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RESUMO 

  

A utilização de agrotóxicos da classe dos organofosforados e dos carbamatos a partir das 

décadas de 1940 e 1950 no Brasil trouxe benefícios no combate as pragas em lavouras de 

alimentos mas também causou impactos negativos à saúde humana e ao meio ambiente, devido 

à presença desses compostos nos alimentos, na água e no solo. Diante disso, torna-se essencial 

o desenvolvimento de métodos analíticos para determinação multirresíduos de agrotóxicos em 

matrizes ambientais e de alimentos. Neste trabalho otimizou-se e validou-se uma metodologia 

analítica para a determinação de agrotóxicos da classe dos carbamatos (carbaril e carbofurano), 

organofosforados (clorpirifós, dimetoato, malationa e metamidofós) e do neonicotinóide 

acetamiprido em amostras de alface e solo, utilizando QuEChERS e Cromatografia Líquida de 

fase reversa acoplada à espectrometria de massas com ionização por Electrospray (LC-

ESI/MS/MS), operada em modo de Monitoramento de Reações Múltiplas (MRM). O método 

de preparo de amostra QuEChERS originalmente desenvolvido para análise de alimentos, neste 

trabalho foi otimizado tanto na análise de amostras de alface, como também em amostras de 

solo, buscando-se um método rápido, prático e eficiente de preparo de amostras ambientais. 

Para atender aos objetivos propostos, foram feitas adições dos sete agrotóxicos ao nível de 

fortificação de 5,0 µg kg-1 em amostras de alface e solo, obtendo recuperações entre 67,8-

102,7% em alface, e entre 73-121,1% em solo, com repetibilidade e precisão intermediária com 

coeficientes de variação inferior a 15% para ambas as matrizes e limite de quantificação de 1,0 

µg kg-1 para os sete agrotóxicos. O efeito matriz nas amostras selecionadas foi contornado 

diluindo-se os extratos. Para verificar a aplicabilidade do método otimizado e validado foram 

coletadas amostras de alface e solo diretamente dos produtores da região de Gramorezinho, 

localizada na Zona Norte de Natal/RN, onde nenhum dos sete padrões de agrotóxicos 

pesquisados foi encontrado; como este estudo foi realizado numa comunidade de produtores de 

hortaliças em que o cultivo convencional com agrotóxicos, foi convertido em produção 

orgânica, o fato da não quantificação dos compostos estudados confirma a descontinuidade do 

uso destas substâncias pelos agricultores selecionados. 

  

Palavras-chave: Agrotóxicos. Alface. Solo. QuEChERS. Cromatografia Líquida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The use of pesticides in the class of organophosphates and carbamates from the 1940s and 

1950s in Brazil brought benefits in combating pests on food crops, but also caused negative 

impacts to human health and the environment due to the presence of these compounds in food, 

water and soil. Therefore, it is essential to develop analytical methods for Multiresidue 

determination of pesticides in food and environmental matrices. This work is optimized and 

validated an analytical methodology for the determination of pesticides in the class of 

carbamates (carbaryl and carbofuran), organophosphates (chlorpyrifos, dimethoate, malathion 

and methamidophos) and neonicotinoid acetamiprid in samples of lettuce and ground using 

QuEChERS and reverse-phase liquid chromatography coupled to mass spectrometry with 

electrospray ionization (ESI-LC/MS/MS) operated in Mode Reaction Monitoring Multiple 

(MRM); the sample preparation QuEChERS method originally developed for food analysis, 

this work has been optimized both in the analysis of samples of lettuce, as well as in soil 

samples, seeking a fast, practical and efficient preparation of environmental samples. To meet 

the proposed objectives, additions of the seven pesticides at the level of fortification 5.0 µg kg-

1 in samples of lettuce and soil were made, obtaining recoveries between 67.8 to 102.7% in 

lettuce, and between 73-121.1% in soil, with repeatability and intermediate precision with 

coefficients of variation below 15% for both matrices and quantitation limit of 1.0 µg kg-1 for 

seven pesticides; the effect matrix in selected samples was circumvented by diluting the 

extracts. To verify the applicability of the optimized and validated method were collected 

samples of lettuce and soil directly from producers, none of the seven pesticides standards 

researched found; as this study was conducted in a vegetable producing community than 

conventional cultivation, or with pesticides, it has been converted to organic production, the 

fact that no quantification of the compounds studied confirms the discontinuance of the use of 

these substances by selected farmers. 

 

 
Keywords: Pesticides. Lettuce. Soil. QuEChERS. Liquid Chromatography. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

FIGURA 1 –  Fórmula estrutural do acetamiprido ...................................................... 21 

FIGURA 2 -  Fórmula estrutural do carbaril e do carbofurano ................................... 22 

FIGURA 3 - Transmissão do impulso nervoso pela acetilcolina ............................... 23 

FIGURA 4 - Estrutura química geral dos organofosforados ...................................... 24 

FIGURA 5 -  Fórmula estrutural do clorpirifós e da malationa .................................. 24 

FIGURA 6 -  Fórmula estrutural do metamidofós e do dimetoato ............................. 25 

FIGURA 7 –  Zona de Proteção Ambiental (ZPA -9) ................................................. 30 

FIGURA 8 - Movimento dos agrotóxicos no meio ambiente .................................... 32 

FIGURA 9 –  Etapas envolvidas na SPE: condicionamento do sorvente, adição da 

amostra, remoção dos interferentes e eluição do analito ...................... 

 

37 

FIGURA 10 – Fibra da SPME. a) esquema dos componentes da fibra; b) fibra 

rosqueada ao êmbolo; c) fibra adaptada ao hokler ................................ 

 

40 

FIGURA 11 –  Representação das etapas das principais versões do QuEChERS. a) 

original; b) acetato e c) citrato ............................... .............................. 

 

43 

FIGURA 12 –  a) Ilustração do CLAE (Dionex Ultimate 3000) e b) EM (Applied 

Biosystems 3200 QTRAP LC-MS/MS) ................................................ 

 

47 

FIGURA 13 –  Ilustração do TurboIonSpray® (TIS) .................................................... 48 

FIGURA 14 –  Representação esquemática do MS/MS com triplo quadrupolo ........... 49 

FIGURA 15 – Mapa do Brasil, região nordeste, estado do RN, cidade do Natal, 

Zona Norte e ZPA-9 (em verde) ........................................................... 

 

60 

FIGURA 16 –  Limites da ZPA 9 .................................................................................. 60 

FIGURA 17 – Cultivo de hortaliças as margens do Rio Doce ..................................... 61 

FIGURA 18 – Pontos de coleta de amostras de solo na área de produção de 

hortaliças ............................................................................................... 

 

61 

FIGURA 19 –  Coleta das amostras de alface ............................................................... 62 

FIGURA 20 –  Cromatógrafo Líquido Ultimate 3000, acoplado ao Espectrômetro de 

Massas QTRAP 3200 – ABSiex ........................................................... 

 

64 

FIGURA 21 – Soluções-padrões dos agrotóxicos ........................................................ 65 

FIGURA 22 – Coleta e preparo das amostras de alface pelo QuEChERS ................... 66 

FIGURA 23 –  Fluxograma das etapas do preparo das amostras de alface pelo 

QuEChERS ........................................................................................... 

 

 

66 



 

 

FIGURA 24 –  Efeito Matriz na análise de agrotóxicos em alface e solo ..................... 74 

FIGURA 25 –  Efeito Matriz na análise de agrotóxicos em extratos alface e solo após 

diluição .................................................................................................. 

 

75 

FIGURA 26 –  Cromatograma dos íons totais do mix de agrotóxicos .......................... 77 

FIGURA 27 –  Cromatograma do íon selecionado acetamiprido .................................. 78 

FIGURA 28 -   Espectro de massas do agrotóxico acetamiprido, após ionização por 

ESI(+) .................................................................................................... 

 

78 

FIGURA 29 -   Cromatograma do íon selecionado carbaril .......................................... 79 

FIGURA 30 -   Espectro de massas do agrotóxico carbaril, após ionização por ESI(+)  79 

FIGURA 31 –  Cromatograma do íon selecionado carbofurano.................................... 80 

FIGURA 32 -   Espectro de massas do agrotóxico carbofurano, após ionização por 

ESI(+) .................................................................................................... 

 

80 

FIGURA 33 –  Cromatograma do íon selecionado clopirifós ....................................... 81 

FIGURA 34 -   Espectro de massas do agrotóxico clorpirifós, após ionização por 

ESI(+) .................................................................................................... 

 

81 

FIGURA 35 –  Cromatograma do íon selecionado dimetoato ....................................... 82 

FIGURA 36 -   Espectro de massas do agrotóxico dimetoato, após ionização por 

ESI(+) .................................................................................................... 

 

82 

FIGURA 37 –  Cromatograma do íon selecionado malationa ....................................... 83 

FIGURA 38 -   Espectro de massas do agrotóxico malationa, após ionização por 

ESI(+) .................................................................................................... 

 

83 

FIGURA 39 –  Cromatograma do íon selecionado matamidofós .................................. 84 

FIGURA 40 -   Espectro de massas do agrotóxico metamidofós, após ionização por 

ESI(+) .................................................................................................... 

 

84 

FIGURA 41 – Curva analítica do acetamiprido ........................................................... 85 

FIGURA 42 – Curva analítica do carbaril .................................................................... 86 

FIGURA 43 – Curva analítica do carbofurano ............................................................. 86 

FIGURA 44 – Curva analítica do clorpirifós ................................................................ 86 

FIGURA 45 – Curva analítica do dimetoato ................................................................ 87 

FIGURA 46 – Curva analítica do malationa ................................................................. 87 

FIGURA 47 – Curva analítica do metamidofós ........................................................... 87 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABELAS 

 

TABELA 1 – Classificação dos agrotóxicos de acordo com toxicidade...................................18 

TABELA 2 – Características dos agrotóxicos selecionados....................................................63 

TABELA 3 – Condições de fluxo de fase móvel.....................................................................67 

TABELA 4 – Parâmetros de quantificação e confirmação no modo MRM – LC-MS/MS.....71 

TABELA 5 – Condições cromatográficas otimizadas.............................................................72 

TABELA 6 – Repetibilidade dos sete agrotóxicos em alface e solo........................................89 

TABELA 7 – Precisão intermediária dos sete agrotóxicos em alface e solo...........................89 

TABELA 8 – Limites de Quantificação do método para os sete agrotóxicos..........................91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABRASCO - Associação Brasileira de Saúde Coletiva  

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária  

AOAC - Association of Official Analytical Chemists 

CEN – Comité Européen de Normalisation  

CLAE – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

CNNPA - Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos  

CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente  

CONSEA – Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional  

DCNT - Doenças crônicas não transmissíveis 

DDE – Diclorodifenildicloroetano  

DDT - Diclorodifeniltricloroetano  

DL50 – Dose letal 50%  

EMATER - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte 

ESI  - Electrospray 

FAO – Food and Agriculture Organization  

FIOCRUZ – Fundação Oswaldo Cruz  

GC-ECD – Cromatografia Gasosa com detector de captura de elétrons  

HPLC - High Performance Liquid Chromatography 

IA – Ingrediente ativo  

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis  

IBD - Inspeções e Certificações Agropecuárias e Alimentícias 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  

ICH - International Conference on Harmonization 

IDA - Ingestão Diária Aceitável  

INCA – Instituto Nacional do Câncer  

INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

ISO - International Standard Organization 

IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry 

LC-ESI/MS – Cromatografia Líquida acoplada ao Espectrômetro de Massas com Ionização do 

tipo Electrospray  

LD - Limite de Detecção 



 

 

LMR - Limite máximo de resíduo  

LQ - Limite de Quantificação 

MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  

MMA - Ministério do Meio Ambiente  

MP – Ministério Público 

MRM - Monitoramento de Reações Múltiplas 

MS - Mass Spectrometry 

MS – Ministério da Saúde  

NA - Agrotóxico não autorizado  

PARA - Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 

QuEChERS – Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged e Safe 

SANCO EU - European Commission for Health and Food Safety 

SPE – Solid Phase Extraction 

SPME - Solid Phase Microextraction 

SUS – Sistema Único de Saúde 

ZPA – Zona de Proteção Ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 13 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................................... 15 

2.1 AGROTÓXICOS ................................................................................................................ 15 

2.1.1 Definição ................................................................................................................. 15 

2.1.2 Histórico de uso dos agrotóxicos .......................................................................... 16 

2.1.3 Classificação dos agrotóxicos ................................................................................ 18 

2.1.4 Agrotóxicos selecionados ....................................................................................... 20 

2.1.4.1 Neonicotinóides .................................................................................................... 20 

2.1.4.2 Carbamatos ........................................................................................................... 21 

2.1.4.3 Organofosforados ................................................................................................. 22 

2.2 HORTALIÇAS ................................................................................................................... 26 

2.2.1 Definição e classificação ........................................................................................ 26 

2.2.2 Hortaliças e uso de agrotóxicos ............................................................................ 27 

2.2.3 Horticultura em Natal/RN .................................................................................... 29 

2.3 IMPACTO AMBIENTAL DO USO DOS AGROTÓXICOS ............................................ 31 

2.4 RISCOS A SAÚDE HUMANA .......................................................................................... 33 

2.5 DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM SOLO E HORTALIÇAS ......................... 35 

2.5.1 Preparo de amostras .............................................................................................. 35 

2.5.1.1 Extração em Fase Sólida ...................................................................................... 36 

2.5.1.2 Microextração em Fase Sólida ............................................................................. 39 

2.5.1.3 QuEChERS ........................................................................................................... 41 

2.4.1.4 Extração Acelerada por Solvente ......................................................................... 44 

2.5.2 Métodos instrumentais aplicados a determinação de agrotóxicos ........................... 45 

2.6 ESTADO DA ARTE ........................................................................................................... 50 

2.7 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS .................................................. 55 

2.7.1 Especificidade/seletividade ................................................................................... 56 

2.7.2 Linearidade ............................................................................................................ 57 

2.7.3 Curva Analítica ...................................................................................................... 57 

2.7.4 Exatidão (recuperação) ......................................................................................... 58 

2.7.5 Precisão ................................................................................................................... 58 

2.7.6 Limite de Detecção e Limite de Quantificação ................................................... 59 

3. MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................................... 60 



 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO ........................................................................................................... 60 

3.2 COLETA DAS AMOSTRAS DE SOLO E ALFACE ........................................................ 61 

3.3 PADRÕES E REAGENTES ............................................................................................... 62 

3.4 INSTRUMENTAÇÃO ....................................................................................................... 63 

3.5 PREPARO DAS AMOSTRAS ........................................................................................... 65 

3.6 CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS ............................................................................. 67 

3.7 CONDIÇÕES ESPECTROMÉTRICAS ............................................................................ 67 

3.8 AVALIAÇÃO DO EFEITO MATRIZ ............................................................................... 68 

3.9 VALIDAÇÃO DO MÉTODO ............................................................................................ 69 

3.9.1 Especificidade/ Seletividade .................................................................................. 69 

3.9.2 Curva Analítica e Linearidade ............................................................................. 69 

3.9.3 Exatidão (recuperação) ......................................................................................... 69 

3.9.4 Precisão ................................................................................................................... 70 

3.9.5 Limite de Detecção e Limite de Quantificação ................................................... 70 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES ..................................................................................... 71 

4.1 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS .................. 71 

4.2 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS .......................................... 72 

4.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO MATRIZ ............................................................................... 73 

4.4 VALIDAÇÃO DO MÉTODO ............................................................................................ 76 

4.4.1 Especificidade ........................................................................................................ 76 

4.4.2 Curva Analítica e Linearidade ............................................................................. 85 

4.4.3 Exatidão (recuperação) ......................................................................................... 88 

4.4.4 Precisão ................................................................................................................... 88 

4.4.5 Limite de Detecção e Quantificação ..................................................................... 90 

4.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO QUECHERS ........................................................................ 91 

5. CONCLUSÃO ..................................................................................................................... 92 

REFERÊNCIAS ..................................................................................................................... 93 

 

 

 



13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os agrotóxicos são substâncias largamente utilizadas com o propósito de prevenir, 

destruir ou controlar pragas que atingem as áreas de cultivo agrícola e com isso, garantir 

alimento a uma população em constante crescimento. No entanto, nas últimas décadas, a 

utilização excessiva, indiscriminada e sem critério dessas substâncias tem causado impactos 

diretos e indiretos a saúde humana, animal e ao meio ambiente, que vão desde as doenças graves 

e mortes de trabalhadores, até a presença de resíduos de agrotóxicos nos alimentos, no solo, na 

água e em outras matrizes ambientais como ar e sedimentos (MOL, VAN DAM, STEIJGER, 

2003; ORTELLI, EDDER, CORVI, 2004; SÁNCHEZ-BRUNETTE, ALBERO, TADEO, 

2004; VEGA, FRENICH, VIDAL, 2005; LIU et al., 2005; PAYÀ et al., 2007; FERRER, 

THRUMAN, 2007; LESUER, KNITTL, GARTNER, 2008). 

A partir das décadas de 1940 e 1950, a utilização de agrotóxicos da classe dos 

organofosforados e dos carbamatos trouxe benefícios no controle de doenças transmitidas por 

vetores com consequente aumento nas taxas de sobrevivência, particularmente em países 

tropicais e subtropicais, mas também trouxe impactos negativos à saúde humana como câncer 

e intoxicações agudas causadas pelos organofosforados (LESUER, KNITTL, GARTNER, 

2008).  

Diante disto, a determinação de resíduos de agrotóxicos em matrizes ambientais e de 

alimentos visando garantir a segurança do consumidor, a regulamentação do comércio externo 

e monitorar a persistência dessas substâncias no meio ambiente, requer métodos analíticos que 

combinem curto tempo de análise, seletividade e sensibilidade (FUENTES, BÁEZ, LABRA, 

2007; PRESTES et al., 2009). Nesse contexto, a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

acoplada em série a Espectrometria de Massas através da interface de ionização Electrospray 

tornou-se o método de escolha para monitorar diferentes resíduos de agrotóxicos em alimentos 

(KRUVE et al., 2008; QUEIROZ, FERRACINI, ROSA, 2012), por apresentar os requisitos 

necessários para atingir as  baixas concentrações destes compostos nessas matrizes, além de ser 

uma das técnicas mais eficientes para a análise de resíduos de agrotóxicos polares iônicos, de 

baixa volatilidade ou instabilidade térmica. 

A extração e o clean up são pontos essenciais na análise de compostos orgânicos 

presentes em matrizes sólidas como alimentos e solo. No preparo de amostras de alimentos para 

a determinação de agrotóxicos, o método QuEChERS (sigla dos termos em inglês: Quick, Easy, 

Cheap, Effective, Rugged and Safe) foi introduzido por Anastassiades et al. em 2003, o qual é 

uma adaptação da Extração em Fase Sólida (SPE, do inglês, Solid Phase Extraction), também 
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designada de SPE dispersiva, (d-SPE) combinada com um passo inicial de partição líquido-

líquido (PRESTES et al., 2009). As vantagens deste método são: reduzido volume de extrato 

final, altos valores de recuperação, elevado grau de exatidão e precisão dos resultados, redução 

do uso de solventes orgânicos, preparo de um grande número de amostra em um curto espaço 

de tempo. Já os métodos mais utilizados para extração de agrotóxicos em solo são soxhlet, ultra-

som, extração com fluído supercrítico, extração acelerada com solvente e extração assistida por 

micro-ondas. Uma abordagem do método QuEChERS simplificado na extração de compostos 

clorados em amostras de solo foi publicada por Pinto et al. (2010), no entanto, a aplicação deste 

método no preparo de amostras de solo para determinação de agrotóxicos ainda é pouco 

explorada.  

Diante disto, o objetivo deste trabalho foi otimizar e validar o método de preparo de 

amostras QuEChERS e de análise por Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de 

Massas para determinação multiresíduos de agrotóxicos em alface e solo; buscando as melhores 

condições de preparo das amostras, cromatográficas e espectrométricas, a fim de atender aos 

critérios de validação estabelecidos por agências nacionais (ANVISA, INMETRO) e 

internacionais (ICH, SANCO EU, AOAC), que incluem determinar a linearidade e a 

especificidade, estudar a recuperação do método, avaliar a repetibilidade e a precisão 

intermediária e, determinar o limite de detecção e de quantificação do método; para só então 

aplicar a metodologia validada na análise de amostras comerciais de alface e de solo utilizado 

na horticultura. 

Para tal, um estudo de caso foi realizado, em uma área de agricultura familiar, que em 

parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, começaram a produzir hortaliças 

orgânicas, ou seja, sem o uso de agrotóxicos. Amostras de solo e alface foram coletadas tanto 

na etapa de otimização de metodologia, como para quantificação pelo método otimizado e 

validado, a fim de se verificar a descontinuidade do uso de agrotóxico na área de estudo. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 AGROTÓXICOS 

 

2.1.1 Definição 

 

A Lei nº 7.802 de julho de 1989, utiliza o termo agrotóxicos, para definir os produtos e 

agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de 

produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na 

proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes 

urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a 

fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos (BRASIL, 1989). 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO), o 

termo agrotóxico ou pesticida é usado para designar qualquer substância ou mistura de 

substâncias destinadas a prevenir, destruir ou controlar pragas. O termo “agrotóxico” ao invés 

de “defensivo agrícola” passou a ser utilizado no Brasil para denominar os venenos agrícolas 

após grande mobilização da sociedade civil organizada. Mais do que uma simples mudança da 

terminologia, esse termo coloca em evidência a toxicidade desses produtos para o meio 

ambiente e a saúde humana; foram ainda genericamente denominados de praguicidas 

(OPAS/OMS/1997). 

 A Organização Mundial da Saúde (OMS) define pesticida ou praguicida como toda 

substância capaz de controlar uma praga em seu sentido amplo, que possa oferecer risco ou 

incômodo às populações e ao ambiente (QUINETE, 2005). Entende-se como praga vetores de 

enfermidades humanas e de animais, espécies não desejadas de plantas ou animais, que causam 

prejuízo ou que interferem na produção, elaboração, armazenagem, transporte ou 

comercialização de alimentos, produtos agrícolas, madeiras ou produtos de madeira. Este 

conceito inclui, ainda, as substâncias utilizadas no controle do crescimento de plantas, 

desfolhantes, dessecantes, agentes para evitar a queda prematura de frutas e aquelas aplicadas 

nas culturas antes e depois da colheita, para proteger o produto contra a deterioração durante o 

armazenamento e o transporte. 

A Portaria nº 03 de 16 de janeiro de 1992, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) define resíduo de agrotóxico como a “substância ou mistura de substâncias 

remanescentes ou existentes em alimentos ou no meio ambiente, decorrente do uso ou da 

presença de agrotóxicos e afins, inclusive quaisquer derivados específicos, tais como: produtos 

de conversão e de degradação, metabólitos, produtos de reação e impurezas, consideradas 
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tóxicas e ambientalmente importantes”; e também Ingestão Diária Aceitável (IDA) como a 

“quantidade máxima que, ingerida diariamente durante toda a vida, parece não oferecer risco 

apreciável à saúde, à luz dos conhecimentos atuais. É expressa em miligramas (mg) do 

agrotóxico por quilograma (kg) de peso corpóreo (mg/kg p.c.)”. 

 

2.1.2 Histórico de uso dos agrotóxicos 

 

O uso de substancias químicas orgânicas ou inorgânicas na agricultura remonta a 

antiguidade clássica. Escritos de Romanos e Gregos mencionavam o uso de certos produtos 

como o arsênico e o enxofre para o controle de insetos nos primórdios da agricultura. A partir 

do século XVI até fins do século XIX, o emprego de substâncias orgânicas como a Nicotina e 

os Piretros extraídos de plantas eram constantemente utilizados na Europa e Estados Unidos, 

também com aquela finalidade. A partir do início do século XX começaram os estudos 

sistemáticos buscando o emprego de substâncias inorgânicas para a proteção de plantas. Deste 

modo, produtos à base de cobre, chumbo, mercúrio, cádmio, etc., foram desenvolvidos 

comercialmente e empregados contra uma grande variedade de pragas, porém com limitada 

eficácia (LUNA, SALES, SILVA, 2011). Atualmente, as formulações a base de produtos 

inorgânicos no mundo representam cerca de 10% do total dos agrotóxicos usados nas atividades 

agrícolas (LIECHOSCKI, MAINIER, 2003). 

A utilização dos agrotóxicos em larga escala na agricultura inicia-se na década de 1920, 

época em que eram pouco conhecidos do ponto de vista toxicológico. Durante a Segunda 

Guerra Mundial foram utilizados como arma química, tendo seu uso se expandido enormemente 

a partir de então, com a descoberta do extraordinário poder inseticida do organoclorado DDT 

e, do organofosforado SHARADAM®, inicialmente utilizado como arma de guerra, deu-se 

início à grande disseminação dessas substâncias na agricultura (LUNA, SALES, SILVA, 2011). 

Os primeiros inseticidas sintéticos utilizados foram os organoclorados, que, embora 

mais seguros ao homem que os fosforados ou os inseticidas à base de arsênico utilizados 

anteriormente à Segunda Guerra Mundial, alcançaram extensa popularidade nos anos 50, tendo 

sido banidos na década de 1970 por serem muito persistentes. Entre os organoclorados os mais 

releventes depois do DDT estão: lindano, endrin, aldrin, dieldrin, heptacloro e toxafeno, assim 

como outros compostos afins. O DDT, indiscutivelmente, é o representante mais polêmico tanto 

química, toxicológica e ecologicamente; este possui uma pressão de vapor baixa, é muito 

estável à fotodegradação e é solúvel em óleo (100 g/kg), fazendo do DDT um contaminante 

bastante estável, além de se degradar lentamente em diferentes compostos químicos segundo a 
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espécie biológica compreendida, sendo ainda lentamente excretado e biotransformado pelos 

animais (NASCIMENTO, ESTEBEN, 2008). 

O emprego desses agrotóxicos orgânicos na agricultura desde 1940 promoveu um 

aumento na produtividade, possibilitando o atendimento da demanda alimentícia na maioria dos 

países. Apesar destes benefícios, o relato de intoxicações por estas substâncias preocupa as 

autoridades, especialmente pelo fato de que essas intoxicações acontecem pela ingestão 

gradativa destes produtos que contaminam a água, o solo e uma variedade de alimentos. O uso 

de muitos destes compostos foi proibido devido à constatação do efeito cumulativo e 

prejudicial, que ocorre pela transferência de pequenas quantidades ao longo da cadeia alimentar 

(QUINETE, 2005). 

No Brasil, os agrotóxicos foram primeiramente utilizados em programas de saúde 

pública, no combate a vetores e controle de parasitas; a partir dos anos de 1960, os agrotóxicos 

passam a ser amplamente difundidos como parte fundamental da agricultura moderna. Em 

1975, o Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), responsável pela abertura do Brasil ao 

comércio de agrotóxicos, condicionava o agricultor a comprar o “veneno” com recursos do 

crédito rural, ao instituir a inclusão de uma cota definida de agrotóxico para cada financiamento 

requerido. Esta ampla difusão do uso de agrotóxicos ficou conhecida como “revolução verde 

brasileira”. A obrigatoriedade da compra somada à propaganda dos fabricantes determinou um 

enorme incremento e disseminação da utilização dos agrotóxicos no Brasil, que é atualmente 

um dos maiores consumidores mundiais, do que resultam inúmeros problemas, tanto de saúde 

da população como de meio ambiente (OPAS/OMS/1997). 

