÉRIO DA
AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2002).
Seja devido às exigências estabelecidas pela IN-62 MAPA ou devido à
remuneração a partir de critérios de qualidade, os produtores de leite têm sido
pressionados a melhorarem a qualidade do leite produzido. Para isso muitos têm
buscado assistência técnica e realizado investimentos. Outros, por sua vez, tentam
mascarar a má qualidade ou aumentar o lucro por meio de adulterações. Esta
negligência tornou-se um problema comum nos países em desenvolvimento, que não
têm vigilância rigorosa por parte das autoridades de segurança alimentar
(UNIVERSITY OF FLORIDA, 2014).
A adição de dicromato de potássio, ácido salicílico, peróxido de hidrogênio,
formaldeído, amido entre outros agentes de adulteração no leite não são permitidas
no Brasil, em nenhuma concentração. Por causa disso, o leite contendo qualquer uma
dessas substâncias é considerado adulterado (UNIVERSITY OF FLORIDA, 2014).
No Brasil as primeiras adulterações foram por meio da adição de água para
aumento do volume e desnate para produção de creme de leite. Ao longo do tempo
novos tipos de adulterações foram surgindo, como adição de soro de queijo, de
substâncias

conservantes

(peróxido

de

hidrogênio,

formol

entre

outros),

neutralizantes (hidróxido de sódio, bicarbonato de sódio) e reconstituintes da
densidade e crioscopia (sal, açúcar, amido, ureia), ver Quadro 3-1 (DE SOUZA et al.,
2014) (UNIVERSITY OF FLORIDA, 2014).
Como já comentado o leite UHT em meados dos anos 90 veio para atender às
necessidades de conforto e conveniência dos consumidores. Foi quando o famoso
leite UHT da Parmalat (uma empresa multinacional líder mundial na Itália) se tornou
imensamente popular (UNIVERSITY OF FLORIDA, 2014).
Em 2007, uma operação que ficou conhecida como “Ouro Branco”, investigou
duas cooperativas (COOPERVALE e CASMIL) de laticínios no estado de Minas
Gerais por adulteração de leite. Segundo as investigações as fraudes ocorriam com a
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adição de soro de leite, peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio (UNIVERSITY OF
FLORIDA, 2014).

Quadro 3-1 - Tipos de adulterações realizadas no leite

Adição de
conservantes
ou
desinfetantes

Adição de
neutralizantes
de acidez

Adição de
espessantes ou
reconstituintes

Substâncias
para aumentar a
massa ou
volume de leite

Finalidade: inibir o crescimento microbiano ou destruir microorganismos
Substâncias adicionadas:
− Resíduos de antibióticos, sulfonamidas e outras antimicrobianas usadas nas
clínicas de animais leiteiros;
− Formalina (formaldeído) ou aldeído fórmico em solução comercial;
− Peróxido de hidrogênio;
− Hipocloritos (água sanitária de uso doméstico e industrial) e cloraminas;
− Iodóforos, compostos de iodo associados aos veículos detergentes;
− Compostos a base de quaternário de amônio;
− Ácido bórico e seus sais;
− Ácido salicílico e seus sais;
− Ácido benzoico e sórbico, e seus sais;
− Oxidantes em geral e sistemas de conservação por óxido-redução (dicromato
de potássio, nitratos, nitritos, etc.
Finalidade: visa neutralizar a acidez presente no leite de má qualidade (ácido),
resultante do crescimento de microorganismos contaminantes (má higiene e má
refrigeração).
Substâncias adicionadas:
− Hidróxido de sódio;
− Carbonato de sódio;
− Bicarbonato de sódio;
− Cal virgem ou óxido de cálcio;
− Cal extinta ou hidróxido de cálcio;
− Sulfato de amônio;
− Detergentes contendo ácido alquilbenzenossulfônico.
Finalidade: tem o objetivo de tornar a densidade relativa do leite, do nível
normal de sólidos totais/do índice crioscópico.
Substâncias adicionadas:
− Sacarose;
− Cloreto de sódio;
− Amido nativo e modificado, ou produtos de hidrólise parcial (dextrinas,
maltodextrinas, entre outros;
− Dextrinas resultantes da hidrólise parcial, como maisena, amido de milho, fubá,
entre outros cereais;
− Ureia;
− Álcool etílico, utilizado para mascarar a aguagem do leite;
− Glucose;
− Dulcina;
− Gelatina;
− Gordura vegetal, animal de origem não láctea;
− Leite em pó, geralmente desnatado que pode ser usado em associação com
gordura animal ou vegetal;
− Gomas espessantes;
− Celulose;
− Sacarina (adoçante artificial).
Finalidade: aumentar a quantidade de leite.
Substâncias adicionadas:
− Água;
− Soro do leite;
− Soro de manteiga.

Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DE LEITE LONGA VIDA, (2016)
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O leite das fazendas leiteiras locais era vendido para as duas cooperativas que
adulteravam o leite com a adição de peróxido de hidrogênio e hidróxido de sódio a fim
de mascarar a má qualidade do leite, devido à má higiene e refrigeração
(UNIVERSITY OF FLORIDA, 2014).
O leite adulterado era então vendido como leite puro para usuários finais e para
empresas de fabricação de laticínios. A Parmalat, uma das maiores empresas do
mercado brasileiro de laticínios, afirmou ser uma vítima dessa fraude. Embora não
tenha sido diretamente responsável pela venda e produção do leite, a Parmalat
demonstrou negligência ao não avaliar adequadamente a qualidade do leite cru
adquirido e, portanto, sofreu as consequências da fraude do leite (HANDFORD;
CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
Esse escândalo também comprovou a ineficiência dos sistemas de inspeção de
qualidade (estabelecidos pelo governo agroindustrial) no Brasil pelo fato de o leite
fraudulento conseguir atingir os supermercados e consumidores finais. Quase
imediatamente após o escândalo chegar às manchetes da mídia, o MAPA ordenou à
ANVISA que retirasse todas as embalagens de leite das marcas envolvidas, incluindo
a Parmalat. As consequências financeiras da crise para a Parmalat e outras empresas
implicadas foram devastadoras. Os clientes pararam de comprar leite Parmalat, com
medo de consumir peróxido de hidrogênio e soda cáustica (UNIVERSITY OF
FLORIDA, 2014).
Apesar desse escândalo de fraude no leite ser divulgado nacionalmente, com
reportagens constantes do caso na televisão, na internet e na imprensa, bem como
grandes perdas financeiras para as empresas envolvidas e a prisão de muitos
indivíduos, relatos de fraude ilegal de leite UHT de várias regiões do Brasil ainda são
descritos (UNIVERSITY OF FLORIDA, 2014).
Em 2013 foi desencadeada pelo Ministério Público a “Operação Leite
Compensado” com o objetivo de coibir a fraude em leite cru que era realizada por um
grupo de transportadores do interior do Rio Grande do Sul com adição fraudulenta de
água e ureia no leite. Esta adulteração tinha como objetivo aumentar o volume com
água e tentar manter os padrões de identidade das proteínas do leite através da
adição da ureia como adulterante. Entretanto, além da adição de água e ureia agrícola
utilizadas com adulterantes, esta última ainda apresentava em sua composição,
resíduos de formaldeído (REVISTA LEITE, 2015).
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Os casos de fraudes ocorriam normalmente no momento em que o leite era
ordenhado, geralmente, antes de ser encaminhado para o laticínio.
De acordo com o MAPA, IN 62, não é permitida a utilização de aditivos e
coadjuvantes de tecnologia na elaboração do leite pasteurizado. Para o leite UHT, o
regulamento técnico (BRASIL, 1997) específica que as únicas substâncias que podem
ser adicionadas durante o preparo e utilizadas como adjuvantes de tecnologia são o
citrato de sódio, mono, di ou trifosfato de sódio, separados ou em combinação e em
quantidade que não seja superior a 0,1g/100 mL (SILVA, 2013).
Incluída à motivação financeira, a prática de fraudar o leite pode ser incitada pela
dificuldade na detecção das fraudes utilizando apenas as provas de rotina.
Em um estudo recente de Souza et al., (2011), um total de 100 amostras de leite
UHT brasileiro foram analisadas para adulterantes como amido, cloro, formaldeído,
peróxido de hidrogênio e urina. Com exceção do amido, todas as amostras relataram
a presença de pelo menos um adulterante. Os maiores valores de não-conformidades
foram encontrados para a adição de urina (55%) e formaldeído (44%), seguidos de
peróxido de hidrogênio (30%) e cloro (12%). Além disso, a presença de cloro indicava
a falta de enxágue de equipamentos sanitizados utilizados na ordenha(HANDFORD;
CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
Para Bressan (2004) existe no mercado do leite, tanto no informal como no
formal, perigos e riscos químicos, físicos e biológicos para a segurança alimentar,
onde autor destaca que os riscos e perigos podem ser: a higiene na obtenção da
matéria-prima e na sua industrialização; presença de contaminantes e resíduos
químicos e físicos; transporte, refrigeração e conservação inadequados; vida de
prateleira limitada e outros associados. Essa categorização leva em conta, portanto,
os componentes da cadeia produtiva, representada de forma simplificada na Figura
3-9.
Devidos aos episódios de fraude, o setor vem buscando se profissionalizar, ainda
que existam muitos desafios. Com a instituição da IN 51/2006 – MAPA e atualmente
IN 62/2012, as indústrias de laticínios foram pouco a pouco alterando sua estrutura de
transporte e refrigeração do leite. Os caminhoneiros também fazem parte do processo,
pois são o segundo elo da cadeia e interferem direta ou indiretamente na qualidade
do leite, e é por isso que o treinamento fornecido é essencial e foi apontado como de
extrema importância para a busca de melhorias (MILKPOINT, 2018b).
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Figura 3-9 - Representação simplificada de segmentos da cadeia produtiva do
leite

Fonte: DE MINAS, (2010).

A empresa Leite da CCPR/Itambé, destacou que hoje a empresa trabalha com
grandes transportadoras e possui em média 220 caminhões que rodam diariamente
no percurso do produtor até a fábrica (MILKPOINT, 2018b).
Esses caminhões possuem um sistema de rastreamento que permite
acompanhar a rota que o motorista executou, comparar rota planejada com a rota feita
e além disso, recebe alertas se o caminhão fez alguma parada não autorizada, se ele
gastou mais tempo ou menos tempo e se ele passou por algum caminho que não
estava projetado. Todo esse processo ajuda a identificar se há envolvimento em
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algum tipo de fraude, ou fraude do produto em si ou fraude da quilometragem rodada
(MILKPOINT, 2018b).
A empresa Danone, afirmou que são realizadas auditorias dos trabalhos com
acompanhamento dos indicadores. O trabalho é realizado pelo time da Logística do
leite em parceria com a Qualidade da Danone e a com Clínica do Leite - ESALQ- USP.
O trabalho começa com o diagnóstico de toda malha viária dos fornecedores de leite
e a necessidade diária de leite das fábricas. A equipe organiza as rotas a partir da
malha viária e o software de roteirização, levando em conta a demanda de volumes,
dados de horário de coleta dos fornecedores e sua localização, bem como possíveis
restrições de acesso às fazendas (MILKPOINT, 2018b).
Hoje há uma demanda para que ocorra um avanço na regulamentação de uma
política de transporte do leite no país, com melhor estrutura, profissionais mais
qualificados e motivados e uma atuação governamental mais firme, com maior
fiscalização e construção de melhores acessos e estradas (MILKPOINT, 2018b).
Especialistas concordam que os principais desafios para a melhoria no
transporte do leite é a condição das estradas do país, que impossibilitam o uso de
veículos com maior capacidade de transporte e muitas vezes não suportam um
equipamento de refrigeração mais robusto. Além desse ponto citado, a redução de
impostos em equipamentos nacionais e importados para facilitar a introdução de
novas tecnologias (MILKPOINT, 2018b).
Outro desafio é implementar algumas tecnologias que funcionam em outros
países e que no Brasil, ainda não temos acesso, como por exemplo, caminhões com
medidor de fluxo e medição de vazão, caminhões com coleta de amostras, etc, pois
as tarifas de importação desses equipamentos são muito altas, o que acaba onerando
a compra dos mesmos. Os equipamentos nacionais também são muito caros e a
margem do produto não suporta grandes custos. Outra dificuldade é o uso desses
medidores em caminhões no Brasil, pois os mesmos andam em estradas ruins, com
trepidações, barro, poeira o que, costuma não dar certo, pois diminui a vida útil do
equipamento e das calibrações (MILKPOINT, 2018b).
Hoje já existem coletores automáticos de amostras do leite do tanque do
produtor, mas o custo é incompatível com a realidade brasileira, mesmo esse que
processo traga mais agilidade e segurança na rastreabilidade do leite. Dentro do
"transporte ideal", o mercado precisa ainda de uma tecnologia de coleta de amostras
do leite de forma automática pelo transportador, mas que possua um custo compatível
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com a realidade brasileira. Outro gargalo para manter a qualidade do leite é o
fornecimento de energia elétrica com constância para sustentar ao mesmo tempo a
ordenhadeira e os resfriadores de leite sem comprometer o trabalho do homem do
campo e qualidade do produto (MILKPOINT, 2018b).
Com todos esses desafios a fraude, do leite é um dos problemas mais sérios
enfrentados pela indústria de laticínios; isso não só causa grandes perdas financeiras,
mas também representa um risco significativo para a saúde humana (HANDFORD;
CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).

3.5

Efeitos na saúde pública
A adição de adulterantes e a más práticas associadas à produção de leite

causaram preocupações de saúde pública e desnutrição. Uma visão geral dos tipos
de incidentes de fraude no leite e seus potenciais impactos na nutrição e segurança
alimentar é apresentado no Quadro 3-2.
Os produtos químicos e outros contaminantes utilizados como adulterantes no
leite têm uma ampla gama de efeitos agudos e crônicos sobre a saúde humana.
A adição de água ao leite diminui seu valor nutricional. Bebês, crianças e idosos,
podem estar em risco de desnutrição. Os indicadores de desnutrição se manifestam
como déficit de crescimento infantil, baixo peso e mortalidade infantil relacionada à
nutrição (MUEHLHOFF et al., 2013).
No escândalo da "doença da cabeça grande" na China, em 2004, depois que os
bebês foram alimentados com uma fórmula falsa, eles rapidamente perderam peso.
Dizia-se que os bebês desenvolveram uma “doença da cabeça grande”, que é um
sintoma de desnutrição aguda, descrevendo a falta de carne nos membros e no
tronco, que parecem encolher em comparação com o crânio (HANDFORD; CAMPBELL;
ELLIOTT, 2016).
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Quadro 3-2 - Tipos de incidentes de fraude no leite e seu impacto na segurança alimentar
Causa

Risco à saúde
pública

Aumentar os lucros
pela adição de água,
afim de aumentar o
volume de leite

Desnutrição aguda
(baixa estatura e
baixo peso) e
mortalidade infantil
relacionada à
desnutrição. Casos
graves de desnutrição
resultaram em morte

Leite em pó
desnatado

Aumentar os lucros, a
fim de aumentar o
teor total de sólidos
não gordurosos do
leite diluído

Embora o teor de
proteína e lactose
seja semelhante ao
leite integral, o leite
desnatado contém
baixos níveis de
vitaminas
lipossolúveis, o que
pode prejudicar o
crescimento e o
desenvolvimento das
crianças

Açúcares (isto
é, sacarose /
glicose)

Aumentar os lucros,
para elevar a leitura
do lactômetro para
mascarar a
adulteração com
água

Óleo vegetal

Substituição de
gordura do leite por
óleo vegetal por
ganhos econômicos
aumentar a massa e
o conteúdo nutricional

Ureia

Aumento dos lucros
pela mistura com
outros ingredientes
para produzir leite
sintético.
A ureia aumenta
artificialmente o teor
de proteína.

Adulterante

Água

Pode representar um
risco para diabéticos
ou pacientes
limítrofes que podem
estar consumindo o
excesso de açúcar,
pois seus níveis de
açúcar no sangue
aumentam
O óleo vegetal pode
ser adulterado com
óleos de nozes,
podendo causar
reações na pele,
inchaço, aperto na
garganta, tosse,
vômito e diarreia em
pessoas alérgicas.
Pode ser uma
ameaça à vida
Indigestão; Diarreia
Acidez; Mau
funcionamento de
rins; Danos ao trato
intestinal e sistema
digestivo; Úlceras e
Visão prejudicada

Populações com
maior risco
Bebês e crianças
pequenas que
dependem da fórmula
infantil como sua
principal fonte de
nutrição. Indivíduos
de países em
desenvolvimento que
são nutricionalmente
vulneráveis e,
portanto, o leite serve
como ajuda alimentar.
Bebês e crianças que
dependem do leite
como principal fonte
de nutrição nos
primeiros 2 anos de
vida, uma quantidade
significativa de
energia consumida
está sendo usada
para o crescimento e
desenvolvimento, isto
é, cérebro, músculo e
osso. Indivíduos de
países em
desenvolvimento a
dieta pode conter
uma ingestão muito
baixa de gordura.

