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RESUMO
O uso de agrotóxicos têm trazido enormes benefícios em termos de aumento da produção e
qualidade dos produtos agrícolas. Contudo, o uso indiscriminado dos agrotóxicos representa
um risco para saúde humana, sendo a ingestão de alimentos uma das principais formas de
exposição a essas substâncias tóxicas. Neste trabalho, foi desenvolvido e validado um método
analítico para determinação multiresidual de 10 carbamatos (aldicarbe, aldicarbe sulfóxido,
aldicarbe sulfona, carbaril, carbofurano, 3-hidroxicarbofurano, metiocarbe, metomil, oxamyl e
propoxur) em pimentões comercializados na cidade de Natal/ RN. O desenvolvimento do
método consistiu na extração em fase sólida manual seguida de análise por Cromatografia
Líquida de Alta Eficiência acoplada com detector de arranjo de fotodiodos para a região do
UV-Visível. Na validação foi avaliada a sensibilidade, linearidade, precisão, exatidão, limite
de detecção, limite de quantificação e robustez. As curvas analíticas apresentaram linearidade
entre 0,1 e 1,1 mg L-1 para o aldicarbe sulfona, propoxur, carbaril e 3-hidroxicarbofurano,
entre 0,1 e 0,9 mg L-1 para o carbofurano e entre 0,3 e 1,1 mg L-1 para o aldicarbe sulfóxido,
oxamyl, metomil, aldicarbe e metiocarbe. Os coeficientes de correlação variaram entre 0,9599
e 0,9939. O limite de detecção (LD) ficou entre 0,0216 e 0,1319 mg L-1 e o limite de
quantificação (LQ) entre 0,0719 e 0,4395. O método também apresentou boa precisão, com
todos os valores de desvio padrão relativos inferiores a 20%. A extração que apresentou
melhor resultado foi a que não continha carvão ativado, mas tinha a presença do tampão de
ácido acético. Foi possível recuperar o aldicarbe sulfóxido, 74,8%, oxamyl, 110,0%, metomil,
150,0%, e aldicarbe, 55,0%.