Entre 2001 e 2008 a venda de agrotóxicos no país saltou de pouco mais de US$ 2 bilhões 

para mais US$ 7 bilhões, alcançando a posição de maior consumidor mundial de agrotóxicos 

(LONDRES, 2011). Segundo o SINDAG (Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para 

Defesa Agrícola), em 2009 e 2010, mais de um milhão de toneladas de agrotóxicos foram 

aplicados nas lavouras – o que representa 5,2 kg desses produtos por habitante (OSHITA, 

JARDIM, 2012; SINDAG, 2011; INSTITUTO SALUS, 2011). Nos últimos anos o Brasil se 

tornou também o principal destino de produtos banidos no exterior. Segundo dados da 

ANVISA, são usados nas lavouras brasileiras pelo menos dez produtos proibidos na União 

Europeia, Estados Unidos, China e outros países (SINDAG, 2011; LONDRES, 2011; ANVISA, 

2011). 

Dados estatísticos oficiais mostram que no período de plantio de importantes 

commodities como soja, milho, cana-de-açúcar e algodão para a safra 2013/2014, o Brasil 

voltou a ocupar, pelo sexto ano consecutivo, o lugar de maior consumidor mundial de 
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agrotóxicos. Segundo dados da ANVISA, órgão responsável pela liberação do uso comercial 

de agrotóxicos no país, o mercado brasileiro desses produtos cresceu 190% na última década, 

em um ritmo de expansão duas vezes maior do que o apresentado pelo mercado mundial (93%) 

no mesmo período. Também segundo a ANVISA, cerca de 130 empresas atuam no setor de 

agrotóxicos no Brasil, mas somente as dez maiores foram responsáveis por 75% das vendas na 

última safra. O agrotóxico campeão de vendas no país é o glifosato, com 29% do mercado 

brasileiro, seguido pelo óleo mineral (7%), pela atrazina (5%) e pelo novo agrotóxico 2,4 D 

(5%), que é um dos componentes do agente laranja, usado como arma química contra civis na 

Guerra do Vietnã. Se levadas em conta as categorias de produto, os herbicidas representam 45% 

do total de agrotóxicos comercializados no Brasil, seguidos pelos fungicidas (14%) e inseticidas 

(12%) (THUSWOHL, 2013). 

O título de campeão mundial do consumo de agrotóxicos é lamentado pela sociedade 

civil brasileira porque representa um aumento considerável dos riscos ao meio ambiente e, 

principalmente, à saúde humana.  

 

2.1.3 Classificação dos agrotóxicos 

 

Dada a grande diversidade de produtos, cerca de 300 princípios ativos em duas mil 

formulações comerciais diferentes no Brasil, é importante conhecer a classificação dos 

agrotóxicos quanto à sua ação e ao grupo químico a que pertencem. 

 Os agrotóxicos foram classificados pela ANVISA do ponto de vista dos seus efeitos 

agudos. Por determinação legal, todos os produtos devem apresentar nos rótulos, uma faixa 

colorida, indicativa de sua classe toxicológica (Tabela 1). A Classificação conforme a 

toxicidade é fundamental para o conhecimento do potencial tóxico de um produto, do ponto de 

vista dos seus efeitos agudos. 

 

Tabela 1 – Classificação dos agrotóxicos de acordo com a toxicidade. 

Classe Toxicológica Toxicidade DL50 Faixa colorida 

I Extremamente 

Tóxico 

≤ 5 mg kg-1       Vermelha 

II Altamente tóxico entre 5 e 50 mg kg-1        Amarela 

III Medianamente 

tóxico 

entre 50 e 500 mg kg-1           Azul 

IV Pouco tóxico entre 500 e 5000 mg kg-1          Verde 

 Muito pouco tóxico acima de 5000 mg kg-1  
Fonte: PERES, MOREIRA, DUBOIS (2003); apud RIBAS, MATSUMURA (2009). 
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Há muitas formas de classificar os agrotóxicos, entre elas: finalidade, modo de ação, 

persistência, deslocamento, duração do efeito do tratamento, origem, grupo químico e como já 

citado, quanto a sua toxicidade à saúde humana. 

 Quanto à finalidade, os agrotóxicos podem ser classificados como acaricida: de combate 

aos ácaros (incluem os carrapaticidas); inseticida: de combate aos insetos; moluscicida: de 

combate aos moluscos; nematicida: de combate aos nematóides; rodenticida: de combate aos 

roedores; herbicidas (controle de ervas concorrentes), fungicidas (controle de doenças 

fúngicas), etc.. 

 Quanto ao modo de ação, podem ser por contato: resultante da absorção pelo tegumento 

do organismo alvo em borrifações residuais ou espaciais; por ingestão: o pesticida age e penetra 

no organismo alvo através da via oral, e fumigante: alcança o organismo alvo na forma de vapor, 

através de suas vias respiratórias. Convém salientar que alguns praguicidas possuem múltiplos 

mecanismos de ação. Quanto à persistência, são classificados segundo a meia vida, que é o 

tempo necessário, após aplicado, para que tenha sua eficácia reduzida à metade. Considera-se 

persistência curta até 90 dias, média de 91 a 180 dias e longa, maior que 180 dias. Quanto ao 

deslocamento do agrotóxico no ambiente durante sua meia vida pode ser pequeno (até 20 cm), 

médio (de 21 a 60 cm) e grande (maior que 60 cm). Quanto à duração do efeito de tratamento, 

pode ter efeito residual: o ingrediente ativo aplicado num determinado local permanece em 

dosagens letais para um organismo alvo por um tempo prolongado (algumas semanas ou meses) 

e efeito instantâneo (“knockdown”): logo que aplicado, o efeito é imediato sobre o organismo 

que se quer combater. 

 Quanto à natureza química os agrotóxicos são classificados como compostos 

inorgânicos ou orgânicos. Os agrotóxicos orgânicos (denominados assim devido à presença do 

átomo de carbono na fórmula) constituem o grupo de maior importância, são divididos em 

sintéticos (compostos produzidos pelo homem) e naturais. Os de origem vegetal constituem a 

maioria deste grupo, sendo os mais conhecidos os piretros, muito utilizados na antiguidade, 

obtidos a partir de macerado de flores de Chrysantemum, com ação nervosa paralisante 

reversível; além dos compostos de origem vegetal, podem-se citar os de origem animal e os 

derivados do petróleo. A descoberta dos compostos orgânicos sintéticos possibilitou a geração 

de imensa gama de produtos orgânicos, classificados como organoclorados, clorofosforados, 

organofosforados, carbamatos, piretróides, dinitro compostos, cloronitrofenol, etc. A 

importância dos produtos inorgânicos à base de bário, boro, flúor, antimônio, tálio, chumbo, 

cádmio, mercúrio, além da calda sulfocálcica e os óleos minerais, reduziu-se bastante com o 

aparecimento dos agrotóxicos orgânicos, devido a acumulação nos tecidos orgânicos, 
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estabilidade, longa persistência no ambiente por serem à base de metais, alta toxicidade e não 

possuírem antídotos (LUNA, SALES, SILVA, 2011). 

Em suma, os agrotóxicos fazem parte de algumas classes de substâncias químicas 

potencialmente tóxicas aos seres humanos, dentre estes compostos, vários têm como 

características principais a hidrofobicidade elevada e reatividade baixa no meio ambiente, essas 

características justificam a tendência desses compostos em se acumularem ou bioconcentrarem 

nos tecidos dos organismos vivos. A falta de uma via eficiente para a degradação desses 

compostos, em combinação com a sua hidrofobicidade, tem levado ao seu acúmulo em 

organismos vivos, incluindo peixes, seres humanos e outros animais (JARDIM, ANDRADE, 

QUEIROZ, 2009). 

 

2.1.4 Agrotóxicos selecionados  

 

Os agrotóxicos podem contaminar os alimentos, a água e o solo e por isso, devem ser 

constantemente pesquisados nessas matrizes. Para o presente trabalho foram realizadas 

determinações dos agrotóxicos acetamiprido, carbaril, carbofurano, clorpirifós, dimetoato, 

malationa e metamidofós, abrangendo desta forma as classes dos neonicotinóides, carbamatos 

e organofosforados. A seguir é feita uma breve explanação dos referidos agrotóxicos e seus 

grupos químicos. 

 

2.1.4.1 Neonicotinóides 

 

 O acetamiprido e o imidaclopride constituem-se inseticidas extremamente eficazes, do 

grupo químico dos neonicotinóides, e estão entre as categorias de inseticidas para as quais se 

prevê crescimento no mercado, agem sobre o Sistema Nervoso Central (SNC) dos insetos, 

bloqueando a transmissão de impulsos nervosos, se encaixam no receptor da acetilcolina na 

membrana das células pós-sinápticas, abrindo canais de Na+, causando hiperatividade nervosa, 

seguido de colapso do sistema nervoso. Em consequência, os insetos deixam de se alimentar, 

ficam paralisados e morrem de fome, desidratação ou predação. Este novo modo de atuação e 

o local da ação, diferente dos carbamatos, organofosforados e piretróides, tornam os 

neonicotinóides adequados para uma utilização em estratégias de gestão da resistência, uma vez 

que combatem igualmente parasitas que se tornaram resistentes aos inseticidas convencionais.  

 Nos últimos 15 anos, têm ocorrido “incidentes” de elevada mortalidade de abelhas, 

atribuídos por organizações de apicultores ao uso de sementes de girassol e de milho tratadas 

com inseticidas neonicotinóides, que levaram, nomeadamente na Alemanha, França e Itália, à 

sua proibição temporária com base no princípio da precaução (AMARO, 2009). 
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 Conforme indicado pela ANVISA, o agrotóxico acetamiprido tem ação inseticida, 

classificação toxicológica - classe III (medianamente tóxico), uso agrícola autorizado para 

aplicação foliar nas culturas de algodão, batata, feijão, melancia, melão, tomate e trigo, dentre 

outras aplicações. Apresenta LMR entre 0,1 e 1,0 mg/kg, sendo em tomate de 0,5 mg/kg com 

intervalo de segurança de 3 dias, a ingestão diária aceitável (IDA) é de 0,024 mg/kg p.c.. Na 

Figura 1 está apresentada a fórmula molecular do acetamiprido.  

 

  Figura 1 - Fórmula estrutural do acetamiprido. 

    

           Fonte: http://www.chemspider.com 

  

2.1.4.2 Carbamatos 

 

 O aldicarbe, o carbaril e o carbofurano são os agrotóxicos mais utilizados do grupo 

químico dos carbamatos; compostos que tiveram seu desenvolvimento associado ao uso da 

planta Physostigma venenosum, natural do oeste da Ásia e conhecida como feijão de calabar. 

Na metade do século XIX, foi isolado o composto responsável pelos efeitos medicinais e 

tóxicos dessa planta, a qual apresentava o grupo carbamato, derivados do ácido carbâmico 

(BRAIBANTE, ZAPPE, 2012). 

 Os primeiros carbamatos foram postos no mercado por volta de 1950. Apresentam um 

pequeno espectro de atividade inseticida, mas além da ação inseticida, são também nematicidas, 

herbicida e fungicida. Em geral, são compostos instáveis. Muitos fatores influenciam a 

degradação dos carbamatos, como a umidade, temperatura, luz, volatilidade. Os carbamatos são 

metabolizados por microrganismos, plantas e animais ou degradados na água e no solo, 

especialmente em meio alcalino. Ocorre decomposição com a formação de amônia, amina, 

dióxido de carbono, fenol e álcoois. Com ação de contato e ingestão, são inibidores das enzimas 

colinesterases, embora por mecanismo diferente dos organofosforados (apud GALLI et al., 

2006). 

 Derivados do ácido carbâmico - geralmente seus ésteres - ésteres de ácido 

metilcarbônico ou dimetilcarbônico. Degradam rapidamente no solo, são pouco solúveis em 
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água, melhor modo em solventes orgânicos e nas gorduras, não se acumulam nos tecidos 

gordurosos. Utilizado em todo o mundo para combater insetos, fungos e ervas daninhas, e como 

reguladores de crescimento para plantas (TANKIEWICZ, FENIK, BIZIUK, 2010). 

 Comparativamente aos agrotóxicos organoclorados e organofosforados, os carbamatos 

possuem toxicidade aguda média, atuam também na inibição da enzima colinesterase. Em 

relação aos humanos seus efeitos são altamente cancerígenos, motivo pelo qual muitos desses 

produtos químicos foram proibidos em diversos países (WORD, 2005). 

O carbaril é classificado toxicologicamente como altamente tóxico (classe II), tem uso 

agrícola autorizado para aplicação foliar nas culturas de abacaxi, abóbora, algodão, alho, 

banana, batata, cebola, couve-flor, feijão, maçã, pastagens, pepino, repolho e tomate. No tomate 

o LMR é de 0,1 mg kg-1, intervalo de segurança 3 dias e ingestão diária aceitável (IDA) de 

0,003 mg kg -1p.c. Dentre as propriedades físico-químicas do carbaril estão densidade de 1,2 g 

cm-3 e solubilidade em água (30ºC) = 120 mg L-1.  

O carbofurano é classificado toxicologicamente como extremamente tóxico (classe I), 

tem ação inseticida, cupinicida, acaricida e nematicida, uso agrícola autorizado para aplicação 

no solo nas culturas de algodão, amendoim, arroz, banana, batata, café, cana de açúcar, cenoura, 

feijão, fumo, milho, repolho, tomate e trigo. No tomate o LMR é de 0,1 mg kg-1, intervalo de 

segurança 60 dias e ingestão diária aceitável (IDA) de 0,002 mg kg-1 p.c. 

 

Figura 2 - Fórmula estrutural do carbaril (a) e do carbofurano (b). 

 
(a) (b) 

 

Fonte: http://www.chemspider.com 

 

2.1.4.3 Organofosforados 

 

 O grupo dos agrotóxicos organofosforados, desenvolvidos na década de 40 foram os 

primeiros agrotóxicos a substituírem os organoclorados. São mais tóxicos que os carbamatos e 

que os agrotóxicos clorados em relação à toxidade aguda, porém se degradam rapidamente e 

não se acumulam nos tecidos gordurosos, sendo menos persistentes no ambiente que os 

organoclorados. Contudo, para os seres humanos e outros mamíferos possuem efeito tóxico 

mais agudo (COUTINHO et al., 2005; GALLI et al., 2006).  
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Os organofosforados agem no sistema nervoso central do inseto, inibindo as enzimas 

colinesterases incluir estrutura da AChE, essa inibição ocorre principalmente por fosforilização 

da enzima, o que a deixa inativa, o que leva ao acúmulo de acetilcolina, provocando estimulação 

descontrolada do sistema nervoso e levando o inseto afetado à morte (COUTINHO et al., 2005), 

ver Figura 3. No organismo humano e de outros maníferos, os organofosforados, provocam 

efeitos tóxicos acentuados como cefaléia, náuseas, câimbras abdominais, diarréia e suores; a 

perda de consciência e convulsões são indícios de envenenamento grave (THE PESTICIDE, 

2014). 

 

Figura 3 - Transmissão do impulso nervoso pela acetilcolina. 

 
 Fonte: CALDAS (2000). 

 

Este grupo químico é biodegradável, sendo, portanto sua persistência curta no solo (1 a 

3 meses). O principal meio de degradação no ambiente parece ser a hidrólise sob condições de 

alcalinidade. Muitos inseticidas organofosforados são instáveis em pH menor que 2, sendo a 

maioria mais estável na faixa de pH do ambiente (pH 3-6). É importante que estes compostos 

sejam estáveis em pH neutro, por causa de suas formulações em óleos concentrados, solventes 

miscíveis em água, grânulos inertes, para aplicação direta ou após dispersão em água. Em 

algumas circunstâncias do processo de oxidação de fosforotioatos, por serem mais voláteis e 

tóxicos, podem transformar-se em fosfatos, resultando em composto potencialmente perigoso. 

Isto pode ocorrer quando os agrotóxicos são armazenados sob altas temperaturas. Também, 

uma isomerização associada com perigo tóxico tem sido observada durante a estocagem de 

algumas formulações de malationa, particularmente sob condições climáticas quentes e úmidas, 

tornando-o notavelmente potencializado. 

Possuem em sua estrutura um átomo central de fósforo pentavalente ligado a um átomo 

de oxigênio ou enxofre, por uma dupla ligação (Figura 4). 
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Figura 4 - Estrutura química geral dos organofosforados. 

 

      Fonte: http://www.chemspider.com 

 

Foi comprovado que a toxicidade elevada para a espécie humana de diversos 

organofosforados está relacionada às ligações P=O em sua estrutura molecular ou de seus 

metabólitos. Esta ligação possibilita maior transferência de elétrons do fósforo para o oxigênio, 

resultando em cargas mais intensas nos dois elementos e, como conseqüência, interações mais 

fortes entre o organofosforado com o centro esterásico da enzima acetilcolinesterase (LIMA et 

al., 2001). 

 O agrotóxico clorpirifós (Figura 5a) é altamente tóxico (Classe II) a saúde humana e 

muito perigoso ao meio ambiente, sendo que o limite máximo permitido para resíduos em grãos, 

vegetais e pastagens varia de acordo com a cultura. Está registrado para o controle de diversas 

pragas (moscas, lagartas, ácaros, pulgões e outros), que atacam diversas culturas entre as quais 

estão milho, soja, trigo, sorgo, feijão, café, algodão, citros, maçã, banana, batata, cenoura, 

repolho, tomate, couve e fumo.  

O agrotóxico malationa (Figura 5b) é medianamente tóxico (Classe III) a saúde humana, 

tem ação inseticida e acaricida, e uso agrícola autorizado para aplicação foliar nas culturas de 

alface (LMR 8,0 mg kg-1 e intervalo de segurança é de 7 dias), algodão, berinjela, brócolis, 

cacau, café, citros, couve, couve-flor, feijão, maçã, morango, orquídeas, pastagens, pepino, 

pêra, pêssego, repolho, rosa e tomate. 

 

Figura 5 - Fórmula estrutural do clorpirifós (a) e da malationa (b). 

 

  (a)      (b) 

Fonte: http://www.chemspider.com 
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O agrotóxico metamidofós (Figura 6a) pertencente ao grupo químico dos 

organofosforados, é um inseticida e acaricida, classe I (extremamente tóxico). A ANVISA 

recomendou o banimento do metamidofós no Brasil, desde fevereiro de 2010. A RDC nº 1, de 

14 de janeiro de 2011, previu até 31 de dezembro de 2012, o cancelamento da comercialização, 

a proibição da utilização e o cancelamento da monografia do ingrediente ativo metamidofós. 

Estudos toxicológicos apontam o metamidofós como responsável por prejuízos ao 

desenvolvimento embriofetal. Além disso, o produto apresenta características neurotóxicas, 

imunotóxicas e causa toxicidade aos sistemas endócrino e reprodutor, conforme referências 

científicas e avaliação elaborada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (ANVISA, 2011).  

O metamidofós trata-se de sólido cristalino de odor acre, com peso molecular de 141,12, 

pressão de vapor em torno de 3x10-4 mmHg a 30 ºC, coeficiente de partição de -1,74 e ponto 

de fusão igual a 46,1°C. É bastante ativo e sistêmico, apresentando bom efeito residual (10 a 

12 dias) e boa fitocompatibilidade. É estável entre pH 3-8 e apresenta solubilidade (em mg L-1 

a 20°C): em água, > 200. Em solos aeróbios, o tempo de meia-vida do metamidofós é de 1,9 

dias em siltes e 6,1 em areia. Em ambientes aquáticos, o tempo de meia-vida do metamidofós 

varia basicamente conforme o pH do meio. Em pH 5,0, este tempo é de 309 dias; em pH neutro, 

de 27 dias, e em pH levemente alcalino (pH~9,0), de 3 dias. A luz solar apresenta influência 

significativa na degradação deste composto, visto que em pH ácido, na presença da luz do sol, 

seu tempo de meia-vida diminui para 90 dias (LIMA et al., 2001). 

O agrotóxico dimetoato (Figura 6b) é altamente tóxico (Classe II) a saúde humana, tem 

ação inseticida e acaricida, e uso agrícola autorizado para aplicação foliar e no solo nas culturas 

de algodão, citros, maçã, rosa, tomate e trigo. 

Figura 6 - Fórmula estrutural do metamidofós (a) e do dimetoato (b). 

 
(a)            (b) 

 
Fonte:http://www.chemspider.com 
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2.2 HORTALIÇAS 

 

2.2.1 Definição e classificação 

 

Segundo a Resolução nº 12, de 1978, da Comissão Nacional de Normas e Padrões para 

Alimentos (CNNPA), hortaliça é a planta herbácea da qual uma ou mais partes são utilizadas 

como alimento na sua forma natural. Esta resolução complementa ainda que o produto será 

designado: verdura, quando utilizadas as partes verdes; legumes, quando utilizado o fruto ou a 

semente e, raízes, tubérculos e rizomas, quando são utilizadas as partes subterrâneas. 

O universo das hortaliças compreende mais de 60 espécies de interesse comercial com 

classificação botânica distinta, indo desde raízes como a cenoura e a batata-doce, 

inflorescências como o brócoles e a couve-flor, frutos como o tomate, pepino e pimentão, e 

folhas como a alface, a couve e o repolho (MORETTI, 2009). 

Existem várias classificações das hortaliças baseadas nas características comuns. Uma 

classificação atualmente utilizada pelo sistema Nacional de Centrais de Abastecimento 

considera: hortaliças tuberosas - aquelas cujas partes utilizáveis desenvolvem-se dentro do solo, 

compreendendo: tubérculos (batatinha, cará), rizomas (inhame), bulbos (cebola, alho) e raízes 

tuberosas (cenoura, beterraba, batata-doce, mandioquinha-salsa); hortaliças herbáceas - aquelas 

cujas partes aproveitáveis situam-se acima do solo, sendo tenras e suculentas: folhas (alface, 

taioba, repolho, espinafre), talos e hastes (aspargo, funcho, aipo), flores e inflorescências 

(couve-flor, brócoles, alcachofra); e hortaliças fruto - utiliza-se o fruto, verde ou maduro, todo 

ou em parte: melancia, pimentão, quiabo, ervilha, tomate, jiló, berinjela, abóbora (PENTEADO, 

2000). 

As hortaliças são parte integrante da dieta da população mundial. No Brasil, o consumo 

é ainda pequeno ficando, em média, em torno de 50 kg por habitante por ano. Todavia, em 

função de algumas espécies serem excelente fonte de vitaminas, sais minerais e substâncias 

antioxidantes, como a vitamina C, o β-caroteno e o licopeno, este último comprovadamente 

relacionado com a prevenção de diferentes tipos de câncer, o consumo destes alimentos tem 

crescido no país (MORETTI, 2009). 

Nos últimos 10 anos a população brasileira tem se defrontado com uma situação 

paradoxal, por um lado, têm sido apresentados por órgãos governamentais competentes os 

resultados das safras agrícolas que alcançam patamares produtivos cada vez mais elevados, por 

outro lado, uma parcela significativa da população convive diariamente com uma situação de 

insegurança alimentar, ou seja, sem o acesso regular e permanente à alimentação (ALMEIDA, 

CARNEIRO, VILELA, 2009). A Organização Mundial de Saúde (OMS) tem incentivado em 
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todo o mundo campanhas de estímulo ao consumo de hortaliças e frutas, alimentos esses 

importantes para a composição de uma dieta saudável da população, já que apresentam uma 

densidade energética baixa e são ricos em micronutrientes, fibras e outros elementos 

fundamentais ao organismo. 

O Brasil posiciona-se como um dos 15 maiores produtores mundiais de hortaliças. A 

produção brasileira está concentrada na Região Sudeste, São Paulo e Minas Gerais aparecem 

como os maiores produtores, respondendo, em média, por 40% da produção e 30% da área com 

hortaliças plantadas no Brasil. Na região Nordeste, verifica-se o surgimento de novos pólos 

hortícolas na Bahia (Chapada Diamantina e microregião de Irecê - uma das três maiores regiões 

produtoras de cenoura) e nos perímetros irrigados da Região do Baixo São Francisco, Baixo 

Jaguaribe e Assu-Mossoró. Essas novas áreas emergentes e já consolidadas vêm aumentando a 

importância da Região Nordeste no cenário nacional do agronegócio de hortaliças. Nos estados 

do Norte, a produção de hortaliças é incipiente e os mercados consumidores são abastecidos 

por produtos oriundos, principalmente, do Nordeste e Sudeste. A produção de hortaliças é a 

atividade que mais se identifica como opção de agronegócio para os produtores rurais 

familiares, em virtude de não exigir grandes áreas, demandar mão de obra familiar e existir 

diferentes canais de mercado para comercialização (SEBRAE, 2011). 

 
2.2.2 Hortaliças e uso de agrotóxicos 

 

Enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o consumo mínimo de 

frutas, legumes e verduras em 400 gramas/dia/pessoa para garantir 9% da energia diária 

consumida (considerando uma dieta de 2000 Kcal), o modelo produtivo adotado no país, que é 

também utilizado na produção de hortaliças, é um sistema produtivo altamente dependente de 

insumos externos, contando com uso de adubos químicos e grande carga de agrotóxicos; 

mediante este quadro consolida-se uma relação de aparente contradição: a necessidade de elevar 

o consumo saudável de frutas e verduras (hortaliças em geral) pela população, como uma 

estratégia imprescindível de enfrentamento ao grave quadro de insegurança alimentar no Brasil, 

e a necessidade de oferta de alimentos livres de contaminação química, ou seja, alimentos 

verdadeiramente promotores de saúde e não potencialmente danosos (BRASIL, 2007; 

ALMEIDA, CARNEIRO, VILELA, 2009). 

Diante deste quadro, de uso indiscriminado e excessivo de agrotóxicos na produção 

agrícola e a consequente presença de resíduos acima dos níveis autorizados nos alimentos, o 

que têm sido alvo de preocupação no âmbito da saúde pública, tem exigido, das diversas esferas 
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de governo, investimento e organização para implementar ações de controle do uso de 

agrotóxicos (ANVISA, 2002). 

As vendas de agrotóxicos no Brasil são recordes e em 2011 atingiram a cifra de US$ 8,5 

bilhões, detendo o título de maior consumidor de agrotóxicos do mundo; as culturas de maior 

indução de consumo de agrotóxicos no Brasil são a soja, milho, cana de açúcar, algodão e citros, 

representando juntos 87% do volume total comercializado. Quanto à situação das hortaliças, 

numa primeira aproximação dos dados desagregados, a participação das mesmas na venda de 

agrotóxicos no Brasil representa entre 3 a 5% no volume total, apesar das mesmas não figurarem 

como grandes indutoras em termos absolutos de uso de agrotóxicos, de uma forma geral, o 

consumo no grupo considerado “hortaliças” aumentou em 8% entre os anos de 2004 a 2008 

(ALMEIDA, CARNEIRO, VILELA, 2009; SINDAG, 2011; SINDAG, 2012). 

Dados do Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), 

divulgados pela ANVISA, alerta para o elevado número de amostras insatisfatórias, “além da 

utilização de agrotóxicos não autorizados e agrotóxicos com restrições quanto ao modo de 

aplicação, os mesmos continuam sendo utilizados no campo, pondo em risco trabalhadores e 

consumidores”, como a detecção de resíduos como o organofosforado metamidofós em culturas 

como alface, arroz, cenoura, mamão, morango, pimentão, repolho e uva, substância essa 

proibida pela ANVISA. 

A alface é uma hortaliça alimentos consumida in natura, é relativamente barata, 

facilmente disponíveis no comércio local das grandes e pequenas cidades e está entre as vinte 

culturas monitoradas pelo PARA da ANVISA.  

