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OBJETIVO 

Validação Laboratorial de Métodos Quantitativos 

Cromatográficos para Determinação de Ácidos Graxos de cadeia 

curta em amostra de Líquido Ruminal  
AMANDA SILVA BORGES1, MIRON DE PAIVA MENEZES2 , VICTOR REZENDE MOREIRA3 

Instituto de Química1, Departamento de Zootecnia2 , Departamento de Zootecnia3 

borgesamanda.as@gmail.com - Modalidade:  PIP-UFG 

A adaptação ou aplicação de um método analítico envolve várias 

etapas, tais como testes e cálculos garantindo que as informações 

geradas sejam confiáveis para a aplicação do método proposto. Esse 

processo é realizado por meio da validação analítica de modo a 

avaliar os parâmetros de desempenho tais como: seletividade, 

linearidade, faixa linear, limite de detecção e quantificação (Aragão et 

al, 2009). O Laboratório de Nutrição Animal do Departamento de 

Zootecnia da UFG (DZO-UFG) realiza análises instrumentais 

utilizando a cromatografia gasosa para quantificar os ácidos graxos 

presentes no líquido ruminal. Desse modo, é de extrema importância 

que a técnica seja validada de modo a garantir a validade dos 

resultados. 

Validar o método de cromatografia gasosa com detector por ionização 

de chama (GC-FID) com o objetivo de obter resultados com alto nível 

de confiança e mostrar sua eficiência para o objetivo proposto.  

Tabela 2. Curvas analíticas (y=ax+b) para determinação de ácidos graxos de cadeia curta  por 

cromatografia gasosa (GC-FID) 
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A pesquisa foi realizada no Laboratório de Nutrição Animal da 

Faculdade de Zootecnia – UFG. O líquido ruminal foi coletado no 

Confinamento Experimental de Bovinos de Corte (CEBC) que conta 

com a equipe de professores e pesquisadores do Departamento de 

Produção Animal EVZ/UFG. 

A validação laboratorial utilizando a cromatografia gasosa (GC) na 

determinação de ácidos graxos de cadeia curta em amostra de líquido 

ruminal mostrou resultados bastante eficientes e produtivos. Até o 

momento foram avaliados os parâmetros de desempenho de seletividade, 

linearidade, LD e LQ que revelaram através de testes estatísticos a 

qualidade do método proposto. .  

Ácidos Graxos de Cadeia Curta Curvas Analíticas (GC-FID) R2 Correlação 

Acético y = 8879,5x - 12142 0,999 Fortíssima 

Propiônico y = 15464x - 28168 0,999 Fortíssima 

Butírico y = 19356x - 25856 0,998 Fortíssima 

Isobutírico y = 11762x + 4612,4 0,993 Fortíssima 

Valérico y = 15702x + 3319,5 0,995 Fortíssima 

Isovalérico y = 16377x 1565,2 0,999 Fortíssima 

O teste de seletividade foi realizado comparando o sinal do analito das 

curvas de calibração na matriz e no solvente para cada ácido em estudo. 

Aplicando os testes estatísticos : Teste F e Teste T foi possível pode-se 

concluir que o método aplicado é seletivo.   

Tabela 1. Conjunto de dados obtidos do teste T e teste F para cada ácido graxos em estudo. 

A linearidade foi determinado a partir da relação matemática entre o sinal 

do analito e a concentração obtida através da equação de reta y = ax + b, 

chamada de curva analítica 

Além disso, aplicou-se também o Teste de Cochran de modo a verificar a 

homogeneidade das variâncias. Com os resultados obtidos podemos 

concluir que o método é linear. 

Os resultados para o limite de detecção (LD) e o limite de quantificação 

(LQ), aplicado para o método. Revelam alta detectabilidade na 

determinação dos ácidos graxos em amostras de líquido ruminal.  

Figura 1. Método utilizado para o preparo da amostra e preparo da solução padrão 
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Analito Resultados 

Fcalculado Ftabelado Tcalculado Ttabelado 

Acético 0,37 6,39 0,021 2,13 

Propiônico 0,45 6,39 0,35 2,13 

Butírico 0,40 6,39 0,21 2,13 

Isobutírico 0,41 6,39 0,11 2,13 

Valérico 0,45 6,39 0,35 2,13 

Isovalérico 0,44 6,39 0,31 2,13 
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