Referências
BBC NEWS
(2004)
NAANDI
FOUNDATION
(2011)
FAO (2013)
BARHAM et al.
(2014)
SOOMRO AND
OTHERS (2014)

MILNER;
ALLISON (1999)
FAO (2013)
SOOMRO et al.
(2014)
BARHAM et al.
(2015)
SINGH;
GANDHI (2015)

Pacientes diabéticos

MALIK et al.
(2006)
AFZAL et al.
(2011)
SINGULURI;
SUKUMARAN
(2014)

Indivíduos que têm
alergias a nozes

SICHERER et
al. (1998)
SINGH;
GANDHI (2015)

Bebês e crianças
pequenas,
especialmente
meninas, aceleram o
processo de
puberdade.
Prejudicial para
mulheres grávidas e
idosos.

BHATT et al.
(2008);
TRIVEDI et al.
(2009);
KANDPAL et al.
(2012)

(continua)
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(continuação Quadro 3.2)
Adulterante

Causa

Melamina

Aumentar os lucros,
para aumentar
artificialmente o teor
de proteína.

Sulfato de
amônio

Aumento dos lucros,
para aumentar
artificialmente o teor
de proteína.

Formol

Reduzir custos de
eletricidade,
aumentando a vida
útil do leite para que
ele possa ser
preservado por um
longo tempo à
temperatura
ambiente.

Peróxido de
hidrogênio

Custos de
eletricidade reduzidos
estendendo o prazo
de validade do leite
sem refrigeração.

Ácido salicílico

Hidróxido de
sódio (soda
caustica)

Ácido bórico

Custos de
eletricidade reduzidos
estendendo o prazo
de validade do leite
sem refrigeração.

Risco à saúde
pública
Envenenamentos
tóxicos; Pedras nos
rins; Hipertensão;
Edema; Insuficiência
renal aguda e Câncer
de bexiga.
Casos graves
levaram à morte
Náusea;
Vômito; Diarreia;
Efeitos adversos
gastrointestinal e no
sistema respiratório e
pele

Populações com
maior risco

Referências

Lactentes e crianças
pequenas devido à
sua dependência a
fórmula infantil.
Imaturidade de seus
órgãos

HAU et al.
(2009)
SHARMA;
PARADAKAR
(2010)
XIU; KLEIN
(2010)

Lactentes e crianças
que são dependentes
de leite como sua
principal fonte de
nutrição

AYUB et al.
(2007)
BARHAM et al.
(2014)
SINGH;
GANDHI (2015)

Vómito; Diarreia;
Diminuição da
temperatura corporal;
Dermatite; Alterações
de humor e equilíbrio;
Dor abdominal; Dano
hepático e renal e
visão prejudicada

Indivíduos de países
em desenvolvimento
onde faltam
instalações de
resfriamento

TANG et al.
(2009)
GWIN et al.
(2010)
AFZAL et al.
(2011)
SINGH;
GANDHI (2015)

Náusea; Vómito;
Gastrite e Letargia

Indivíduos de países
em desenvolvimento
onde faltam
instalações de
resfriamento

AFZAL et al.
(2011)
SINGULURI;
SUKUMARAN
(2014)
SINGH;
GANDHI (2015)

Irritação gástrica;
Sangramento;
Diarréia; Casos
graves de
envenenamento
podem resultar em
morte

Custos de
eletricidade reduzidos
aumentando o prazo
de validade do leite
sem refrigeração

Vómito. Casos graves
podem causar
queimaduras nos
lábios, língua e
prejudicar
mucosa do esôfago

Reduzir custos
aumentando o prazo
de validade do leite

Náusea; Vómito; Dor
de cabeça; Diarreia e
Dano severo de
cólica renal

Indivíduos de países
em desenvolvimento
onde faltam
instalações de
resfriamento e
Crianças menores de
3 anos cujas
membranas são
extremamente
sensíveis a tais
irritantes
Lactentes e crianças
pequenas que são
dependentes de leite
como sua principal
fonte de
nutrição, e são mais
sensíveis ao dano do
esôfago
Lactentes e crianças
pequenas, devido à
imaturidade dos seus
órgãos. É altamente
tóxico em doses
muito mais baixas
para bebês

SINGH;
GANDHI (2015)

MORDJIKIAN
(2001)
RYAN et al.
(2006)

SEE et al.
(2010)
BARHAM et al.,
(2014)
SINGH;
GANDHI (2015)

(continua)
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(continuação Quadro 3.2)
Adulterante

Causa

Ácido
benzoico

Reduzir custos
aumentando o prazo
de validade do leite

Neutralizadore
s
(carbonatos/bi
carbonatos)

Detergente

Reduzir os custos
mascarando os
valores de pH e
acidez do leite mal
conservado para
passá-lo como fresco

Aumento dos lucros,
adicionando ao leite
diluído para melhorar
a natureza cosmética.
Contaminação
acidental através de
baixa manutenção
dos tanques de leite.

Risco à saúde
pública
Náusea; Dor de
cabeça; Asma;
Urticária;
Pseudoalergia;
Hiperatividade e
distúrbios
comportamentais em
crianças

Populações com
maior risco
Indivíduos que já
sofrem de alergia,
particularmente
aqueles com asma.
Bebês e crianças são
mais suscetíveis a
esses distúrbios
comportamentais

Interromper a
sinalização hormonal
que regulam o
desenvolvimento e a
reprodução;
Problemas
gastrointestinais,
como vômitos e
diarreia

Indivíduos de países
em desenvolvimento
onde faltam
instalações de
resfriamento

Complicações
gastrointestinais, isto
é, dor abdominal e
vômito; Hipotensão;
Irritação respiratória;
Câncer;

Indivíduos de países
em desenvolvimento
onde os padrões de
fabricação podem ser
pobres

Referências
MOTA et al.
(2003)
QI et al. (2009)
BARHAM et al.
(2014)
SINGH;
GANDHI (2015)
BEALL;
SCOFIELD
(1995)
RIDEOUT et al.
(2008)
BARHAM et al.
(2014)
SINGULURI;
SUKUMARAN
(2014)
BHATT et al.
(2008)
AFZAL et al.
(2011)
MUDGIL;
BARAK (2013)
TAY et al.
(2013)
SINGULURI;
SUKUMARAN
(2014)
SINGH;
GANDHI (2015)

Fonte: Adaptado pelo autor HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, (2016)

Uma preocupação adicional sobre a água usada para diluir o leite é que ela é
geralmente obtida de uma fonte insegura e barata e pode estar contaminada com
metais pesados, produtos químicos agrícolas ou microorganismos. Se o leite de tão
baixo padrão é consumido, representa uma séria ameaça à saúde de seus
consumidores (HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
Caso a água utilizada no leite adulterado estiver contaminada por patógenos,
isso pode levar à diarreia infecciosa em crianças, o que pode dificultar seu crescimento
e desenvolvimento, além de fornecer menos calorias (HANDFORD; CAMPBELL;
ELLIOTT, 2016).
A agricultura é uma fonte adicional de contaminação química, sendo o nitrato o
principal contaminante. O nitrato pode causar meta-hemoglobinemia, também
conhecida por "meta-Hb", que provoca uma desordem caracterizada pela presença
de um nível mais alto do que o normal de meta-hemoglobina no sangue. A metahemoglobina é uma forma de hemoglobina que não se liga ao oxigênio, esta doença
ficou conhecida como “síndrome do bebê azul”, pois bebês foram alimentados com
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esta fórmula com menos de três meses de idade (HANDFORD; CAMPBELL;
ELLIOTT, 2016).
No caso do escândalo do leite contaminado com melamina na China em 2008,
a maioria das crianças apresentava sintomas de irritabilidade, dificuldade em urinar,
cólica renal, hematúria ou passagem de pedra nos rins. Hipertensão, edema ou
oligúria, casos mais graves também ocorreram (XIU; KLEIN; 2010).
Indivíduos

de

países

em

desenvolvimento

são

mais

vulneráveis

às

consequências da fraude do leite, pois não possuem uma variedade muito grande de
alimentos para escolher e, portanto, dependem mais de fontes únicas de nutrição.
Portanto, é possível que a fraude do leite possa estar contribuindo para alguns dos
problemas de saúde associados à desnutrição. Esta é uma área que requer uma
extensa pesquisa para reunir evidências disso. A desnutrição é um grande problema
de saúde pública em muitos desses países, com 90% das crianças com baixa estatura
que residem na África e no sul da Ásia (MUEHLHOFF et al., 2013).
O nanismo resulta em crescimento lento da criança e pode impedir o
desenvolvimento do cérebro. Desnutrição, juntamente com baixo peso ao nascer,
também é um fator de risco para doenças crônicas, como hipertensão, acidente
vascular cerebral, osteoporose, diabetes e câncer (MUEHLHOFF et al., 2013). Além
disso, 70% das crianças desnutridas no mundo vivem na Ásia (onde ocorre grande
parte da fraude do leite), com a maioria no sul da Ásia. A desnutrição infantil é uma
causa subjacente em cerca de 35% de todas as mortes em crianças com menos de 5
anos de idade (HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
Recomendações adicionais para a prevenção da fraude do leite, bem como
estratégias de melhoria incluem:
Educação e conscientização dos agricultores, evitando erros que possam se
apresentar como fraude;
Melhoria da implementação de métodos de detecção de fraude do leite para
aumentar a qualidade dos produtos lácteos, pois eles são baratos o suficiente para
países em desenvolvimento;
Implementação de medidas antifraude durante as auditorias dos fornecedores,
por exemplo, o fornecedor deve verificar se uma política de denúncia foi implementada
e os auditores devem coletar e analisar amostras de leite para validar as alegações
dos fornecedores (HANDFORD; CAMPBELL; ELLIOTT, 2016).
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3.6

A importância da detecção de adulterações por adição de formaldeído no leite
Como referenciado anteriormente, a pesquisa de Souza et al., (2011) analisou

100 amostras de leite UHT brasileiro para vários adulterantes e como resultado do
estudo a adição de formaldeído foi o segundo maior valor de não-conformidade
encontrado com 44% das amostras apresentando valores positivos para presença
desta substância nas amostras de leite, em resposta a essas práticas criminosas e
aos efeitos à saúde, as agências reguladoras como a EFSA estabeleceram limites
máximos de exposição diária ao formaldeído proveniente de alimentos de origem
animal e vegetal que não devem exceder a 100 mg/kg de alimento por dia
(EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY, 2014).
O formaldeído é um gás produzido mundialmente, em grande escala, a partir do
metanol. Em sua forma líquida (misturado à água e álcool) é chamado de formalina
ou formol – solução aquosa: 37 a 50% de formaldeído e 6-15% de álcool que tem
função de estabilizante (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2015).
A produção anual de formol é de aproximadamente 21 milhões de toneladas. É
muito utilizado em resinas sintéticas, fenólicas, uréicas e melamínicas nas indústrias
de madeiras, alimentos, papel e celulose; em abrasivos, plásticos, esmaltes sintéticos,
tintas e vernizes; na indústria têxtil e de fundição; em adesivos, isolantes elétricos,
lonas de freio, etc. Fontes comuns de exposição incluem ainda o que é liberado pelos
veículos, a fumaça do cigarro, o uso de desinfetantes, conservantes e produção e uso
de fungicidas e germicidas (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2015).
Devido a sua solubilidade em água, o formol é rapidamente absorvido no trato
respiratório e gastrointestinal e metabolizado. Embora o formol ou metabólitos sejam
capazes de penetrar na pele humana, a absorção dérmica é mais leve, porém podem
induzir a dermatites de contato. Desta forma, o formol é tóxico se ingerido, inalado ou
tiver contato com a pele, por via intravenosa, intraperitoneal ou subcutânea, ver
Tabela 3-3 (INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, 2015).
Em 2006, a International Agency for Research on Cancer (IARC) e a
Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou o formaldeído como uma
substância carcinogênica (Grupo 1) e teratogênica por produzir efeitos na reprodução
em humanos e através de estudos experimentais demonstraram ter o mesmo efeito
para algumas espécies de animais (INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH
ON CANCER, 2006).
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Tabela 3-3 - Efeitos do formol em humanos após exposições de curta duração
Média de
Tempo médio
Efeito à saúde população geral.
concentração
0,8 – 1 ppm

Exposições repetidas

Percepção olfativa.

Até 2 ppm

Única ou repetida exposição

3 – 5 ppm

30 minutos

10 – 20 ppm

Tempo não especificado

25 – 50 ppm

Tempo não especificado

50 – 100 ppm

Tempo não especificado

Irritante aos olhos, nariz e garganta.
Lacrimação e intolerância por algumas
pessoas.
Dificuldade na respiração e forte
lacrimação.
Edema pulmonar, pneumonia, perigo de
morte.
Pode causar a morte.

Fonte: INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER, (2015)

Segundo Wong et al., (2012) a exposição ao formaldeído foi considerada um
fator que predispõe para a ocorrência de câncer na cavidade nasal e seios paranasais
por meio da promoção da proliferação celular no trato respiratório, e algumas
evidências confirmaram sua associação com a leucemia.
A principal causa de toxicidade induzida pelo formaldeído é a indução de
ligações cruzadas DNA-proteína, resultando na ativação do fator transcricional p53 (é
um gene supressor tumoral, que codifica uma fosfoproteína nuclear que desempenha
um papel importante no controle do ciclo celular, no reparo do DNA e na indução da
apoptose) e alvos pró-apoptótico (processo essencial para a manutenção do
desenvolvimento dos seres vivos, sendo importante para eliminar células supérfluas
ou defeituosas) do gene (COSTA et al., 2015; CONOLLY et al., 2002).
O polimorfismo em genes envolvidos em vias de reparo de DNA está associado
a maior dano genético em indivíduos expostos ao formaldeído. Vários estudos
associaram a exposição crônica ao formaldeído não apenas à incidência do câncer,
mas também à autogenicidade e à citotoxicidade, bem como a uma variedade de
comprometimentos neuro-degenerativos e da resposta imune (COSTA et al., 2015;
CONOLLY et al., 2002).
Os impactos negativos do formaldeído nas regiões reprodutoras foram descritos
em camundongos machos como resultado de injeções intraperitoneais, intravenosas
ou intramusculares e exposição por inalação. Além disso, na administração oral em
ratos, o formaldeído foi a principal causa de lesão celular e dano oxidativo nos
testículos (KHALIL; AWAD; ALI, 2017).
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Em relação ao câncer - não há níveis seguros de exposição (INTERNATIONAL
AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER, 2006).
Para coibir irregularidades no leite comercializado é necessária a constante
avaliação da qualidade desse produto visando assegurar a saúde coletiva e a evitar a
perda econômica. Considerando a relevância do leite na alimentação humana, é de
suma importância à avaliação das metodologias empregadas para detecção de
fraudes e o aperfeiçoamento dessas técnicas (WAHED et al., 2016).
No entanto, como o formaldeído está naturalmente presente em concentrações
variadas nos alimentos, sua detecção qualitativa não é uma evidência conclusiva de
adulteração. A falta de métodos precisos de adequação aos propósitos para
determinar o formaldeído nos alimentos e a penetração do formaldeído na natureza
tornam um desafio a detecção desta substância adicionado ilegalmente (WAHED et
al., 2016).