Alface é nome popular da Lactuca sativa L., uma hortaliça de folhas comestíveis que 

podem ser lisas ou crespas, com ou sem formação de cabeça. Também existem alfaces com 

folhas roxas ou folhas recortadas. É uma importante fonte de sais minerais, principalmente de 

cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A. A alface deve ser colhida antes do início do 

pendoamento (emissão do pendão floral), momento em que as folhas começam a apresentar um 

sabor amargo característico. O plantio em local definitivo é feito por mudas semeadas em 

bandejas ou copinhos. Pode ser cultivada durante o ano todo, em todas as regiões do Brasil, a 

depender do cultivo escolhido, já que existem variedades adaptadas a climas mais quentes e 

outras para plantio em regiões de clima ameno. No nordeste brasileiro a época de plantio da 

espécie alface de inverno é março a setembro, com início de colheita após o plantio em 60-80 

dias, já a espécie alface de verão pode ser cultivada o ano todo, com início de colheita após o 

plantio em 50-70 dias (EMBRAPA HORTALIÇAS, 2010). 
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O risco da presença de resíduos tóxicos nos alimentos em níveis não toleráveis, hoje, é 

uma realidade, verificada pela alta frequência de casos positivos de contaminação, seja por 

ultrapassar os limites máximos permitidos, seja pelo uso não recomendado para o tipo de 

cultura, sendo que o estudo da avaliação de risco crônico da ingestão destes resíduos através da 

dieta alimentar ainda é incipiente no Brasil (CARNEIRO et al., 2012). 

Diversos países como Estados Unidos, Holanda, Suécia e Inglaterra têm estabelecido 

programas de monitoramento de resíduos de agrotóxicos com análises contínuas e 

programadas. No Brasil, em 2001 foi criado o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos 

em Alimentos (PARA), através do qual a ANVISA monitora vinte culturas de alimentos (dentre 

eles alface) presentes na mesa dos brasileiros. Em 2010, nos resultados do PARA no RN, 

nenhuma das seis amostras analisadas de alface apresentaram resultados insatisfatórios; já os 

resultados divulgados em 05 de outubro de 2013, na análise dos dados nacionais, das 134 

amostras de alface analisadas, 58 delas ou 43% apresentaram resultados insatisfatórios, sendo 

que destes a maioria 55 amostras ou 41% apresentaram agrotóxico NA para a cultura. Nessas 

amostras foram encontrados os seguintes ingredientes ativos não autorizados para a cultura de 

alface: clorfenapir, carbendazim, precursores de CS2 (ditiocarbamatos), carbaril, metomil, 

acefato, clorpirifós, dimetoato, metamidofós, cipermetrina, deltametrina, lambda-cialotrina, 

fenarimol e tebuconazol (ANVISA, 2013). 

Diante dessa dicotomia que é a necessidade de melhorar a saúde alimentar da população 

brasileira, incentivando o aumento do consumo de alimentos saudáveis como as hortaliças, mas 

ao mesmo tempo, esses alimentos não possuem a qualidade adequada quanto a insenção de 

substância tóxicas como os agrotóxicos, fica evidente a importância de trabalhos de pesquisa 

voltados para a determinação de agrotóxicos nesses alimentos, pois além do aspecto científico 

existe também questões de saúde humana e a preocupação ambiental envolvidas. 

 

2.2.3 Horticultura em Natal/RN 

 

 O movimento expansionista em direção à periferia natalense propiciou o surgimento de 

bairros como o Lagoa Azul no litoral Norte da cidade. Em sua área, encontram-se as lagoas de 

Gramoré, do Sapo e Azul Dendê, nas proximidades do Rio Doce (OLIVEIRA et al, 2008; 

ANJOS, 2009). Nas terras do bairro Lagoa Azul, já na divisa com o município de Extremoz, a 

localidade de Gramorezinho vem desenvolvendo, ao longo de décadas, o plantio de hortaliças 

(alface, coentro, cebolinha, pimentão, entre outras) que são comercializadas em feiras livres, 

mercearias e supermercados da cidade, e em cidades circunvizinhas, sendo por esse motivo 

denominada de “Cinturão Verde de Natal” (ANJOS, 2009). 



30 

 

Esta região está localizada numa Zona de Proteção Ambiental (ZPA), que são áreas nas 

quais as carcterísticas do meio físico restringem o uso e a ocupação do solo urbano, visando à 

proteção, manutenção e recuperação dos aspectos paisagísticos, históricos, arqueológicos e 

científicos. A ZPA-9 (Figura 7) constitui um ecossitema de lagoas e dunas ao longo do Rio 

Doce, ambiente de potencial paisagístico e turístico, compreendendo o sistema de lagoas 

associado ao vale do Rio Doce, que além das funções de perenização do rio e de recarga dos 

aquíferos, é utilizado em atividades agrícolas (IBAM, 2010). 

 

Figura 7 – Zona de Proteção Ambiental 9 (ZPA – 9). 

 

                                 Fonte: IBAM (2010) 

 

Atualmente, os produtores de Gramorezinho são responsáveis pela maior parte da 

distribuição de hortaliças consumidas em toda a grande Natal, que é composta pelos municípios 

de Parnamirim, São Gonçalo, Ceará-mirim, Extremoz, Macaíba, Monte Alegre, Nísia Floresta, 

São José do Mipibu e Vera Cruz, cuja população, segundo o Censo 2010 (IBGE), e representa 

43% de toda a população do estado do Rio Grande do Norte (PROJETO AMIGO VERDE – 

GRAMOREZINHO, 2011). 

Em 2011, por iniciativa da Promotora de Justiça do Meio Ambiente e Especialista em 

Gestão ambiental, Gilka da Mata Dias, foi elaborado o projeto de implantação da agricultura 

orgânica na comunidade do Gramorezinho, visando mudar as suas práticas de produção de 

hortaliças, a qual foi apresentada à Associação de Amigos Moradores do Sítio Guamoré e 

Adjacências (AMIGS), pela 45ª Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da 
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Comarca de Natal. O objetivo da proposta de mudança do sistema de plantio é que os 120 

produtores de Gramorezinho que produzem hortaliças em geral na zona norte da cidade do 

Natal, pratiquem a agricultura orgânica, método de produção que gerará benefícos para os 

próprios associados enquanto produtores, para a saúde dos integrantes da comunidade, para o 

meio ambiente, para os recursos hídricos e para todos os consumidores da Grande Natal 

(PROJETO AMIGO VERDE – GRAMOREZINHO, 2011). 

A eliminação do uso de agrotóxicos no processo de plantio é essencial, haja visto que 

estas substâncias geram danos diretos aos agricultores em razão do contato diário com 

substâncias químicas, ao solo, que sofre com o desequilíbrio causado pelos insumos químicos, 

aos recursos hídricos, que recebem diretamente substâncias químicas e ao consumidor, que 

ingere os alimentos contaminados. Diante disso, a percepção dos consumidores sobre a 

qualidade dos alimentos tem sido observada pelo aumento substancial da importância colocada 

nos aspectos relacionados a resíduos de agrotóxicos e uma demanda crescente de melhores 

práticas agrícolas, a transparência e a rastreabilidade na produção e comercialização de 

alimentos convencionais (PAYÁ et al., 2007). 

 Para o presente trabalho foi selecionada a cultura de alface, com base na produção local 

na comunidade de Gramorezinho com consequente disponibilidade deste no comércio local e 

por está entre as vinte culturas monitoradas pelo PARA da ANVISA. Já a seleção dos 

agrotóxicos acetamiprido, carbaril, carbofurano, clorpirifós, dimetoato, malationa e 

metamidofós, que abrangem algumas das principais classes de agrotóxicos: neonicotinóides, 

carbamatos e organofosforados, foi feita com base em um levantamento dos agrotóxicos 

utilizados na região em estudo feito pelo MP e EMATER para o Projeto Amigo Verde, também 

foram realizadas visitas à área entre 2010 e 2014, para coleta de amostras e registro fotográfico 

com o objetivo de averiguar as características do ambiente e o processo de trabalho dos 

horticultores.  

 

2.3 IMPACTO AMBIENTAL DO USO DOS AGROTÓXICOS 

 

 Há mais de 50 anos, quando a questão ambiental ainda não estava reconhecida e 

nomeada como problema na agenda política internacional, Rachel Carson lançou o livro 

Primavera Silenciosa (1962), um alerta agudo e profundo ao mostrar a complexidade e a 

delicadeza das inter-relações ecológicas trazidas pelos agrotóxicos, levantando fortes 

indagações sobre os impactos da acelerada expansão dos sistemas sócio-técnicos do 

desenvolvimento capitalista sobre a vida. 
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 A contaminação do meio ambiente pelos agrotóxicos pode ocorrer de diversas formas, 

poluindo o ar (através de pulverizações), o solo (usados diretamente e de forma incorreta nas 

lavouras, ou através do descarte incorreto das embalagens dos agrotóxicos) e a água (esses 

compostos químicos em época de chuva penetram no solo e alcançam os lençóis freáticos e 

leitos de rios), consequentemente e de forma indireta afetam também a vida animal (MOREIRA 

et al., 2002). 

 A água é uma das vias primárias pelas quais os agrotóxicos são transportados dos locais 

que foram aplicados para outros compartimentos do ciclo hidrológico. Os contaminantes podem 

atingir as águas superficiais por meio do escoamento das águas da chuva e da irrigação; ou 

subterrâneas pela drenagem e percolação (passagem lenta de um líquido através de um meio 

filtrante) no solo. Além disso, o solo representa uma fonte da qual resíduos de agrotóxicos 

podem ser liberados para a atmosfera, águas subterrâneas e organismos vivos, uma vez que 

estes podem utilizar esses compostos como fonte de carbono. A Figura 8 ilustra o movimento 

dos agrotóxicos no meio ambiente (RIBEIRO, VIEIRA, 2010). 

 

Figura 8 - Movimento dos agrotóxicos no meio ambiente. 

  
Fonte: RIBEIRO, VIEIRA (2010). 

 

 Os agrotóxicos, quando aplicados diretamente no solo, podem ser degradados por via 

química, fotólise ou micro-organismos, produzindo metabólitos ou compostos mais simples. 

Entretanto, substâncias com alta persistência ou baixa taxa de degradação podem permanecer 

no ambiente sem sofrerem qualquer alteração e podem ser adsorvidas pelas plantas ou nas 

partículas do solo, e serem, posteriormente, dessorvidas e lixiviadas, pela presença das chuvas 

ou dos ventos (OSHITA, JARDIM, 2012). 

 A maior parte dos agrotóxicos utilizados acaba atingindo o solo e as águas 

principalmente pela deriva na aplicação, aplicação direta para controle de ervas daninhas, 
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lixiviação, erosão, lavagem de embalagens vazias e de equipamentos de aplicação e ainda pelos 

efluentes de indústrias de agrotóxicos (LUNA, SALES, SILVA, 2011; OSHITA, JARDIM, 

2012). Tudo isso tem trazido uma série de transtornos e modificações para o ambiente, tanto 

pela contaminação dos seres vivos que o compõe, quanto pela sua acumulação nos segmentos 

bióticos e abióticos do ecossistema (biota, água, ar, solo, etc) (OSHITA, JARDIM, 2012). 

 Existe no jargão técnico da agronomia um conceito chamado “deriva técnica”. Deriva é 

o nome que se dá à dispersão de agrotóxicos no meio ambiente através do vento ou das águas. 

Trata-se do veneno que não atinge o alvo (a lavoura a ser tratada) e sai pelos ares a contaminar 

o entorno, e a chamada “deriva técnica” é a deriva que acontece sempre, mesmo quando todas 

as normas técnicas de aplicação são seguidas, ela é estimada em pelo menos 30% do produto 

aplicado, mas em alguns casos a deriva pode ultrapassar 70%. Ou seja, não existe uso de 

agrotóxicos sem a contaminação do meio ambiente que circunda a área “tratada”, e 

consequentemente, sem afetar as pessoas que trabalham ou vivem neste entorno (apud 

LONDRES, 2011). 

 Um fenômeno ecológico chamado de biomagnificação, no qual ocorre acumulação de 

agrotóxicos ao longo da cadeia alimentar, leva ao aumento da concentração de uma determinada 

substância com o aumento do nível trófico. Mesmo em concentrações baixas, os agrotóxicos 

representam riscos para algumas espécies de organismos aquáticos que podem concentrar estes 

produtos até 1000 vezes (apud OSHITA, JARDIM, 2012). 

 O debate acerca dos agrotóxicos e suas implicações sobre o ambiente e a saúde humana 

tem sido majoritariamente encaminhado, desde o começo da Revolução Verde, para a 

possibilidade e a necessidade de aceitar o uso deles e estabelecer regras que garantiriam a 

proteção das diferentes formas de vida expostas a estes compostos (LONDRES, 2011). 

 No solo, a preocupação com a contaminação é referente à interferência desses princípios 

ativos em processos biológicos responsáveis pela oferta de nutrientes. São consideráveis as 

alterações sofridas na degradação da matéria orgânica, através da inativação e morte de 

microrganismos e invertebrados que se desenvolvem no solo (RIBAS, MATSUMURA, 2009). 

 

2.4 RISCOS A SAÚDE HUMANA 

 

 Não obstante a existência de efeitos ambientalmente indesejáveis com a utilização de 

agrotóxicos, o uso desses compostos em vários estágios do cultivo de alimentos, incluindo as 

etapas pós-colheita ocorridas durante o armazenamento do produto, exerce um papel importante 

na exposição humana por um período de tempo. Por isso, a realização do monitoramento de 
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resíduos de agrotóxicos em alimentos é imprescindível para que ações da vigilância sanitária, 

com foco na prevenção e no controle dos riscos à saúde decorrentes do consumo de alimentos 

contaminados, sejam colocadas em prática (JARDIM, ANDRADE, 2009). 

 Um dos maiores perigos representados pelos agrotóxicos diz respeito aos efeitos que 

eles podem provocar na saúde das pessoas, principalmente aquelas que, no campo ou na 

indústria, ficam expostas ao contato direto com esses produtos. Existe também o perigo da 

intoxicação crônica e, o desenvolvimento de doenças neurológicas, hepáticas, respiratórias, 

renais e diversos tipos de cânceres, ou ainda o desenvolvimento de malformações congênitas, 

o que não advêm apenas do contato direto com os agrotóxicos (LONDRES, 2011; SINITOX, 

2012).  

 As pessoas mais expostas aos perigos da contaminação pelos agrotóxicos são aquelas 

que têm contato com eles no campo. Moradores de regiões de predomínio do agronegócio, onde 

maciças quantidades de agrotóxicos são usadas ao longo do ano, formam outro grupo de grande 

risco. Além dos profissionais de saúde pública que trabalham com controle de vetores de 

doenças como a dengue também sofrem risco de contaminação, assim como os funcionários de 

empresas de desinsetização. Por fim, temos os consumidores que, ao longo de vários anos, se 

alimentam de produtos com resíduos de agrotóxicos. A venda de agrotóxicos sem receituário 

agronômico e o desrespeito ao período de carência – intervalo de tempo exigido entre a última 

aplicação e a comercialização do produto – são outros agravantes deste quadro (LONDRES, 

2011). 

 As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) constituem um dos maiores problemas 

mundiais de saúde pública, comprometendo o desenvolvimento humano de todos os países. 

Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS), baseadas na declaração dos estados 

membros, avaliam que as doenças crônicas não transmissíveis foram responsáveis por 63% das 

57 milhões de mortes declaradas no mundo em 2008, e por 45,9% do volume global de doenças. 

As DCNT são patologias multifatoriais que se desenvolvem de modo diferenciado segundo a 

inserção sócio-econômica dos grupos expostos, e que compreendem elementos 

comportamentais e ambientais, como no caso das doenças secundárias à ingestão ou 

manipulação cotidiana de quantidades perigosas de agrotóxicos (ANVISA, 2010). 

 Há pelo menos 50 agrotóxicos que são potencialmente carcinogênicos para o ser 

humano. Outros podem causar neurotoxidade retardada, lesões no SNC, redução de fertilidade, 

reações alérgicas, formação de catarata, evidências de mutagenicidade, lesões no fígado, efeitos 

teratogênicos entre outros que compõem o quadro de morbi-mortalidade dos expostos aos 

agrotóxicos (LUNA, SALES, SILVA, 2011). 
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 Quais sejam as circunstâncias de ocorrência da DCNT, elas são, na sua grande maioria, 

perfeitamente evitáveis, com base em políticas governamentais integradas entre todos os 

ministérios envolvidos. No caso dos agrotóxicos, o rigor do registro de agrotóxicos e afins e o 

incremento das ações de educação sanitária, da normatização e da fiscalização da sua produção 

pela ANVISA/Ministério da Saúde, assim como o controle da comercialização e do uso pelo 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), a ampliação das atividades de 

extensão agrícola pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, e o desenvolvimento das 

políticas de financiamento, de formação e de informação dos diferentes órgãos, teriam por 

efeito a redução das taxas de incidência de, entre outros efeitos, neuropatias, nefropatias, 

doenças hepáticas, distúrbios de funcionamento glandulares, abortos, malformações fetais e 

câncer em diferentes órgãos e, em consequência, os custos do atendimento pelo Sistema Único 

de Saúde (SUS) (apud ANVISA, 2010). 

 A classificação dos agrotóxicos em função dos efeitos à saúde, decorrentes da exposição 

humana a esses agentes, obedece a testes ou estudos realizados em laboratório que tentam 

estabelecer a dosagem letal (DL) do agrotóxico em 50% dos animais utilizados naquela 

concentração, variando de extremamente a pouco tóxico (RIBAS, MATSUMURA, 2009). 

Um dossiê sobre o uso de agrotóxicos elaborado em 2012 pela Associação Brasileira de 

Saúde Coletiva (ABRASCO) relaciona diversos ingredientes ativos utilizados em agrotóxicos 

no Brasil ao risco que cada um deles representa para a saúde. O documento afirma que o uso 

intensivo de agrotóxicos pode causar “doenças como cânceres, má-formação congênita, 

distúrbios endócrinos, neurológicos e mentais” (CARNEIRO, 2012; THUSWOHL, 2013). 

 

2.5 DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS EM SOLO E HORTALIÇAS 

 

2.5.1 Preparo de amostras 

 

A maioria das análises que envolvem amostras “reais” (ou seja, não apenas padrões 

analíticos) requer várias etapas além da medida da concentração do analito de interesse em um 

instrumento (UV, HPLC, GC, AA, etc.). Dentre as várias etapas envolvidas na análise de 

amostras complexas, algumas comuns são extração, clean-up (eliminação de impurezas), 

concentração, ajuste de condições (por exemplo, pH), ajuste de concentração/volume e outras, 

antes da medida do analito de interesse. As etapas de clean-up e o ajuste de concentração 

geralmente consomem bastante tempo e recursos e podem introduzir erros críticos na análise. 

A etapa de clean-up é fundamental para eliminar compostos provenientes da matriz presentes 
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no extrato, os quais podem interferir no método analítico a ser manipulado (LANÇAS, 2004; 

PRESTES et al., 2009).  

Durante os anos 1990, devido às fortes pressões de ambientalistas e também a fatores 

relacionados à saúde humana, ocorreu um grande desenvolvimento de métodos alternativos de 

extração baseados na redução do volume de solvente utilizado na etapa de extração. Entre estes 

novos métodos podemos citar a extração em fase sólida (SPE, do inglês, Solid Phase 

Extraction), a microextração em fase sólida (SPME, do inglês, Solid Phase Microextraction) e 

mais recentemente o QuEChERS, utilizada com frequência na etapa de purificação do extrato 

em amostras de alimentos (PRESTES et al., 2009). 

 

2.5.1.1 Extração em Fase Sólida 

 

Até recentemente, a técnica mais usada no preparo de amostras complexas para análise 

era a extração líquido-líquido. Este procedimento é tedioso, requer grandes volumes de 

solventes orgânicos, apresenta custo elevado e é de difícil automação e 

repetibilidade/reprodutibilidade em decorrência das várias etapas requeridas envolvendo o 

analito de interesse. Em meados da década de 1970, visando eliminar esses problemas, uma 

nova técnica foi introduzida, a qual tem sido denominada extração em fase sólida (SPE) 

(LANÇAS, 2004; SIQUEIRA, 2008a). 

Nos anos 80 começaram a ser comercializados os primeiros cartuchos descartáveis de 

SPE que continham fase estacionária preparada com partículas de sílica quimicamente ligadas 

a sorventes e que permitiam a passagem das amostras líquidas pela aplicação de pequena sucção 

e/ou pressão. Nessa técnica, o processo de separação é do tipo líquido-sólido, em que ocorre 

transferência dos analitos presentes em uma solução (fase móvel) para uma fase sólida 

(estacionária), um processo semelhante ao que ocorre na Cromatografia Líquida (LANÇAS, 

2004; QUEIROZ et al., 2008; COSTA, 2008). 

 

Fundamentação Teórica da SPE 

A extração em fase sólida (SPE) ou algumas vezes referida como extração líquido-

sólido, envolve trazer uma amostra líquida ou gasosa em contato com uma fase sólida ou 

sorvente, onde o analito é seletivamente adsorvido na superfície da fase sólida. A fase sólida é 

então separada da solução e outros solventes (líquidos ou gases) adicionados. O primeiro 

solvente utilizado é para remover possíveis componentes da matriz adsorvidos; eventualmente 

um solvente de eluição é colocado em contato com o sorvente para seletivamente dessorver o 
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analito (BARRIONUEVO, LANÇAS, 2001; LANÇAS, 2004; apud QUINETE, 2005; COSTA, 

2008). Em outras palavras, nesta técnica, os analitos contidos numa matriz aquosa são extraídos, 

juntamente com os compostos interferentes, após passarem por um cartucho contendo sorvente. 

Um solvente orgânico seletivo é geralmente utilizado para remover os interferentes e então, 

outro solvente é usado para lavar os analitos de interesse. 

Nos últimos anos, a SPE tem se tornado um modo cada vez mais popular na química 

ambiental para extração multiresíduo de agrotóxicos em água e também como procedimento de 

“clean up” de amostras sólidas. É uma técnica de grande importância quando se deseja analisar 

compostos em baixas concentrações presentes em matrizes complexas como alimentos, solo ou 

fluidos biológicos. Essa importância justifica-se pelo fato de que a extração em fase sólida 

permite a realização simultânea dos processos de purificação (clean-up) e pré-concentração (ou 

enriquecimento) do analito, isso porque a SPE possibilita a passagem de grande volume de 

amostra através da fase extratora, que irá reter seletivamente os analitos de interesse, permitindo 

a passagem de interferentes da matriz, que serão descartados. Os analitos retidos poderão então 

ser eluidos utilizando-se pequena quantidade de solvente orgânico, e são obtidos em faixa de 

concentração adequada para análise instrumental seguinte (geralmente utiliza-se cromatografia 

em fase gasosa ou líquida de alta eficiência) (LANÇAS, 2004; DI MUCCIO et al., 2006; 

COSTA, 2008). O procedimento de extração por SPE pode ser visualizado na Figura 9. 

 

Figura 9 - Etapas envolvidas na SPE: condicionamento do sorvente, adição da 

amostra, remoção dos interferentes e eluição do analito. 

 

                                   

Fonte: CALDAS et al. (2011). 

 

 



38 

 

Vantagens e Desvantagens da SPE 

Dentre as vantagens da SPE com relação aos métodos mais clássicos são a praticidade 

e a maior sensibilidade (BARRIONUEVO, LANÇAS, 2001). A grande seletividade que pode 

ser obtida por meio da escolha da fase extratora adequada e de um menor consumo de solventes 

orgânicos quando comparado à tradicional extração líquido-líquido. Na SPE não é necessário 

que a fase extratora (no caso a fase sólida) seja imiscível no fluido que contém o toxicante a ser 

extraído, uma condição essencial para a extração que emprega solventes orgânicos. Outra 

vantagem da extração em fase sólida sobre a líquido-líquido é a ausência de emulsões formadas 

durante o processo extrativo, que acarreta diminuição no rendimento do processo extrator na 

partição com solventes orgânicos (LANÇAS, 2004; QUEIROZ et al., 2008; COSTA, 2008). 

 Outra grande vantagem da extração em fase sólida é a possibilidade de automação por 

meio do acoplamento dessa técnica de preparo de amostras em linha com a cromatografia 

líquida de alta eficiência, responsável pela identificação e/ou quantificação dos analitos. Nesse 

tipo de SPE, são utilizados equipamentos de extração robotizados ou interfaces para 

acoplamento on-line com sistemas cromatográficos, frequentemente inseridos na alça de 

amostragem, e, após o processo extrativo, a coluna é conectada diretamente na linha de alta 

pressão da fase móvel, que atua como eluente do processo de extração. Os processos de extração 

automatizados oferecem grande agilidade e produtividades às análises, mas apresentam custo 

elevado, o que faz com que o processo de extração manual continue sendo muito utilizado nos 

laboratórios (COSTA, 2008). 

 A extração em fase sólida (SPE) descrita até o momento é uma técnica de extração 

bastante vantajosa, quando comparada aos métodos clássicos, como extração líquido-líquido e 

extração Soxhlet, principalmente pela economia de tempo e solvente. Entretanto, ainda 

apresenta alguns problemas, que deverão ser eliminados para a sua maior aceitação. Um deles 

refere-se à etapa de dessorção do analito aprisionado no cartucho de SPE: ou empregam-se 

volumes razoáveis de solvente (quantidades bastante inferiores às empregadas em LLE e 

Soxhlet, mas ainda consideráveis), ou emprega-se a desorção térmica, que requer equipamento 

especial, geralmente de elevado custo. Outro problema da SPE tem sido a grande variabilidade 

na qualidade dos adsorventes de um fabricante para outro. Assim, é altamente desejado o 

surgimento de técnicas que possam contornar esses problemas. Uma opção desenvolvida com 

tal finalidade é a microextração em fase sólida (SPME) (LANÇAS, 2004). 
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2.5.1.2 Microextração em Fase Sólida 

 

A SPME (do inglês, Solid Phase Microextraction) difere das outras técnicas de extração 

para amostras aquosas, pelo menor tempo de análise e a não utilização de solventes, 

minimizando a geração de descartes e a exposição ocupacional. Em relação às outras, é uma 

técnica simples, rápida e de fácil manuseio, além da vantagem da utilização de pequena 

quantidade de amostra, podendo ser aplicada em diversas áreas tais como: farmacêutica, 

ambiental, alimentícia, forense e toxicológica. Entretanto, embora seja uma técnica versátil, as 

condições de extração devem ser otimizadas para cada tipo de amostra e analito. Neste caso os 

principais parâmetros a serem avaliados são: modo de extração (headspace ou imersão direta 

na amostra líquida), tipo de fibra, pH, velocidade de agitação, concentração iônica, temperatura 

e volume da amostra (KOMATSU, VAS, 2004; CALDAS, 2011). 

A SPME foi introduzida como uma técnica de preparação de amostras em 1990, 

inicialmente indicada para a extração de compostos orgânicos voláteis, porém diversas outras 

aplicações surgiram a partir de então. O primeiro dispositivo comercial para a realização de 

SPME surgiu em 1993 e, atualmente, existem centenas de aplicações para essa técnica 

(THIESEN, 2008). 

Fundamento da Técnica da SPME 

A microextração em fase sólida é uma técnica relativamente simples do ponto de vista 

instrumental. Basicamente se divide em duas partes: na primeira ocorre a adsorção do analito 

de interesse na superfície de um fio de fibra de sílica fundida, e na segunda, ocorre a desorção 

desses analitos sob alta temperatura no injetor de um cromatógrafo a gás (KATAOKA, LORD, 

PAWLISZYN, 2000; apud KOMATSU, VAS, 2004). 

A SPME consiste em um fio de fibra de sílica fundida recoberto com uma camada 

polimérica adaptada a um suporte similar a uma seringa. Nessa camada polimérica ocorre o 

fenômeno de adsorção e/ou absorção dos analitos presentes nas amostras que podem ser de 

diferentes matrizes (aquosas ou gasosas) (apud KOMATSU, VAS, 2004; LANÇAS, 2004). 

A microsseringa é usada para introduzir a fibra no injetor do cromatógrafo a gás e 

protegê-la enquanto não estiver em uso. Na etapa de adsorção a fibra é exposta diretamente na 

amostra líquida ou gasosa. A amostra é armazenada em um vial com tampa contendo um septo 

de silicone/PTFE, então o dispositivo da SPME é introduzido furando o septo. A fibra é exposta 

na amostra empurrando-se o êmbolo para baixo e "travando-o" na metade da guia em "Z". Após 

o tempo de extração a fibra é retraída puxando o embolo para cima nesse suporte (holder), 
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como forma de proteção até que seja exposta novamente na etapa de desorção (apud 

KOMATSU, VAS, 2004). Um esquema do primeiro dispositivo comercial fabricado pela 

SUPELCO está representado na Figura10. 

