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A cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial (CLAE-EM/EM) é uma poderosa 

técnica analítica para quantificação em análises de alimentos devido a sua alta seletividade e sensibilidade. Entretanto, é 

suscetível aos efeitos matriz, este pode ser descrito como a diferença entre a resposta do espectrômetro de massas para 

um analito na solução padrão e a resposta para o mesmo analito em uma matriz. O impacto do efeito matriz na exatidão, 

precisão e robustez dos métodos analíticos é preocupação crescente na validação de métodos. Para a avaliação do efeito 

matriz, da recuperação e eficiência da extração, uma amostra de milho e outra de ração foram contaminadas artificialmente 

com uma mistura de padrões de 101 micotoxinas em três níveis diferentes assim como o extrato destas amostras em níveis 

equivalentes. O nível intermediário foi feito em duplicata. Foram calculados a regressão linear e o desvio angular das três 

curvas obtidas: do padrão, das amostras artificialmente contaminadas e dos extratos artificialmente contaminados. O efeito 

matriz não foi relevante para a maioria dos analitos, ficando entre 70 e 120% para 78 micotoxinas em milho, o mesmo 

resultado também  foi obtido para 70 micotoxinas em ração. Nesta faixa percentual, 73 micotoxinas em milho e 65 

micotoxinas em ração apresentaram esta recuperação. A eficiência da extração ficou entre 70 e 120% para 81 micotoxinas 

em milho, enquanto que para a ração 73 micotoxinas apresentaram recuperação variando entre 70 e 120%. De acordo com 

a recomendação do regulamento (CE) nº 401/2006 da União Européia a faixa  de recuperação deve estar entre 70 a 110% 

para a maioria das concentrações.  Considerando o amplo espectro de micotoxinas avaliadas, o método de CLAE-EM/EM 

usado neste estudo constituiu uma alternativa para as técnicas convencionais de análise de micotoxinas, além de ter boa 

sensibilidade, rapidez e aplicabilidade em matrizes complexas como milho e ração a base de milho.  
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