3.7

Cromatografia líquida alta eficiência (CLAE)
A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é o tipo mais versátil e mais

amplamente empregado de cromatografia por eluição. Essa técnica é utilizada pelos
químicos para separar e determinar espécies em uma grande variedade de materiais
orgânicos, inorgânicos e biológicos. O CLAE se distingue por usar a fase móvel à alta
pressão. É um processo físico utilizado na separação dos componentes de uma
mistura líquida, a fase móvel é um solvente líquido, o qual contém a amostra na forma
de uma mistura de soluto dissolvido, assim, enquanto a fase móvel elui sobre a fase
estacionária os solutos são separados de acordo com a interação destes com as
fases, sendo eluído primeiro os que têm maior afinidade com a fase móvel e
posteriomente os que têm maior afinidade com a fase estacionária (LANÇAS, 2009).
A cromatografia líquida de alta eficiência é geralmente definida pelo mecanismo
de separação ou pelo tipo de fase estacionária. Estes incluem (1) partição ou
cromatografia líquido-líquido; (2) adsorção ou cromatografia líquido-sólido; (3) troca
iônica ou cromatografia de íons; (4) cromatografia por exclusão; (5) cromatografia por
afinidade; e (6) cromatografia quiral (SKOOG, 2017).
Para a garantia de resultados precisos e reprodutíveis os solventes utilizados
como fase móvel devem apresentar basicamente: alta pureza, baixa absorção no UV,
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baixa toxicidade, baixa acidez ou alcalinidade, baixa viscosidade, não ser corrosivo
ao sistema e apresentar alta solubilidade na amostra a ser analisada.
A amostra deve ser solúvel da fase móvel e não sofrer decomposição, para que
possa ser transportada através da coluna sem que seus componentes se modifiquem.
Quando possível, o solvente da amostra deve ser a própria fase móvel ou um dos
seus componentes para que não haja precipitação no injetor ou na coluna, o que pode
provocar queda de resolução (COLLINS et al., 2007).
Dessa maneira pode-se deduzir a grande influência da fase móvel na retenção
e separação dos solutos analisados, pois esta interage tanto com o analito quanto
com a fase estacionária e dependendo da sua composição pode contribuir
decisivamente para o desenvolvimento do método (LANÇAS, 2009).
Dois tipos de cromatografia por partição podem ser distinguidos com base nas
polaridades relativas da fase estacionária e móvel. Na cromatografia de fase normal,
a fase estacionária é altamente polar e um solvente relativamente não polar, então o
componente menos polar é eluído primeiro; o aumento da polaridade da fase móvel
diminui o tempo de eluição, já na cromatografia de fase reversa, a fase estacionária é
não polar (apolar), geralmente um hidrocarboneto, e a fase móvel corresponde a um
solvente relativamente polar (como água, metanol, acetonitrila ou tetraidrofurano). Em
contraste, na cromatografia de fase reversa, o componente mais polar elui primeiro e
o aumento da polaridade da fase móvel eleva o tempo de eluição (SKOOG, 2017).
A força cromatográfica do solvente, também denominada força eluotrópica, é
atribuída em função da polaridade da fase estacionária. O solvente é considerado forte
quando possui grau de polaridade semelhante ao da fase estacionária. Em
cromatografia de fase reversa, na qual a fase estacionária é mais apolar, os solventes
fortes são os mais apolares. Logo, fases móveis que possuem maior proporção de
solvente orgânico são consideradas fases móveis mais fortes em CLAE. Aumentando
se a proporção de água na fase móvel, diminui-se a força da mesma e aumenta-se a
retenção (COLLINS et al., 2007).
Os solventes orgânicos acetonitrila (ACN) ou metanol (MeOH) em mistura com
a água ultrapura são os modelos de fase móvel mais incidentes em cromatografia
liquida de fase reversa (MALDANER; JARDIM, 2012). A acetonitrila apresenta a
vantagens por apresentar menor viscosidade, podendo reduzir a pressão do sistema,
bem como, prolongar a vida útil das colunas, além de apresentar um comprimento de
onda de detecção UV inferior ao do metanol. Já o metanol apresenta um menor custo
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e é menos prejudicial para a saúde humana, além disso, é menos propenso ‘a
contaminação e por ser mais polar, quando se utiliza tampões, o risco de precipitação
de sais no sistema é reduzido (KROMIDAS, 2008).
Foi estimado que mais de três quartos de todas as separações feitas por CLAE
são atualmente realizadas em fase reversa com recheios com fase ligada contendo
octil ou octadecil siloxano. Com o uso dessas preparações, os grupos hidrocarbonetos
de cadeia longa encontram-se alinhados de forma paralela uns aos outros e
perpendicular à superfície da partícula, gerando uma superfície não polar que se
assemelha a uma escova (SKOOG, 2017).
Após a eluíção pela fase estacionária a amostra é detectada na forma de sinais
(picos) através de detectores que variam conforme a natureza da amostra.
Detectores de UV são rotineiramente usados sendo uma técnica de detecção
robusta, barata e versátil, uma vez que a maioria dos compostos absorve a luz UV
(SKOOG, 2017).
É possível a utilização de um detector de comprimento de onda múltiplo,
denominado de detector de arranjo de diodos (DAD), que opera transmitindo a
radiação ultravioleta através de célula de fluxo (SKOOG, 2017; COLLINS et al., 2007).
Os detectores de DAD são sem dúvida instrumentos multicanais muito
acessíveis e, portanto, bastante empregados nos dias de hoje. A utilização de arranjos
de fotodiodos em espectroscopia teve início há cerca de 25 anos, sendo que um dos
primeiros espectrofotômetros comerciais foi fabricado pela Hewlett-Packard (HP
8450A) no final da década de 705 (RAIMUNDO; PASQUINI, 1997).
Os primeiros trabalhos empregando arranjos de fotodiodos como detectores em
CLAE foram apresentados, em 1976, por Dessy e colaboradores e Milano e
colaboradores. No início da década de 80, quando já existiam espectrofotômetros
DAD disponíveis comercialmente, os sistemas CLAE-DAD eram discutidos e suas
potencialidades evidenciadas (RAIMUNDO; PASQUINI, 1997).
Um detector de arranjo de fotodiodos consiste em um circuito integrado único
que possui um sensor de radiação, um elemento de armazenamento de carga e um
elemento de leitura. O arranjo de diodos é fabricado em um único cristal de silício,
onde cada diodo atua simultaneamente como transdutor de intensidade luminosa /
carga elétrica e como elemento de armazenamento de carga, Figura 3-10.
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Figura 3-10 - Esquema de partes do detector de arranjo de diodos (Adaptado de
“User Manual Agilent 1200 Series Diode Array and Multiple Wavelength Detector)

Fonte: MANUAL AGILENT

Os arranjos de diodos podem ser encontrados com 128 até 4096 elementos,
sendo os mais comuns os de 512 e de 1024. Embora a detecção da radiação seja
simultânea, o processo de leitura de cada diodo é sequencial. Cada fotodiodo do
arranjo é conectado a uma chave-transistor, que é controlado por um único sinal que
é deslocado através de um registro digital. Um pulso de "start" (início de varredura) é
usado para iniciar o processo de leitura. O tempo de integração é definido como o
intervalo entre dois pulsos de "start" de duas varreduras consecutivas, sendo o mesmo
para todos os diodos (RAIMUNDO; PASQUINI, 1997).
Resumindo, a radiação ultravioleta é transmitida a através da célula de fluxo e
esta é absorvida pela amostra e então separada em seus componentes originais, que
são detectados, individualmente, pelo detector de fotodiodos, registrando dados de
absorbância em toda a faixa do espectro do ultravioleta e visível e, adicionalmente, os
espectros de cada pico são registrados no cromatograma, fornecendo assim,
espectros UV dos picos eluídos, enquanto monitora vários comprimentos de onda
simultaneamente, obtendo-se assim espectros tridimensionais, onde se pode
observar absorbância, comprimento de onda e tempo de retenção. Esse tipo de
detector facilita a identificação do pico e é o detector preferido para o desenvolvimento
de métodos (SKOOG, 2017; COLLINS et al., 2007).
Estes sistemas têm experimentado, desde então, uma evolução significativa,
que pode ser verificada pela fabricação de espectrofotômetros comerciais com
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"softwares" dedicados à CLAE. Os detectores DAD possibilitaram o desenvolvimento
de métodos mais sensíveis e seletivos, sendo amplamente aplicados às áreas
industrial, farmacêutica e clínica (RAIMUNDO; PASQUINI, 1997).
A obtenção de um espectro para cada tempo de retenção permitiu não só uma
verificação mais completa a respeito da pureza do pico cromatográfico e
consequentemente da eficiência da separação como também uma análise mais
rápida, pois em uma única eluição todos os cromóforos podem, em tese, ser
observados. Além disto, espécies mal separadas cromatograficamente podem ser
eventualmente determinadas caso não exista uma grande sobreposição espectral.
Estas vantagens têm sido frequentemente aproveitadas nos métodos descritos na
literatura. Outro fator importante para este detector é que este possui sensibilidades
diferentes para diferentes comprimentos de onda, de modo que é necessário que se
especifique em que região do espectro se vai trabalhar, mas a resolução espectral
depende do tipo e do número de diodos que compõe o arranjo (RAIMUNDO;
PASQUINI, 1997).
Por CLAE-DAD podem ser analisados inúmeros compostos, entre os quais,
amostras ambientais, amostras alimentares, compostos farmacêuticos entre outros.
Muitas substâncias de interesse não podem ser detectadas por CLAE/DAD por
não conterem grupos cromóforos (responsáveis pela absorção de radiação dos
compostos) ou fluoróforos (tornando o composto luminescente). Para superar este
problema recorre-se ao uso de reações de derivatização. Estas reações produzem
cromóforos estáveis, aumentam a seletividade e a sensibilidade (LINO; SILVA; PENA,
2006).
O formaldeído é um composto de baixa absorção no UV/VIS, desta forma, a
derivatização é necessária para identificação e quantificação por UV/VIS e/ou DAD.
Um dos compostos derivatizantes utilizados é 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) em
meio ácido, conforme Figura 3-11.
Figura 3-11 - Derivatização do Formaldeído com DNPH em meio ácido

Fonte: KAMINSKI; ATWAL; MAHADEVAN, (1993).
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3.8

Validação de métodos analíticos
A necessidade de mostrar a qualidade das medições químicas, através de sua

comparabilidade, rastreabilidade e confiabilidade, está sendo mais reconhecida e
exigida. A validação de um método é uma exigência na prática das análises químicas,
sendo que o método desenvolvido deve ser validado de forma apropriada, antes de
ser utilizada (ABNT NBR ISO/IEC 17025, 2005).
O processo de validação de métodos analíticos é utilizado para garantir que os
parâmetros analíticos estão adequados para o uso pretendido, garantindo a
confiabilidade dos resultados. A quantificação de analitos traços em matrizes
complexas contendo grandes quantidades de lipídios e proteínas são suscetíveis a
muitas variáveis, de forma que o processo de validação de métodos cromatográficos
aplicados em análises de baixas concentrações é mais minucioso.
No processo de validação, todas as variáveis do método devem ser
consideradas, incluindo preparo da amostra, separação cromatográfica, detecção e
análise dos dados (ANVISA, 2015b; INMETRO, 2016).
Métodos que visam à determinação quantitativa de analitos traços em matrizes
complexas devem ser avaliados os parâmetros de seletividade, linearidade, intervalo,
precisão, recuperação, limite de detecção, limite de quantificação, exatidão e
robustez, como seguem:
−

Especificidade e Seletividade: é a capacidade que o método possui de
medir exatamente um composto em presença de outros componentes tais
como impurezas, produtos de degradação e componentes da matriz;

−

Linearidade: É a capacidade de uma metodologia analítica de demonstrar
que os resultados obtidos são diretamente proporcionais à concentração do
analito na amostra, dentro de um intervalo especificado;

−

Precisão: A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em
uma série de medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra.
Esta é considerada em três níveis.

−

Repetibilidade (precisão intra-corrida): concordância entre os resultados
dentro de um curto período com o mesmo analista e mesma instrumentação.
A repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, 9 (nove)
determinações, contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 (três)
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concentrações, baixa, média e alta, com 3 (três) réplicas cada ou mínimo de
6 determinações a 100% da concentração do teste;
−

Precisão intermediária (precisão inter-corridas): concordância entre os
resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com
analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes. Para a determinação da
precisão intermediária recomenda-se um mínimo de dois dias diferentes com
analistas diferentes. A precisão é expressa em termos de desvio padrão
relativo (DPR) ou coeficiente de variação (CV%), conforme Equação 3-1:
DPR (%)=

DP
×100
CMD

Equação 3-1 - Cálculo de precisão intermediária

onde, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada.
−

Exatidão: a exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados
obtidos pelo método em estudo em relação ao valor verdadeiro. Esse
parâmetro é expresso pela relação entre a concentração média determinada
experimentalmente e a concentração teórica correspondente, conforme
Equação 3-2:
Exatidão=

Concentração média experimental
×100
concentração teórica
Equação 3-2 - Cálculo de exatidão

−

Limite de detecção (sensibilidade): é a menor quantidade do analito
presente em uma amostra
necessariamente

quantificado,

que pode ser detectado, porém não
sob

as

condições

experimentais

estabelecidas, Equação 3-3:
LD= (3 × S)÷ b
Equação 3-3 - Cálculo para limite de detecção

LD = Limite de detecção do analito em (mg/kg) ou (mg/L);
S = desvio-padrão amostral do branco da amostra com adição em (mg/kg) ou
(mg/L);
b = inclinação (coeficiente angular) da curva analítica.
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−

Limite de quantificação: é a menor quantidade do analito em uma amostra
que pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as
condições experimentais estabelecidas, Equação 3-4:
LQ= (10 × S)÷ b
Equação 3-4 - Cálculo para limite de quantificação

LQ = Limite de quantificação do analito em (mg/kg) ou (mg/L);
S = desvio-padrão amostral do branco da amostra com adição em (mg/kg) ou
(mg/L).
b: inclinação (coeficiente angular) da curva analítica.
−

Robustez: a robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade
em resistir a pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos.
Indica sua confiança durante o uso normal. Durante o desenvolvimento da
metodologia, deve-se considerar a avaliação da robustez. Constatando-se a
susceptibilidade do método a variações nas condições analíticas, estas
deverão ser controladas e precauções devem ser incluídas no procedimento
(AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2015b; INMETRO,
2016).

3.9

Efeito de matriz
Em métodos analíticos e bioanalíticos, a avaliação do efeito matriz é

imprescindível para verificar os componentes da matriz que são capazes de promover
alterações na resposta do detector. Apesar do teste de efeito matriz não ser indicado
nos guias de validação de métodos disponíveis é importante para verificar possíveis
alterações no método de detecção.
O efeito matriz investiga o que pode ocorrer quando substâncias presentes na
matriz interferem de alguma forma na análise dos compostos de interesse.
Conforme descrito na RDC 166 de 2017 (ANVISA), o efeito matriz deve ser
determinado por meio da comparação entre as curvas analíticas construídas com a
material de referência certificado (MRC) do analito em solvente e com a amostra
fortificada com a MRC do analito. As curvas devem ser estabelecidas para os mesmos
níveis de concentração, utilizando no mínimo 5 concentrações diferentes e em
triplicata (ANVISA, 2017).
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O Efeito Matriz é um estudo de seletividade que objetiva averiguar possíveis
interferências causadas pelas substâncias que compõem a matriz amostral gerando,
basicamente, fenômenos de diminuição ou ampliação do sinal instrumental ou
resposta instrumental. O critério adotado é a avaliação do paralelismo entre as curvas
relativas ao analito em solvente e a amostra fortificada com o analito. O cálculo é
efetuado através da seguinte Equação 3-5.
Efeito matriz (%)=

x1 - x2
×100
x2

Equação 3-5 - Cálculo efeito matriz

X1 = inclinação da curva obtida através da adição do analito na matriz (amostra);
X2 = inclinação da curva obtida através da adição do analito na fase móvel (sem
matriz).
Desta forma, é observado se a matriz exerce efeito positivo (aumento de sinal)
ou negativo (decréscimo de sinal) sobre o resultado da análise. Quando o resultado
for acima de 10 % considera-se que o efeito matriz começa a exercer influência nas
análises. Neste caso recomenda-se a construção das curvas analíticas nas amostras
fortificada com o analito para minimizar o efeito matriz (BANDEIRA, 2014).