 

FIGURA 10 -Fibra da SPME; a) esquema dos componentes da fibra; b) fibra 

rosqueada ao émbolo; c) fibra adaptada ao hokler.

 
Fonte: KOMATSU, VAS (2004). 

 

O número de parâmetros experimentais a serem otimizados e controlados em SPME é 

bastante superior aos do SPE e da extração líquido-líquido (LLE). A otimização do processo de 

microextração em fase sólida, além de incluir a escolha do tipo de recobrimento e a espessura 

de filme mais adequado, depende do ajuste das condições experimentais que afetam o transporte 

de massa durante o processo de microextração. Dentre os parâmetros mais significativos que 

aumentam a sensibilidade da SPME estão: temperatura, tipos de agitação (ultra-som ou 

magnética), velocidade de agitação ou potência de sonicação, volume de amostra, concentração 

salina (efeito "salting out'), pH do meio (no caso de espécies ionizáveis) e tempo de extração. 

O controle desses parâmetros é extremamente importante para que o processo de SPME possa 

ser repetitivo garantindo assim a aplicação prática (apud KOMATSU, VAS, 2004; LANÇAS, 

2004; CALDAS, 2011). 

Outros parâmetros também podem influenciar a extração, como espessura do 

recobrimento da fibra durante a extração, adição de solventes co-extratores, entre outros. 

Pawliszyn (2000) menciona que pelo menos 16 fatores são responsáveis pela precisão em 

SPME, desde o formato do frasco onde estará a amostra até a geometria do injetor onde a 

dessorção será efetuada. Portanto, todos os fatores que influenciam a análise devem ser 

avaliados e registrados na validação do método, a fim de torná-lo reprodutível. Uma vez que 
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usualmente os analitos aprisionados na fibra são posteriormente dessorvidos termicamente no 

injetor de um cromatográfo a gás, essa etapa também deve ser cuidadosamente otimizada, 

incluindo a temperatura de dessorção, a posição da fibra no injetor, o tipo de septo empregado, 

etc. 

 

Vantagens e Desvantagens da SPME 

A SPME apresenta diversas vantagens, o processo é simples e mais rápido do que 

aqueles que utilizam extração líquido-líquido ou extração em fase sólida, além disso, os extratos 

resultantes possuem menos impurezas, apenas uma pequena quantidade de amostra é 

necessária, e todos os analitos extraídos são introduzidos no cromatógrafo. É também um 

método de baixo custo, rápido, de fácil automação, e não é necessário utilizar solventes, de 

modo que a quantidade de resíduos gerados é reduzida. Outra vantagem da SPME em relação 

à extração líquido-líquido é que, quando acoplada a cromatografia gasosa, não há pico de 

solvente nos cromatogramas. Em relação aos resultados cromatográfiacos, picos bem definidos 

são obtidos, e a sensibilidade do método pode atingir partes por trilhão, dependendo do detector 

empregado. Seus limites de detecção e intervalos lineares são facilmente comparáveis com os 

de outras técnicas e, em muitos casos, superiores (THIESEN, 2008; CALDAS, 2011). 

As desvantagens da SPME são decorrência de a sorção na fase sólida variar muito em 

função do composto a ser analisado, resultando algumas vezes em recuperação muito baixa. 

Frequentemente apenas uma pequena fração dos analitos é extraída pela fibra, e a quantificação 

depende de que uma fração exata, precisa e conhecida de cada analito seja extraída. Isso 

significa que uma alteração na matriz, ou qualquer outra variável que interfira no equilíbrio 

entre as fases, pode afetar os resultados quantitativos. Talvez a maior desvantagem da SPME 

seja o fato de se tratar de uma técnica que depende do estado de equilíbrio entre as fases 

(THIESEN, 2008). 

 

2.5.1.3 QuEChERS 

 

Nos últimos anos, técnicas e métodos de preparo de amostra baseados na minimização 

do uso de solventes orgânicos para a extração de agrotóxicos foram desenvolvidos, o método 

QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged e Safe) foi assim denominado pelas 

características que possui: rapidez, facilidade, economia, efetividade, robustez e segurança, e 

tem sido largamente empregado para determinação de agrotóxicos em matrizes complexas 

(PRESTES et al., 2009; apud RODRIGUES et al., 2011). 
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O QuEChERS é uma metodologia nova de preparo da amostra de alimentos para 

determinação multiresíduos de agrotóxicos desenvolvida entre 2000 e 2002, publicada pela 

primeira vez por Anastasiades et al. (2003). Embora seja um método novo, já foi amplamente 

aceito pela comunidade internacional de analistas de resíduos de agrotóxicos (PAYÁ et al., 

2007), porque explora as possibilidades oferecidas pela instrumentação analítica moderna. 

É um método robusto, proporciona exatidão e precisão aceitáveis para análise de 

agrotóxicos ácidos, básicos e neutros, é adotado nos EUA, como o método oficial da 

Association of Official Analytical Chemists para a determinação de resíduos de agrotóxicos em 

alimentos. É também considerado o método oficial pelo European Committee for 

Standardization (AOAC, 2007; PRESTES et al., 2009; apud RODRIGUES et al., 2011; 

PRESTES, ADAIME, ZANELLA, 2011). 

 Ao longo de seu desenvolvimento, o método QuEChERS tem sofrido variadas 

modificações, na direção de ser empregado como um método multirresíduo para extração de 

agrotóxicos em alimentos, usando técnicas cromatográficas acopladas à espectrometria de 

massas como a cromatografia líquida com fonte de ionização por eletronebulização acoplada à 

espectrometria de massas sequencial (LC-ESI-MS/MS, do inglês, Liquid Chromatogtaphy 

tandem Mass Spectrometry with Electrospray ionization) (MAJORS, 2007; apud RODRIGUES 

et al., 2011).  

O método original é baseado em uma extração com acetonitrila, seguida de partição 

líquido-líquido (adição de MgSO4 e NaCl) e posterior etapa de purificação com extração em 

fase sólida dispersiva (adição de PSA – amina primária secundária e MgSO4) 

(ANASTASSIADES et al., 2003). Este método publicado em 2003 no Journal of AOAC, não 

utiliza tampão, mas posteriormente, foram feitos aprimoramentos para garantir uma extração 

eficiente de compostos dependentes de pH, minimizando a degradação de compostos 

suscetíveis (por exemplo, agrotóxicos básicos e ácido-lábeis) e expandindo o espectro das 

matrizes abordadas (AOAC Official Method 2007.01; SCHENCK et al., 2008; BRONDI et al., 

2009). 

 A adição de uma etapa de tamponamento foi a primeira modificação proposta para o 

método QuEChERS, com o objetivo de melhorar os percentuais de recuperação (70-120%). 

Lehotay et al. (2005) desenvolveram o método “QuEChERS-acetato” (Figura 11b), no qual o 

efeito tamponante (pH 4,8) é promovido pela adição de acetato de sódio. Este método foi 

adotado em 2007 como método oficial da Association of Official Analytical Chemists (AOAC) 

para a determinação de resíduos de pesticidas em alimentos (AOAC, 2007). Em 2007, 

Anastassiades et al. (2003) propuseram o método “QuEChERS-citrato” (Figura 11c), este 
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utiliza uma mistura de citrato de sódio diidratado e hidrogenocitrato sesquihidratado como 

responsáveis pelo efeito tamponante (pH 5,0-5,5). Em 2008, o Comité Européen de 

Normalisation (CEN), oficializou o método “QuEChERS-citrato” como método de referência 

na União Européia (EUROPEAN, 2008; apud PRESTES, ADAIME, ZANELLA, 2011). 

 

Figura 11 - Representação das etapas das principais versões do QuEChERS. a) original; b) 

acetato e c) citrato. 

 
FONTE: PRESTES, ADAIME, ZANELLA (2011). 

 

Prestes, Adaime e Zanella (2011) apresentaram uma visão atualizada do método 

QuEChERS para extração multiresíduo, que envolve extração inicial em acetonitrila, etapa de 

partição após a adição de sal (exemplos: sulfato de magnésio (MgSO4) e cloreto de sódio 

(NaCl)) e uma etapa de limpeza utilizando Extração em Fase Sólida Dispersiva (D-SPE, do 

inglês, Dispersive Solid Phase Extraction). 

Ao contrário dos métodos já existentes para limpeza com SPE que utilizam cartuchos 

ou colunas, a D-SPE permite que a limpeza e a redução de água residual sejam efetuadas de 

forma rápida e simultânea. Esta etapa de remoção de água proporciona um extrato final de 

menor polaridade, facilitando assim a precipitação de co-extrativos polares. O sorvente PSA 

(do inglês, primary secondary amine) retém as interferências da matriz, sendo que depois da 

agitação manual e centrifugação o extrato está pronto para ser injetado no sistema 

cromatográfico. A estrutura bidentada do PSA tem um elevado efeito quelante, devido à 

presença dos grupos amino primário e secundário. Como resultado, a retenção de ácidos graxos 
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livres e de outros compostos polares presentes na matriz é muito forte. Uma limpeza eficiente 

garante uma maior vida útil para insersores e colunas cromatográficas, reduzindo assim a 

contaminação do sistema cromatográfico e minimizando o efeito matriz (ANASTASSIADES 

et al., 2003; PRESTES, ADAIME, ZANELLA, 2011). 

Outra modificação bastante relevante foi a adição de C18, juntamente com PSA na etapa 

de limpeza (D-SPE), para promover uma limpeza mais efetiva de algumas matrizes, em especial 

aquelas que contêm gordura. A combinação do método QuEChERS com limpeza à baixa 

temperatura, visando a redução dos co-extrativos lipídicos, também foi empregada com 

sucesso. Porém, a adição de C18 na etapa de D-SPE é mais rápida e fácil, e promove uma 

remoção igualmente eficaz dos lipídios (LEHOTAY et al., 2010; apud PRESTES, ADAIME, 

ZANELLA, 2011). 

Além destas modificações, a redução do teor de clorofila nos co-extrativos provenientes 

de amostras com pigmentação verde, foi outro avanço efetuado na etapa de limpeza, obtido 

através da adição de uma pequena quantidade de carbono grafitizado. Outra modificação 

realizada na etapa de limpeza foi o uso de uma maior quantidade de PSA na etapa de D-SPE 

em amostras de cereais como objetivo de remover de forma mais eficiente os ácidos graxos 

co-extraídos (ANASTASSIADES et al., 2003; apud PRESTES, ADAIME, ZANELLA, 2011). 

As vantagens desse método incluem a rapidez, simplicidade, confiabilidade, robustez, 

baixo custo, baixo consumo de solventes (somente 10 mL de acetonitrila) e cobrir um amplo 

espectro de agrotóxicos extraídos, incluindo compostos com caráter ácido, básico e aqueles 

muito polares (OLIVEIRA, 2008; MAGALHÃES et al., 2009). 

 

2.4.1.4 Extração Acelerada por Solvente  

 

 O método de preparo de amostras ASE (Extração acelerada por solventes, do inglês: 

Accelerated Solvent Extraction) ou ainda PLE (Extração com Líquido Pressurizado, do inglês: 

Pressured Liquid Extraction) é um sistema automatizado de extração de líquido pressurizado 

para análise rápida de diferentes tipos de resíduos, e envolve a extração com solventes líquidos, 

porém em elevadas temperaturas e pressão, e que pode ser aplicado a amostras sólidas ou semi-

sólidas. Os solventes são levados para a região próxima ao estado supercrítico, onde os mesmos 

apresentam melhores propriedades de extração. Assim, a PLE apresenta vantagens como, 

aumento da solubilidade do analito e maiores velocidades de extração. Temperaturas mais 

elevadas aceleram o processo de extração devido à viscosidade e a tensão superficial 

diminuírem, enquanto a solubilidade e a taxa de difusão da amostra aumentam. A pressão tem 

menor influência sobre a recuperação dos analitos do que a temperatura, mas as elevadas 
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pressões mantêm o solvente no estado líquido mesmo empregando temperaturas acima do ponto 

de ebulição, e isto ajuda o transporte do solvente através da amostra e reduz o consumo de 

solvente (apud MENDONÇA, 2012). 

 A técnica ASE foi introduzida na prática analítica apenas em 1995, desde então, a 

maioria das aplicações referem-se a amostras ambientais, apresenta as vantagens de poupar 

tempo e solventes, tendo sido amplamente empregado devido ao curto tempo de extração e 

praticidade (MASIÁ et al., 2015). As desvantagens são custos elevados para aquisição e 

manutenção do equipamento, baixa seletividade de extração e não pode ser utilizada na extração 

de compostos termolábeis (PRESTES, ADAIME, ZANELLA, 2011; apud MENDONÇA, 

2012). 

 

2.5.2 Métodos instrumentais aplicados a determinação de agrotóxicos 

 

Os agrotóxicos pertencem à classe dos poluentes ambientais mais estudados atualmente 

e sua determinação em diferentes matrizes se torna cada vez mais necessária, devido à relação 

direta entre saúde e qualidade ambiental. Nesse contexto, o desenvolvimento de técnicas de 

separação, identificação e quantificação desses compostos ganha grande destaque para que os 

limites de detecção e quantificação de tais métodos sejam cada vez menores e contemplem os 

limites máximos de resíduos (LMR) estabelecidos pelos órgãos competentes (SILVA et al., 

2010). 

Os métodos analíticos frequentemente empregados para a determinação de resíduos de 

agrotóxicos em alimentos e outras matrizes se baseiam na cromatografia gasosa ou líquida 

acoplada a um espectrômetro de massas (MS do inglês, Mass Spectrometry) ou a outro detector 

como o de nitrogênio/fósforo, que proporciona análises simples, rápidas e sensíveis 

(NASCIMENTO, ESTEBAN, 2008; OLIVEIRA, 2008). 

Atualmente, a Cromatografia a Gás (GC, do inglês, Gas Chomatography) é a técnica 

instrumental mais utilizada para a separação e determinação de agrotóxicos, sua popularidade 

pode ser atribuída a tempos rápidos de análise, alta seletividade e resolução, boa acurácia e 

precisão, grande faixa dinâmica e alta sensibilidade (QUINETE, 2005; PRESTES et al., 2009). 

A grande limitação deste método é a necessidade de que a amostra seja volátil ou estável 

termicamente, embora amostras não-voláteis ou instáveis possam ser derivadas quimicamente. 

Pode ser utilizada para separações preparativas apenas na faixa de microgramas a miligramas, 

não sendo muito empregada para esse fim. Enquanto que no passado, os métodos que utilizavam 

Cromatografia Líquida (LC, do inglês, Liquid Chromatography) eram aplicados com menor 
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frequência na análise de resíduos de agrotóxicos, devido a uma menor seletividade e 

sensibilidade apresentada pelos detectores utilizados como, por exemplo, ultravioleta e arranjo 

de diiodos quando comparados com os métodos de GC existentes na época (QUINETE, 2005; 

PRESTES et al., 2009). 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE, ou HPLC, do inglês High 

Performance Liquid Chromatography) em menos de trinta anos passou a ser um dos métodos 

analíticos mais utilizados para fins qualitativos e quantitativos. Este grande avanço na 

cromatografia em coluna foi devido ao desenvolvimento e a utilização de suportes com 

partículas diminutas responsáveis pela alta eficiência, as quais tornam necessário o uso de 

bombas de alta pressão para a eluição da fase móvel, devido a sua baixa permeabilidade; estas 

bombas por sua vez, devem proporcionar ao sistema, uma vazão contínua sem pulsos com alta 

reprodutibilidade, possibilitando a eluição da fase móvel a um fluxo adequado. E também, as 

fases móveis utilizadas em CLAE devem ter alto grau de pureza e livres de oxigênio ou outros 

gases dissolvidos, sendo filtradas e desgaseificadas antes do uso. As (TONHI et al., 2002; 

LANÇAS, 2009; PRESTES et al., 2009). 

A cromatografia líquida de alta eficiência tem sido intensamente aplicada hoje na 

pesquisa de resíduos em diferentes matrizes devido à capacidade de detectar compostos 

termicamente instáveis e não voláteis, que não são identificados por cromatografia gasosa. A 

literatura científica apresenta alguns artigos de revisão em que o potencial desta técnica 

acoplada à espectrometria de massas é discutida. Devido ao grande poder de separação para 

análise de matrizes complexas, a técnica é considerada sensível e seletiva e provê identificação 

segura em baixas concentrações para diferentes analitos (SILVA et al., 2010). 

O desenvolvimento de agrotóxicos polares, que apresentam em geral menor persistência 

e toxicidade quando comparados com os compostos apolares, exigiu a adequação dos métodos 

de análise existentes, uma vez que a maioria destes novos compostos não apresenta uma boa 

resposta quando analisados por GC. A potencialidade do acoplamento entre LC e MS já havia 

sido reconhecida há várias décadas, porém incompatibilidades relacionadas à vazão do eluente 

com relação à velocidade de bombeamento do sistema de vácuo e o projeto da fonte de íons do 

espectrômetro de massas fez com que a utilização desta técnica em análises de rotina ocorresse 

recentemente. Este acoplamento oferece uma série de vantagens, dentre elas, elevada 

sensibilidade e seletividade (OLIVEIRA, 2008; PRESTES et al., 2009; LeDOUX, 2011). 

O progresso técnico na LC-MS permitiu o desenvolvimento do MS em tandem 

(MS/MS), na qual os analisadores de massas são usados em serie, para obter informações 

estruturais ou aprimorar os resultados quantitativos, melhorando os métodos tradicionais com 
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duas fases de massa, uma análise de pré-seleção de um íon precursor e a segunda para analisar 

os fragmentos de íons produzidos (PICÓ, BLASCO, FONT, 2004). A espectrofotometria de 

massa é uma técnica usada para o estudo das massas de átomos, moléculas ou fragmentos de 

moléculas. Para se obter um espectro de massa, as moléculas no estado gasoso ou as espécies 

dissorvidas a partir da fase condensadas são ionizadas. Os íons obtidos são acelerados em um 

campo elétrico e separados de acordo com a razão entre sua massa e sua carga elétrica, m/z 

(HARRIS, 1999, p. 508).  

Recentemente, a Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas com 

analisador do tipo tempo de vôo (LC-TOF-MS, do inglês Liquid Chromatography - Time of 

Flight - Mass Spectrometry) tem sido aplicada com sucesso na identificação e na determinação 

de várias classes de pesticidas em amostras vegetais. Os critérios de identificação e confirmação 

são fornecidos pelas medições precisas de massa para cada íon molecular e fragmentos 

posteriores, permitindo a identificação inequívoca quando as medições envolvem compostos 

isobáricos na matriz (FERRER, THURMAN, 2007; PAYÁ et al., 2007). A Figura 12 ilustra o 

Cromatógrafo e o espectrômetro de massas usados neste trabalho. 

 

Figura 12 - (a) Ilustração do CLAE (Dionex UltiMate 3000) e (b) EM (Applied Biosystems 

3200 QTRAP LC/MS/MS). 
   (a)     (b)     

 

Fonte: http://www.dionex.com/en-us/index.html & www.absciex.com. 

 

A ionização pelo processo Electrospray (ESI) permite a formação de íons a pressão 

atmosférica ao invés de vácuo. Neste processo, a amostra é dissolvida em um solvente, 

usualmente não polar, e pressurizada em um tubo capilar feito de aço inox, ao qual é aplicada 

uma voltagem tipicamente entre 3.000 e 5.000 V. Como resultado, o líquido emerge do capilar 

à pressão atmosférica, na forma de um aerossol. As gotículas formadas perdem sucessivamente 

o solvente (são dessolvatadas) e os íons fluem para o espectrômetro de massas induzidas pelos 
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efeitos da atração eletrostática e pelo vácuo (LANÇAS, 2009). Na Figura 13 está apresentado 

a TurboIonSpray, onde ocorre a ionização após absorção de energia pelas moléculas do analito. 

 

Figura 13 -Ilustração do TurboIonSpray® (TIS). 

 

   Fonte: www.absciex.com 

 

As moléculas após introduzidas no equipamento são convertidas em íons através da 

ionização por elétrons realizada na TurboIonSpray®. Algumas moléculas do analito absorvem 

uma energia suficiente para sua ionização: 

M +  e- →  M+  +  2e-. 

Aqui M representa a molécula do analito e M+ é seu íon molecular. Os íons positivos 

são acelerados por um campo elétrico e transportados ao campo magnético. Ao mudar a 

voltagem de aceleração, ou seja, a velocidade da partícula ou a força do campo magnético, os 

íons de diferentes proporções massa-carga podem ser recolhidos e medidos (HARRIS, 1999, p. 

510). 

 O quadrupolo é o analisador de massas mais popular no momento devido 

principalmente, à sua simplicidade, preço relativamente baixo, boa linearidade em análises 

quantitativas, facilidade de ser entendido e operado. É composto de quatro barras cilíndricas, 

usualmente feitas de metal, dispostas em dois pares (Figura 14). Um par de barras é mantido 

em um potencial elétrico positivo, enquanto que o outro a um potencial elétrico negativo. Uma 

combinação de corrente contínua (DC) e radiofrequência (Rf) é aplicada nas barras. Os 

quadrupolos operam a uma resolução constante (a qual depende da razão Rf/DC), mantendo a 

razão Rf/DC constante. Considerando uma dada amplitude para as voltagens Rf e DC, somente 

íons que apresentarem determinada razão massa/carga (m/z), a qual esteja em ressonância com 

o campo aplicado, irão passar pelas barras do quadrupolo e serão detectados. Os demais íons 
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que entrarem no quadrupolo terão suas trajetórias instáveis, e como consequência, atingirão as 

barras e serão eliminados pela bomba de vácuo (LANÇAS, 2009). 

A grande popularidade dos espectrômetros de massas sequenciais pode ser atribuída ao 

surgimento de um instrumento do tipo triplo-quadrupolo em 1978. Neste dispositivo, três 

quadrupolos são dispostos sequencialmente, na Figura 14 está representado esquematicamente 

o percurso dos íons. Após ionização, o Q0 dirige os íons, com colisão focalizada para o 1º 

quadrupolo, Q1, que constitui o primeiro filtro de massas. Em Q2, 2º quadrupolo, encontra-se 

a célula de colisão onde as moléculas são fragmentadas, passando para o segundo filtro de 

massas, o 3º quadrupolo, Q3. 

 

Figura 14 - Representação esquemática do MS/MS com triplo quadrupolo. 

 

 
Fonte: www.absciex.com. 

 

 Com um equipamento do tipo triplo quadrupolo, pode-se realizar todos os tipos de scan 

como descrito a seguir: 

1)    Varredura do íon produto (Product ion scan) 

2)    Varredura do íon precursor (Precursor ion scan) 

3)    Varredura de perda neutra (Neutral loss) 

4)    Monitoramento de reações selecionadas (SRM – Selected Reaction Monitoring) 

5)    Monitoramento de reações múltiplas (MRM - Multiple Reaction Monitoring). 

 

Em MRM, um íon específico (íon precursor) é selecionado no Q1 (primeira fase do 

detector MS) entre os vários íons gerados na fonte de ionização. Este íon sofre o processo de 

dissociação induzida por colisão em Q2, câmara de colisão, e um íon específico é detectado 

(íon produzido) entre os fragmentos do íon destruído no Q3 (segunda fase do MS). 
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2.6 ESTADO DA ARTE 

 

Nunes et al. (2000) implantaram um método utilizando cromatografia líquida acoplada 

a espectrometria de massa com ionização química a pressão atmosférica (LC-APCI-MS, do 

inglês, Liquid Chromatography - Atmospheric Pressure Chemical Ionization - Mass 

Spectrometry) e extração metanólica, seguida pela extração em fase sólida na etapa de clean-

up, para a determinação do agrotóxico aldicarbe e seus dois principais metabólitos, aldicarbe 

sulfóxido e aldicarbe sulfona em frutas e hortaliças. O desempenho analítico do método 

proposto e os resultados obtidos foram comparados com o obtido utilizando o detector de 

fluorescência (FL). Utilizando a LC-MS a recuperação do método variou de 68-89%, com 

desvio padrão relativo (RSD) de 6,8-18,4% e limites da detecção entre 0,5 e 1,3 ng mL-1; com 

a LC-FL a recuperação do método variou de 81-100%, com RSD de 4,0-9,6% e os limites de 

detecção foram ligeiramente inferiores (0,2 e 0,3 ng mL-1). Contudo, ambos os métodos 

permitiram alcançar limites inferiores ao LMR e o método LC-MS apresentou ainda, a 

vantagem da confirmação inequívoca dos compostos analisados. 

A Cromatografia Líquida acoplada a Espectrometria de Massas foi utilizada por Liu et 

al. (2005) para a determinação simultânea de sete agrotóxicos carbamatos (aldicarbe e carbaril, 

entre outros) e sete organofosforados (malationa, entre outros) em frutas (maçã, melão e pêra) 

e hortaliças (alface, cenoura, repolho e tomate). Os analitos foram extraídos utilizando o método 

QuEChERS de preparo de amostras. A linearidade foi determinada através das curvas analíticas 

com os níveis concentrações de 0,01; 0,02; 0,05; 0,10; 0,20 e 0,50 ng mL-1 com soluções padrão, 

os coeficientes de correlação obtidos foram entre 0,9950 e 0,9999. As recuperações obtidas 

foram entre 70-110%, com RSD inferior a 8,0%. O método proposto permitiu detectar os 

agrotóxicos em níveis de 0,5-10 ng mL-1 e foi aplicado na análise de amostras de frutas e 

hortaliças, adquiridas de locais de venda direta ao consumidor em mercados de Beijing na 

China, obtendo níveis inferiores aos LMR para a maioria das amostras analisadas. 

Di Muccio et al. (2006) desenvolveram um método para a análise simultânea de quatro 

agrotóxicos neonicotinóides (acetamiprido, imidacloprido, tiacloprido e tiametoxam) em frutas 

(damasco, pêra e pêssego) e verduras (abobrinha e aipo), utilizando extração em fase sólida e 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massa com ionização por electrospray (LC-

ESI-MS). As recuperações médias dos quatro agrotóxicos foram entre 74,5-105% em dois 

níveis de adição (0,1 e 1,0 mg kg-1), com RSD inferiores a 10% e limites de quantificação iguais 

ou inferiores aos LMR estabelecidos pela legislação européia (0,1-0,5 mg kg-1). O método 
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proposto mostrou parâmetros de validação satisfatórios, podendo ser aplicado no 

monitoramento de resíduos de agrotóxicos neonicotinóides em frutas e verduras. 

Chen & Chen (2007) desenvolveram um método para a identificação e quantificação de 

dez agrotóxicos piretróides (tetrametrina, aletrina, fempropatrina, lambda-cialotrina, 

cipermetrina, deltametrina, fenvalerato, bioresmetrina, permetrina e bifentrina) comumente 

utilisados em hortaliças, sendo utilizado um processo de SPE para limpeza das matrizes antes 

da análise por LC-MS. Os limites de quantificação variaram de 0,03 a 0,1 mg kg-1, com RSD 

inferior a 20% e recuperações média entre 69,5 e 102,5%. O método foi aplicado com sucesso 

na determinação destes agrotóxicos em amostras de hortaliças (couve-flor, alface, repolho, 

cenoura e pimentão verde) adquiridas em mercados locais, não sendo encontrado resíduos em 

níveis superiores aos LMR estabelecidos pelo governo Chinês. 