3.10 Estudos para identificar fraudes por adição de formaldeído em leite
Até a data de 1990, foram encontrados poucos artigos publicados ou
monografias oficiais que apresentassem métodos para quantificação de formaldeído
em leite e outros alimentos. Muitos trabalhos científicos de extração em leite eram
antigos e complexos, difíceis de reproduzir, a partir de 2015, após vários problemas
noticiados no mundo sobre as adulterações pela adição de formaldeído em leite e
demais alimentos fez com que o assunto passasse a ser de preocupação geral.
O crescente número de publicações e artigos em periódicos com alto impacto
reforçam a importância desse campo de pesquisa para melhorar a qualidade dos
alimentos, conforme podemos observar na Tabela 3-4. Os métodos de quantificação
são diversos como: espectroscopia de UV-visível, cromatografia gasosa acoplada à
espectrometria de massas, cromatografia líquida com detectores de DAD (detector de
arranjo de diodos) ou espectrômetros de massas.
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Tabela 3-4 - Características analíticas de procedimentos para determinação de formaldeído
adicionados como agentes adulterantes em alimentos
Referência
BUCKLEY;
FISHER;
MACKAY (1986)
BUCKLEY;
FISHER;
MACKAY (1988)

Título
Electron capture gas chromatographic
determination of traces of formaldehyde in
milk as the 2, 4-dinitrophenylhydrazone.
Journal Association of Official Analytical
Chemists
Levels of formaldehyde in milk, blood, and
tissues of dairy cows and calves consuming
formalin-treated whey.
Journal of agricultural and food chemistry

KAMINSKI;
ATWAL;
MAHADEVAN
(1993)

High performance liquid chromatographic
determination of formaldehyde in milk.
Journal of Liquid Chromatography &
Related Technologies

KAMINSKI;
ATWAL;
MAHADEVAN
(1993)

Determination of formaldehyde in fresh and
retail milk by liquid column chromatography.
Journal of AOAC International

ZHU et al.
(2012)

Optimization of extraction procedure for
formaldehyde assay in smoked meat
products.
Journal of food composition and analysis

JEONG et al.
(2015)

Validation and determination of the contents
of acetaldehyde and formaldehyde in foods.
Toxicological research

MEDEIROS
(2015)

Reação colorimétrica para formaldeído:
aplicação quantitativa com digitalização de
imagens. Dissertação de mestrado

NASCIMENTO
et al. (2015)

Exploitation of pulsed flows for on-line
dispersive liquid–liquid microextraction:
Spectrophotometric determination of
formaldehyde in milk.
Talanta

WAHED et al.
(2016)

Determination of formaldehyde in food and
feed by an in-house validated HPLC
method.
Food chemistry

RANI;
SRIVASTAVA
(2016)

Development and Validation of HPTLC
Method for the Estimation of Formaldehyde
in Milk.
National Academy Science Letters

DE FREITAS et
al. (2017)

Determination of formaldehyde in bovine
milk using a high sensitivity HPLC-UV
method.
Microchemical Journal

Fonte: Elaborado pelo autor

Método
Cromatografia a gás por captura de elétrons.
Extração DNPH liquido-líquido com tolueno e
extração a secura com sílica
Cromatografia a gás por captura de elétrons.
Extração DNPH liquido-líquido com tolueno e
extração a secura com sílica
Cromatografia líquida de alta resolução com
detecção por UV-visível. Extração liquidoliquido com DNPH usando hexano e
evaporação a secura; reconstituição
utilizando ACN
Cromatografia líquida de alta resolução com
detecção por UV-visível e Cromatografia
gasosa acoplado ao espectrômetro de
massas. Extração liquido-liquido com DNPH
usando hexano e evaporação a secura;
reconstituição utilizando ACN
Espectrometria de UV-visível. Extração
através da destilação com solução de ácido
fosfórico e derivatização com acetato de
amônio e acetilacetona
Cromatografia gasosa por espectrometria de
massa combinada com
micro-extração de fase após derivatização
com cloridrato de O- (2,3,4,5,6-pentafluorobenzil) -hidroxilamina
Dispositivo microfluídicos em papel
cromatográfico, com zonas reacionais obtidas
em uma impressora de cera.
Espectrofotômetro de fibra óptica.
Microextração líquido-líquido dispersivo em
um sistema de fluxo em fase aquosa com
cloreto de tri-hexil tetradecil fosfónio com
metanol. Derivatização com acetilacetona em
acetato de amônio
Cromatografia líquida de alta resolução com
detecção por DAD. Extração liquido-líquido
com acetonitrila e DNPH
Cromatografia de camada fina de alto
desempenho (HPTLC). Extração líquidosólido utilizando placas de HPTLC de
alumínio pré-revestidas com sílica gel 60
F254s, fase móvel: clorofórmio:
diclorometano: éter dietílico
Cromatografia líquida de alta resolução com
detecção por UV-visível. Extração liquidolíquido com acetonitrila e DNPH e
particionamento a baixa temperature
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MATERIAIS E MÉTODOS

Este estudo foi desenvolvido no Laboratório de Análises Químicas (LAQ) do
Instituto de Pesquisas Tecnológicos do Estado de São Paulo (IPT).
Neste trabalho foi abordada a pesquisa exploratória, explicativa e analítica com
o objetivo de estudar e refletir quanto aos resultados obtidos, visando identificar todos
os fatores que contribuem para a ocorrência das diversas variáveis que afetam a
determinação de traços de formaldeído em leite, esclarecendo as dificuldades que
possam ocorrer durante o desenvolvimento e implantação do método proposto em
uma matriz complexa que tem como objetivo principal assegurar a qualidade do leite
bovino distribuído e consumido no Brasil em concordância com MAPA, técnicos e
autoridades ligadas à área de saúde e laticínios.
O estudo foi realizado através de experimentos, conforme documentos
orientativos elaborados pelo INMETRO (DOQ-CGCRE-008) e ANVISA (RE nº 899 de
maio de 2003).

Materiais de referência certificados (MRC)
− Formaldeído IC Standard – Sigma-Aldrich (ICS045 – 100 mL), lote
LRAB0562, validade dez/2018. Concentração de 1000 µg/mL em água e
Formaldeído Standard – Accustandard, Inc (M8315-02 – 1mL), lote 213111200,
validade Nov./2016.

Amostras utilizadas como branco
A amostra “branco” de leite utilizada neste estudo foi adquirida um supermercado
da cidade de São Paulo. A amostra consistiu em leite UHT do tipo integral, com teor
de gordura de 3,0%. Despois de aberta a amostra foi acondicionada em frasco de 500
mL com tampa e armazenada em freezer, para utilização posterior, foi esperado que
a mesma atingisse a temperatura ambiente e a homogeneização da amostra foi
realizada por forte agitação manual.
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Amostras reais para aplicação do método

Na realização do estudo para determinação de traços de formaldeído em leite
foram avaliadas as diversas marcas e tipos de leite UHT, comercializadas nos
supermercados da cidade de São Paulo, Tabela 4-1.

Tabela 4-1 - Tipos de leite e quantidades de amostras (leite UHT)
Tipo de leite
Número de amostras
Leite integral

5

Leite semi-desnatado

4

Leite desnatado

4

Leite sem lactose
Fonte: Elaborado pelo autor

2

4.2 Reagentes, Vidrarias e Materiais de Consumo
−

Solvente grau HPLC: Acetonitrila;

−

Ácido fosfórico 85% PA;

−

2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) derivatizante grau HPLC – Fluka (04732),
umidade 35%, lote LBCBQ1863V, pureza ≥ 99%;

−

Água deionizada em sistema Millipore;

−

Ácido clorídrico 0,1mol/L;

−

Hidróxido de sódio, 0,1 mol/L;

−

Peróxido de hidrogênio 3% volume;

−

Filtro de seringa PTFE 0,45 µm;

−

Seringas descartáveis;

−

Micropipetas automáticas;

−

Balões volumétricos calibrados;

−

Tubos de polipropileno de fundo cônico, com tampas de rosquear, com
capacidade de 15mL;

−

Frasco de vidro (vial), capacidade de 2 mL

−

Coluna Zorbax Eclipse Plus C18 (150 x 4,6 mm) e 5 µm.
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4.3 Equipamentos
− Cromatógrafo líquido (1200 - LC), marca Agilent, modelo 1200 Series com
sistema de aquisição de dados através do software Chemstation;
− Balança analítica (AG 245), marca Mettler Toledo, modelo AG 245. Validade
da Calibração: março/2018;
− Centrífuga (CR-002), marca Fenem, modelo 206. Validade de Calibração:
setembro/2018;
− Agitador de Tubos Vortex, marca Phoenix, velocidade fixa 3800 RPM, modelo
AP 56;
− Medidor de pH portátil (PHM 827), marca METROHM. Validade da Calibração:
junho/2017;
− Ultrassom (US-4800), marca Unique;
− Estufa (ES 04), marca Fanem, modelo Orion 515. Validade da Medição:
abril/2018.

4.4 Método experimental

Nesse item será descrito o método adotado para a realização do estudo de
desenvolvimento de método, preparo de amostra, análise instrumental, validação,
tratamento estatístico e análise de algumas amostras de diversas marcas e tipos de
leite UHT, comercializadas nos supermercados da cidade de São Paulo.

Desenvolvimento de método analítico

Para iniciar a etapa de desenvolvimento do método proposto neste trabalho
foram discutidas as diversas dificuldades que o método poderia apresentar para
determinação do teor de formaldeído na matriz leite, assim como, uma análise de
documentos de referência (normas técnicas, artigos, publicações, entre outros),
objetivando-se a identificação do estado da arte no que concerne ao uso robusto e
preciso das técnicas envolvidas, como Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
utilizando detector de arranjo diodos (CLAE/DAD).
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O desenvolvimento analítico foi realizado nas seguintes etapas: definição do
problema; testes das variáveis chaves; avaliação; otimização, resolução de
problemas, técnicas analíticas e detectores.

Definição do problema

Foi estudada a estrutura química e físico-química do formaldeído através de
pesquisas bibliográficas, aquisição de padrões primários e o tipo de metodologia a ser
desenvolvida no produto (leite).

Testes das variáveis chaves

O processo de desenvolvimento do método cromatográfico ideal foi selecionado
e elencado através de um conjunto de variáveis e interferentes pesquisados na
literatura, que afetavam a separação por CLAE-DAD, objetivando desenvolver,
otimizar e validar um método quantitativo rápido para determinação de formaldeído
em leite. As principais variáveis foram:
−

Estudo do preparo de amostras complexas com alto teor de gordura através
dos diversos tipos de extrações já conhecidos na literatura (extração líquidoliquido, extração em fase sólida e QuEChERS (Quick, Easy, Cheap,
Effective, Rugged, Safe);

−

A solubilidade da substância química na amostra e o uso de solventes
adequados em função de suas propriedades físico-químicas;

−

Definição das diluições de modo que a amostra estivesse em uma
concentração de analito ideal para a análise;

−

O método de detecção e quantificação foi estabelecido;

−

Estudo da substância química na qual não apresenta cromóforos, sendo
necessário a derivatização com DNPH;

−

Estudo de absorção máxima para definir o melhor comprimento de onda;

−

Estudo dos tipos de colunas em conjunto com teste de fase móvel;

−

Definição dos parâmetros cromatográficos estabelecendo condições
cromatográficas para o método levando-se em consideração a dimensão da
coluna, fase móvel, volume de injeção da amostra, fluxo da fase móvel em
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(mL/min), detector (comprimento de onda para leitura), tempo de análise,
temperatura e modo de eluição (isocrático ou gradiente).

Técnicas analíticas e detectores

Na análise cromatográfica, o tipo e os parâmetros do detector afetam
diretamente a resposta relativa dos componentes da amostra e as interferências em
potencial, de três formas correlacionadas: sensibilidade, seletividade e ruído de linha
de base.
A quantificação de traços de formaldeído em matrizes complexas, torna-se
necessária a utilização de um detector que apresente alta sensibilidade, capaz de
quantificar concentrações reduzidas do analito, e alta seletividade, capaz de detectar
apenas a substância de interesse na presença de outros componentes da matriz. A
seleção do detector mais adequado à análise foi realizada de acordo com as
características do analito, assim como, sua concentração na amostra, presença de
interferentes, além de custo e disponibilidade do detector.
A técnica empregada para determinação do teor de formaldeído em leite bovino
foi a Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por arranjo de diodos
(CLAE/DAD) utilizando um comprimento de onda de (λ) 360nm. Devido à baixa
absorção do formaldeído no UV/VIS, este foi derivatizado com 2,4-dinitrofenilhidrazina
(DNPH) em meio ácido.

Avaliação, otimização e resolução de problemas
Um estudo do método descrito no artigo: “High Performance Liquid
Chromatographic Determination of Formaldehyde in Milk, 1993” para quantificação de
formaldeído em leite foi realizado. O método original preconizava a utilização de
coluna Lichrosorb RP8, 250 mm de comprimento, 10 µm de diâmetro, fase móvel
composta por água/acetonitrila (60:40%) e comprimento de onda de (λ) 345 nm.
Com o objetivo de reduzir o tempo de análise e aumentar a sensibilidade do
método o tamanho da coluna foi reduzido de 250 mm para 150 mm e de C8 para C18,
a proporção de acetonitrila na fase móvel foi aumentada de 40% para 60% e o
comprimento de onda(λ) foi alterado de 345nm para 360nm. A concentração de
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trabalho das soluções de formaldeído foi reduzida de 0,1 mg/L para 0,03 mg/L. O
tempo de corrida de 28 minutos foi reduzido para 5 minutos.
Nesta etapa foram avaliados os resultados obtidos através de testes seguindo
para a otimização do método para obtenção de dados satisfatórios. Resumidamente
os parâmetros seguidos foram: system stability; testes de pureza de pico; teste de
solubilidade do material; compatibilidade de solventes; testes com colunas
cromatográficas diferentes, a fim de obter melhores separações.
Foi realizada avaliação dos parâmetros seletividade, linearidade, intervalo,
precisão, recuperação, limite de detecção, limite de quantificação e exatidão do
método analítico por CLAE/DAD para quantificação de formaldeído em leite.

Condições cromatográficas

As análises cromatográficas foram realizadas em Cromatógrafo marca Agilent,
modelo 1200 Series, provido de detector de arranjo de diodos (DAD) a 360 nm e coluna
Zorbax Eclipse Plus C18 (150 x 4,6 mm) e 5 µm mantida a temperatura ambiente. A
fase móvel utilizada foi mistura de água/acetonitrila (40:60), fluxo de 1 mL/min. O
volume de injeção foi 20 μL e os espectros na região do ultravioleta foram
armazenados na faixa de 200 nm a 550 nm, por meio do detector DAD, para
identificação do pico cromatográfico.

4.5 Validação do método cromatográfico CLAE/DAD

O método por CLAE/DAD, após otimização, foi validado segundo os
procedimentos recomendados pelo INMETRO (DOQ-CGCRE-008 de 2016) e ANVISA
(RE nº 899 de maio de 2003).

Linearidade

Foram preparadas em triplicata soluções estoque de 2 mg/L de formaldeído
diluídas em água. A partir de cada solução estoque, foram feitas diluições para cinco
diferentes concentrações na amostra de leite, conforme Tabela 4-2.
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Tabela 4-2 - Soluções preparadas em leite para construção de curva analítica e avaliação
da linearidade do método para quantificação de formaldeído
Intervalo
linear (%)

Volume da solução
estoque de
formaldeído (mL)

50
0,15
80
0,25
100
0,30
120
0,40
150
0,50
Fonte: (Elaborado pelo autor).

Massa de
matriz Leite (g)

ACN (mL) para
extração

Concentração
final (mg/L)
balão 10 mL

4,5
4,5
4,5
4,5
4,5

5
5
5
5
5

0,03
0,05
0,06
0,08
0,10

A partir da solução estoque de formaldeído de 2 mg/L, alíquotas foram pesadas
e transferidas para tubos de centrífuga, fundo cônico de 15 mL, juntamente com 4,5 g
de leite, 0,5 mL de DNPH e 5 mL de acetonitrila, o tubo foi vedado e agitado em vórtex
por 30 segundos. Após agitação os mesmos foram colocados em centrífuga por 5
minutos a 3600 rpm.
Os tubos foram retirados da centrífuga e a solução sobrenadante foi transferida
para balões de 10 mL, lavados com fase móvel e o volume foi completado com o
mesmo solvente, de modo a obter soluções na faixa de 0,03 mg/L a 0,1 mg/L de
formaldeído. Em seguida foram filtradas em filtro de seringa de politetrafluoretileno
(PTFE) 0,45 µm para vials e analisadas por CLAE/DAD.
A concentração de trabalho (100%) otimizada para o método foi 0,06 mg/L e o
intervalo estabelecido para avaliação da linearidade foi 50 a 150%, que corresponde
à faixa de concentração de 0,03 a 0,10 mg/L.
As curvas analíticas foram plotadas para concentração de formaldeído versus a
área do pico e os dados obtidos foram submetidos à análise de regressão linear.
Critério de Aceitação: Reportar o intercepto (coeficiente linear), a inclinação da
curva (coeficiente angular), o coeficiente de correlação (R), regressão linear, gráfico e
a soma residual dos mínimos quadrados da regressão linear. Uma linearidade
aceitável deve seguir o especificado na Tabela 4-3.
Tabela 4-3 - Critério de aceitação da Linearidade
Parâmetro
Critério de aceitação
R2 ≥ 0,99
F significação < 0,05
Regressão Linear
H0: a = 0 (aceito, quando o valor zero está contido entre a os
valores de interseção 95% inferior e superior).
Fonte: Elaborado pelo autor
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Nota: H0: a = 0 (Hipótese zero) – Significa que o intercepto está próximo da origem, ou seja,
passando pelo ponto 0 da curva.

Seletividade

A seletividade do método foi avaliada por meio da comparação obtida dos
cromatogramas e da pureza espectral do pico de formaldeído através da injeção do
padrão de referência, branco de reagentes e amostra (leite). Com o auxílio do detector
de DAD, foi possível avaliar possíveis picos interferentes no cromatograma, com o
mesmo tempo de retenção do pico de interesse (formaldeído).
Foram também comparadas as áreas e a inclinações das curvas obtidas através
do preparo duas curvas analíticas, sendo uma com adição de matriz (leite) e outra
sem adição de matriz. Os ensaios foram realizados, conforme item 4.5.1.

−

Critério de aceitação: A resolução (R) do pico de formaldeído frente a todos
os interferentes para quais se supõe que o método seja seletivo deve
apresentar uma R ≥ 1,5.

Especificidade

A especificidade do método cromatográfico foi determinada pela avaliação da
pureza espectral dos picos de formaldeído obtidos nos cromatogramas de soluções
padrão (0,1 mg/L) e amostra que foram expostas em seis diferentes condições de
estresse, conforme, Tabela 4-4, com o objetivo de avaliar possíveis picos interferentes
no cromatograma, com o mesmo tempo de retenção do pico de formaldeído. Foram
obtidos os espectros para avaliar a presença de bandas de absorção interferentes no
comprimento de onda 360 nm.
Em métodos cromatográficos, é necessário tomar precauções para garantir a
pureza dos picos cromatográficos. A utilização de testes de pureza de picos é
necessária para demonstrar que o pico cromatográfico é atribuído a um só
componente (por isso a importância de utilizar o detector DAD).
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Tabela 4-4 - Exposição de amostra e padrão em seis diferentes condições de estresse
Tipo de Exposição
Tempo de exposição (h)
Sem exposição

Injeção direta

Ácida pela adição 0,5 mL de HCl 0,1 N

15

Básica pela adição 0,5 mL de NaOH 0,1N

15

Temperatura de 60ºC em estufa

15

Luz

15

Oxidação pela adição de 0,5 mL de H2O2 a 3%
Fonte: Elaborado pelo autor

−

15

Critério de Aceitação: Deve ser demonstrado que o desempenho do método
não é afetado por potenciais interferentes e/ou outros componentes através
dos espectros de absorção e se os mesmos foram ou não afetados em
diferentes condições através da avaliação da pureza espectral dos picos de
formaldeído obtidos nos cromatograma e espectros em 2D e 3D de soluções
padrão e amostra. O resultado do cálculo de efeito matriz não pode ser
>10%.

Precisão

Para avaliação da precisão do método determinou-se a repetibilidade e a
precisão intermediária, calculando-se o teor de formaldeído e o coeficiente de variação
(CV%) que deve ser ≤ 5 % entre as áreas dos picos de uma sequência de amostras
preparadas sob as mesmas condições experimentais.
A repetibilidade foi examinada a partir da determinação a 100% da concentração
de trabalho (0,06 mg/L) de seis análises das amostras preparadas no mesmo dia, por
um único analista.
A precisão intermediária foi avaliada em sextuplicata, a partir das análises das
amostras nas mesmas concentrações (0,06 mg/L) em dias diferentes e por diferentes
analistas.

−

Critério de aceitação para precisão repetibilidade: O coeficiente de variação
(CV%) deve ser ≤ 5 % entre as seis determinações para o teor de formaldeído
na amostra.

−

Critério de aceitação para precisão intermediária: O coeficiente de variação
(CV%) das seis determinações e da somatória das 12 repetições para o teor
de formaldeído na amostra deve ser ≤ 5 %.
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Exatidão

A exatidão do método foi avaliada pelo método de contaminação de uma
quantidade conhecida de formaldeído que foi adicionada na amostra por meio de nove
determinações. As amostras de leite foram preparadas, em triplicata com adição de
alíquotas de soluções padrão estoque de formaldeído. Cada solução estoque foi
diluída para três diferentes concentrações: baixa, média e alta (0,03 mg/L, 0,06 mg/L
e 0,09 mg/L) equivalentes a 50, 100, 120% da concentração analítica, em balão
volumétrico de 10 mL, contendo 4,5 g de amostra (leite).
A porcentagem de recuperação e o desvio padrão relativo (DPR) foram
determinados para este parâmetro.

−

Critério de Aceitação: A média dos valores de recuperação do teor de
formaldeído na amostra de leite deve estar entre 60 a 115 % da quantidade
conhecida do analito, conforme Tabela 4-5 e o desvio padrão relativo
(DPR %) deve ser ≤ 10%.

Tabela 4-5 - Critério de aceitação para exatidão por recuperação
Ingrediente ativo
Concentração do
Unidade
(%)
analito
100
10

1

Recuperação
Média (%)

100%

98-102

-1

10

10%

98-102

-

1

10 2

1%

97-103

0.1

10-3

0.01
0.001
0.0001
0.00001
0.000001

0.1%

95-105

-

100 ppm

90-107

-

10 ppm

80-110

-

1 ppm

80-110

-

100 ppb

80-110

-

10 ppb

60-115

10 4
10 5
10 6
10 7
10 8

0.0000001
10-9
1 ppb
Fonte: AOAC PEER VERIFIED METHODS PROGRAM, (1998)

40-120

Limite de detecção (LD) e quantificação (LQ)
O ensaio adotado para determinação do LD e LQ foi baseado na adição de
formaldeído (0,03 mg/L) na amostra de leite.
O LD e LQ foram inicialmente estimados a partir da equação que leva em
consideração os parâmetros da curva analítica.
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O LD de formaldeído nas amostras de leite foi determinado, por meio das três
curvas analíticas dos ensaios de linearidade correspondentes, calculando-se a razão
entre três vezes o desvio padrão de “b” intercepto com eixo y e a média de “a”
inclinação da curva analítica.
O LQ de formaldeído foi determinado utilizando as três curvas analíticas dos
ensaios de linearidade correspondentes, calculando-se a razão entre dez vezes o
desvio padrão de “b” intercepto com eixo y e a média de “a” inclinação da curva
analítica.

−

Critério de Aceitação: O desvio padrão relativo (DPR) entre as concentrações
deve ser ≤ 10%. O LQ deve apresentar recuperação para a concentração de
0,03 mg/L entre 60 a 115%.

Robustez
Para avaliar a robustez do método as amostras foram submetidas a injeções
onde se variou, discretamente, parâmetros cromatográficos de proporção de fase
móvel, pH, fluxo da fase móvel, temperatura da coluna e tipo de coluna
Foi realizado a adição de padrão de formaldeído na concentração de 0,10 mg/L
nas amostras e as variações estabelecidas para cada parâmetro estão demonstradas
na Tabela 4-6:
Tabela 4-6 - Parâmetros avaliados no ensaio de robustez
Parâmetros
Variação Valor Inferior

Valor Nominal

Valor Superior

pH da FM
Fluxo da FM (mL/min.)
Temperatura da coluna (ºC)
Composição da FM (%)
H2O: ACN

± 0,2
± 0,2
±5

5,8
0,8
20

6,0
1,0
25

6,2
1,2
30

± 2,0

42:58

40:60

38:62

Coluna

2 tipos

_

Zorbax Eclipse
Plus C18

Zorbax Eclipse
XDB C18

Fonte: Elaborado pelo autor
Nota: FM = fase móvel ACN = acetonitrila

Em cada condição, o teor de formaldeído foi determinado e os parâmetros
cromatográficos como tempo de retenção (tr), assimetria (A) e resolução (R) entre os
picos foram avaliados. O teor de formaldeído obtido nas condições nominais e nas
condições variadas foi medido através da % de recuperação do analito adicionado
frente às variações dos parâmetros mencionados.
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−

Critério de Aceitação: Será realizado por comparação entre os teores da
amostra referência (valor nominal “tal qual o método”), e as amostras que
sofreram alteração. A porcentagem de recuperação deverá estar entre 80% e
110%.

4.6 Análise das amostras através do método validado CLAE/DAD
Foram realizadas a análise de quinze amostras comercias de diferentes marcas
e tipos de leite UHT (integral, semi-desnatado, desnatado e sem lactose),
comercializadas nos supermercados da cidade de São Paulo para determinação do
teor de formaldeído, conforme segue:
Foram pesados em tubo de centrífuga de 15 mL, cerca 4,5 g de amostra em
quatro replicatas (uma com adição de padrão 0,1 mg/L para verificar a recuperação
do analito), 0,5 mL de DNPH, 5 mL de acetonitrila e analisadas por CLAE/DAD,
utilizando uma coluna Zorbax Eclipse Plus C18, com vazão de 1 mL/min de FM
composta de água/ACN na proporção 40:60%, volume de injeção 20 µL, utilizando a
coluna em temperatura ambiente. O tempo de corrida foi de 5 minutos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Desenvolvimento do método de extração e quantificação de formaldeído em leite
A extração em produtos lácteos, como o leite foi um dos fatores cruciais para o

desenvolvimento do método de análise. Foi uma etapa crítica, devido à grande
quantidade de interferentes, como proteínas e lipídios.
Na literatura a quantificação dos teores de formaldeído adicionadas no leite, seja
por motivos de fraudes ou má qualidade da alimentação animal, diferentes solventes
orgânicos foram determinados visando à obtenção de altas taxas de recuperação do
analito em estudo.
Neste trabalho, o desenvolvimento do método de extração e quantificação de
formaldeído em leite, foi feita através de uma adaptação e otimização do método
descrito no artigo “High Performance Liquid Chromatographic Determination of
Formaldehyde in Milk”, (KAMINSKI et al., 1993), seguida da avaliação dos parâmetros
de seletividade, linearidade, intervalo, precisão, recuperação, limite de detecção, limite
de quantificação, exatidão e robustez do método.

78
Tendo em vista que o método de extração proposto no artigo referenciado
(KAMINSKI et al., 1993), é moroso e complexo, pois segundo o artigo a extração foi
realizada através da adição de 4 mL de hexano, 30 minutos de tempo de extração
para ocorrer a separação de duas fases, clean up com 6 mL de hexano por duas vezes
e 10 mL de água por três vezes, em seguida fez-se a redução do volume da solução
até secura com nitrogênio, e o resíduo formado foi retomado com 1 mL de acetonitrila.
Através de testes para eliminação dos interferentes contidos no leite de vaca, a
extração liquido-liquido e a alteração do pH em conjunto com adição de 5 mL de
acetonitrila foi a que apresentou melhor resultado para precipitação das proteínas e
lipídios contidos no leite com ajuda da centrifugação. A adição de uma solução ácida
na amostra foi realizada através da adição de 0,5 mL da solução de DNPH acidificada
com ácido fosfórico 85% que foi adicionada no preparo do derivatizante obtendo-se
uma solução de pH igual a 3,0.
O nosso método desenvolvido através da extração liquido-liquido empregando
ACN e DNPH acidificado apresentou bons resultados, com um tempo bastante
reduzido de análise e demonstrou ser menos complexo, conforme ilustrado na Figura
5-1.
O espectro na região do ultravioleta do formaldeído foi obtido no comprimento
de onda na faixa de 200 a 550 nm, através do detector de DAD e está demonstrado
na Figura 5-2. Outros parâmetros foram otimizados como segue na Tabela 5-1.
Figura 5-1 - Representação esquemática do tratamento de extração de amostras de leite

Fonte: Elaborado pelo autor
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Como o formaldeído não apresenta ligações duplas e cromóforos estendidos em
sua estrutura, à adição de um derivatizante (DNPH) se fez necessário e apresentou
um máximo de absorção em seu espectro de 350 nm a 370 nm. A absortividade deste
analito na região do ultravioleta apresentou ser satisfatória de forma que as
concentrações baixas apresentaram uma excelente detecção no DAD.

Figura 5-2 - Espectro na região do ultravioleta do formaldeído derivatizado com solução ácida
de DNPH e acetonitrila utilizando detector de DAD

Fonte: Elaborado pelo autor

No espectro de formaldeído foram identificados três máximos de absorção de
220 nm, 260 nm e 360 nm, respectivamente. A absortividade de 360 nm apresentou
maior seletividade em relação a possíveis interferências de solventes e da matriz,
sendo mais adequado para análise quantitativa.

Tabela 5-1 - Parâmetros cromatográficos otimizados após revisão da literatura
Parâmetros
Método de referência
Método desenvolvido
Comprimento de onda
Fase estacionário
Fase móvel
Tamanho da coluna
Detector
Preparo de amostra
Tempo de Preparo de
amostra
Tempo de corrida
LQ
Fonte: Elaborado pelo autor

345 nm
C8
H2O/ACN – (60:40%)

360 nm
C18
H2O/ACN – (40:60%)

250 x 4,6 mm; partícula
de 10 µm
UV-Vis
Extração liquido-liquido
com hexano

150 x 4,6 mm, partícula de
5 µm
DAD
Extração liquido-liquido
com DNPH/ACN

≈ 50 min

≈ 10 min

28 min.
0,09 mg/L

5 min.
0,01 mg/L
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As alterações realizadas aumentaram a seletividade do método, assim como,
houve diminuição do tempo de análise, uma vez que o tempo de corrida era de
aproximadamente 28 minutos passou a ser de 5 minutos, conforme Figura 5-3.
O aumento da ACN na fase móvel (de 40% para 60%) viabilizou pico com baixo
tempo de retenção, adequados valores de resolução e simetria gaussiana, atendendo
também aos parâmetros de pureza do pico, além de uma favorável eficiência da
coluna representada pelo alto número de pratos teóricos (N), conforme Tabela 5-2.
O formaldeído foi identificado a partir do seu bem definido espectro de absorção
obtido através do detector de DAD programado para realizar a varredura do
cromatograma no intervalo de 200 a 900 nm onde, o formaldeído apresenta um λmáx.
de 360 nm no cromatograma 3D, bem como também temos uma visão 2D desse
cromatograma que está ilustrado na Figura 5-4.

Tabela 5-2 - Parâmetros cromatográficos avaliados na determinação de adição de 1 mg/L de
formaldeído em leite bovino

Amostra
Amostra de leite com
1mg/L de formaldeído
Fonte: Elaborado pelo autor

tr

Área

R

N

A

3,576

448, 407

7,88

6.898

0,85
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Figura 5-3 - Cromatogramas, conforme método proposto por KAMINSKI et al., 1993 e método desenvolvido pelo autor
Método proposto por KAMINSKI et al, 1993, cromatogramas Método proposto pelo autor, cromatogramas padrão de formaldeído
padrão de formaldeído e amostra de leite, respectivamente
e amostra de leite, respectivamente
Formaldeído 0,1 mg/L

Amostra de leite com
formaldeído

Fonte: Adaptado pelo autor KAMINSKI et al, (1993)
No cromatograma, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
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Figura 5-4 - Cromatograma da amostra de leite com adição de 1 mg/L de formaldeído, λ 360 nm, (visão 2D e 3D do espectro de absorção)

Fonte: Elaborado pelo autor
No cromatograma, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
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5.2

Validação do método analítico por CLAE-DAD
A validação do método analítico constitui de um procedimento o qual avalia que

o método desenvolvido fornece os resultados esperados com confiabilidade, precisão
e exatidão adequados (LANÇAS, 2004). Com essa finalidade foram estudados os
parâmetros de linearidade, especificidade, seletividade, precisão, exatidão, limites de
detecção e quantificação e robustez, para verificar a eficácia do método desenvolvido.
Linearidade
A linearidade do método para análise de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de
formaldeído isolado em leite foi determinada através da construção de três curvas
analíticas em leite, contemplando o comprimento de onda ótimo para análise.
O estudo da linearidade para 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído por
CLAE-DAD, apresentou resultado satisfatório, pois as curvas obtidas apresentaram
valores de coeficiente de correlação (r2) maiores que 0,99, indicando que a faixa de
concentração avaliada de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído foi diretamente
proporcional à área do pico, provando ser a regressão significativa e com a existência
de correlação.
A curva analítica também indicou correlação linear adequada entre as
concentrações de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído e as áreas dos picos, na
faixa de 0,03 mg/L a 0,10 mg/L. Os dados da análise de regressão linear estão
demonstrados na Tabela 5-3.
Tabela 5-3 - Análise de regressão linear por CLAE/DAD para quantificação de formaldeído
em leite
Parâmetros da regressão
Resultados
Coeficiente de determinação (r2)
0,998
Inclinação ± desvio padrão
399 ± 0,8
Intercepto ± desvio padrão
0,27 ± 0,01
Desvio padrão relativo (%)
4,2 %
Faixa de concentração (mg/L)
0,03 – 0,10
Número de pontos
5
Limite inferior: - 0,66
H0: a = 0
Limite superior: 0,59
Fonte: Elaborado pelo autor

Os Gráfico 5-1 e Gráfico 5-2, demonstram a linearidade das curvas analíticas
preparadas em leite com adição de formaldeído na faixa de 0,03 mg/L a 0,10 mg/L.
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Gráfico 5-1 - Curvas de linearidade de formaldeído na faixa de 0,03 mg/L a 0,1 mg/L em leite

Área (mAU.Min)

2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído - Curvas de Linearidade
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,00

Curva 1
Curva 2
Curva 3
0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

Concentração (mg/L)
Fonte: Elaborado pelo autor

Um parâmetro importante que deve ser considerado na avaliação da linearidade
é o teste de Hipótese zero (H0: a = 0 intercepto). Percebemos que o intercepto está
passando bem próximo da origem (passando pelo ponto zero da curva) e quanto mais
estes valores ficam próximos do zero, denota que as concentrações de trabalho estão
dentro da faixa linear e que os erros sistemáticos constantes não são significativos ao
nível de confiança de 95%.