Payá et al. (2007) demonstraram experimentalmente a validação do método 

multiresíduos QuEChERS para a extracção de 80 agrotóxicos pertencentes a várias grupos 

químicos (dentre eles clorpirifós, malation, endossulfan, ...) em vários tipos de alimentos com 

baixos teores de lipídios (limão, uva passas, farinha de trigo, pepino, laranjas, vinho tinto, uvas 

vermelhas...), sendo uma mistura de 38 agrotóxicos passíveis de análise por cromatografia 

gasosa e uma mistura de 42 agrotóxicos foram analisados por cromatografia líquida, ambos 

acoplados a espectrometria de massa em série. O método inicial de extração foi utilizado um 

sistema água/acetonitrila, seguido de extração/particionamento, adição de sal e por último, 

limpeza utilizando extração em fase sólida dispersiva (SPE-D). Os níveis de adição para a 

recuperação foram de 0,005 a 0,2 mg kg-1 para análises GC-MS/MS e 0,01 a 0,1 mg kg-1 para 

análises por LC-MS/MS. A quantificação adequada e confirmação da identidade dos 

agrotóxicos foram alcançadas, mesmo com o menor nível de concentração, considerando a alta 

relação sinal-ruído, boa precisão e proporções de íons. Os valores das recuperações variaram 

entre 70 e 110% (98% em média), e o desvio padrão relativo (RSD) foi abaixo de 10% (4,3%, 

em média). Com base nos resultados, a metodologia provou ser eficiente e robusta e, assim, 

adequada para a monitorização do LMR de agrotóxicos em uma vasta gama de combinações de 

alimentos. 

 García-Reyes et al. (2007) propuseram uma abordagem combinada, com base em LC-

TOF/MS e análise LC-MS/MS que pudesse ser utilizada para determinar a presença de um 

grande número de agrotóxicos em amostras de frutas e verduras adquiridas de diferentes 

mercados da região da Andaluzia, na Espanha, aplicados ao programa de monitoramento 

realizado em cooperação com a Autoridade de Segurança Alimentar. O procedimento de 
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preparo das amostras empregado foi o "QuEChERS". O LMR para todas as combinações de 

agrotóxicos/matriz foi ≥ 0,05 mg kg-1, a este nível de concentração, LC-TOF/MS fornece a 

sensibilidade adequada para 90% dos compostos, com LOQ ≤ 0,05 mg kg-1, os 10% restantes 

não foram adequados a ionização do tipo Electrospray.   

 Magalhães, Queiroz & Jardim (2009) fizeram um estudo comparativo entre as técnicas 

de preparo de amostra: extração líquido-líquido (ELL) modificada, extração com flúido 

supercrítico (EFS) e o método QuEChERS na extração dos agrotóxicos, ciproconazol, 

difenoconazol, fenarimol, tebuconazol e triadimefom, aplicados em culturas de uva, para 

posterior determinação por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE). Empregando a 

EFS foram obtidos extratos mais limpos que o método da ELL modificada, permitindo 

recuperações e coeficientes de variação dentro do intervalo aceito na literatura (50 – 120 %, 

com coeficiente de variação (CV) ≤ 15 %). Isto apontou que o método é adequado para o 

preparo de amostra na matriz uva. Os pesquisadores concluíram que com o método QuEChERS 

foi possível obter recuperações mais altas para todos os compostos estudados (82 – 115%). 

Estes resultados aliados às características de rapidez, eficiência de extração e menor número de 

etapas, colaboraram para seleção do método QuEChERS como a técnica de extração mais 

apropriada para ser aplicada no referido trabalho.  

 Lesueur, Knittl & Gartner (2008) analisaram 105 agrotóxicos, dentre eles clorpirifós, 

deltametrina, malation, paration e metamidofós em quatro matrizes (uva, limão, cebola e 

tomate) por GC/SQ-MS e 46 agrotóxicos, dentre eles acetamiprido, aldicarbe, carbaril, 

carbofurano e tiabendazol por HPLC/IT-MS, após a extração através do método QuEChERS 

modificado. Para substâncias passíveis de análise por GC, os limites de detecção e de 

quantificação variaram entre 0,4 a 48,2 µg kg-1 e de 1,2 a 161 µg kg-1, respectivamente. Para as 

substâncias passíveis de análise por HPLC, variaram de 1,0 a115 µg kg-1 e de 3,3 a 382 µg kg-

1, respectivamente. Com GC/MS, 61-82% das substâncias apresentaram recuperação na faixa 

de 70-110% e 6-30% das amostas com recuperação superior a 110% ao nível de fortificação 

500 µg kg-1. Com HPLC/MS, 87-93% das substâncias apresentaram recuperações na faixa de 

70-110% no nível de fortificação 500 µg kg-1 em comparação com 78-85% no nível de 

fortificação 50 µg kg-1. Amostras de limão e cebola mostraram baixas recuperações, mas são 

conhecidos por serem matrizes difíceis (conteúdo ácido alto e alto teor de enxofre, 

respectivamente). O método provou ser repetitível, com RSD inferiores a 20% a 500 µg kg-1 e 

inferior a 15% a 50 µg kg-1, em ambos as técnicas cromatográficas. 

 Rodrigues et al. (2011) fez a otimização e validação de métodos empregando Dispersão 

da Matriz em Fase Sólida (MSPD), QuEChERS modificado e Cromatografia Líquida acoplada 
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à Espectrometria de Massa em série com fonte de ionização por Electrospray (LC-ESI-

MS/MS), para a determinação dos agrotóxicos dimetoado, metalaxil-M, tebuconazol, 

azoxistrobina e difenoconazol em amostras de cebola.  Após a otimização dos parâmetros de 

extração e fragmentação dos compostos, o método foi validado avaliando-se curva analítica, 

linearidade, limites de detecção e quantificação, precisão (repetibilidade e precisão 

intermediária) e exatidão (recuperação). Para o método empregado MSPD e LC-ESI-MS/MS 

foram utilizados 0,5 g de amostras, 1,0 g de C18 reutilizada e 10,0 mL de acetonitrila. Todas as 

curvas analíticas apresentaram valores de r2 maiores que 0,99. Os limites de quantificação para 

o método foram na faixa de 0,001-0,1 mg kg-1. Foram encontradas recuperações entre 83,3 - 

120,4 % para a repetibilidade e entre 78,7 e 120,2 % para a precisão intermediária, com RSD 

de 1,7 a 15,4 % para todos os compostos. Para o método empregado QuEChERS modificado e 

LC-ESI-MS/MS foram utilizados 10 g de amostra, 4,0 g de MgSO4 e 10,0 mL de acetonitrila. 

Todas as curvas analíticas apresentaram valores de r2 maiores que 0,99. O LOQ para todo o 

método variou entre 0,0005 - 0,05 mg kg-1. Os valores de recuperação foram entre 65,2-120,6% 

para a repetibilidade e entre 61,8 e 116,7% para a precisão intermediária, com RSD de 2,0 a 

20% para todos os compostos. Com relação ao Efeito Matriz (EM) avaliado para todos os 

compostos pelos dois métodos, MSPD proporcionou menor EM para os compostos estudados 

do que QuEChERS modificado. Entretanto, os EM para ambos os métodos foram compensados 

com calibração por superposição na matriz. Os métodos apresentaram vantagens com relação a 

métodos tradicionais de preparo de amostra, como não necessitar de clean-up e utilizar pouco 

volume de solvente orgânico. Os limites de quantificação dos métodos ficaram abaixo dos LMR 

permitidos pela legislação brasileira para compostos em cebola. O método empregado MSPD 

foi aplicado para a determinação de resíduos destes agrotóxicos em amostras de cebola 

coletadas na região de Rio Grande, Rio Grande do Sul, Brasil, não sendo encontrados resíduos 

nas amostras analisadas.  

  Pareja et al. (2011) desenvolveram quatro protocolos de extração e limpeza diferentes 

com base no método QuEChERS, para o desenvolvimento de um processo de preparo de 

amostras otimizado, com a finalidade de analisar 16 herbicidas e 26 inseticidas e fungicidas 

comumente aplicados em lavouras de arroz, usando LC-QqQ/MS e LC-TOF/MS. Os métodos 

compreendem a extração com acetonitrila, adição de sais diferentes e limpeza com vários 

sorventes. Os efeitos da matriz foram avaliados para os quatro métodos estudados utilizando 

LC-QqQ/MS. Além disso, LC-TOF/MS foi utilizado para comparar os co-agentes extratantes 

obtidos com as quatro metodologias ensaiadas. Trinta e seis agrotóxicos apresentaram bom 

desempenho com recuperações na faixa de 70-120% e desvios padrão relativos abaixo de 20%, 
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utilizando 7,5 g de arroz polido moído e o método QuEChERS acetato tamponado sem limpeza 

em ambos os níveis de fortificação (10 e 300 µg kg-1). Seis agrotóxicos apresentaram baixas 

taxas de recuperação, no entanto, todos estes analitos podem ser analisados por pelo menos um 

dos outros três procedimentos estudados. 

O efeito de matriz foi sistematicamente estudado pela primeira vez por Erney et al. 

(1997) na análise de organofosforados em leite e manteiga por CG, esses pesquisadores 

observaram que compostos similares ao acefato e ao metamidofós quando preparados em 

solvente puro, adsorvem ou degradam no sistema de injeção, em razão do estresse térmico 

sofrido durante a análise por cromatografia gasosa. A influência da natureza da matriz foi 

observada também nas análises de organofosforados utilizando o modo de injeção sem divisor 

de fluxo. Compostos contendo grupamentos -P=O (organofosforados), -O-CO-NH- 

(carbamatos), -OH (hidroxilados), -N= (imidazoles e benzimidazoles), -NH-CO-NH- 

(derivados da uréia) são mais susceptíveis ao efeito de matriz. 

Schenck & Lehotay (2000) estudaram um grupo de organofosforados que apresentavam 

em suas estruturas ligações P=O e P=S, dentre eles, havia aqueles cujas análises não 

apresentavam efeito de matriz significativo, como o parationa e malationa e outros que tinham 

elevado aumento das respostas, como paraoxona e malaoxona. Apesar da semelhança entre as 

estruturas químicas, observaram que compostos mais polares e que continham ligações P=O 

exibiam maior efeito de matriz. 

Pinho et al. (2009) estudaram o efeito da matriz e sua associação a falta de exatidão do 

método cromatográfico. Este efeito foi observado na quantificação de agrotóxicos por 

cromatografia em fase gasosa, quando os sinais cromatográficos de padrões preparados em 

solventes são comparados com aqueles do analito em extratos de matrizes complexas. Na 

competição entre os componentes da matriz e os agrotóxicos pelos locais ativos, uma maior 

quantidade de agrotóxicos é transferida para a coluna, dando extrações aparentes acima de 

100%.  

 A redução do teor de clorofila nos co-extrativos provenientes de amostras com 

pigmentação verde, foi um avanço na etapa de limpeza, obtido através da adição de uma 

pequena quantidade de carbono grafitizado (ANASTASSIADES et al., 2003; PRESTES, 

ADAIME, ZANELLA, 2011). A utilização de cartuchos contendo PSA e carbono grafitizado 

foi também reportada por Lehotay et al. (2010) para a remoção de clorofila e esteróis 

provenientes de amostras de alface, porém o carbono grafitizado (Grafitized Carbon Black, 

GCB) tem como característica a forte retenção de agrotóxicos que apresentam estruturas 

planares, como tiabendazol, hexaclobenzeno e terbufós, entre outros. Este problema foi 
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minimizado através do uso de tolueno na eluição. O uso de GCB proporcionou uma remoção 

adicional de extrativos quando comparado com PSA na etapa de clean-up (PRESTES et al., 

2009; LEHOTAY et al., 2010). 

 Martins (2010) utilizou o método QuEChERS modificado e Cromatografia Líquida 

sequencial (LC-MS/MS) na determinação de resíduos de tiametoxan, imazapique, imazetapir, 

entre outros em solo proveniente de lavoura de arroz irrigado. O método apresentou boa 

precisão, com valores de RSD < 20%, e boa exatidão, com valores de recuperações entre 70 e 

120% para a maioria dos compostos. Com relação ao efeito matriz avaliado para todos os 

compostos, este foi compensado através da utilização de curvas analíticas preparadas no extrato 

da matriz para a quantificação. O método foi considerado adequado para a análise de resíduos 

de agrotóxicos em solo proveniente de lavouras de arroz irrigado, visto que todos os parâmetros 

de validação atenderam aos limites sugeridos para validação de métodos cromatográficos. Após 

validação o método foi aplicado em amostras de solo provenientes de um experimento realizado 

no campus da UFSM, mostrando-se bastante eficiente. 

 Masiá et al. (2013) e Maisá et al. (2015) otimizaram a extração com líquido pressurizado 

(PLE) e QuEChERS e o uso combinado de cromatografia líquida e espectrometria de massas 

com analisador triplo quadrupolo e cromatografia líquida com espectrometria de massas com 

analisadores quadrupolo e tempo-de-vôo para a determinação simultânea de 50 agrotóxicos em 

água, sedimentos, solos e lamas de depuração. Os métodos PLE e QuEChERS foram avaliados 

e comparados com recuperações (33-89% e 25-120%), o QuEChERS mostrou-se mais rápido, 

barato e fácil de realizar.  

 Ainda existem poucos artigos utilizando o método QuERChES na determinação de 

agrotóxicos em solo, daí a importância de desenvolvermos um método com as vantagens de 

rapidez, simplicidade, baixo custo, baixo consumo de solventes orgânicos do QuEChERS, além 

da simplificação de etapas lentas e laboriosas empregada em métodos tradicionais de extração 

de agrotóxicos no solo. 

 

2.7 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 

 

 Validação de um método analítico é a confirmação através de evidências objetivas de 

que os requisitos específicos para um determinado uso pretendido são atingidos, incluindo todos 

os procedimentos para garantir a qualidade dos dados produzidos. O desenvolvimento de um 

método analítico, a adaptação ou implementação de um método conhecido, envolve um 

processo de validação que estima sua eficiência na rotina do laboratório e a credibilidade do 
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método é um requisito fundamental para assegurar a qualidade e demonstrar competência 

técnica (BRITO et al., 2003; ABNT, 2005; REGO, 2008). 

 Os parâmetros analíticos recomendados pela ANVISA, INMETRO e pelos guias 

internacionais para validação de métodos cromatográficos são curva analítica, seletividade e 

especificidade, linearidade e faixa de aplicação, precisão, exatidão, limites de detecção e de 

quantificação (ANVISA, 2003; BRITO et al., 2003; RIBANI et al., 2004; INTERNATIONAL, 

2005; ABNT, 2005; BRONDI, LANÇAS, 2005; INMETRO, 2007; PIHLSTROM, 2010). 

 

2.7.1 Especificidade/seletividade 

 

Segundo Ribani et al. (2004), a especificidade é o primeiro passo no desenvolvimento e 

validação de um método instrumental de separação e deve ser reavaliada continuamente durante 

a validação e subseqüente uso do método. 

Os termos especificidade e seletividade têm sido empregados com o mesmo significado, 

definindo a capacidade do método em detectar o analito de interesse na presença de outros 

componentes da matriz e de outros analitos, como excipientes, impurezas e produtos de 

degradação, bem como outros compostos similares que possam estar presentes, garantindo que 

o pico de resposta seja exclusivamente de um componente simples, isto é, que não existam 

interferentes naquele tempo de retenção. Se a especificidade não for assegurada, a linearidade, 

a exatidão e a precisão estarão seriamente comprometidas (BRITO et al., 2003; RIBANI et al., 

2004). 

A especificidade de um método pode ser determinada de várias maneiras, uma das 

formas é a avaliação da amostra com detectores modernos (arranjo de diodos, espectrômetros 

de massa), que comparem o espectro do pico obtido na separação com o de um padrão, 

utilizando-se isto como uma indicação da presença da substância pura. Outro procedimento 

seria a realização de uma nova análise por outra técnica cromatográfica, ou com métodos e 

técnicas que são específicos para a substância de interesse, podendo-se utilizar a espectrometria 

de massa, a ressonância magnética nuclear, a espectrometria no infravermelho ou bioensaios 

específicos. A especificidade também pode ser determinada pela comparação da matriz isenta 

da substância de interesse e a matriz adicionada com esta substância; podendo-se adicionar a 

matriz outras substâncias que podem funcionar como possíveis interferentes (RIBANI et al., 

2004). 
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2.7.2 Linearidade 

 

 A linearidade refere-se à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância em exame dentro da faixa analítica especificada 

(BRITO et al., 2003; RIBANI et al., 2004). A linearidade está normalmente relacionada com a 

variação da inclinação da linha de regressão e é determinada através do princípio da curva 

analítica, e pode ser demonstrada através das seguintes formas: 

 - Através do coeficiente de correlação do gráfico analítico, que não deve ser diferente 

de um (avaliado pelo teste t de Student), observando-se que a inclinação da reta seja diferente 

de zero. Assim é necessário obter coeficiente de correlação estatisticamente igual a 1 e 

coeficiente angular diferente de zero (BRITO et al., 2003). A ANVISA (2003) recomenda um 

coeficiente de correlação maior ou igual a 0,98, e o INMETRO (2007) um valor acima de 0,90 

e DPR ≤ 5% (RIBANI et al., 2004). 

 - Através da análise de variância ponderada (ANOVA ponderada). Considera-se 

linearidade satisfatória quando quatro curvas de calibração mostrar linearidade ou, ainda, 

quando três delas forem lineares, sendo que aquela não linear ao nível de significância de 0,05 

o seja a 0,01 (Fa0,05< Fobtido< Fa0,01) (BRITO et al., 2003). 

 Em qualquer técnica instrumental, a relação linear simples, descrita pela equação y = 

ax+b, só é válida em um determinado intervalo de concentração da espécie medida (faixa linear 

dinâmica), estando limitada a uma faixa de trabalho que corresponde à curva de calibração 

utilizada para a quantificação das amostras (RIBANI et al., 2004). 

  

2.7.3 Curva Analítica  

 

A correlação entre o sinal medido (área ou altura do pico) e a massa ou concentração da 

espécie a ser quantificada raramente é conhecida. Na maior parte dos casos, a relação 

matemática entre o sinal e a concentração ou massa de interesse deve ser determinada 

empiricamente, a partir de sinais medidos para massas ou concentrações conhecidas dessa 

espécie. Esta relação matemática, muitas vezes, pode ser expressa como uma equação de reta 

chamada de curva analítica (RIBANI et al., 2004).   

O gráfico analítico deve apresentar os dados estatísticos de intersecção, da equação da 

regressão linear y = ax + b (contém os coeficientes de regressão linear “b” e angular “a”), o 

coeficiente de correlação (r) e a concentração estimada dos calibradores (soluções padrão) 

(BRITO et al., 2003).   
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A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de concentração dos agrotóxicos para o qual o 

ensaio será aplicado, em que a concentração central deve ser, sempre que possível, a 

concentração previsível nos ensaios. Os valores inferiores dos limites de detecção e 

quantificação são considerados muitas vezes como a sensibilidade do método e devem ser 

distinguidos do branco do método. O limite superior da faixa de trabalho depende da limitação 

do sistema de resposta do equipamento, sendo que a linearidade do método deverá ser constante 

em toda a extensão da faixa de trabalho (IMOTO, 2004). 

Para resíduos de agrotóxicos, é recomendada uma faixa de trabalho com valores 

variando entre a metade e 10 (dez) vezes a concentração do limite de quantificação (LQ), com 

uma variação de ± 10% até 60% do resultado (IMOTO, 2004). A faixa deve compreender os 

valores de LQ e de VMP especificados pelas normas. 

 

2.7.4 Exatidão (recuperação) 

 

 A exatidão do método representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como verdadeiro, ou 

seja, demonstra o quão próxima está à medida do seu valor verdadeiro. Quando aplicada a uma 

série de resultados de ensaios implica numa combinação de componentes de erros aleatórios 

sistemáticos. 

 O ensaio de recuperação constitui o método mais utilizado para validação de processos 

analíticos; ele reflete a quantidade de determinado analito, recuperado no processo, em relação 

à quantidade real presente na amostra. A exatidão é expressa como o percentual de resposta 

obtida através da análise de amostras fortificadas, ou seja, amostras isentas do analito que são 

adicionadas de uma solução padrão do analito com concentração conhecida (BRITO et al., 

2003; RIBANI et al., 2004; VIEIRA, LICHTIG, 2004). 

  

2.7.5 Precisão 

 

 A precisão é o parâmetro que avalia a proximidade entre várias medidas efetuada na 

mesma amostra, expressando o grau de repetibilidade entre os resultados de análises individuais 

quando o procedimento é aplicado mais de uma vez em uma mesma amostra homogênea, em 

idênticas condições de análise (BRITO et al., 2003; VIEIRA, LICHTIG, 2004). Demonstra o 

quão disperso uma medida está em relação à média, podendo ser expressa através do intervalo 

de confiança da média, que é uma faixa de valores no qual existe uma determinada 
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probabilidade de se encontrar certo valor de uma variável, calculada pela equação 1.1 (RIBANI 

et al., 2004): 

Intervalo de confiança da média =      Equação 1.1 

Em que: tn-1 = valor crítico da distribuição de Student com n-1 graus de liberdade. O valor t é 

tabelado e apresenta valores para diferentes níveis de confiança. 

Outra expressão da precisão é através da estimativa do desvio padrão relativo (RSD, do 

inglês, Relative Standard Derivation), também conhecido como coeficiente de variação (CV) 

(BRITO et al., 2003; RIBANI et al., 2004). 

         Equação 1.2 

Na qual: s = desvio-padrão das recuperações e M = média das recuperações. 

A precisão é a expressão da concordância entre vários resultados analíticos, obtida para 

uma mesma amostra. A precisão pode ser determinada em condições de repetibilidade (precisão 

intra-ensaio), precisão intermediária (precisão inter-ensaio) ou em condições de 

reprodutibilidade (precisão inter-laboratórios). Condições de repetibilidade são aquelas em que 

resultados independentes são obtidos usando o mesmo método para a mesma amostra no mesmo 

laboratório, pelo mesmo operador usando o mesmo equipamento em um curto intervalo de 

tempo. Condições de reprodutibilidade são aquelas onde resultados são obtidos usando o 

mesmo método e mesma amostra em diferentes laboratórios, por diferentes operadores, usando 

diferentes equipamentos (RIBANI et al., 2004). 

 

2.7.6 Limite de Detecção e Limite de Quantificação 

 

O limite de detecção (LD) é representado pela menor concentração da substância em 

exame que o processo analítico pode detectar, mas não necessariamente quantificar, utilizando 

um determinado procedimento experimental; o limite de quantificação (LQ) representa a menor 

concentração da substância em análise que pode ser quantificada na amostra com exatidão e 

precisão aceitáveis, utilizando um determinado procedimento experimental (BRITO et al., 

2003; RIBANI et al., 2004). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 Foi selecionada para otimização e aplicação do método amostras coletadas na 

comunidade de Gramorezinho, localizada na Zona Norte (Figuras 15-17) da cidade do Natal, 

numa Zona de Proteção Ambiental, chamada ZPA-09, que constitui um ecossistema de lagoas 

e dunas ao longo do Rio Doce, utilizada em atividades agrícolas como a produção de hortaliças. 

Esta comunidade abastece Natal e cidades vizinhas, compreendendo o perímetro urbano e peri-

urbano que divisa o Conjunto Gramoré do Município de Extremoz, cuja superfície total é da 

ordem de 70 km2. Está limitada hidrologicamente, ao Norte pelo Rio Doce e ao sul pelo Rio 

Potengi, a oeste pela Lagoa de Extremoz e Riacho Olho d’água, dentro das seguintes 

coordenadas geográficas: 5º 42’25” e 5º 47’00” S e 35º 23’30” e 35º26’50”W (OLIVEIRA et 

al., 2008). 

 

Figura 15 - Mapa do Brasil, região Nordeste, estado do RN, cidade do Natal, Zona Norte e 

ZPA-9 (em verde). 

 
Fonte: OLIVEIRA et al. (2008) 

 

Figura 16 - Limites da ZPA-9. 

 
Fonte: IBAM (2009). 
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Figura 17 – Cultivo de hortaliças as margens do Rio Doce. 

 
Fonte: Acervo IBAM (2009). 

 

 

 

3.2 COLETA DAS AMOSTRAS DE SOLO E ALFACE 

 

 A amostragem do solo foi realizada seguindo recomendações da EMBRAPA Meio 

Ambiente - Documentos 42 (SPADOTTO et al., 2004), conforme descrição a seguir: coleta na 

superfície do solo (0-15 cm), a distâncias variáveis de acordo com o tamanho da propriedade, 

utilizando um cavador, sendo coletadas quatro amostras simples (sub-amostras), misturadas, 

formando a amostra composta (Figura 18), após a mistura colocou-se em sacos plásticos tipo 

Ziplock. As amostras foram resfriadas em caixa térmicas com gelo e transportada para o 

laboratório onde foram mantidas à temperatura de -20ºC até o momento da extração e posterior 

análise. As coletas foram realizadas no período de junho a outubro de 2013. 

 

Figura 18 – Pontos de coleta de amostras de solo na área de produção de hortaliças. 

  

Fonte: Autor 

 

 As amostras de alface foram coletadas diretamente das hortas, seguindo recomendações 

do CODEX Alimentarius (CAC/GL 33-1999), que orienta a coleta de produtos frescos, que 

Coleta das 

amostras 

de solo 
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sejam unidades inteiras de grandes dimensões (geralmente > 250 g), que devem ser coletados 

até a obtenção de 2 kg ou no mínimo 5 unidades (Figura 19). As amostras foram resfriadas em 

caixa térmicas com gelo e transportada para o laboratório onde foram mantidas à temperatura 

de -20 ºC até o momento da extração. 

Figura 19 - Coleta de amostra de alface. 

 
Fonte: Autor 

 

Após a validação da metodologia, o método foi empregado na análise de 24 amostras 

de alface (crespa, lisa, americana e roxa), adquiridas diretamente dos agricultores da região de 

Gramorezinho, no período de maio a outubro de 2013, onde essas hortaliças tinham como 

destino feiras de produtos orgânicos em diversos locais da cidade de Natal; foram coletados 

também 22 amostras de solo utilizado na produção das hortaliças da mesma localidade. 

 

3.3 PADRÕES E REAGENTES 

 

 Foram utilizados solventes grau HPLC, acetonitrila 99,9% (Sigma Aldrich, USA) e 

metanol 99,98% (J.T. Baker, México) e solventes grau analítico: ácido fórmico 88,0% (J.T. 

Baker, México), formiato de amônia 99,0% (Fluka, India) e acetato de amônia 98,5% (J.T. 

Baker, México). A água deionizada foi obtida através do sistema Milli-Q (Millipore, Beldford, 

USA).  

Os reagentes usados para a realização do preparo das amostras pelo método QuEChERS 

foram adquiridos da Agilent (Part Number 5982-5755), contendo 6,0 g de sulfato de magnésio 

e 1,5 g de acetato de sódio e SPE dispersiva (Part Number 5982-5022), contendo 150 mg de 

sulfato de magnésio e 50 mg de amina primária secundária (PSA).  

Os padrões analíticos dos agrotóxicos selecionados foram adquiridos da AccuStandard 

(West Chester, USA), com pureza superior a 95% (97,6-100%), listados na Tabela 2, com 

informações como CAS, fórmula química, fórmula molecular, grupo químico, classe e 

classificação toxicológica. 
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Tabela 2 – Características dos agrotóxicos selecionados.  
Agrotóxicos CAS Fórmula 

Química 

Fórmula 

Estrutural 

Grupo Químico Classe* Classificação 

Toxicologica** 

Acetamiprido 135410-20-7 C10H11ClN4 

 

Neonicotinóide I Classe III 

 

Carbaril 

 

63-25-2 

 

C12H11NO2 

 

 

Metilcarbamato de 
naftila 

 

I 

 

Classe II 

 

Carbofurano 

 

1563-66-2 

 

C12H15NO3 

 

 

Metilcarbamato de 

benzofuranila 

 

I, A, N, C 

 

Classe I 

 

Clopirifós 

 

2921-88-2 

 

C9H11Cl3NO3PS 

 

 

Organofosforado 

 

I, A, F 

 

Classe II 

 

Dimetoato 

 

60-51-5 

 

C5H12NO3PS2 

 

 

Organofosforado 

 

I, A 

 

Classe II 

 

Malationa 

 

121-75-5 

 

C10H19O6PS2 

 

 

Organofosforado 

 

I, A 

 

Classe III 

Metamidofós  10265-92-6 C2H8NO2PS 

 

Organofosforado I, A Classe I 

* A - acaricida; I -inseticida; N – nematicida; F – formicida; C – cupinicida. ** Toxicidade dos agrotóxicos de 

acordo com os efeitos sobre a saúde humana (classe I - extremamente tóxicos, classe II - altamente tóxicos, classe 

III – moderadamente tóxicos e classe IV - pouco tóxicos). 