Gráfico 5-2 - Curva da variável x versus y para plotagem de ajuste de linha em leite com
adição de formaldeído (0,03 mg/L a 0,10 mg/L)

Y

Variável X 1 Plotagem de ajuste de linha
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00
0,00

y = 394,6x - 0,0393
R² = 0,9982
y = 394,6x - 0,0393
R² = 1

Y Obtido
Y previsto

0,02

0,04

0,06
Variável X 1

Fonte: Elaborado pelo autor

0,08

0,10

0,12
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O Gráfico 5-3, prova que há uma distribuição aleatória, pois, os valores do
resíduo estão randomicamente distribuídos ao redor da linha de resíduo zero,
demonstrando que o método não apresenta qualquer tendência e, portanto apresenta
linearidade adequada.
Gráfico 5-3 - Resíduos versus as concentrações de formaldeído adicionadas ao leite

Gráfico de Resíduos
1
0

Resíduos

0
0
00,00

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0
-1
-1
-1
Variável X 1

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 5-4, apresenta os resultados obtidos para as curvas analíticas
adicionadas ao leite contaminadas com de formaldeído.
Tabela 5-4 - Resultados obtidos nas curvas analíticas para o estudo de linearidade
Curvas
Intervalo Linear (mg/L)
r2
Equação da reta
1

0,03 – 0,10

0,9969

y = 396,68x - 0,1776

2

0,03 – 0,10

0,9976

y = 393,87x + 0,0544

3
0,03 – 0,10
Fonte: Elaborado pelo autor

0,9981

y = 393,26x + 0,0045

Seletividade
A partir da análise dos espectros de absorção de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de
formaldeído utilizando o detector de DAD foi possível comprovar a capacidade do
método desenvolvido em detectar cada substância presente, destacando seus
respectivos picos de absorção.
A pureza do pico também foi garantida, com o detector de DAD, através da
comparação dos espectros dos cromatogramas do branco dos reagentes, padrão de
formaldeído em leite (1,0 mg/L) e leite sem adição de formaldeído (branco da
amostra), como apresentado nas Figura 5-5, Figura 5-6 e Figura 5-7.
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Figura 5-5 – Cromatograma do “branco dos reagentes”, espectros de absorção em 2D e 3D, respectivamente

Fonte: Elaborado pelo autor
No cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
Figura 5-6 – Cromatograma de “leite com adição de 1 mg/L de formaldeído”, espectros de absorção em 2D e 3D

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
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Figura 5-7 – Cromatograma do “branco da amostra - leite”, espectros de absorção em 2D e 3D, respectivamente

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído

Ao observar os picos de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído nos cromatograma do branco dos reagentes, solução de leite
com adição de 1 mg/L de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído e branco da amostra, fica claro que não houve coeluição do pico
de interesse com os picos interferentes no ensaio de seletividade. Os picos do analito de interesse apresentaram resolução maior
1,5 e assimetria entre 0,80 e 1,20. Desta forma, podemos dizer que o método é seletivo.
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Especificidade

A especificidade do método cromatográfico foi estudada pela pureza espectral
do pico de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído para avaliar a presença de
bandas de absorção interferentes, no comprimento de onda 360 nm, utilizando
soluções padrão e amostra que foram expostas em seis diferentes condições de
estresse. Também foi realizado teste de efeito matriz para comparar se há ou não
influência da matriz na análise, onde duas curvas analíticas foram preparadas nas
mesmas concentrações de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído, porém uma com
e outra sem adição de matriz.
Os espectros das diferentes exposições de estresses foram realizados na
amostra controle “amostra com adição de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
0,1 mg/L” (sem exposição), na amostra com adição de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de
formaldeído 0,1 mg/L (com exposição) e no branco da amostra (com exposição). As
Figura 5-8, Figura 5-9, Figura 5-10, Figura 5-11 e Figura 5-12

Figura 5-8 - Espectros da exposição ácida
Amostra controle 0,1 mg/L de
Amostra 0,1 mg/L de
formaldeído (sem exposição)
formaldeído HCl 0,1 N / 15h

Branco da amostra
HCl 0,1 N / 15h

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
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Figura 5-9 - Espectros da exposição básica
Amostra controle 0,1 mg/L de
Amostra 0,1 mg/L de
formaldeído (sem exposição)
formaldeído NaOH 0,1 N / 15h

Branco da amostra
NaOH 0,1 N / 15h

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
Figura 5-10 - Espectros da exposição ao calor
Amostra controle 0,1 mg/L de
Amostra 0,1 mg/L de
formaldeído (sem exposição) formaldeído Temp. 60 °C / 15h

Branco da amostra
Temp. 60 °C / 15h

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
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Figura 5-11 - Espectros da exposição a luz
Amostra controle 0,1 mg/L de
Amostra 0,1 mg/L de
formaldeído (sem exposição)
formaldeído Luz / 15h

Branco da amostra
Luz / 15h

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
Figura 5-12 - Espectros da exposição a oxidação
Amostra controle 0,1 mg/L de
Amostra 0,1 mg/L de
formaldeído (sem exposição)
formaldeído H2O2 / 15h

Branco da amostra
Oxidação H2O2 / 15h

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído
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Os cromatograma e os espectros, demostraram os picos de 2,4 dinitrofenilhidrazona de formaldeído na amostra bem definidos e puros, sem coeluição
detectável.
Foi também realizado o estudo de efeito matriz, para confirmar se havia
interferências, nas bandas de absorção e verificou-se que a matriz exerceu um efeito
negativo (-14%), ou seja, houve um decréscimo de sinal sobre o resultado das
análises. O efeito matriz foi calculado apresentando um valor > 10 % que significa que
a matriz começou a exercer influência nas análises. Neste caso, foi realizada a
construção das curvas analíticas na matriz (leite) para minimizar o efeito matriz. O
Gráfico 5-4, apresenta as curvas preparadas com adição de matriz e sem adição de
matriz.

Gráfico 5-4 - Curvas com e sem adição de matriz (leite)
Curvas de formaldeído - sem matriz

45
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35
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25
20
15
10
5
0
0,00

Área (mAU.Min)

Área (mAU.Min)

Curvas de formaldeído - com matriz

Curva 1 - com matriz
Curva 2 - com matriz
Curva 3 - com matriz
0,05
0,10
Concentração (mg/L)

0,15

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
0,00

Curva 1 - sem matriz
Curva 2 - sem matriz
Curva 3 - sem matriz
0,05
0,10
Concentração (mg/L)

0,15

Fonte: Elaborado pelo autor

A Tabela 5-5 compara as médias das áreas obtidas na curva com e sem adição
de matriz.

Tabela 5-5 - Médias das áreas obtidas na curva com adição e sem adição de leite
Concentração teórica (mg/L)
Área
Área
Erro (%)
de formaldeído
(curva com matriz) (curva sem matriz)
0,03

12,062

14,048

16

0,05

18,952

23,416

24

0,06

24,026

27,884

16

0,10

39,016

46,217

18

Fonte: Elaborado pelo autor
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A Figura 5-13 compara os cromatogramas das curvas preparadas com e sem
adição de matriz.
Figura 5-13 – Comparação dos cromatogramas das curvas preparadas com e sem adição de
matriz (Concentração de 0,03 mg/L, 0,06 mg/L e 0,10 mg/L)

Cromatograma com adição de leite

Cromatograma sem adição de leite

Fonte: Elaborado pelo autor
Nos cromatogramas, onde se lê formaldeído, lê-se 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído

Precisão

A precisão do método foi demonstrada através da repetibilidade intra-corrida,
onde se analisou em curto intervalo de tempo amostras de mesma concentração,
preparadas sob as mesmas condições e pelo mesmo analista, e da precisão
intermediária em que as amostras de trabalho, contendo o 2,4 - dinitrofenilhidrazona
de formaldeído foram analisadas em dias diferentes e por diferentes analistas.
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A partir dos valores do coeficiente de variação (CV) obtido na análise de
repetibilidade do método pode-se assegurar que não há variabilidade importante nos
resultados no decorrer da rotina de um dia de análise, por estes apresentarem valores
relativamente próximos, com variações inferiores a 5%, o que comprova a
repetibilidade do método para a determinação de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de
formaldeído em leite. Os valores de DPR obtidos nas análises de precisão intra-corrida
(n=6), foi de 2%, Tabela 5-6.
Tabela 5-6 - Estudo da repetibilidade das soluções de amostra de leite a 0,06 mg/L de
formaldeído
Estudo da repetibilidade
Repetição

Área (mAU.s)

Concentração (mg/L)

Concentração (mg/kg)

1
2
3
4
5
6

25,338
25,371
26,527
25,354
25,541
25,359
25,58
0,43
2

0,064
0,065
0,067
0,064
0,065
0,064
0,065
0,001
2

0,140
0,140
0,146
0,141
0,141
0,141
0,141
0,002
2

Média
DP
CV %

Critério de Aceitação CV % ≤ 5
Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores experimentais obtidos para determinação da precisão intermediária
do método estão dispostos na Tabela 5-7.

Tabela 5-7 - Estudo de precisão intermediária das soluções de amostra de leite a 0,06 mg/L
de formaldeído
Estudo da precisão intermediária
Repetição

Área (mAU.s)

Concentração (mg/L)

Concentração (mg/kg)

1
2
3
4
5
6

24,498
23,648
24,037
24,214
23,387
24,055
23,97
0,36
2

0,062
0,060
0,061
0,062
0,059
0,061
0,061
0,001
2

0,136
0,132
0,135
0,136
0,132
0,135
0,134
0,002
1

Média
DP
CV %

Critério de Aceitação CV % ≤ 5
Fonte: Elaborado pelo autor
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Com base na média dos resultados obtidos em diferentes dias de análise e por
diferentes analistas, conforme Tabela 5-8, o método também pode ser considerado
reprodutível, assegurando que o procedimento seja realizado nas mesmas condições
analíticas.
Tabela 5-8 - Estudo de precisão intermediária nos dias 01 e 02 das soluções de amostra de
leite a 0,06 mg/L de formaldeído
Estudo da precisão intermediária - Somatória das doze repetições
Repetição

Dia 01

Dia 02

Concentração (mg/kg)

Concentração (mg/kg)

CV %

0,140
0,140
0,146
0,141
0,141
0,141

0,136
0,132
0,135
0,136
0,132
0,135

2,0
4,2
5,5
2,6
4,7
3,1
0,138
0,005
4

1
2
3
4
5
6
Média (mg/kg)
DP (mg/kg)
CV %

Critério de Aceitação CV% ≤ 5
Fonte: Elaborado pelo autor

Exatidão

A exatidão do método expressada em termos de percentagem de recuperação
é definida como a quantidade de substância de interesse presente ou adicionada na
amostra, que é passível de extração e quantificação. A informação da recuperação
pode ser obtida tanto com a adição de substância padrão de referência ou de um
composto puro.
Dessa maneira a partir do método de adição de padrão, foram adicionadas
quantidades conhecidas de MRC de formaldeído nas amostras em três níveis de
concentração (baixa, média e alta), cada uma em triplicata e o percentual de
recuperação do método foi calculado por meio da concentração média encontrada nas
análises, aplicando as áreas dos picos na equação da reta, encontrada no estudo de
linearidade nas mesmas condições. Os resultados estão dispostos na Tabela 5-9 e no
Gráfico 5-5.
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Tabela 5-9 - Porcentagem de recuperação para avaliação da exatidão do método para
determinação do teor de formaldeído em leite por CLAE/DAD
Estudo de exatidão – Recuperação (%)
Concentração de
Concentração teórica Concentração obtida
formaldeído adicionada
(mg/kg)
(mg/kg)
(mg/L)
0,030
0,065
0,062

Recuperação
(%)
95

0,030

0,064

0,057

88

0,030

0,065

0,072

110

0,059

0,129

0,123

95

0,059

0,129

0,126

98

0,059

0,128

0,125

97

0,089

0,192

0,194

101

0,089

0,192

0,186

97

0,089

0,196

0,189

96

Recuperação média (%):

98

DPR (%):

6

Fonte: Elaborado pelo autor

Os valores de porcentagem de recuperação obtidos entre 88% e 110% e desvio
padrão relativo de 6% abaixo de 10 % comprovam a exatidão do método proposto,
pois estes apresentaram níveis de recuperação aceitáveis quando o método foi
executado nas diferentes concentrações de adição de formaldeído nas amostras de
leite.

Gráfico 5-5 - Porcentagem de recuperação nas concentrações baixa (0,03 mg/L), média (0,06
mg/L) e alta (0,09 mg/L) de formaldeído adicionadas na amostra
120
100

%

80
60
40
20
0
% 95

0,03
88 110

Fonte: Elaborado pelo autor
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98
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Limites de detecção método (LDM) e quantificação do método (LQM)

Os LDM e LQM foram definidos respectivamente como 3 x s/b e 10 x s/b, onde
s é o desvio padrão de 7 medidas do branco com adição de 0,03 mg/L de 2,4 dinitrofenilhidrazona de formaldeído nas amostras e b é a inclinação da curva analítica
obtida por regressão linear (INMETRO, 2016; ANVISA, 2003).
Os valores obtidos para LDM e LQM do método foram, respectivamente, 0,004
mg/kg e 0,01 mg/kg. O DPR entre as concentrações foi de 2% e a recuperação
apresentou uma média de 112%, demonstrando que o LQM tem precisão e
recuperação aceitáveis.