Fonte: ANVISA e http://www.chemspider.com. 
 

 
 

3.4 INSTRUMENTAÇÃO 

 

O espectrômetro de massas usado para análise dos padrões e amostras foi um híbrido 

Triplo Quadrupolo Ion Trap-Mass Linear (3200 QTRAP® LC-MS/MS system, ABSciex 

Instruments), equipado com um ionizador do tipo turboionspray operando nos modos positivo 

e negativo de ionização.  

O cromatógrafo líquido usado foi um Dionex Ultimate 3000 (Figura 20), equipado com 

uma bomba binária, autoamostrador, compartimento termostático para coluna, além de um 

detector de arranjo de diiodos. 

No controle instrumental foi utilizado o Analyst® software versão 1.5 para análise pelo 

espectrômetro de massas, interface com Chromeleon® via plataforma Dionex Chromatography 

MS Link. 
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Figura 20 - Cromatógrafo Líquido Ultimate 3000 - Thermo Fisher Scientific, acoplado a 

Espectrômetro de Massas, Q-Trap 3200 – ABSciex. 

 
Fonte: Autor 

Foram utilizados também: 

- Balança analítica modelo AY220 Marte (precisão/mín.: 0,01g e máx.: 220g); 

- Centrífuga de tubos microprocessada (Nova Instruments) 3600 rpm; 

- Processador de alimentos (Metvisa); 

- Estufa e Geladeira Brastemp flex; 

- Sistema de purificação de água Purelab Ultra Ionic (Elga); 

- Milli-Q UA03 (Millipore Integral); 

- Agitador AP56 (Phoenix - Tecnal). 

 

3.5 PREPARO DOS PADRÕES DE AGROTÓXICOS 

 

 Foi preparada uma solução estoque contendo a mistura dos analitos em metanol grau 

HPLC e nos extratos não fortificados de alface e solo, na concentração de 100 μg L-1, a partir 

da solução padrão de concentração 100.000 μg L-1 de cada agrotóxico, a partir dessa solução 

estoque foram preparadas as soluções de trabalho nas concentrações de 0,05 a 50,0 μg L-1 

utilizando a fase móvel (metanol:água, 50% v/v com 0,1% de ácido fórmico e formiato de 

amônia 5,0 mM).  

As soluções de trabalho contendo a mistura dos analitos em fase móvel e no extrato 

foram preparadas diariamente, enquanto as soluções estoque eram preparadas mensalmente e 

armazenadas em frasco âmbar a -2º C (Figura 21).  
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Figura 21 -Soluções-padrões dos agrotóxicos 

 
Fonte: Autor 

3.5 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

 A estratégia de escolha do método de preparo das amostras é diretamente influenciada 

pelo aumento na eficiência do método analítico. Para este trabalho, o QuEChERS foi escolhido 

por ser um método oficial utilizado pela União Européia e AOAC, e por apresentar as 

características que o definem: rápido, fácil, barato, eficiente, robusto e seguro. 

 Primeiramente as amostras de alface foram trituradas em um processador de alimentos, 

seguido pela pesagem de 10 g de amostra alface processada e 10 g de solo em tubos de 

polipropileno (tipo falcon, com capacidade 50,0 mL), no caso do spike foi incluída uma etapa 

de fortificação no nível de 50 μg L-1, para realização dos testes de validação, realizada através 

da adição de volume conhecido de solução estoque (500 μg L-1) ao solvente acetonitrila (10,0 

mL), seguido por agitação manual (1 min). Em seguida, foram adicionadas 4,0 g de sulfato de 

magnésio anidro e 1,0 g de citrato de sódio dihidratado anidro e repetida a etapa de agitação; o 

tubo foi centrifugado a 3600 rpm durante 5 min.  

 Para o procedimento de purificação do extrato, 1,0 mL do extrato foi transferido para 

um tubo falcon (capacidade 2,0 mL), contendo 50 mg de amina primária-secundária (PSA) e 

250 mg de MgSO4, seguido pelas etapas de agitação e centrifugação. Uma alíquota de 100 μL 

do extrato final foi retirada e completou-se para 1,0 mL com metanol obtendo-se a concentração 

de 5,0 μg L-1 no caso do spike. Finalizando-se com a injeção de 100 µL no sistema 

cromatográfico. A Figura 22 apresenta as etapas de preparo das amostras de alface e solo pelo 

QuEChERS. 
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Figura 22 – Coleta e preparo das amostras de alface e solo pelo QuEChERS 

 
Fonte: Autor 

 

Figura 23 – Fluxograma das etapas do preparo das amostras de alface e solo pelo QuEChERS 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autor 

10 g amostra 

+  

10 mL acetonitrila 

4,0 g MgSO4 

+  

1,0 g CH3COONa 

1,0 mL 

sobrenadante 

+  

150 mg MgSO4 

+ 

50 mg PSA 

QuEChERS  

(acetato) 

ETAPA 1 

EXTRAÇÃO 

ETAPA 2 

CLEAN UP 

Análise 

Cromatográfica 

LC-MS/MS 
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3.6 CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS 

 

Para a separação cromatográfica foram testadas duas colunas: 

1. Synergi 4µm Fusion® - RP80 Phenomenex® (LC Column 50mm x 2mm x 4µm), 

constituída de uma fase estacionária: “Polar embedded C18 with TMS endcapping”.  

2. Acclaim® Polar Advantage C16 120Å (2.1mm x 150mm x 3µm) Dionex.  

Foram testados o modo isocrático de eluição (75% das fases A (metanol) e 25% de B 

(solução aquosa contendo 0,1% ácido fórmico)), com temperatura a 35 ºC e também gradiente 

de eluição: iniciando com 75% (v/v) da fase A e 25% de B, com rampa linear até 90% da fase 

A em 3,0 min; em seguida, retornou-se a 75% de A em 2,0 min permanecendo nesta composição 

por 3,0 min, totalizando o tempo de análise de 8,0 min, mais meio minuto como o tempo de 

equilíbrio para o final da análise (Tabela 3). A vazão da fase móvel foi verificada em 0,3 e 0,35 

mL min-1 e o volume de injeção em 100 e 150 µL. O pH da fase móvel foi verificado e testados 

os valores de 3,0 e 4,0, bem como o tempo de corrida de 8 e 10 minutos. 

 

Tabela 3 - Condições de fluxo de fase móvel. 

Tempo (min) A (%) B (%) 

3 25 75 

2 10 90 

3 25 75 

Fonte: Autor 

 

 

3.7 CONDIÇÕES ESPECTROMÉTRICAS 

 

O desenvolvimento de uma metodologia por LC-MS/MS se deu através de três passos: 

otimização das melhores condições para a fragmentação do analito (realizado por infusão), 

otimização das condições da fonte de ionização (realizado por FIA – do inglês, flow injection 

analysis) e otimização das condições da cromatografia líquida, nesta ordem. Por último, aplica-

se a metodologia otimizada e validada em amostras reais. 

A primeira etapa, a infusão, foi a entrada de solução contendo os analitos por fluxo 

contínuo, geralmente em concentração maior do que a de trabalho (entre 500 e 700 µg L-1), com 

fluxo de 0,10 mL min-1. Para isso, utilizou-se uma seringa conectada a um pistão (integrante do 

equipamento). A infusão permite que seja obtida uma resposta imediata do sinal quando for 

realizada alguma alteração nos parâmetros de massas permitindo otimizar a ionização e 

fragmentação rapidamente. Os parâmetros otimizados foram CAD (CAD Gás, que controla a 

pressão do gás de colisão durante o Q3 scan e MS/MS scan), DP (Declustering  Potential, 

controla a voltagem no orifício de entrada do triploquadrupolo), EP (Entrance Potential, 
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controla o potencial de entrada dos analitos no Q0), CXP (Collision Cell Exit Potential, controla 

o potencial da saída da célula de colisão Q2), CE (Collision Energy, controla o potencial 

aplicado na célula de colisão Q2), entre outros. 

A etapa seguinte foi o FIA que tem por objetivo ajustar as condições de ionização do 

analito, de forma que a maior parcela possível de moléculas do analito seja convertida para a 

forma ionizada e entre no analisador. Uma pequena quantidade de solução padrão de analito foi 

injetada pelo amostrador automático na corrente da cromatografia líquida sem a coluna. 

 Múltiplas injeções da solução foram realizadas durante o processo de otimização, com 

alteração dos parâmetros entre as injeções. Essa etapa ocorre na fonte de ionização do  

equipamento. Os parâmetros otimizados nessa etapa foram GS1 (Gás 1, controla o gás de 

nebulização, que ajuda na dessolvatação da amostras, restando apenas pequenas gotas), GS2 

(Gás 2, controla o gás auxiliar, responsável pela evaporação das pequenas gotas restantes da 

amostra e por prevenir a entrada de solvente no equipamento), TEM (Temperature, temperatura 

do aquecedor, auxilia na evaporação do solvente), CUR (Curtain Gas, o gás com fluxo entre o 

curtain plate e o orifício de entrada para o triplo quadrupolo) e IS (Ion Spray Voltage, controla 

a voltagem aplicada à agulha que ioniza a amostra na fonte). 

A otimização dos parâmetros de fragmentação foi realizada com vistas a selecionar as 

melhores condições de fragmentação dos íons na análise por MS. O controle da infusão da 

amostra, da aquisição e tratamento dos dados foi realizado pelo software da Applied 

Biosystems/MDS Sciex, Analyst. 

Esta etapa de otimização das condições de fragmentação foi determinante para a correta 

seleção dos íons a serem monitorados para qualificação e quantificação dos agrotóxicos 

estudados. Foram monitoradas as respostas de dois íons produto no modo MRM (Multiple 

Reaction Monitoring), sendo que o mais abundante foi selecionado para quantificação e o 

segundo mais abundante para confirmação. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DO EFEITO MATRIZ 

 

O Efeito Matriz (EM) pode causar um aumento ou a diminuição da resposta do detector 

para um analito presente no extrato da amostra comparado ao mesmo analito em um solvente 

orgânico. O estudo do efeito matriz é imprescindível quando se deseja trabalhar com uma curva 

de calibração do analito em solvente, ou seja, com uma curva de calibração não matrizada. 

 Foi feita por comparação da resposta do detector (áreas medidas) das soluções padrão 

de agrotóxicos na concentração de 5,0 μg L-1 em solvente, com aquelas preparadas com o 
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extrato branco de alface e solo. O EM foi calculado usando a equação 1.3, com base na 

bibliografia de Kruve et al. (2008). 

  𝐸𝑀 (%) = (
𝐵

𝐴
) 100                  Equação 1.3 

 

Onde: A é a área do pico obtida para o analito em solvente, e B é a área do pico obtida 

para o analito em extrato fortificado pós-extração. 

 

3.9 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

3.9.1 Especificidade/ Seletividade 

 

A seletividade do método desenvolvido foi avaliada comparando-se a matriz isenta dos 

agrotóxicos com a matriz adicionada dos padrões dos agrotóxicos (material de referência 

certificado) para verificar se ocorria a coeluição destes compostos junto aos interferentes da 

matriz. O objetivo do ensaio de especificidade foi verificar a contribuição da matriz analítica 

sobre as soluções de padrões puros utilizando-se soluções com o mesmo nível de concentração 

e comparando-se a resposta e o valor esperado da adição. 

Preparou-se seis determinações a uma concentração de 5,0 μg L-1 e como critério de 

conformidade esperou-se não haver interferência na região medida. Na eventualidade de 

interferência, esta não pode ser maior que 30% do valor do LQ; DRP ≤ 2% entre as medidas do 

mesmo nível de concentração. 

 

3.9.2 Curva Analítica e Linearidade 

 

 Seguindo as diretrizes da ICH e da ANVISA foram preparados um mínimo de cinco 

pontos para a construção da curva analítica, sendo preparados oito níveis de concentração (0,05; 

0,1; 0,5; 1,0; 5,0; 10,0; 25,0; 50,0 μg L-1), que foram injetadas em ordem crescente de 

concentração, em triplicata, com estimativa de desvio padrão relativo (DPR ou RSD) entre as 

injeções inferior a 5%. Gráficos foram construídos com as respostas relativas no eixo y e as 

concentrações correspondentes. A linha obtida deve ser horizontal sobre toda a faixa linear. 

Conclui-se que o método é linear até o ponto onde a resposta relativa intercepta a linha de 95% 

ou 105%.   

 

3.9.3 Exatidão (recuperação) 

 

 A exatidão do método foi determinada através de ensaios de recuperação a partir de 

padrões puros, em seis determinações de uma concentração, em seguida calculou-se a 
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porcentagem de recuperação da quantidade conhecida do analito adicionado à amostra, ou como 

a diferença percentual entre as médias e o valor verdadeiro aceito. É expressa pela relação entre 

a concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica correspondente, 

conforme a equação 1.4.  

Exatidão =
concentração média experimental

concentração teórica
 x 100      Equação 1.4 

Na maioria dos procedimentos analíticos de validação, recuperações dentro da faixa 70-

120% são aceitas como critérios de conformidade, com precisão de até ± 20%. No estudo da 

recuperação são realizados testes de significância, utilizando o teste "t" de Student de acordo 

com a equação 1.5 (BRITO et al., 2003): 

   

      Equação 1.5 

Na qual: Rec = a média das recuperações obtidas para n repetições; 100 = a recuperação 

percentual desejada; n = o número de determinações (trabalha-se com no mínimo 5 repetições); 

SRec = o desvio padrão das recuperações. Se o valor de t obtido estiver enquadrado no intervalo 

estabelecido pelo valor tabelado, para n - 1 graus de liberdade em dado nível de significância 

(0,1 ou 0,05), então o método será considerado exato (BRITO et al., 2003). 

  

3.9.4 Precisão 

 

 A precisão do método foi considerada em níveis de repetitividade (precisão intra-ensaio) 

e precisão intermediária (precisão inter-ensaio), seguindo recomendações da ANVISA que 

preconiza que esta seja realizada em três níveis de concentração com três repetições cada um, 

ou a partir de um mínimo de seis determinações a uma concentração, neste caso, amostras 

isentas de agrotóxicos foram fortificadas com 5,0 µg.L-1 de cada agrotóxico em seis replicatas 

e, utilizado como critério de conformidade o coeficiente de variação menor que 15%. 

 

3.9.5 Limite de Detecção e Limite de Quantificação  

 

O Limite de Detecção (LD) e o Limite de Quantificação (LQ) foram determinados 

utilizando os parâmetros da curva analítica, medindo-se 10 vezes o menor ponto da curva, 

calculou-se o DP e utilizou-se o slope da curva, conforme as equações abaixo: 

LQ = 10 x DP/slope      Equação 1.6 

LD = 3 x DP/slope      Equação 1.7 

1

100Re

Re





n

S

)c(
=t

c
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Após determinado o limite de quantificação deve-se certificar se o valor encontrado 

apresenta precisão e exatidão através da determinação do coeficiente de variação, a média e 

desvio padrão para dez replicatas. A recuperação pode variar entre 70 e 120%, com coeficiente 

de variação de até 20% (BRITO et al., 2003). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O desenvolvimento da metodologia por LC-MS/MS neste trabalho foi realizada através 

de três passos: otimização das condições do espectrômetro de massas - para a fragmentação do 

analito (realizado por infusão) e da fonte de ionização (realizado por FIA – do inglês, flow 

injection analysis), otimização das condições cromatográficas e validação do método. Por 

último, aplicou-se a metodologia otimizada e validada em amostras reais de alface e solo. 

 

4.1 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DO ESPECTRÔMETRO DE MASSAS 

 

Na otimização da ionização realizada por análise de injeção de fluxo (FIA) de 500 µg 

L−1 de cada composto separadamente, observa-se que os sete agrotóxicos selecionados 

apresentaram ionização preferencial no modo positivo [M + H]+, com intensidade (contagem 

por segundos – cps) superior a 5x106, indicando ser esta a melhor forma de ionização, realizada 

selecionando as tensões do cone (5500–3500 V), curtain gas: 10 (unidades arbitrárias); GS1: 

40 e GS2: 50 psi; temperatura da sonda: 550-650°C.  

Os resultados de alguns dos parâmetros de massas otimizados para a fragmentação dos 

analitos e as transições MRM selecionadas estão sumarizados na Tabela 4, obtidos por infusão 

da solução contendo os analitos através de fluxo contínuo. 

 

Tabela 4 – Parâmetros de quantificação e confirmação no modo MRM - LC-MS/MS. 

Agrotóxicos TR 

(min)1 

Tipo do 

íon 

Íon Precursor 

(m/z) 

Íons Produtos 

1 e 2 (m/z) 

DP2 

(V) 

EP3 

 

CE1/CE24 

(eV) 

Acetamiprido 0,88 [M + H]+ 223 126 / 99 36 4,5 25/53 

Carbaril 1,19 [M + H]+ 202 145 / 127 21 4,0 15/31 

Carbofurano 1,04 [M + H]+ 222 165 / 123 31 4,5 15/25 

Clorpirifós 3,50 [M + H]+ 350 97 / 198 31 4,5 43/53 

Dimetoato 1,01 [M + H]+ 230 199 / 125 21 4,5 13/25 

Malationa 1,45 [M + H]+ 331 127 / 99 26 4,0 17/29 

Metamidofós 0,80 [M + H]+ 142 

 

94 / 125 26 4,0 17/15 

* 1Tempo de retenção (TR); 2DP: declustering potential (V); 3EP = entrance potential (10 V); 4CE = collision energy, ion 1 e ion 2 (eV). 

Fonte: Autor 
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 Ao empregar MS/MS é possível detectar individualmente os compostos, que possam 

não ter sido separados adequadamente pela técnica cromatográfica, através do modo de 

aquisição MRM, ou seja, se possuirem diferentes massas molares e gerarem diferentes 

fragmentos de massas, pode-se obter de uma grande quantidade de informação estrutural acerca 

do analito, o que assegura sua identificação com maior exatidão do que quando feita apenas 

com base nas características de retenção dos compostos analisados, como ocorre nas outras 

técnicas cromatográficas. 

 

4.2 OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES CROMATOGRÁFICAS 

 

As condições cromatográficas otimizadas estão apresentadas na Tabela 5. Para isso 

foram testados alguns programas de gradiente usando como fase móvel, metanol e água, 

contendo 0,1% de ácido fórmico e formiato de amônio 5,0 mM, em um fluxo de 0,3 mL min-1. 

As melhores condições cromatográficas foram obtidas utilizando uma temperatura de 35°C e 

no modo de eluição isocrático com 75% (v/v) para fase B (metanol) e 25% para fase A (água), 

buscando-se desenvolver um método com um tempo de corrida curto, a fim de reduzir o tempo 

de análise cromatográfica, totalizando um tempo de análise de 8,0 minutos e um volume de 

injeção de 100 µL e nessas condições a separação dos compostos apresentou boa simetria para 

o sinal cromatográfico. 

 

Tabela 5 – Condições cromatográficas otimizadas. 

Parâmetros LC-ESI-MS/MS 

Coluna Analítica Synergi 4µm Fusion® - RP80 Phenomenex® - C18 (50mm x 2mm x 

4µm). 

Fase Móvel Metanol:água (75:25) com 0.1% ácido fórmico e formiato de amônia 

5.0 mM 

Modo de Eluição Isocrático: Metanol:água (75:25) 

pH da Fase Móvel 3,0 

Volume de Injeção 100µL 

Vazão 0,3 mL/min 

Fonte: Autor 

 

 Em Cromatografia Líquida de fase reversa, quanto mais hidrofóbico for o analito, mais 

ele é retido. Quando o analito se torna ionizado, fica menos hidrofóbico, e sua retenção diminui. 

Por isso, para garantir uma maior interação dos compostos em estudo com a fase estacionária é 

necessária a acidificação da fase móvel. Para este sistema LC-MS/MS a fase aquosa da fase 

móvel foi acidificada com ácido fórmico, adicionando 0,1% deste. O uso de ácidos orgânicos 
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mais voláteis também é utilizado para evitar que estes se cristalizem na interface como também 

ajudar na fragmentação dos compostos a serem determinados (GONÇALVES, 2007; COLLINS 

et al., 2009). 

 Liu et al. (2005) fizeram a determinação simultânea de sete agrotóxicos carbamatos e 

sete organofosforados em frutas (maçã, melão e pêra) e hortaliças (alface, cenoura, repolho e 

tomate) utilizando QuEChERS e LC-MS com coluna C18 e metanol:água como fase móvel. Os 

analitos foram separados utilizando um programa de gradiente com um tempo total de 40 min, 

sendo o carbaril separado em aproximadamente 16 minutos e o malation  em 25 minutos; neste 

trabalho os dois agrotóxicos citados apresentaram tempo de retenção de 1,19 minutos (carbaril) 

e 1,45 minutos (malationa) o que demonstra a rapidez do método; e apesar dos efeitos de 

afinidade de diferente agrotóxicos com a matriz, nesse trabalho, a supressão e aumento para a 

combinação específica de agrotóxico e matriz, no conjunto, não influenciou às recuperações e 

o RSD negativamente e, com isso o método pôde ser aplicado como método quantitativo para 

identificar e determinar os agrotóxicos em frutas e legumes, com resultados abaixo do LMR. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DO EFEITO MATRIZ 

 

O Efeito Matriz (EM) objetiva averiguar possíveis interferências causadas pelas 

diversas substâncias que compõem a matriz amostral, gerando, basicamente, fenômenos de 

diminuição ou ampliação da resposta instrumental (MENDONÇA, 2012). Em LC-MS/MS, o 

EM é normalmente causado pela interferência dos componentes da matriz que eluem no mesmo 

tempo de retenção que o analito e, por isso, competem com o analito durante o processo de 

ionização. O número de íons do analito pode diminuir pela interação com os íons da matriz, ou 

aumentar pela sua presença, resultando num efeito matriz negativo ou positivo, respectivamente 

(MARTINS, 2010).  

Segundo Kruve et al. (2008), considera-se efeito matriz valores superiores a 100%, o 

que indica ionização excessiva e valores abaixo de 100% o que indica supressão da ionização. 

A intensidade do efeito matriz para dado agrotóxico é influenciada pela natureza da amostra e 

pelo tipo de co-extrativos (tamanho das moléculas, polaridade, estabilidade térmica, 

volatilidade, etc.). Co-extrativos como lipídios (triacilgliceróis, fosfolipídios, etc.), alguns 

pigmentos (clorofila, carotenóides, etc.) e outros componentes de massa molar elevada (resina 

de plantas) também podem permanecer solubilizados nos extratos, mesmo após a purificação 

da amostra, promovendo o efeito de matriz nas análises cromatográficas. 
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O uso de soluções de calibração na matriz tem sido frequentemente utilizado para 

contornar os problemas associados ao aumento ou supressão da ionização dos pesticidas nos 

sistemas cromatográficos acoplados aos espectrômetros de massas. Um dos potenciais 

problemas do efeito matriz é que diferentes amostras, tipos de extratos, commodities e 

diferentes “concentrações” da matriz podem apresentar efeitos desta natureza em diferentes 

graus de magnitude. 

A avaliação do EM foi realizada por comparação da resposta do detector, ou seja, as 

áreas medidas das soluções padrão dos agrotóxicos em solvente com aquelas preparadas em 

extrato de alface e solo, na concentração de 5,0 µg L-1. Quando a média das respostas das 

soluções preparadas na matriz estiver entre 80 e 120% das médias das respostas das soluções 

preparadas em solvente, este efeito não pode ser considerado significativo nos resultados 

analíticos quantitativos da amostra, abaixo desses valores ocorre a supressão do sinal e acima a 

ampliação. A Figura 24 apresenta os resultados do efeito matriz na análise de agrotóxicos em 

alface e solo.  

 

Figura 24 – Efeito Matriz na análise de agrotóxicos em extratos de alface e solo.
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Fonte: Autor 

 

 Podemos observar pela Figura 24 que em ambas as amostras o efeito matriz é mais 

evidente nas amostras de alface, onde ocorreu diminuição do sinal para todos os analitos, com 

exceção do agrotóxico dimetoato, que obteve percentual de 96,2%, para os demais agrotóxicos 

os valores do EM em alface foram abaixo de 80%. Essa influência se deve provavelmente, à 

quantidade de interferentes, principalmente o pigmento clorofila presente na amostra de alface, 
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ocasionando interferência na ionização dos analitos e, com isso supressão do sinal dos analitos 

adicionados a essa matriz, isto é, o número de íons do analito pode estar diminuido pela 

interação com os íons da matriz, resultando num efeito matriz negativo.  

Para as amostras de solo, foi observado efeito matriz na detecção dos organofosforados 

clorpirifós e metamidofós, onde ocorreu supressão do sinal com valores de 53,8% e 47,6% 

respectivamente, e aumento do sinal para o agrotóxico acetamiprido com valores de 119,2%. 

Segundo Pinho et al. (2009) a influência da natureza da matriz geralmente é observada 

nas análises de organofosforados. Prestes et al. (2009) também relatou que o efeito matriz é 

dependente da natureza química do analito, pois a eficiência de ionização dos compostos 

polares é mais influenciada pela presença de coeluatos provenientes da matriz, quando 

comparada com compostos apolares, outro fator que colabora para a presença de EM nos 

compostos organofosforados e carbamatos. 

Diante disto, o agrotóxico metamidofós, cuja análise sofre um efeito matriz supressor 

do sinal tanto nas amostras alface e solo (taxa de recuperação 41 e 47,6%, respectivamente), 

possui ligações P=O, o que faz esse composto ser mais polar, o que pode determinar maior 

efeito de matriz. 

 Segundo Anastassiades et al. (2003) e Prestes, Adaime, Zanella (2011) a redução do 

teor de clorofila nos co-extrativos provenientes de amostras com pigmentação verde, pode ser 

obtida através da adição de uma pequena quantidade de carbono grafitizado. Diante disto, 

incluiu-se no preparo da amostra de alface o carvão ativado. No entanto, a adição desse 

composto suprimiu a resposta analítica de todos os agrotóxicos incluídos, o que inviabilizou 

seu uso. Lehotay et al. (2010) relatam que a remoção de clorofila e esteróis de amostras de 

alface, com carbono grafitizado (Grafitized Carbon Black, GCB) pode causar retenção de 

agrotóxicos que apresentam estruturas planares, entre outros.  

 Segundo Mol et al. (2003) uma maneira de compensar os efeitos da matriz é a redução 

da quantidade de matriz ou a sua diluição; essa recomendação foi seguida e preparou-se spikes 

inicialmente com 50 µg mL-1 e, após extração, diluídos 10 vezes, isto é, diluição do extrato final 

de 0,1 mL para 1,0 mL em metanol foram analisados. A Figura 25 apresenta os valores de 

recuperação dos agrotóxicos após diluição do extrato final (spike), observando-se uma nítida 

melhora nos valores. Segundo Pinho et al. (2009) o efeito de matriz é mais significativo na 

análise de agrotóxicos quando estes se encontram em concentrações mais baixas ou quando a 

proporção de componentes da matriz/analito é muito alta. Neste estudo, foi mantida a 

concentração inicial dos analitos e diluindo-se o extrato final com metanol. 
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Figura 25– Efeito Matriz na análise de agrotóxicos em extratos de alface e solo após diluição. 
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4.4 VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

 

 Os testes de validação foram feitos separadamente para as matrizes de alface e solo. 