Robustez

Após as injeções em triplicata das condições estabelecidas para a avaliação da
robustez do método e integração dos picos dos cromatogramas resultantes das
variações de pH da fase móvel, fluxo da fase móvel, temperatura da coluna,
composição da fase móvel e diferentes colunas, pode-se concluir, através dos dados
tabelados (Tabela 5-10, Tabela 5-11, Tabela 5-12, Tabela 5-13 e Tabela 5-14), que o
método proposto obteve valores de variação adequados para ser considerado robusto
aos parâmetros avaliados, exceto pela variação do fluxo da fase móvel que
apresentou valores DPR igual a 19%.
De forma geral o método por CLAE-DAD apresentou baixos valores de desvio
padrão relativo nas demais condições de variação, porém a variação da temperatura
da coluna foi o parâmetro que menos desestabilizou o sistema, apresentando valores
de DPR igual a 3,24%, ou seja, variação menor que os obtidos nos demais parâmetros
de variação.
Tabela 5-10 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação pH da
fase móvel
Condição
+
Média
de
trabalho
Parâmetro
Repetição
DPR (%)
(mg/kg)
5,8
6
6,2
1
0,22
0,22
0,22
pH da Fase
2
0,23
0,23
0,23
0,22
3,30
móvel
3
0,21
0,21
0,21
Recuperação
%
101
101
102
101,15
0,58
Fonte: Elaborado pelo autor
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Tabela 5-11 - Estudo de robustez do método desenvolvido
da fase móvel
Condição de
trabalho
Parâmetro
Repetição
0,8
1
1
0,27
0,22
Fluxo da fase
2
0,29
0,23
móvel (mL/min)
3
0,27
0,21
Recuperação
%
128
101
Fonte: Elaborado pelo autor

por CLAE-DAD – variação fluxo
+
1,2
0,18
0,19
0,17
83

Média
(mg/kg)

DPR (%)

0,22

19,15

103,79

21,81

Tabela 5-12 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação da
temperatura da coluna
Condição
+
Média
de trabalho
Parâmetro
Repetição
DPR (%)
(mg/kg)
20
25
30
1
0,22
0,21
0,21
Temperatura da
2
0,23
0,22
0,23
0,22
3,24
coluna °C
3
0,21
0,21
0,21
100,48
Recuperação
%
101
101
100
0,24
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 5-13 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação da
composição da fase móvel
Condição
+
Média
de
trabalho
Parâmetros
Repetição
DPR (%)
(mg/kg)
42:58
40:60
38:62
1
0,22
0,22
0,22
Composição da
Fase móvel
2
0,23
0,23
0,23
0,22
3,50
H2O: ACN (%)
3
0,21
0,21
0,21
Recuperação
%
102
101
102
101,25
0,64
Fonte: Elaborado pelo autor
Tabela 5-14 - Estudo de robustez do método desenvolvido por CLAE-DAD – variação do tipo
de coluna
Parâmetros

Repetição Eclipse Plus C18 Eclipse XDB C18

1
Coluna
2
3
Recuperação
%
Fonte: Elaborado pelo autor

0,22
0,23
0,21
101

0,21
0,22
0,23
103

Média
(mg/kg)

DPR (%)

0,22

3,27

100,52

1,56

Tais resultados demonstram que o método apresenta eficácia adequada para
possíveis variações de uma rotina de análises, indicando o não comprometimento da
sua confiabilidade, exceto para a variação do fluxo da FM, principalmente para a
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diminuição do fluxo de 1 mL/min. para 0,8 mL/min., que comprometeu o tempo de
retenção e a área do pico de formaldeído.

Aplicação do método validado CLAE/DAD através da análise das amostras de
leite

O método após validado foi aplicado para determinação de

2,4 -

dinitrofenilhidrazona de formaldeído em quinze amostras de leite de tipos e marcas
diferentes como: UHT (integral, semi-desnatado, desnatado e sem lactose),
comercializadas nos supermercados da cidade de São Paulo.
As amostras de leite foram preparadas conforme o método validado. As
concentrações de formaldeído encontradas nas amostras estão demonstradas na
Tabela 5-15.

Tabela 5-15 - Resultado das quinze amostras de deferentes tipos de leite UHT
Amostras

Concentração de formaldeído (mg/kg)

Recuperação (%)

Leite integral (A)

0,028

93

Leite integral (B)

LQM < 0,01

104

Leite integral (C)

LQM < 0,01

93

Leite integral (D)

LQM < 0,01

70

Leite integral (E)

LQM < 0,01

100

Leite semi-desnatado (A)

LQM < 0,01

78

Leite semi-desnatado (B)

LQM < 0,01

86

Leite semi-desnatado (C)

LQM < 0,01

97

Leite semi-desnatado (D)

LQM < 0,01

103

Leite desnatado (A)

LQM < 0,01

91

Leite desnatado (B)

LQM < 0,01

87

Leite desnatado (C)

LQM < 0,01

79

Leite desnatado (D)

LQM < 0,01

86

Leite sem lactose (A)

LQM < 0,01

82

Leite sem lactose (B)

LQM < 0,01

70

Leite sem lactose (B)
Fonte: Elaborado pelo autor

LQM < 0,01

70

Neste trabalho foram analisadas 15 amostras de leite, das quais apenas uma
apresentou valor acima do LQM (0,01), onde a concentração encontrada de
formaldeído em leite integral (A) foi de 0, 028 mg/kg com recuperação de 93%.
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Apesar das demais amostras não apresentarem teor de formaldeído acima do
LQM a recuperação de formaldeído adicionada nas concentrações de 0,03 a 0,06
demonstraram resultados acima de 70%. Demonstrando ótimos resultados de
precisão e exatidão, conforme Figura 5-14.

Figura 5-14 - Cromatogramas das análises de leite sem adição e com adição de formaldeído
Leite integral (A) – Concentração 0,028 mg/L de
formaldeído

Leite integral (A) fortificada com 0,04 mg/L de formaldeído
– Recuperação: 93 %

Leite integral (B) – Concentração < 0,01 mg/L de
formaldeído

Leite integral (B) fortificada com 0,03 mg/L de formaldeído
– Recuperação: 104 %

Leite integral (C) – Concentração < 0,01 mg/L de
formaldeído

Leite integral (C) fortificada com 0,03 mg/L de formaldeído
– Recuperação: 93 %

Leite integral (D) – Concentração < 0,01 mg/L de
formaldeído

Leite integral (D) fortificada com 0,03 mg/L de formaldeído
– Recuperação: 70 %

(Continua)
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(Continuação Figura 5.14)
Leite integral (E) – Concentração < 0,01 mg/L de
formaldeído

Leite integral (E) fortificada com 0,10 mg/L de formaldeído
– Recuperação: 100 %

Leite semi-desnatado (A) – Concentração < 0,01
mg/L de formaldeído

Leite semi-desnatado (A) fortificada com 0,04 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 78 %

Leite semi-desnatado (B) – Concentração < 0,01
mg/L de formaldeído

Leite semi-desnatado (B) fortificada com 0,05 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 86 %

Leite semi-desnatado (C) – Concentração < 0,01
mg/L de formaldeído

Leite semi-desnatado (C) fortificada com 0,05 mg/ de
formaldeído – Recuperação: 97 %

Leite semi-desnatado (D) – Concentração < 0,01
mg/L de formaldeído

Leite semi-desnatado (D) fortificada com 0,05 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 103 %

(Continua)
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(Continuação Figura 5.14)
Leite desnatado (A) – Concentração < 0,01 de
formaldeído mg/L

Leite desnatado (A) fortificada com 0,06 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 91 %

Leite desnatado (B) – Concentração < 0,01 de
formaldeído mg/L

Leite desnatado (B) fortificada com 0,06 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 87 %

Leite desnatado (C) – Concentração < 0,01 de
formaldeído mg/L

Leite desnatado (C) fortificada com 0,06 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 79 %

Leite desnatado (D) – Concentração < 0,01 mg/L de
formaldeído

Leite desnatado (D) fortificada com 0,06 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 86 %

Leite sem lactose (A) – Concentração < 0,01 de
formaldeído mg/L

Leite sem lactose (A) fortificada com 0,03 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 82 %

(Continua)
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(Continuação Figura 5.14)
Leite sem lactose (B) – Concentração < 0,01 mg/L de
formaldeído

Leite sem lactose (B) fortificada com 0,03 mg/L de
formaldeído – Recuperação: 70 %

Fonte: Elaborado pelo autor

Um estudo realizado por Rezende, et al., (2017) teve como objetivo quantificar o
teor de formaldeído através da extração líquido-líquido com particionamento a baixa
temperatura (LLE-LTP) e detecção por CLAE-UV em 13 amostras de diferentes tipos
de leite bovino. Das 13 amostras analisadas, 38,5 % apresentavam teor de
formaldeído entre 0,026 a 0,055 mg/kg. Sendo que duas amostras eram de leite
integral UHT (0,026 e 0,055 mg/kg), uma de leite em pó desnatado (0, 028 mg/kg) e
duas amostras de leite em pó integral (0,035 e 0,046 mg/kg).
Rani e Srivastava, (2016) também publicaram um estudo pelo método de
cromatografia de camada fina de alta eficiência (HPTLC-UV) para determinação de
formaldeído em 10 amostras de leite. Todas apresentaram teor de formaldeído na
faixa de 0,608 mg/L a 1,892 mg/L.

Resumo da validação por CLAE-DAD para determinação do teor de
formaldeído em leite

O protocolo de validação ANEXO A, demonstra todos os valores encontrados no
estudo de validação do método por CLAE-DAD, para a análise de 2,4 dinitrofenilhidrazona de formaldeído em leite.
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CONCLUSÃO

Um método de análise para determinação de formaldeído em amostras de leite
bovino pelo método CLAE-DAD foi desenvolvido a partir da seleção de condições
cromatográficas ideais de análise.
A alteração da força do eluente na fase móvel composta de 40:60 (H2O:ACN) a
um fluxo de 1 mL/min, tornou a separação mais adequada do analito de interesse
(formaldeído) diante do derivatizante (DNPH), onde o tempo de análise foi de 5
minutos.
A etapa de extração liquido-liquido desenvolvida, com a adição de 0,5 mL da
solução de DNPH acidificada com ácido fosfórico 85%, alterando o pH para 3,0, em
conjunto com adição de 5 mL de acetonitrila, apresentou extratos mais limpos livre de
interferentes que poderiam coeluir com o analito de interesse, ocorrendo a total
precipitação das proteínas e lipídios contidos no leite com ajuda da centrifugação.
Tendo em vista que a obtenção de extratos limpos para posterior injeção no HPLC é
de extrema importância para preservar o sistema cromatográfico.
O método desenvolvido foi eficiente para a determinação de formaldeído em
leite, pois através dos experimentos realizados foi possível demonstrar que o método
é sensível a baixas concentrações, quantitativo, preciso, robusto e rápido para
análises em alimentos, apresentando resultados satisfatórios para recuperações as
quais se situaram na faixa entre 97 a 98%.
As curvas analíticas demonstraram linearidade adequada entre 0,03 a 0,1 mg/L,
sendo comprovadas apresentando valores de coeficiente de correlação, igual a 0,998
preparada na matriz.
O método otimizado neste trabalho apresentou baixos limites de LDM e LQM
iguais a 0,004 mg/kg e 0,010 mg/kg, respectivamente e comprovaram uma grande
sensibilidade para determinação de traços de formaldeído.
O método demonstrou precisão e exatidão adequadas, sendo reprodutíveis tanto
quando analisados em dias diferentes como por analistas diferentes, tendo resultados
comprovados pelos valores de coeficiente de variação < 5% e índices de recuperação
88% e 110% para todas as condições de análise.
O método apresentou adequada especificidade e seletividade viabilizando a
análise de formaldeído em uma matriz complexa sem interferência encontrada entre
as amostras e os tempos de retenção frente as condições de estresses avaliadas
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nesta etapa da validação. Entretanto, foi evidenciado através do estudo do efeito
matriz que as curvas analíticas devem ser preparadas no “leite”, devido ao método ter
evidenciado que a matriz exerceu uma influência negativa (decréscimo de sinal) sobre
o resultado das análises.
A robustez do método frente as variações de pH da fase móvel, temperatura da
coluna, composição da fase móvel e diferentes colunas mostrou-se satisfatória,
comprovando a confiabilidade do método desenvolvido, exceto pela variação do fluxo
da fase móvel que apresentou valores DPR igual a 19%.
Neste trabalho também foram analisadas 15 amostras de leite, das quais apenas
uma apresentou valor acima do LQM < 0,01, onde a concentração encontrada de
formaldeído na forma de 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído em leite integral foi
de 0, 028 mg/kg com recuperação de 93%. As demais amostras analisadas que não
apresentaram valores de formol maiores que o LQM, obtiveram recuperação de
formaldeído adicionado acima de 70%.
Os resultados obtidos neste estudo permitiram concluir que o método de
extração otimizado, apresenta vantagens com relação ao menor consumo de
solventes e por ser simples e rápido em relação aos métodos já estudados em
literatura.
Também demonstrou-se ser adequado a análise de resíduos de formaldeído em
leite, podendo ser utilizado em análises de rotina de laboratórios, visto que, todos os
parâmetros de validação encontraram-se dentro dos limites exigidos pela ANVISA e
INMETRO, atendendo satisfatoriamente os objetivos traçados neste trabalho. Este

potencial apresentado se torna interessante tanto para a academia como para
indústria.
Por fim, é importante acrescentar que o método desenvolvido e validado neste
estudo é bastante sensível especialmente quando comparado com o método oficial
usado pelo MAPA, que utiliza um teste semi-quantitativo, realizado por meio de uma
avaliação visual que confere a contaminação de formaldeído no leite através da
comparação com uma solução padrão de 1 mg/L de formol, demonstrando ser
inconclusivo, pois não faz distinção da presença de formaldeído de origem endógena
ou fraudulenta, quando a faixa de concentração baixa é encontrada no leite. O fato
indica que este estudo pode colaborar para o aumento da segurança alimentar,
beneficiando diretamente a sociedade de consumo.
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugere-se que seja realizado um estudo através de testes utilizando o método
desenvolvido neste trabalho em amostras de leite em pó para lactentes e de crianças
de primeira infância, a fim de detectar se há contaminação de traços de formaldeído
nestes produtos, assim como, falhas no controle de qualidade das indústrias de
alimentos e no processo de fiscalização, uma vez que o consumo deste tipo de
alimento passou a aumentar, pois hoje muitos bebês e crianças pequenas dependem
desta fórmula infantil como sua principal fonte de nutrição, já que a mulher passou por
transformações importantes na sociedade, assumindo um papel na produção de renda
familiar.
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APÊNDICE A – PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO
ANALÍTICA
Produto: Leite

Analito: Formaldeído

Pág. 1/12
Técnica: CLAE-DAD

1. INTRODUÇÃO
A validação de um procedimento analítico tem a finalidade de demonstrar que o
mesmo é adequado aos objetivos propostos, ou seja, que os parâmetros de
desempenho avaliados atendem aos critérios de aceitação estabelecidos. Trata-se de
um estudo experimental e integralmente documentado. A validação visa garantir a
qualidade metrológica dos resultados analíticos, conferindo-lhes rastreabilidade,
comparabilidade e confiabilidade.
Para esse estudo, será avaliado o leite bovino, contendo o seguinte composto:
formaldeído. A técnica analítica adotada para quantificação desses compostos é
cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos – CLAEDAD.

2. OBJETIVO
Descrever os procedimentos que serão utilizados na validação do método analítico
para determinação do teor de formaldeído em leite bovino, utilizando a técnica de
CLAE-DAD, conforme estabelecido pela Resolução ANVISA - RDC Nº 166 de 2017 –
Guia para validação de métodos analíticos, com o propósito de assegurar a
confiabilidade dos resultados obtidos.

3. RESPONSABILIDADES
3.1 Colaborador I
Estagiário, técnico, analista ou pesquisador. Responsáveis pela condução do
estudo de validação dentro dos critérios estabelecidos. Organização de todos os
resultados para elaboração do relatório final de validação.
3.2 Colaborador II
Analista, pesquisador ou especialista. Responsável pela coordenação e
orientação do estudo de validação, pela verificação de todas as operações realizadas
e pela elaboração do relatório final de validação.
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3.3 Colaborador III
Pesquisador ou especialista. Responsável pela revisão/aprovação final do
protocolo e relatório de validação.