Para isso, foram determinados os seguintes parâmetros de validação: linearidade, limite de 

detecção, limite de quantificação, seletividade, exatidão (recuperação), repetibilidade e precisão 

intermediária.  

  

4.4.1 Especificidade 

 

 As análises de brancos de amostras de alface e solo não apresentaram picos nas regiões 

de interesse e, a presença dos compostos pode ser facilmente distinguida com base nos tempos 

de retenção dos analitos em estudo, mostrados após seleção dos íons a partir do Cromatograma 

dos Íons Totais (TIC, do inglês, Total Ion Chromatogram), como mostrado na Figura 26. A 

fácil extração dos íons monitorados do cromatograma total, TIC, comprova a seletividade do 

método pois, neste modo, não é presenciada a interferência dos demais compostos monitorados, 

muito menos o sinal do eluente, ou background.  

Fazendo uso de padrões de referência com origem determinada, definindo seu tempo de 

retenção e monitorando duas transições específicas para a molécula em questão, foi obtida uma 

resposta com três confirmações e a especificidade do método pôde ser avaliada através da 

distinção da estrutura dos analitos de interferentes presentes na matriz. 
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Quando se faz o acoplamento da Cromatografia com a Espectrometria de Massas obtém-

se o chamado cromatograma de massas, que é assim denominado por se tratar de um 

cromatograma contendo todos os íons produzidos pelo Espectrômetro de Massas, também 

denominado de Cromatograma dos Íons Totais (TIC, do inglês Total Ions Chromatogram), 

apresentado na Figura 26, ou apenas os íons de interesse produzidos por cada composto.  

 

Figura 26 - Cromatograma dos Íons Totais (TIC) do mix de padrões de agrotóxicos. 

 
 

Através dos espectros MS/MS no modo de operação de monitoramento de reações 

múltiplas (MRM) apresentados a seguir, selecionou-se para cada analito dois fragmentos 

característicos, sendo o fragmento mais intenso escolhido para quantificação (QT) e o segundo 

fragmento mais intenso, para identificação ou qualificação (QL). O uso de espectrometros MS-

MS em tandem, permite a identificação e a separação de cada transição monitorada para os 

analitos de interesse.  
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O acetamiprido (TR 0,88 min) é caracterizado pela perda de fragmentos de QT com m/z 

de 126 e de QL de 99.  Os agrotóxicos acetamiprido e malationa (TR 1,45 min), apesar de 

possuírem diferentes massas, 222 e 330 g/mol, respectivamente, após otimização dos 

parâmetros, apresentaram fragmentos de QT e QL com m/z idênticos, ou seja, 126 e 99 (Figuras 

28 e 38). Estes fragmentos foram mantidos, pois em EM o conceito de Pontos de Identificação 

(IP), que possibilita a diferenciação de uma molécula de outra se as transições de QT e de QL 

ou o TR forem diferentes. Assim, com o método aqui otimizado, o acetamiprido e a malationa 

apresentaram fragmentos de  TR distintos, 0,88 e 1,45 minutos (Figuras 27 e 37), 

respectivamente, permitindo garantir a identificação inequívoca destes analitos.  

 

Figura 27 - Cromatograma do íon selecionado Acetamiprido 

  

 
 

 

Figura 28 – Espectro de massas do agrotóxico Acetamiprido, após ionização por ESI(+). 
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O íon carbaril (TR 1,19 min) selecionado na Figura 29 é caracterizado pela perda de 

CH3NCO, de m/z 58, formando um íon de m/z 145 (naftol) a partir do íon precursor 202 (Figura 

30), originado da hidrólise do carbaril.  

 

Figura 29 – Cromatograma do íon selecionado Carbaril 

 

 
 

 

Figura 30 – Espectro de massas do agrotóxico Carbaril, após ionização por ESI(+). 
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 O íon selecionado carbofurano (TR 1,04 minutos) apresentado na Figura 31, de massa 

molar de 221,3 g/mol e ionizado por ESI(+) apresenta m/z de 222,2. Os fragmentos formados 

nas condições empregadas neste trabalho geraram fragmentos de m/z 123 e 165 bem definidos 

e que foram eleitos como fragmentos de QT e QL, estão apresentados na Figura 32. O 

acetamiprido (TR 0,88 min) após ionizado por ESI(+) apresenta m/z de 223, idêntico ao do 

acetamiprido, sendo que para o acetamiprido os fragmentos foram: m/z de 126 de QT e m/z 99 

de QL, além dos TR distintos para o acetamiprido e carbofurano (Figuras 27 e 31), 

respectivamente, o que permiti a identificação inequívoca destes dois analitos. 

 

Figura 31 - Cromatograma do íon selecionado Carbofurano 

 

 
 

 

Figura 32 – Espectro de massas do agrotóxico Carbofurano, após ionização por ESI(+). 
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O íon selecionado clorpirifós (TR 3,5 minutos) apresentado na Figura 33, de massa 

molar de 349 g/mol, após ionização por ESI(+) apresenta m/z de 350 e fragmentação, o espectro 

de massas para o clorpirifós apresentou fragmentos de QT m/z 97 e de QL m/z 128, 

apresentados na Figura 34. 

 

Figura 33 - Cromatograma do íon selecionado Clorpirifós 

 

 

 
 

 

 

Figura 34 – Espectro de massas do agrotóxico Clorpirifós, após ionização por ESI(+). 
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O íon selecionado dimetoato (TR 1,01 minuto) apresentado na Figura 35, de massa 

molar 229,3 g/mol e ionizado por ESI(+) apresenta m/z de 230. Os fragmentos formados nas 

condições empregadas neste trabalho geraram fragmentos de m/z 125 e 199 bem definidos e 

que foram eleitos como fragmentos de QT e QL, apresentados na Figura 36. 

 

Figura 35 - Cromatograma do íon selecionado Dimetoato 

 

 
 

 

Figura 36 – Espectro de massas do agrotóxico Dimetoato, após ionização por ESI(+). 
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O agrotóxico malationa de massa molar 330 g/mol, após ionização por ESI(+) e 

fragmentação, apresentou fragmentos de QT com m/z de 127 e de QL de 99.  E como já descrito, 

os agrotóxicos acetamiprido (TR 0,88 minutos) e malationa (TR 1,45 minutos), apesar de 

possuírem massas molares diferentes, apresentaram fragmentos de QT e de QL idênticos, TR 

distintos (Figuras 27 e 37), respectivamente, permitindo garantir a identificação inequívoca 

destes analitos.  

 

Figura 37 - Cromatograma do íon selecionado Malationa 

 

 
 

 

Figura 38 – Espectro de massas do agrotóxico Malationa, após ionização por ESI(+). 
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Após infusão direta do metamidofós foi o primeiro agrotóxico a ser separado neste 

método após otimização (TR 0,75 minutos), apresentado na Figura 39 e obteve-se o espectro 

de massas para este composto e selecionados os referidos fragmentos observou-se que apresenta 

fragmentos de QL de m/z 94 e de QT de m/z de 125, conforme Figura 40.  

 

Figura 39 - Cromatograma do íon selecionado metamidofós 

 

 
 

 

Figura 40 – Espectro de massas do agrotóxico Metamidofós, após ionização por ESI(+). 
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4.4.2 Curva Analítica e Linearidade 

  

 A linearidade foi determinada através dos coeficientes de determinação (R2), para isso 

foram preparadas amostras de solvente (fase móvel) adicionada com uma mistura de todos os 

padrões de agrotóxicos em cinco níveis de concentração (1,0; 5,0; 10,0; 25,0 e 50,0 µg L-1), 

incluindo o LQ e análisadas em triplicata. O gráfico da função da calibração foi confeccionado 

e inspecionado visualmente, evitando-se a confiança cega nos coeficientes de correlação. 

 Os coeficientes de determinação (R2) obtidos através das curvas analíticas foram maior 

ou igual a 0,99 e os coeficeintes de variação (CV) entre as medidas de mesma concentração 

foram inferiores a 5% para os sete agrotóxicos analisados, sendo o critério de linearidade 

satisfeito para estes analitos. 

 Os valores do coeficiente de determinação (R2) para os agrotóxicos selecionados 

atendem a recomendações de agencias como ANVISA e FDA, que preconizam valores acima 

de 0,98, julgando-se, portanto, satisfatória a linearidade dos gráficos com coeficiente de 

determinação próximo de 1, ou seja, a dispersão do conjunto de pontos experimentais e a 

incerteza dos coeficientes de regressão estimados são baixos.  

As equações de reta resultantes para os analitos juntamente com seu coeficiente de 

determinação (R²) são apresentadas nas Figuras 41-47. 

 

Figura 41 – Curva analítica do acetamiprido. 
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Figura 42 – Curva analítica do carbaril 
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Figura 43 – Curva analítica do carbofurano
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Figura 44 – Curva analítica do clorpirifós
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Figura 45 – Curva analítica do dimetoato 

 
 

Figura 46 – Curva analítica do malationa 
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Figura 47 – Curva analítica do metamidofós 
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4.4.3 Exatidão (recuperação) 

 

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites, a um dado nível de confiança, 

ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão. Estes limites podem ser estreitos em 

níveis de concentração elevados e mais amplos em níveis de traços (RIBANI et al., 2004). No 

documento SANCO da Comunidade Européia são estabelecidos valores de recuperação na 

faixa de 70 a 120%, bem como os coeficientes de variação ≤ 20%.  

Os resultados obtidos para a recuperação estão arrolados na tabela 6 e 7. Os valores de 

recuperação dos sete agrotóxicos variou de 67,8-102,7% nas amostras de alface e de 73,0-

125,4% nas amostras de solo. Esses valores de recuperação estão de acordo com os critérios de 

aceitação estabelecidos pelo documento SANCO da Comunidade Européia, com exceção do 

agrotóxico metamidofós que obteve uma recuperação abaixo de 70% (67,8%) em alface. 

Koukurek et al. (1998) verificaram que muitos agrotóxicos sofrem alterações na 

estrutura química durante o período que permanecem nos vegetais em que foram aplicados, ou 

mesmo na água para a qual foram carreados ou no solo nos quais foram adsorvidos. Em um 

estudo de estabilidade de compostos organofosforados, verificaram que durante a extração do 

metamidofós em diferentes matrizes vegetais (trigo, laranja e repolho branco), utilizando 

acetato de etila e sulfato de sódio, ocorreu degradação significativa do agrotóxico na 

temperatura de 40 oC, sobretudo nas amostras de laranja e repolho. 

 

4.4.4 Precisão 

 

A precisão do método foi obtida através de estudo de repetibilidade e precisão 

intermediária seguindo recomendações da ANVISA, as recuperações médias e os coeficientes 

de variação (CV) de ensaios realizados no mesmo dia (repetibilidade) estão apresentados na 

Tabela 6 e os valores de ensaios realizados em dias alternados (precisão intermediária) estão 

apresentados na Tabela 7. 
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Tabela 6 – Repetibilidade dos sete agrotóxicos em alface e solo.  

Agrotóxico Concentração (µg L-1) 

n=6 

Matriz Recuperação (%) CV (%) 

Acetamiprido 5,0 Alface 83,2 2,7 

  Solo 120,4 1,4 

Carbaril 5,0 Alface 70,2 0,4 

  Solo 115,6 1,9 

Carbofurano 5,0 Alface 70,4 1,6 

  Solo 114,73 2,1 

Clopirifós 5,0 Alface 74,4 1,9 

  Solo 79,0 0,4 

Dimetoato 5,0 Alface 78,2 2,2 

  Solo 108,8 0,9 

Malationa 5,0 Alface 88,3 0,2 

  Solo 108,6 0,7 

Metamidofós 5,0 Alface 67,8 1,3 

  Solo 73,0 6,3 

 

Tabela 7– Precisão intermediária dos sete agrotóxicos em alface e solo.  

Agrotóxico Concentração (µg L-1) 

n=6 

Matriz Recuperação (%) CV (%)1 

1º Dia 2º Dia 3º Dia 1º Dia 2º Dia 3º Dia 

Acetamiprido 5,0 Alface 85,7 82,5 92,8 1,5 0,8 2,5 

  Solo 118,7 120,7 120,1 0,4 0,2 0,6 

Carbaril 5,0 Alface 84,1 95,9 90,9 1,7 0,7 2,3 

  Solo 120,8 108,9 125,4 0,5 2,9 3,5 

Carbofurano 5,0 Alface 80,7 82,1 92,3 0,42 2,4 1,6 

  Solo 121,1 108,1 120,5 0,7 1,5 0,9 

Clopirifós 5,0 Alface 85,1 96,6 95,6 2,4 0,3 1,5 

  Solo 86,3 79 97,2 1,2 3,4 0,7 

Dimetoato 5,0 Alface 98,2 102,1 102,7 1,7 0,8 0,9 

  Solo 78,2 108,8 110,4 3,6 2,5 2,3 

Malationa 5,0 Alface 85,3 84,7 86,4 1,5 0,5 2,2 

  Solo 88,3 106,1 108,6 3,2 0,3 0,6 

Metamidofós 5,0 Alface 76,7 82,3 81,7 5,3 2,2 5,4 

  Solo 83,3 78,4 86,6 3,8 2,0 0,4 
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Os resultados de repetibilidade do método apresentados na Tabela 6, para as amostras 

de alface obteve-se recuperação entre 67,8 – 88,3 e  CV entre 0,2-2,7% e em solo recuperações 

de 73-115,6% e CV 0,4-6,3%. Na tabela 7 os resultados de precisão intermediária, os valores 

de recuperação variaram de 76,7-102,7% e CV entre 0,3-5,4% em alface e recuperações de 

78,4-125,4% e CV entre 0,2-3,8% em solo, o que indica um bom desempenho do método 

analítico desenvolvido, considerando como critério de conformidade para repetibilidade e 

precisão intermediária valores de CV ≤ 15% (ANVISA, 2003). 

Resultados semelhantes foram obtidos por Golge & Kabak (2015) que avaliaram o 

método de preparo de amostra QuEChERS com Cromatografia Líquida acoplado a um 

espectrômetro de massas com analisador do tipo triplo-quadrupolo, para determinação de 109 

resíduos de agrotóxicos, incluindo os sete padrões utilizados neste trabalho, em tomate. 

Obtiveram rendimentos de recuperação entre 77,1% e 113,2%, com repetibilidades de 4,4-

19,2% e reprodutibilidades de 7,1-18,4%. O limite de detecção (LOD entre 0,5 e 10,8 µg kg-1, 

e o limite de quantificação entre 1,3 e 30,4 µg kg-1. O método foi aplicado com sucesso na 

análise de 345 amostras de tomate em amostras reais. Resíduos de acetamiprido, azoxistrobino 

e triadimefono foram identificados em 9,6% das amostras de tomate, que variaram entre 0,015 

e 0,37 µg kg-1. 

 Segundo Mol et al. (2003) e Sánchez-Brunete et al. (2003), valores baixos de 

recuperações podem ocorrer em compostos voláteis como os organofosforados, ao contrário, 

recuperações mais altas em compostos menos voláteis como os pesticidas carbamatos, 

refletindo a dificuldade da extração e a determinação deste tipo de analitos. 

 

4.4.5 Limite de Detecção e Quantificação 

 

 Os limites de detecção e quantificação do método permitiu que as amostras contendo 

agrotóxicos em concentrações de até 1,0 µg L-1 fossem analisadas; numa comparação com o 

limite máximo de resíduo estabelecido pela ANVISA, o LQ estabelecido foi adequado para 

determinação do agrotóxico malationa em alface, que possui um LMR estabelecido em 8,0 µg 

kg
-1

, os demais agrotóxicos não são autorizados para a cultura de alface e, em solo não existem 

valores de referência estabelecidos pelo CONAMA para estes padrões de agrotóxicos, apenas 

para alguns padrões de agrotóxicos organoclorados.  
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Tabela 8 – Limites de Quantificação do método para os sete agrotóxicos 

  

 

Agrotóxicos 

LMR
1

 

(µg kg
-1

) 

VRQ
2

 

(µg kg
-1

) 

LQ 

(µg L
-1

) 

Alface 

(ANVISA) 

Solo 

(CONAMA) 

Alface  Solo 

  

Acetamiprido NA - 1,0 

Carbaril NA - 1,0 

Carbofurano NA - 1,0 

Clorpirifós  NA - 1,0 

Dimetoato NA - 1,0 

Malationa 8,0 - 1,0 

Metamidofós NA - 1,0 

1 Limite Máximo de Resíduo (LMR) 
2 Valores de referência de qualidade (VRQs) 

Fonte: Autor 

 

4.5 APLICAÇÃO DO MÉTODO QuEChERS 

  

 Neste trabalho, aplicou-se o método de preparo de amostras QuEChERS, originalmente 

desenvolvido para preparo de amostras de alimentos, também em solo, na tentativa de se obter 

extratos mais limpos, com boa recuperação para os agrotóxicos estudados e de forma mais 

rápida. Foi utilizada a matriz alface, representante das hortaliças folhosa, bem como, amostras 

de solo utilizado na produção de hortaliças, para a determinação de agrotóxicos da classe dos 

carbamatos (carbaril e carbofuran), organofosforados (clorpirifós, dimetoato, malationa e 

metamidofós) e o neonicotinóide acetamiprido, com análise por LC-MS/MS, cujos resultados 

serão apresentados e discutidos a seguir. 

 Não foram encontrados nenhum dos padrões de agrotóxicos estudados nas amostras 

analisadas de alface e solo, o que representa um avanço, já que os agrotóxicos da classe dos 

organofosforados e dos carbamatos são considerados em sua maioria altamente tóxicos a saúde 

humana. Como este estudo foi realizado em uma área de incentivo à agricultura orgânica, ou 

seja, sem o uso de agrotóxicos, o fato da não quantificação dos compostos estudados confirma 

a descontinuidade do uso destas substâncias pelos agricultores envolvidos neste projeto.  

A partir dos resultados obtidos neste trabalho, em 18 de dezembro de 2013, o Ministério 

da Agricultura entregou a dez agricultores do projeto Amigo Verde, a Declaração de Produção 

Orgânica, que permite às famílias vinculadas ao projeto a comercialização de suas produções e 

atesta o cumprimento das exigências da Lei Federal 10.831/03, que dispõe sobre agricultura 
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orgânica. Em 2 de junho de 2014, mais onze agricultores se juntaram ao grupo, totalizando o 

número de 30 agricultores declarados orgânicos. No mesmo mês, os agricultores receberam a 

inspeção da Certificadora IBD, que proporciona ao grupo a utilização do SiSORG, o Selo 

Orgânico que permite a venda direta e a venda para supermercados. 

 É importante ressaltar que não existe na legislação brasileira limites máximos de 

resíduos desses agrotóxicos em solo, apesar disso, a presença de resíduos de agrotóxicos em 

solo deve ser estudada, devido ao risco que eles oferecem à saúde humana, além da persistência 

no meio ambiente e tendência a bioacumulação. 

 Dessa forma, através dos resultados obtidos nas análises de amostras reais de alface e 

solo, confirma-se a eficiência e a aplicabilidade do método QuEChERS modificado no preparo 

de amostras de solo e juntamente com a LC-MS/MS permitiu a determinação de resíduos de 

agrotóxicos nas amostras em estudo. 

  

5. CONCLUSÃO 

 

Os objetivos propostos para este trabalho foram atendidos, com a otimização e a 

validação das condições do método de preparo de amostras QuEChERS e de análise 

cromatográfica, apresentando bom desempenho do método analítico proposto sendo os critério 

de conformidade de cada figura de mérito atendidos, na avaliação dos parâmetros de 

linearidade, recuperação, repetibilidade, precisão intermediária, seletividade, limites de 

detecção e quantificação. 

 O método de extração QuEChERS e otimizado neste trabalho, apresenta como 

vantagens em relação aos métodos tradicionais de extração rapidez e simplicidade, com um 

menor número de etapas analíticas, o que diminui a probabilidade de erros, além de ser barato 

e ambientalmente mais eficiente do ponto de vista da Química Verde, devido ao menor 

consumo de reagentes e a menor geração de resíduos, o que torna o método QuEChERS 

vantajoso em comparação com os métodos de extração convencionais.  

 Considerando as aplicações da cromatografia com detecção por espectrometria de 

massas acoplada à espectrometria de massas apresentadas neste trabalho, demonstrou a 

capacidade desta técnica de fornecer informação estrutural com exatidão, permitindo a distinção 

entre compostos isobáricos ou interferente provenientes da matriz, devido a formação de íons 

fragmentos distintos. Diante disso, a maior seletividade de MS-MS reduziu a necessidade de se 

obter separações cromatográficas com grande resolução, uma vez que esta técnica permite 

identificar e, muitas vezes quantificar, compostos que coeluem. 
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 Portanto, conclui-se que o método de preparo de amostras de alimentos, otimizado e 

aplicado neste trabalho para amostras de solo, contribuiu de forma expressiva com o 

desenvolvimento de um método simples e rápido de extração de agrotóxicos nesta matriz, haja 

visto, não existirem muitos trabalhos científicos publicados sobre a extração de agrotóxicos 

organofosforados e carbamatos em solo utilizando o método QuEChERS. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABNT - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR ISO/IEC 17025: 

requisitos gerais para competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro, 

2005. 

 

ANVISA- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Análise de 

Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Nota Técnica para divulgação dos 

resultados do PARA de 2008. Brasília, 15 de abril de 2009. Disponível em: http://www.an- 

visa.gov.br. Acesso em: 21 dez. 2011. 

 

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Resolução nº 899, de 

29 de maio de 2003. Guia para Validação de Métodos Analíticos e Bioanalíticos. Brasília, 

2003. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br. 

 

ANVISA - AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. Programa de Análise 

de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA). Relatório técnico. Brasília, 2002. 18 

p. Disponível em: http://www.anvisa.gov.br. 

 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Gerência-Geral Alimentos. Resolução - 

Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos (CNNPA) nº 12, de 1978. D.O. 

de 24/07/1978. 

 

ANVISA. Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos (PARA). Relatório 

de atividades de 2010, ANVISA, dezembro de 2011a. Disponível em: http://www.anvisa. 

gov.br. Acesso em: 21 dez. 2011. 

 

ANVISA. Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos (PARA). Dados da 

coleta e análise de alimentos de 2010, ANVISA, dezembro de 2011b. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br. Acesso em: 20 fev. 2012. 

 

ANVISA. Programa de Análise de Resíduo de Agrotóxico em Alimentos (PARA). Dados da 

coleta e análise de alimentos de 2011 e 2012, ANVISA, dezembro de 2013. Disponível em: 

http://www.anvisa.gov.br. Acesso em: 28 dez. 2013. 

 

AOAC Official Method 2007.01: Pesticide residues in foods by acetonitrile extraction and 

partitioning with magnesium sulphateGas Chromatography/Mass Spectrometry and Liquid 

Chromatography/Tandem Mass Spectrometry, AOAC International, 2007. 

 

ALMEIDA, Vicente Eduardo Soares; CARNEIRO, Fernando Ferreira; VILELA, Nirlene 

Junqueira. Agrotóxicos em hortaliças: segurança alimentar, riscos sócio ambientais e políticas 



94 

 

públicas para promoção da saúde. Tempus. Actas em Saúde Coletiva, v. 4, n. 4, p. 84-99. 

2009. 

 

ANASTASSIADES, Michelangelo; LEHOTAY, Steven J.; ŠTAJNBAHER, Darinka; 

SCHENCK; Frank J. Fast and easy multiresidue method employing acetonitrile 

extraction/partitioning and “Dispersive Solid-Phase Extraction” for the determination of 

pesticide residues in produce. Journal of AOAC International, v. 86, n. 2, p. 412-431, 2003. 

ANJOS, Karlyne Maciel Gadelha. Investigação e avaliação da toxicidade aguda dos 

agrotóxicos mais utilizados no cinturão verde da Grande Natal (RN, Brasil) para o 

peixe-zebra. 2009. 63f. Dissertação (Mestrado em em Bioecologia Aquática) - Programa de 

Pós-Graduação em Bioecologia Aquática, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

Natal/RN, Brasil, março 2009. 

AMARO, Pedro. Já há muito tempo que os pesticidas matam as abelhas. O Apicultor, v. 64, 

p. 29–40, 2009. 

BARRIONUEVO, Wilma Regina; LANÇAS, Fernando Mauro. Extração em Fase Sólida 

(SPE) e Micro Extração em Fase Sólida (SPME) de Piretróides em Água. Química Nova, v. 

24, n. 2, p. 172-175, 2001. 

 

BRASIL, Lei n.º 7.802, de 12 de julho de 1989. “Lei federal dos agrotóxicos”. Brasília, 

Diário Oficial da União de 12 de jul. 1989. 

 

BRASIL, CONSELHO NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. 

Grupo de Trabalho Alimentação Adequada de Saudável. Documento Final. Brasília, 

2007. 

 

BRITO, Natilene Mesquita; AMARANTE JUNIOR, Ozelito Possidônio; POLESE, Luciana; 

RIBEIRO, Maria Lúcia. Validação de métodos analíticos: Estratégia e discussão. Pesticidas: 

Revista Ecotoxicologia e Meio Ambiente, Curitiba, v. 13, p. 129-146, 2003. 

 

BRONDI, Silvia Helena Govoni; LANÇAS, Fernando Mauro. Development and Validation 

of a Multi-Residue analytical methodology to determine the presence of selected pesticides in 

water through Liquid Chromatography. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 16, n 

3B, p. 650-653, 2005. 

 

BRONDI, Silvia Helena Govoni; NOGUEIRA, Ana Rita de Araujo; VICENTE, Gustavo 

Henrique Lourenço; MACEDO, Adriana Nori. Desenvolvimento e aplicação do método 

Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe (QuEChERS) na análise de resíduos de 

agrotóxicos em água e sedimento. Comunicado Técnico, 94. EMBRAPA. São Carlos, SP. 

Dezembro, 2009.   

 

BRAIBANTE, Mara Elisa Fortes; ZAPPE, Janessa Aline. A Química dos Agrotóxicos. 

Química Nova na escola. v. 34, n. 1, p.10-15, fev. 2012. 

 

CAC/GL 33-1999. Recommended methods of sampling for the determination of pesticide 

residues for compliance with MRLS. Disponível em: http://www.agricultura.gov.br/arq_editor 

/CXG_033e.pdf. Acesso em: out. 2012. 

http://www/


95 

 

CHEN, Tianwen; CHEN, Guonan. Identification and quantitation of pyrethroid pesticide 

residues in vegetables by solid-phase extraction and liquid chromatography/electrospray 

ionization ion trap mass spectrometry. Rapid Communications. In Mass Spectrometry, v. 21, 

p. 1848–54, abril 2007. 

 

CODEX ALIMENTARIUS. Pesticides Residues in Food. Methods of Analysis and 

Sampling, 2nd Edition, 2000. 

 

CODEX ALIMENTARIUS. Pesticides Residues in food. Methods of Analysis and Sampling 

CAC/GL 40. 2nd edition. V. 2A, parte 1, 2003. 

 

CASARETT & DOULL'S. Toxicology: The Basic Science of Poisons. KOTSONIS, Frank 

N.; BURDOCK, George A. Chapter 30. Food Toxicology, p. 1191-1236, 7th edition, 2008. 
 

COSTA, José Luiz. Extração em Fase Sólida. In: MOREAU, Regina Lúcia de Moraes; 

SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Toxicologia Analítica. il. – (Ciências 

Farmacêuticas). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 156-161, 2008. 

 

COLLINS, Carol H.; SILVA, César R.; FARIA, Anizio M.; COLLINS, Kenneth E.; 

JARDIM, Isabel Cristina S. F. The search for more pH stable stationary phases for High 

Performance Liquid Chromatography. Journal of the Brazilian Chemical Society, v. 20, n. 

4, p. 604-612, 2009. 