4. DESCRIÇÃO DE METODOLOGIA
O método consiste na determinação de traços de formaldeído, em amostras de
leite bovino preparadas através de uma extração líquido-líquido com acetonitrila e
2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) e quantificados pela técnica de CLAE-DAD. O
complexo formado 2,4 - dinitrofenilhidrazona de formaldeído é determinado pelo
detector arranjo de diodos (DAD)
4.1 Equipamentos e acessórios
➢ Cromatógrafo líquido (1200 - LC), marca Agilent, modelo 1200 Series com
sistema de aquisição de dados através do software Chemstation;
➢ Balança analítica (AG 245), marca Mettler Toledo, modelo AG 245. Validade da
Calibração: março/2018;
➢ Centrífuga (CR-002), marca Fenem, modelo 206. Validade de Calibração:
setembro/2018;
➢ Agitador de Tubos Vortex, marca Phoenix, velocidade fixa 3800 RPM, modelo
AP 56;
➢ Medidor de pH portátil (PHM 827), marca METROHM. Validade da Calibração:
junho/2017;
➢ Ultrassom (US-4800), marca Unique;
➢ Estufa (ES 04), marca Fanem, modelo Orion 515. Validade da Medição:
abril/2018.
4.2 Reagentes e Soluções
➢ Materiais de referência certificados (MRC) - Formaldeído IC Standard – SigmaAldrich (ICS045 – 100 mL), lote LRAB0562, validade dez/2018, concentração de
1000 µg/mL em Solvente grau HPLC: Acetonitrila;
➢ Ácido fosfórico 85% PA;
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➢ 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) derivatizante grau HPLC – Fluka (04732),
umidade 35%, lote LBCBQ1863V, pureza ≥ 99%;
➢ Água deionizada em sistema Millipore;
➢ Ácido clorídrico 0,1mol/L;
➢ Hidróxido de sódio, 0,1 mol/L;
➢ Peróxido de hidrogênio 3% volume;
➢ Filtro de seringa PTFE 0,45 µm;
➢ Seringas descartáveis;
➢ Micropipetas automáticas;
➢ Balões volumétricos calibrados;
➢ Tubos de polipropileno de fundo cônico, com tampas de rosquear, com
capacidade de 15mL;
➢ Frasco de vidro (vial), capacidade de 2 mL
➢ Coluna Zorbax Eclipse Plus C18 (150 x 4,6 mm) e 5 µm.
4.3 System Suitability (SST)
Baseia-se no conceito de que o equipamento, a parte eletrônica, as operações
analíticas e as amostras a serem analisadas constituem um sistema integral que pode
ser executado como tal. Por este motivo, na execução de cada sequência analítica
deste Protocolo, é necessário realizar o System Suitability, que deve ser medido em
condições repetitivas (sendo o mesmo analista, dia e equipamento).
Para que a verificação das condições do sistema seja realizada, deve-se seguir a
seguinte sequência: preparar uma solução padrão que esteja na concentração de
100% da curva analítica; injetar essa solução cinco vezes nas mesmas condições do
método atual; avaliar os seguintes parâmetros: tempo de retenção, resolução, fator de
assimetria e número de pratos teóricos. Os critérios de aceitação estão descritos no
Quadro .
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Quadro 1 - Critério de Aceitação SST
Área

Tempo de Retenção (min)

Resolução (Rs)

Fator de Assimetria (As)

Nº de Pratos
Teóricos

RSD < 1%

RSD < 5%

Média ≥ 1

Média entre 0.8 e 1.20

Média > 2000

5. MÉTODO
5.1 Condições analíticas
As análises cromatográficas foram realizadas em Cromatógrafo marca Agilent,
modelo 1200 Series, provido de detector de arranjo de diodos (DAD) a 360 nm e coluna
Zorbax Eclipse Plus C18 (150 x 4,6 mm) e 5 µm mantida a temperatura ambiente. A
fase móvel utilizada foi mistura de água/acetonitrila (40:60), fluxo de 1 mL/min. O
volume de injeção foi 20 μL e os espectros na região do ultravioleta foram
armazenados na faixa de 200 nm a 550 nm, por meio do detector DAD, para
identificação do pico cromatográfico.
6.

PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO PARA A VALIDAÇÃO

6.1 Especificidade e Seletividade:
É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em
presença de outros componentes, tais como impurezas, produtos de degradação e
componentes da matriz.
A especificidade do método cromatográfico foi determinada pela avaliação da
pureza espectral dos picos de formaldeído obtidos nos cromatogramas de soluções
padrão (0,1 mg/L) e amostra que foram expostas em seis diferentes condições de
estresse, conforme, Tabela , com o objetivo de avaliar possíveis picos interferentes
no cromatograma, com o mesmo tempo de retenção do pico de formaldeído. Foram
obtidos os espectros para avaliar a presença de bandas de absorção interferentes no
comprimento de onda 360 nm.
Em métodos cromatográficos, é necessário tomar precauções para garantir a
pureza dos picos cromatográficos. A utilização de testes de pureza de picos é
necessária para demonstrar que o pico cromatográfico é atribuído a um só
componente (por isso a importância de utilizar o detector DAD).
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Tabela 1 - Exposição de amostra e padrão em seis diferentes condições de estresse
Tipo de Exposição
Sem exposição

Tempo de exposição (h)
Injeção direta

Ácida pela adição 0,5 mL de HCl 0,1 N

15

Básica pela adição 0,5 mL de NaOH 0,1N

15

Temperatura de 60ºC em estufa

15

Luz

15

Oxidação pela adição de 0,5 mL de H2O2 a 3%

15

Critério de Aceitação: Deve ser demonstrado que o desempenho do método não
é afetado por potenciais interferentes e/ou outros componentes através dos espectros
de absorção e se os mesmos foram ou não afetados em diferentes condições através
da avaliação da pureza espectral dos picos de formaldeído obtidos nos cromatograma
e espectros em 2D e 3D de soluções padrão e amostra. O resultado do cálculo de
efeito matriz não pode ser >10%.
A seletividade do método foi avaliada por meio da comparação obtida dos
cromatogramas e da pureza espectral do pico de formaldeído através da injeção do
padrão de referência, branco de reagentes e amostra (leite). Com o auxílio do detector
de DAD, foi possível avaliar possíveis picos interferentes no cromatograma, com o
mesmo tempo de retenção do pico de interesse (formaldeído). Foram também
comparadas as áreas e a inclinações das curvas obtidas através do preparo duas
curvas analíticas, sendo uma com adição de matriz (leite) e outra sem adição de
matriz.
Critério de aceitação: A resolução (R) do pico de formaldeído frente a todos os
interferentes para quais se supõe que o método seja seletivo deve apresentar uma R
≥ 1,5.
6.2 Linearidade
Foram preparadas em triplicata soluções estoque de 2 mg/L de formaldeído
diluídas em água. A partir de cada solução estoque, foram feitas diluições para cinco
diferentes concentrações na amostra de leite, conforme Tabela 2
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A partir da solução estoque de formaldeído de 2 mg/L, alíquotas foram pesadas e
transferidas para tubos de centrífuga, fundo cônico de 15 mL, juntamente com 4,5 g
de leite, 0,5 mL de DNPH e 5 mL de acetonitrila, o tubo foi vedado e agitado em vórtex
por 30 segundos. Após agitação os mesmos foram colocados em centrífuga por 5
minutos a 3600 rpm.
Tabela 2 - Soluções preparadas em leite para construção de curva analítica para quantificação
de formaldeído
Volume da solução
estoque formaldeído de 2
mg/L (mL)

Massa de matriz Leite (g)

Volume de ACN (mL)
para extração

Concentração final
(mg/L) balão 10 mL

0,15

4,5

5

0,03

0,25

4,5

5

0,05

0,30

4,5

5

0,06

0,40

4,5

5

0,08

0,50

4,5

5

0,10

Os tubos foram retirados da centrífuga e a solução sobrenadante foi transferida
para balões de 10 mL, lavados com fase móvel e o volume foi completado com o
mesmo solvente, de modo a obter soluções na faixa de 0,03 mg/L a 0,1 mg/L de
formaldeído. Em seguida foram filtradas em filtro de seringa de politetrafluoretileno
(PTFE) 0,45 µm para vials e analisadas por CLAE/DAD.
A concentração de trabalho (100%) otimizada para o método foi 0,06 mg/L e o
intervalo estabelecido para avaliação da linearidade foi 50 a 150%, que corresponde
à faixa de concentração de 0,03 a 0,10 mg/L.
Critério de Aceitação: Reportar o intercepto (coeficiente linear), a inclinação da
curva (coeficiente angular), o coeficiente de correlação (R), regressão linear, gráfico e
a soma residual dos mínimos quadrados da regressão linear. Uma linearidade
aceitável deve seguir o especificado na Tabela 3
Tabela 3 - Critério de aceitação da Linearidade
Parâmetro

Regressão Linear

Critério de aceitação
R2 ≥ 0,99
F significação < 0,05
H0: a = 0 (aceito, quando o valor zero está contido entre a os
valores de interseção 95% inferior e superior).
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Nota: H0: a = 0 (Hipótese zero) – Significa que o intercepto está próximo da origem, ou seja,
passando pelo ponto 0 da curva.

Calcular a concentração de cada analito no material como segue em (mg/kg):
𝐶1 =

𝐶×𝑉
𝑚

C1 = concentração dos analitos no material em (mg/kg);
C = concentração dos analitos obtidos através da curva analítica, em mg/L;
m = massa em gramas do material;
V = volume do balão (mL).
6.3 Intervalo
Demonstrar que o método apresenta níveis de precisão, exatidão e linearidade
apropriados dentro de um intervalo especificado para os analitos contidos no
Protocolo de Validação.
Critério de Aceitação: Os resultados da linearidade, exatidão e precisão devem
ser utilizados para estabelecer o intervalo do método em validação.
6.4 Precisão
A precisão é a avaliação da proximidade dos resultados obtidos em uma série de
medidas de uma amostragem múltipla de uma mesma amostra. Esta é considerada
em três níveis.
➢ Repetibilidade (precisão intra-corrida): concordância entre os resultados
dentro de um curto período com o mesmo analista e mesma instrumentação. A
repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, 9 (nove) determinações,
contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa,
média e alta, com 3 (três) réplicas cada ou mínimo de 6 determinações a 100%
da concentração do teste;
➢ Precisão intermediária (precisão inter-corridas): concordância entre os
resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com analistas
diferentes e/ou equipamentos diferentes. Para a determinação da precisão
intermediária recomenda-se um mínimo de dois dias diferentes com analistas
diferentes. A precisão é expressa em termos de desvio padrão relativo (DPR) ou
coeficiente de variação (CV%), conforme equação abaixo:
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DP
×100
CMD

onde, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada.
Para avaliação da precisão do método determinou-se a repetibilidade e a precisão
intermediária, calculando-se o teor de formaldeído e o coeficiente de variação (CV%)
que deve ser ≤ 5 % entre as áreas dos picos de uma sequência de amostras
preparadas sob as mesmas condições experimentais.
A repetibilidade foi examinada a partir da determinação a 100% da concentração
de trabalho (0,06 mg/L) de seis análises das amostras preparadas no mesmo dia, por
um único analista.
A precisão intermediária foi avaliada em sextuplicata, a partir das análises das
amostras nas mesmas concentrações (0,06 mg/L) em dias diferentes e por diferentes
analistas.
Critério de aceitação para precisão repetibilidade: O coeficiente de variação
(CV%) deve ser ≤ 5 % entre as seis determinações para o teor de formaldeído na
amostra.
Critério de aceitação para precisão intermediária: O coeficiente de variação
(CV%) das seis determinações e da somatória das 12 repetições para o teor de
formaldeído na amostra deve ser ≤ 5 %.
6.5 Exatidão
A exatidão de um método analítico é a proximidade dos resultados obtidos pelo
método em estudo em relação ao valor verdadeiro. Esse parâmetro é expresso pela
relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a
concentração teórica correspondente, conforme equação abaixo:
Exatidão=

Concentração média experimental
×100
concentração teórica
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A exatidão do método foi avaliada pelo método de contaminação de uma
quantidade conhecida de formaldeído que foi adicionada na amostra por meio de nove
determinações. As amostras de leite foram preparadas, em triplicata com adição de
alíquotas de soluções padrão estoque de formaldeído. Cada solução estoque foi
diluída para três diferentes concentrações: baixa, média e alta (0,03 mg/L, 0,06 mg/L
e 0,09 mg/L) equivalentes a 50, 100, 120% da concentração analítica, em balão
volumétrico de 10 mL, contendo 4,5 g de amostra (leite).
A porcentagem de recuperação e o desvio padrão relativo (DPR) foram
determinados para este parâmetro.
Critério de Aceitação: A média dos valores de recuperação do teor de
formaldeído na amostra de leite deve estar entre 60 a 115 % da quantidade conhecida
do analito, conforme Tabela 4 e o desvio padrão relativo (DPR %) deve ser ≤ 10%.

Tabela 4 - Critério de aceitação para exatidão por recuperação
Ingrediente ativo (%)
100
10
1
0.1
0.01
0.001
0.0001
0.00001
0.000001
0.0000001

Concentração do
analito
1
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-7
10-8
10-9

Unidade

Recuperação Média (%)

100%
10%
1%
0.1%
100 ppm
10 ppm
1 ppm
100 ppb
10 ppb
1 ppb

98-102
98-102
97-103
95-105
90-107
80-110
80-110
80-110
60-115
40-120

Fonte: AOAC PEER VERIFIED METHODS PROGRAM, (1998)

6.6 Limite de detecção e Limite de quantificação
Limite de detecção (sensibilidade): é a menor quantidade do analito presente
em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente quantificado,
sob as condições experimentais estabelecidas, equação abaixo:
LD= (3 × S)÷ b
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LD = Limite de detecção do analito em (mg/kg) ou (mg/L);
S = desvio-padrão amostral do branco da amostra com adição em (mg/kg) ou
(mg/L);
b = inclinação (coeficiente angular) da curva analítica.
Limite de quantificação: é a menor quantidade do analito em uma amostra que
pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições
experimentais estabelecidas, equação abaixo:
LQ= (10 × S)÷ b
LQ = Limite de quantificação do analito em (mg/kg) ou (mg/L);
S = desvio-padrão amostral do branco da amostra com adição em (mg/kg) ou
(mg/L).
O ensaio adotado para determinação do LD e LQ foi baseado na adição de
formaldeído (0,03 mg/L) na amostra de leite.
O LD e LQ foram inicialmente estimados a partir da equação que leva em
consideração os parâmetros da curva analítica.
O LD de formaldeído nas amostras de leite foi determinado, por meio das três
curvas analíticas dos ensaios de linearidade correspondentes, calculando-se a razão
entre três vezes o desvio padrão de “b” intercepto com eixo y e a média de “a”
inclinação da curva analítica.
O LQ de formaldeído foi determinado utilizando as três curvas analíticas dos
ensaios de linearidade correspondentes, calculando-se a razão entre dez vezes o
desvio padrão de “b” intercepto com eixo y e a média de “a” inclinação da curva
analítica.
Critério de Aceitação: O desvio padrão relativo (DPR) entre as concentrações
deve ser ≤ 10%. O LQ deve apresentar recuperação para a concentração de 0,03
mg/L entre 60 a 115%.
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6.7 Robustez
A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a
pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos. Indica sua confiança
durante o uso normal. Durante o desenvolvimento da metodologia, deve-se considerar
a avaliação da robustez. Constatando-se a susceptibilidade do método a variações
nas condições analíticas, estas deverão ser controladas e precauções devem ser
incluídas no procedimento.
Para avaliar a robustez do método as amostras foram submetidas a injeções onde
se variou, discretamente, parâmetros cromatográficos de proporção de fase móvel,
pH, fluxo da fase móvel, temperatura da coluna e tipo de coluna
Foi realizado a adição de padrão de formaldeído na concentração de 0,10 mg/L
nas amostras e as variações estabelecidas para cada parâmetro estão demonstradas
na Tabela :
Em cada condição, o teor de formaldeído foi determinado e os parâmetros
cromatográficos como tempo de retenção (tr), assimetria (A) e resolução (R) entre os
picos foram avaliados. O teor de formaldeído obtido nas condições nominais e nas
condições variadas foi medido através da % de recuperação do analito adicionado
frente às variações dos parâmetros mencionados.

Tabela 5 - Parâmetros avaliados no ensaio de robustez
Parâmetros
Variação
Valor Inferior

Valor Nominal

Valor Superior

pH da FM

± 0,2

5,8

6,0

6,2

Fluxo da FM (mL/min.)

± 0,2

0,8

1,0

1,2

Temperatura da coluna (ºC)
Composição da FM (%)
H2O: ACN

±5

20

25

30

± 2,0

42:58

40:60

38:62

2 tipos

_

Zorbax Eclipse
Plus C18

Zorbax Eclipse
XDB C18

Coluna
Nota: FM = fase móvel

ACN = acetonitrila

Critério de Aceitação: Será realizado por comparação entre os teores da amostra
referência (valor nominal “tal qual o método”), e as amostras que sofreram alteração.
A porcentagem de recuperação deverá estar entre 80% e 110%.
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RESULTADOS
A Tabela 6 demonstra todos os valores encontrados no estudo de validação do método por

CLAE-DAD, para a análise de formaldeído em leite.
Tabela 6 - Resumo do estudo de validação do método CLAE-DAD para teor de formaldeído em leite
Lineradidade
Equações

Linearidade
r2

Exatidão
Recuperação (%)

Exatidão
Concentração teórica (mg/kg)

y = 396,68x - 0,1776

0,9969

98

0,064

y = 393,87x + 0,0544

0,9976

97

0,125

y = 393,26x + 0,0045

0,9981

98

0,190

Precisão – Repetibilidade

Precisão Intermediária

LDM e LQM
(mg/kg)

Dia 1 CV (%)

Dia 2 CV (%)

CV (%)

< 0,004 e < 0,01

2

1

4

Robustez

Fluxo da fase móvel (mL/min) - DPR (%)

Composição da Fase móvel
H2O: ACN (%) - DPR (%)

19,15

3,50
Robustez

Temperatura da coluna °C - DPR (%)

Coluna - DPR (%)

pH da Fase móvel - DPR (%)

3,24

3,27

3,30