 

CALDAS, Sergiane Souza; GONÇALVES, Fábio Ferreira; PRIMEL, Ednei Gilberto; 

PRESTES, Osmar Damian; MARTINS, Manoel Leonardo; ZANELLA, Renato. Principais 

técnicas de preparo de amostra para a determinação de resíduos de agrotóxicos em água por 

cromatografia líquida com detecção por arranjo de diodos e por espectrometria de massas. 

Química Nova, v. 34, n. 9, p. 1604-1617, 2011. 

 

CALDAS, Luiz Querino de Araújo. Intoxicações exógenas agudas por carbamatos, 

organofosforados, compostos bipiridílicos e piretróides. Centro de Controle de 

Intoxicações. Hospital Universitário Antônio Pedro. Universidade Federal Fluminense. 

Niterói – RJ, 2000. 

 

CARSON, Raquel. Primavera Silenciosa.1962. São Paulo: Melhoramentos, 1969. 

 

CARNEIRO, Fernando Ferreira (Org.); AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva, RIGOTTO, Raquel 

Maria, FRIEDRICH, Karen; BÚRIGO, André Campos. Dossiê ABRASCO: um alerta sobre 

os impactos dos agrotóxicos na saúde, Rio de Janeiro: EPSJV; São Paulo. Parte 2 - 

Agrotóxicos, Saúde, Ambiente e Sustentabilidade. AUGUSTO, Lia Giraldo da Silva; Rio 

de Janeiro: ABRASCO, 2012. 98p. 

 

COUTINHO, Cláudia F. B. Pesticidas: mecanismo de ação, degradação e toxidez. Pesticidas: 

Revista de Ecotoxicologia e Meio Ambiente. Curitiba, v. 15, p. 65-72, jan./dez. 2005. 

 

DI MUCCIO, Alfonso; FIDENTE, Paola; ATTARD, Danilo Barbini; DOMMARCO, 

Roberto; SECCIA, Serenella; MORRICA, Patrizia. Application of solid-phase extraction and 

liquid chromatography–mass spectrometry to the determination of neonicotinoid pesticide 

residues in fruit and vegetables. Journal of Chromatography A, v. 1108, p. 1–6, 20 dez. 

2006. 

 



96 

 

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION. CEN, CEN/TC 275 15662:2008: 

foods of plant origin - Determination of pesticide residues using GC-MS and/or LC-MS/MS 

following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - QuEChERS-

method. European Union. 2008. 

EMBRAPA HORTALIÇAS. Catálogo Brasileiro de Hortaliças. Saiba como plantar e 

aproveitar 50 das espécies mais comercializadas no País. 60f. Brasília, 2010. 

ERNEY, D. Ronald; PAWLOWSKI, Tina M.; POOLE, Colin F. Matrix-Induced peak 

enhancenment of pesticides in Gas Chromatography: Is there a solution? Journal of High  

Resolution Chromatography, v. 20, p. 375-78, 1997. 

 

FUENTES, Edwar; BÁEZ, María E.; LABRA, Ronnie. Parameters affecting microwave-

assisted extraction of organophosphorus pesticides from agricultural soil. Journal of 

Chromatography A, v. 1169, p. 40–46, 2007. 

 

FERRER, Imma; THURMAN, E. Michael. Multi-residue method for the analysis of 101 

pesticides and their degradates in food and water samples by liquid chromatography/time-of-

flight mass spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 1175, p. 24–37, 2007. 

 

GONÇALVES, C.; CARVALHO, J.J.; AZENHA, M.A.; ALPENDURADA, M.F. 

Optimization of supercritical fluid extraction of pesticide residues in soil by means of central 

composite design and analysis by gas chromatographytandem mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, v. 1110, p. 6-14, 2006.   

 

GARCÍA-REYES, Juan F.; HERNANDO, M. Dolores; FERRER, Carmen; MOLINA-DÍAZ, 

Antonio; FERNÁNDEZ-ALBA, Amadeo R. Large scale pesticide multiresidue methods in 

food combining Liquid Chromatography - Time-of-Flight - Mass Spectrometry and Tandem 

Mass Spectrometry. Analytical Chemistry, v. 79, p. 7308-23, 2007. 

 

GALLI, Andressa; SOUZA, Djenaine; GARBELLINI Gustavo S.; COUTINHO, Cláudia F. 

B.; MAZO, Luiz H.; AVACA, Luis A.; MACHADO, Sergio A. S. Utilização de técnicas 

eletroanalíticas na determinação de pesticidas em alimentos. Química Nova, v. 29, n. 1, p. 

105-112, 2006. 

 

GONÇALVES, Fábio Ferreira. Estudo de métodos empregando HPLC-DAD e LC-

MS/MS para a determinação de resíduos de herbicidas em água e solo do cultivo de 

arroz irriado. 148p. Tese (Doutorado em Química). Universidade Federal de Santa Maria. 

2007.  

 

GUPTA, Ramesh C. Toxicology of organophosphate and carbamate compounds. 525 B 

Street, Suite 1900, San Diego, California 92101-4495, USA. 2006.  

 

GOLGE, Ozgur; KABAK, Bulent. Determination of 115 pesticide residues in oranges by 

high-performance liquid chromatography-triple-quadrupole mass spectrometry in 

combination with QuEChERS method. Journal of Food Composition and Analysis, v. 41, 

p. 86–97, 2015. 

 

HARRIS, D. C. Quantitative Chemical Analysis. 5. ed. Nova York: W. H. Freeamam, 1999. 



97 

 

IMOTO, Marvina Natsue. Validação de método multiresíduo para pesticidas 

organohalogenados em maçã por Cromatografia Gasosa com Captura de Elétrons 

(CG/ECD) e Cromatografia Gasosa com Espectrometria de Massa (CG/MS). 134f. 

Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Alimentos) - Universidade Federal do Paraná, 

Curitiba, 2004. 

 

INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E 

QUALIDADE INDUSTRIAL. DOQ-CGCRE-008 - Orientações sobre Validação de 

métodos de Ensaios Químicos, Rio de Janeiro. Revisão: Jun. 2007. 

 

INTERNATIONAL CONFERENCE FOR HARMONISATION. Expert Technical Working 

Group. ICH Harmonised Tripartite Guideline: validation of analytical procedures: text 

and methodology Q2 (R1). [s.l.], 2005. Disponível em: www.ich.org/LOB/media/MEDIA 

417.pdf. Acesso em: 10 out. 2009.  

 

INSTITUTO SALUS. Uso de agrotóxicos no Brasil lidera ranking mundial. Disponível 

em: http://www.institutosalus.com/noticias/saude-publica/uso-de-agrotoxicos-no-brasil-lidera-

ranking-mundial. Acesso em: 05 set. 2011. 

 

IBAM. Instituto Brasileiro de Administração Municipal. Projeto de modernização da gestão 

administrativa e fiscal do município do Natal. PL 8. Versão final da Zona de Proteção 

Ambiental 9 - ZPA 9. IBAM. Prefeitura do Natal. Março 2010. 

 

JARDIM, Isabel Cristina Sales Fontes; ANDRADE, Juliano de Almeida; QUEIROZ, Sonia 

Claudia do Nascimento. Resíduos de agrotóxicos em alimentos: uma preocupação ambiental 

global – um enfoque às maçãs. Química Nova, v. 32, n. 4, p. 996-1012, 2009. 

 

KATAOKA, Hiroyuki; LORD, Heather L.; PAWLISZYN, Janusz. Applications of solid-

phase microextraction in food analysis. Journal of Chromatography A, v. 880, p. 35–62, 

2000. 

 

KRUVE Anneli, KUNNAPAS Allan, HERODES Koit, LEITO Ivo. Matrix effects in 

pesticide multi-residue analysis by liquid chromatography–mass spectrometry. Journal of 

Chromatography A, v. 1187, p. 58–66, 2008. 

 

KOMATSU, Emy; VAZ, Jorge Moreira. Otimização dos parâmetros de extração para 

determinação multiresíduo de pesticidas em amostras de água empregando microextração em 

fase sólida. Química Nova, v. 27, n. 5, p. 720-24, 2004. 

 

KOCOUREK, Vladimir;  HAJSLOVA, Jana;  HOLADOVA, Katerina;  POUSTKA, Jan. 

Stability of pesticides in plant extracts used as calibrants in gas chromatographic analysis of 

residues. Journal of Chromatography A, v. 800, n. 2, p. 297-304, 1998. 

 

LEHOTAY, Steven J.; SON, Kyung A.; KWON, Hyeyoung; KOESUKWIWAT, Urairat;  

FU, Wusheng; MASTOVSKA, Katerina;  HOHA, Eunha; LEEPIPATPIBOONC, Natchanun. 

Comparison of QuEChERS sample preparation methods for the analysis of pesticide residues 

in fruits and vegetables. Journal of Chromatography A, v. 1217(16), p. 2548-60, 2010. 

 

LIU, Min; HASHI, Yuki; SONG, Yuanyuan; LIN, Jin-ming. Simultaneous determination of 

carbamate and organophosphorus pesticides in fruits and vegetables by liquid 



98 

 

chromatography–mass spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 1097, p. 183–187, 

2005. 

 

LESUEUR, C.; KNITTL, P.; GARTNER, M. Analysis of 140 pesticides from conventional 

farming foodstuff samples after extraction with the modified QuECheRS method. Food 

Control, v. 19, n. 9, p. 906-914, 2008. 

LANÇAS, Fernando Mauro. Extração em Fase Sólida (SPE). São Carlos: Rima Editora, 

2004. 96p. 

 

LANÇAS, Fernando Mauro. A Cromatografia Líquida Moderna e a Espectrometria de 

Massas: finalmente “compatíveis”? Scientia Chromatographica. v. 1, n. 2, 2009. 

 

LONDRES, Flavia. Agrotóxicos no Brasil: um guia para ação em defesa da vida. Rio de 

Janeiro: Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), 2011. 190 p.  

 

LeDOUX, Martial. Analytical methods applied to the determination of pesticide residues in 

foods ofanimal origin. A review of the past two decades. Journal of Chromatography A, v. 

1218, 1021–36, 2011. 

 

LIECHOSCKI, Dulce; MAINIER, Fernando B. Gestão de boas práticas de laboratório 

aplicada ao controle e uso de agroquímicos na agricultura. In: XXIII ENEGEP - Engenharia 

de Produção, 2003, Ouro Preto-MG.  

 

LUNA, Adeilson José; SALES, Leonardo Teixeira; SILVA, Ronaldo Faustino. 

“AGROTÓXICOS: Responsabilidade de todos” (Uma abordagem da questão dentro do 

paradigma do desenvolvimento sustentável). FUNDACENTRO - Fundação Jorge D. 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. SPRRA - Secretaria de Produção Rural e 

Reforma Agrária. UFPE - Universidade Federal de Pernambuco. 2011. 

 

LIMA, Francisco José da Conceição; MARQUES, Paulo Roberto Brasil de Oliveira; NUNES, 

Gilvanda Silva; TANAKA, Sônia Maria Carvalho Neiva. Inseticida organofosforado 

metamidofós: aspectos toxicológicos e analíticos. Pesticidas: Revista de ecotoxicologia e 

meio ambiente, Curutiba, v. 11, p. 17-34, jan./dez. 2001. 

 

MARTINS, Gisele Lutz. Determinação de resíduos de pesticidas em solo de lavoura de 

arroz irrigado empregando QuEChERS modificado e LC-MS/MS. 2010. 149f. 

Dissertação (Mestrado em Química). Universidade Federal de Santa Maria. Programa de Pós-

Graduação em Química. 2010.  

 

MAGALHÃES, Louise Lee da Silva; QUEIROZ, Sonia Claudia do Nascimento; JARDIM, 

Isabel Cristina Sales Fontes. Comparação de três técnicas empregadas na extração de 

multirresíduos de agrotóxicos de uva in natura. Sociedade Brasileira de Química (SBQ). 32ª 

Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química. 2009. 

 

MAJORS, R. E. QuEChERS - A new technique for multiresidue analysis of pesticides in 

foods and agricultural samples. LC GC Europe, v. 20, p. 574, 2007. 

 

MASIÁ, Ana Reyes; VÁSQUEZ, Karina; CAMPO, Julián; PICÓ, Yolanda. Assessment of 

two extraction methods to determine pesticides in soils, sediments and sludges. Application to 

the Túria River Basin Food. Journal of Chromatography A, v. 1378, p. 19–31, 2015. 



99 

 

MASIÁ, Ana Reyes; IBÁÑEZ MARTÍNEZ, María; BLASCO GIRAUD, Cristina; SANCHO 

LLOPIS, Juan Vicente; PICÓ GRACIA, Yolanda; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Félix 

Combined use of liquid chromatography triple quadrupole mass spectrometry and liquid 

chromatography quadrupole time-of-flight mass spectrometry in systematic screening of 

pesticides and other contaminants in water samples. Analytica Chimica Acta, v. 761, p. 1 

17–127, 2013. 

 

MENDONÇA, Raquel Lourenço. Avaliação de método multirresíduos de preparo de 

amostras para determinação de antimicrobianos em alimentos: QuEChERS e MEPS. 

2012, 140f. Tese (Doutorado em Ciências). Instituto de Química de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, 2012. 

 

MOL H.G.J., VAN DAM R.C.J., STEIJGER O.M. Determination of polar organophosphorus 

pesticides in vegetables and fruits using liquid chromatography with tandem mass 

spectrometry: selection of extraction solvent. Journal of Chromatography A, v. 1015, p. 

119-127, 2003. 

 

MOREIRA, Josino C.; JACOB, Silvana C.; PERES, Frederico; LIMA, Jaime S. Avaliação 

integrada doimpacto do uso de agrotóxicos sobre a saúde humana em uma comunidade 

agrícola em Nova Friburgo-RJ, Ciência e Saúde Coletiva, v. 7, p. 1-22, 2002. 

 

MORETTI, C. L. Proposta de Trabalho - Brasília: EMBRAPA HORTALIÇAS. 23p. 2009. 

 

NUNES, G. S.; ALONSO, R. M.; RIBEIRO, M. L.; BARCELÓ, D. Determination of 

aldicarb, aldicarb sulfoxide and aldicarb sulfone in some fruits and vegetables using high-

performance liquid chromatography–atmospheric pressure chemical ionization mass 

spectrometry. Journal of Chromatography A, v. 888, p. 113–120, 2000. 

 

NASCIMENTO, Elizabeth Souza; ESTEBAN, Cláudia. Análise de Contaminantes em 

Alimentos. In: MOREAU, Regina Lúcia de Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. 

Toxicologia Analítica. il. – (Ciências Farmacêuticas). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2008. p. 109-118. 

 

OPAS/OMS. OPAS/BRAHEP/002/97. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância 

Sanitária. Departamento Técnico-Normativo. Divisão de Meio Ambiente a Ecologia Humana 

Organização Pan-Americana da Saúde. Manual de Vigilância da Saúde de Populações 

Expostas a Agrotóxicos, 1997. 

 

OLIVEIRA, Danielle Palma. Análise de Contaminantes Ambientais. In: MOREAU, Regina 

Lúcia de Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Toxicologia Analítica. il. – 

(Ciências Farmacêuticas). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 119-132. 

 

OLIVEIRA, Jeane Barbosa; MELO, José Geraldo; BARBOSA, Adriana do Nascimento; 

VASCONCELOS, Mickaelon Belchior. Gestão participativa das águas subterrâneas na área 

urbana e peri-urbana. XV Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. 2008, p. 1-13.  

 

ORTELLI, Didier; EDDER, Patrick; CORVI, Claude. Multiresidue analysis of 74 pesticides 

in fruits and vegetables by liquid chromatography–electrospray–tandem mass spectrometry. 

Analytica Chimica Acta. v. 520, p. 33–45, 2004. 

 



100 

 

OSHITA, Daniele; JARDIM, Isabel Cristina Sales Fontes. Morango: uma preocupação 

alimentar, ambiental e sanitária, monitoramento por Cromatografia Líquida Moderna. 

Scientia Chromatographica. v. 4(1), p. 52-76, 2012. Disponível em: http://dx.doi.org/ 

10.4322/SC.2012.005. 

 

PAYÁ, Paula; ANASTASSIADES, Michelangelo; MACK, Dorothea; SIGALOVA, Irina; 

TASDELEN,  Bünyamin; OLIVA, José; BARBA, Alberto. Analysis of pesticide residues 

using the Quick Easy Cheap Effective Rugged and Safe (QuEChERS) pesticide multiresidue 

method in combination with gas and liquid chromatography and tandem mass spectrometric 

detection. Analytical and Bioanalytical Chemistry, v. 389, p. 1697-1714, 2007.  

 

PENTEADO, S. R. Introdução à agricultura orgânica - normas e técnicas de cultivo. 

Campinas: Grafimagem, 2000. 110p. 

 

PICÓ, Y.; BLASCO, C.; FONT, G. Environmental and food applications of LC–tandem Mass 

Spectrometry in pesticide-residue analysis: An Overview. Mass Spectrometry, v. 23, p. 45–

85, 2004. 
 

PRESTES, Osmar Damian; FRIGGI, Caroline A.; ADAIME, Martha Bohrer; ZANELLA, 

Renato. QuEChERS – Um método moderno de preparo de amostra para determinação 

multirresíduo de pesticidas em alimentos por métodos cromatográficos acoplados à 

espectrometria de massas. Química Nova, v. 32, n. 6, p. 1620-1634, 2009. 

PRESTES, Osmar Damian; ADAIME, Martha Bohrer; ZANELLA, Renato. QuEChERS: 

possibilidades e tendências no preparo de amostra para determinação multirresíduo de 

pesticidas em alimentos. Scientia Chromatographica, v. 3(1), p. 51-64, 2011. 

 

PINTO, García Carmelo; LAESPADA, María Esther Fernández; HERRERO-MARTÍN, Sara; 

FERREIRA, Ana María Casas;  PÉREZ-PAVÓN, José-Luis; CORDERO, Bernardo Moreno. 

Simplified QuEChERS approach for the extraction of chlorinated compounds from soil 

samples. Talanta, v. 81, p. 385–391, 2010. 

 

PROJETO: AMIGO VERDE – GRAMOREZINHO. Formulário de apresentação de 

projetos. Desenvolvimento & Cidadania Petrobras. ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS 

MORADORES NO SÍTIO GUAMORÉ E ADJACÊNCIAS – AMIGS. 07 abril 2011. 
 

PERES, Frederico; MOREIRA, Josino Costa; DUBOIS, Gaetan Serge. É veneno ou é 

remédio? Agrotóxico, saúde e ambiente. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2003, 384f. 

 

PAREJA, Lucia; MARTÍNEZ-BUENO, M.J.; CESIO, Verónica; HEINZEN, Horacio; 

FERNÁNDEZ-ALBA, A. R. Trace analysis of pesticides in paddy field water by direct 

injection using liquid chromatography–quadrupole-linear ion trap-mass spectrometry. 

Journal of Chromatography A, v. 1218, p. 4790–98, 2011. 

 

PINHO, Gevany P.; NEVES, Antônio A.; QUEIROZ, Maria Eliana L.; SILVÉRIO, Flaviano 

O. Efeito de matriz na quantificação de agrotóxicos por cromatografia gasosa. Química 

Nova, v. 32, n. 4, p. 987-995, 2009. 

 



101 

 

PIHLSTRÖM, Tuija (Coord.). Method validation and quality control procedures for pesticide 

residues analysis in food and feed (01/01/2010). DOCUMENTO SANCO/10684/2009 - 

União Européia. Disponível em: http://www.ec.europa.eu/food/plant/protection/ resources/ 

qualcontrol_en.pdf. Acesso em: 25 fev. 2013. 

 

QUEIROZ, Sônia C. Nascimento; FERRACINI, Vera Lúcia; ROSA, Maria Aparecida. 

Validação de método multirresíduo para determinação de pesticidas em alimentos 

empregando QuEChERS e UPLC-MS/MS. Química Nova, v. 35, p. 185-192, 2012. 

 

QUEIROZ, Sônia C. Nascimento; FERRACINI, Vera Lúcia; ROSA, Maria Aparecida; 

ANDRADE, Juliano de Almeida; JARDIM, Isabel Cristina Sales Fontes. Métodos para a 

determinação de multiresíduos de agrotóxicos em produtos agrícolas – Jaguariúna: 

Embrapa Meio Ambiente, 2008. 17f. 

 

QUINETE, Natália Soares. Extração de Poluentes organoclorados persistentes em 

fragmentos remanescentes da Mata Atlântica: comparação de métodos. 2005. 135f. 

Dissertação – (Mestrado em Química) – Universidade Federal Fluminense, Niterói - RJ, 2005. 

 

REGO, Teresa Cristina Epifânio Diógenes. Avaliação de um método de Cromatografia em 

Fase Gasosa – Head Space e estudo da estabilidade do etanol em amostras de sangue.   

80 f. Dissertações (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal/RN, 2008. 

 

RODRIGUES, Sherol Acosta; CALDAS, Sergiane Souza; FURLONG, Eliana Badiale; 

PRIMEL, Ednei Gilberto; ZANELLA, Renato. Otimização e validação de método 

empregando QuEChERS modificado e LC-ESI-MS/MS para determinação de agrotóxicos em 

cebola.  Química Nova, v. 34, n. 5, p. 780-786, 2011. 

 

RIBANI, Marcelo; BOTTOLI, Carla Beatriz Grespan; COLLINS, Carol H.; JARDIM, Isabel 

Cristina Sales Fontes; MELO, Lúcio Flávio Costa. Validação em métodos cromatográficos e 

eletroforéticos. Química Nova, v. 27, n. 5, p. 771-780, 2004. 

 

RIBAS, Priscila Pauly; MATSUMURA, Aida Terezinha Santos. A química dos agrotóxicos: 

impacto sobre a saúde e meio ambiente. Revista Liberato, Novo Hamburgo, v. 10, n. 14, p. 

149-158, jul./dez. 2009. 

 

RIBEIRO, Deise Helena Baggio; VIEIRA, Eliane. Avaliação do potencial de impacto dos 

agrotóxicos no meio ambiente. Disponível em: http://www.infobibos.com/artigos/2010_2/ 

agrotoxicos/index.htm. Acesso em: 31 jan 2015. 
 

SÁNCHEZ-BRUNETE C., RODRIGUEZ A., TADEO J.L. Multiresidue analysis of 

carbamate pesticides in soil by sonication assisted extraction in small columns and liquid 

chromatography. Journal of Chromatography A, v. 1007, p. 85–91, 2003. 

 

SÁNCHEZ-BRUNETE C., ALBERO B., TADEO J.L. Multiresidue determination of 

pesticides in soil by Gas Chromatography-Mass Spectrometry detection. Journal of 

Agricultural and Food Chemistry, v. 52, p. 1445-1451, 2004. 

 

SCHENCK, Frank, J.; BROWN, Amy N;  PODHORNIAK, Lynda V.;  PARKER, Alesia;  

RELIFORD, Michelle; WONG, Jon W. A rapid multiresidue method for determination of 



102 

 

pesticides in fruits and vegetables by using acetonitriie extraction/ partitioning and Solid-

Phase Extraction column cleanup. Joürnal of AOAC International. v. 91, n. 2, p. 422-38, 

2008.  

SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Fundamentos do Preparo de Amostras. In: 

MOREAU, Regina Lúcia Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Toxicologia 

Analítica. il. – (Ciências Farmacêuticas). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.135-141, 

2008a. 

 

SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Outros Métodos de Preparo de Amostras. In: 

MOREAU, Regina Lúcia Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Toxicologia 

Analítica. il. – (Ciências Farmacêuticas). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p.179-185, 

2008b. 

 

SEBRAE. Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Série Agricultura 

Familiar - Coleção Passo a Passo – Alface. 2011. 

 

SILVA, Raquel Gomes da Costa; COLLINS, Carol H.; BOTTOLI, Carla Beatriz. 

Cromatografia Líquida capilar: estado da arte e aplicações. Química Nova, v. 34, n. 5, p. 841-

849, 2011. 

 

SILVA, Juliana Macedo et al. Desenvolvimento de métodos analíticos para determinação de 

agrotóxicos em sedimentos por cromatografia gasosa monodimensional e bidimensional 

abrangente com micro detector de captura de elétrons. Química Nova, v. 33, n. 3, p. 591-597, 

2010. 

  

SPADOTTO, Claudio A.; GOMES, Marco Antônio F.; LUCHINI, Luiz Carlos; ANDRÉA, 

Mara M. Monitoramento do risco ambiental de agrotóxicos: princípios e recomendações. 

Jaguariúna: Embrapa Meio Ambiente, 2004, 29f. (Embrapa Meio Ambiente. Documentos, 

42). 

 

SCHENCK, Frank J.; LEHOTAY, Steven J. Does further clean-up reduce the matrix 

enhancement effect in gas chromatographic analysis of pesticide residues in food? Journal of 

Chromatography A, v. 868, p. 51-61, 2000. 

 

SINDAG. Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos Agrícolas. Dados de produção e 

consumo de agrotóxicos. Disponível em: www.sindag.com.br, acesso em: 20 dez 2011. 

 

SINDAG. Sindicato Nacional das Indústrias de Defensivos Agrícolas. Vendas de defensivos 

agrícolas são recordes e vão a US$ 8,5 bi em 2011. Disponível em: http://www.sindag.com.br 

/noticia.php?News_ID=2256. Acesso em: 22 abril 2012. 

 

SINITOX. Sistema nacional de informações tóxico-farmacológica. FIOCRUZ. Disponível 

em: www.fiocruz.br/sinitox. 2012. 

 

THIESEN, Flávia Valadão. Microextração em Fase Sólida. In: MOREAU, Regina Lúcia 

Moraes; SIQUEIRA, Maria Elisa Pereira Bastos. Toxicologia Analítica. il. – (Ciências 

Farmacêuticas). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. p. 163-170. 

 



103 

 

THE PESTICIDE. Management Education Program at Cornell University. Fenitrothion. 

Disponível em: http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/insect-mite/fenitrothion-methypara 

/fenitrothion/insect-proffenitrothion.html. Acesso em: 02 Set. 2014. 

 

TONHI, Edivan; COLLINS, Kenneth E.; JARDIM, Isabel C. S. F.; COLLINS, Carol H. Fases 

estacionárias para cromatografia líquida de alta eficiência em fase reversa (CLAE–FR) 

baseadas em superfícies de óxidos inorgânicos funcionalizados. Química Nova, v. 25, n. 4, p. 

616-23, 2002. 

 

THUSWOHL, Maurício. Syngenta lidera mercado de agrotóxicos. Disponível em: 

http://www.swissinfo.ch/por/economia/Syngenta_lidera_mercado_de_agrotoxicos.html?view

=print&cid=37034916). Acesso em: 25 Out. 2013. 

 

TANKIEWICZ, Maciej; FENIK, Jolanta; BIZIUK, Marek. Determination of 

organophosphorus and organonitrogen pesticides in water samples. Trends in Analytical 

Chemistry, v. 29, n. 9, 2010. 

 

VEGA, A. Belmonte; FRENICH, A. Garrido; VIDAL, J. L. Martínez. Monitoring of 

pesticides in agricultural water and soil samples from Andalusia by liquid chromatography 

coupled to mass spectrometry. Analytica Chimica Acta, v. 538, p. 117–127, 2005. 

 

VIEIRA, Eliane; LICHTIG, Jaim. Validação de métodos cromatográficos em análise de 

resíduos de pesticidas. Arquivos do Instituto Biológico, São Paulo, v. 71, (supl.), p.1-749, 

2004. 

 

WORD HEALTH ORGANIZATION - WHO - Joint FAO/WHO Consultation. Dietary 

exposure assessment of chemicals in food. Maryland, 2005. Disponível em: http://whqlibdoc. 

who.int/publications /2008/9789241597470_eng.pdf. Acesso em: 05 maio 2013. 

 

ZANELLA, Renato. Preparo de amostras para a determinação de compostos orgânicos. 

Universidade Federal de Santa Maria. Centro de Ciências Naturais e Exatas. Departamento de 

Química. Programa de Pós-Graduação em Química. LARP/UFSM, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