ABSTRACT
The use of agrochemicals have brought enormous benefits in terms of increasing production
and quality of agricultural products. However, the indiscriminate use of agrochemicals
represents a risk to human health, being the food intake one of the main forms of exposure to
these toxic substances. An analytical method for the determination of 10 carbamates (aldicarb,
aldicarb sulfoxide, aldicarb sulfone, carbaryl, carbofuran, 3-hydroxycarbbofuran, methiocarb,
methomyl, oxamyl and propoxur) was developed and validated in green chillies sold in the
city of Natal / RN. The development of the method consisted of manual Solid Phase
Extraction followed by High Performance Liquid Chromatography coupled with photodiode
arrangement detector for the UV-Visible region. In the validation the sensitivity, linearity,
precision, accuracy, detection limit, quantification limit and robustness were evaluated. The
analytical curves showed linearity between 0.1 and 1.1 mg L-1 for aldicarb sulfone, propoxur,
carbaryl and 3-hydroxycarbofuran, between 0.1 and 0.9 mg L-1 for carbofuran and between
0.3 and 1.1 mg L-1 for the aldicarb sulfoxide, oxamyl, methomyl, aldicarb and methiocarb.
The correlation coefficients ranged from 0.9599 to 0.9939. The detection limit (DL) was
between 0.0216 and 0.1319 mg L-1 and the quantification limit (LQ) was between 0.0719 and
0.4395. The method also showed good accuracy, with all relative standard deviation values
lower than 20%. The extraction that presented the best result was the one that did not contain
activated carbon, but had the presence of the acetic acid buffer. It was possible to recover
aldicarb sulfoxide, 74.8%, oxamyl, 110.0%, methomyl, 151.0%, and aldicarb, 55.0%
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1.0 INTRODUÇÃO
O pimentão (Capsicum annuum L.) é um vegetal de grande importância
econômica e social no Brasil. Mas devido à grande diversidade climática de seus locais de
produção, o pimentão está sujeito a vários problemas de ordem fitossanitária, especialmente
doenças, que comprometem a produtividade e qualidade do produto (EMBRAPA, 2015).
Esse é um dos grandes problemas enfrentados por produtores no país, que tem
como consequência a necessidade de utilizar agrotóxicos em sua produção agrícola para
manter os rendimentos elevados. Todavia o uso indiscriminado de causar intoxicação nos
produtores, contaminação dos consumidores mediante o consumo de frutos com resíduos e
contaminação do meio ambiente.
Em relação à exposição humana a agrotóxicos, supõe-se que a ingestão de
alimentos, mesmo contendo baixas doses de resíduos, pode causar danos aos tecidos,
frequentemente associada ao câncer.
Diante dessa problemática, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)
criou um programa chamado PARA (Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxico em
Alimento) que avalia de forma contínua os níveis de resíduos de agrotóxicos em alimentos de
origem vegetal visando prevenir intoxicações. E segundo pesquisas realizadas pelo programa,
em 2011, o pimentão foi o alimento que apresentou o maior índice de resultados
insatisfatórios em análises de resíduos de agrotóxicos. Das 213 amostras analisadas, 178
continham somente resíduos de agrotóxicos não autorizados para a cultura, 2 amostras
continham somente agrotóxicos autorizados, mas acima dos limites máximos permitidos e 3
amostras continham, simultaneamente, as duas irregularidades, totalizando em 90% de
amostras insatisfatórias (ANVISA, 2013).
Os carbamatos são uma grande classe de agrotóxicos utilizados na agricultura
contra insetos, fungos e ervas daninha. Eles estão sendo utilizados cada dia mais,
principalmente por causa de seu amplo espectro de atividade, alta eficiência sobre agrotóxico
e relativamente menor persistência no meio ambiente comparado aos pesticidas
organoclorados e organofosforados. No entanto, são suspeitos agentes cancerígenos e
mutagênicos (SANTALAD et al, 2009).
Devido aos efeitos adversos, o monitoramento de resíduos de agrotóxicos em
alimentos se tornou um objeto prioritário de pesquisas. O método ideal deve ter alta
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sensibilidade, seletividade, precisão e baixo custo. A cromatografia líquida de alta eficiência é
o método mais utilizado para a determinação de carbamatos.
Este trabalho objetiva desenvolver e validar um método para monitorar
multiresíduos de carbamatos em cultura de pimentão. A técnica de extração empregada foi a
extração em fase sólida, e subsequente análise por cromatografia líquida de alta eficiência
com detector de arranjo de diodos (DAD).
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2.0 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Pimentão
O pimentão (Capsicum annum L.) é um membro da família Solanaceae e seu fruto
é importante como alimento vegetal e especiaria. É uma boa fonte de vitaminas C e E,
provitamina A, carotenoides, tocoferóis, flavonoides e ácidos fenólicos. Estes compostos são
antioxidantes e podem reduzir as reações de oxidações nocivas no corpo humano. Assim, o
consumo de pimentões pode prevenir várias doenças associadas à oxidação de radicais livres,
tais como doenças cardiovasculares, câncer e distúrbios neurológicos (SILVA et al, 2014;
MATERSKA e PERUCKA, 2005; SUN et al, 2007).
Da família Solanaceae, é tido como derivado de pimentas, com frutos graúdos e
sem ardume. É uma cultura anual, os frutos possuem formas diversas, com um pericarpo um
tanto carnoso, sendo o epicarpo de cor verde escura, tornando-se colorido (amarelo, vermelho,
roxo ou creme) quando amadurece. É sempre oco, com sementes brancas, achatadas,
reniformes, de 3 a 5 mm de comprimento, ligadas a cordão existente no interior do fruto
(CAMARGO, 1992 apud CARMO, 2004).
2.1.1

Doenças na cultura do pimentão

A cultura do pimentão apresenta grande importância econômica e social para
diversas localidades do Brasil. É cultivada em todas as regiões do país, seja em cultivo
protegido ou em campo aberto, ao longo de todo o ano. Dada a grande diversidade climática
de seus locais de produção, o pimentão está sujeito a vários problemas de ordem
fitossanitária, especialmente doenças, que comprometem a produtividade e a qualidade do
produto (EMBRAPA, 2015). Dentre as doenças que afetam o plantio de pimentão, estão:

2.1.1.1 Antracnose
A maioria dos relatos de antracnose em pimentões no Brasil aponta o fungo
Colletotrichum gloeosporioide como o responsável pela doença, embora outras espécies do
mesmo gênero possam, também, causar a doença. Os danos causados por Colletotrichum em
pimentões, em geral, resultam na redução direta na qualidade e quantidade da produção
(EMBRAPA, 2007).
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Nos frutos, são observadas inicialmente pequenas lesões aquosas e circulares de 5
mm a 30 mm de diâmetro, que posteriormente tornam-se necróticas, deprimidas e firmes ao
toque (Figura 1). Com o progresso da doença estas aumentam de tamanho podendo atingir até
2 cm de diâmetro. Nas hastes, os sintomas apresentam-se na forma de lesões escuras em
forma de estrias, e as folhas como manchas necróticas, secas, irregulares e de coloração parda
(EMBRAPA, 2015).

Figura 1 - Frutos de pimentão com lesões causadas por Colletotrichu spp.

Fonte: (EMBRAPA, 2015).

2.1.1.2 Oídio
O agente causal dessa doença é o fungo Oidiopsis taurica. Os sintomas típicos são
a presença de pequenas áreas amareladas com bordos irregulares, observadas inicialmente na
face superior das folhas mais velhas, que também podem ser observadas nas mais novas
(Figura 2a). Na face inferior, em pontos correspondentes às áreas amareladas, verifica-se a
presença de crescimento branco pulverulento, constituído de estruturas do patógeno,
denominadas micélios, conidióforos e conídios (Figura 2b). Com o progresso da doença as
lesões aumentam de tamanho podendo atingir toda a folha, que amarelece e cai. A alta
incidência da doença leva à acentuada desfolha. Como consequência, os frutos ficam expostos
à queima pela radiação solar, e a planta produz menor número de frutos e com tamanho
reduzido (EMBRAPA, 2015).
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Figura 2 - Folhas de pimentão com áreas cloróticas na face superior (a) e crescimento micelial branco
pulverulento na face inferior (b).

Fonte: (EMBRAPA, 2015).

2.1.1.3 Murcha bacteriana
A murcha bacteriana, causada por Ralstonia solanacearum, é uma das mais
importantes doenças de plantas de origem bacteriana. Ocorre com mais frequência em solos
muito úmidos e temperatura alta (acima de 25 °C). Plantas afetadas murcham nas horas mais
quentes do dia, afetando primeiro as folhas novas (Figura 3a). A base do caule de planta
murcha é aparentemente normal, porém mostra escurecimento interno quando descascado
(Figura 3b). Na maioria das vezes, a doença só é percebida a partir da frutificação
(EMBRAPA, 2015).

Figura 3 - Murcha bacterina: planta murcha (a) e escurecimento da região vascular do caule (b).

Fonte: (EMBRAPA, 2015).
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2.1.1.4 Nematoides das galhas
As espécies Meloidogyn. incognita, Meloidogyn arenaria, Meloidogyn javanica e
Meloidogyn enterolobii são as mais importantes na cultura. Os sintomas da doença são
observados inicialmente na parte aérea das plantas, que se apresentam raquíticas, murchas,
amarelecidas, com deficiência nutricional e intensa desfolha (Figura 4a). Tais sintomas são
resultantes do comprometimento do sistema radicular da planta pelos nematoides, que não
mais transportam nutrientes e água em quantidades suficientes para a parte aérea. Estes
sintomas geralmente são observados em reboleiras, ou seja, em pequenos pontos isolados
dentro da lavoura. Quando arrancadas, observa-se a presença de inúmeras galhas de formato
alongado com aspecto de inchaços ao longo de todo o sistema radicular (Figura 4b)
(EMBRAPA, 2015).

Figura 4 - Sintomas de Meloidogyne enterolobii em pimentão: desfolha, nanismo e morte de plantas (a) e
galhas nas raízes (b).

Fonte: (EMBRAPA, 2015).

2.2 Agrotóxicos
Há inúmeras denominações relacionadas a substâncias químicas utilizadas no
controle de pragas e doenças de plantas na agricultura. Entre elas estão agrotóxicos,
defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, entre outros.
Para as indústrias produtoras desses compostos o termo utilizado é defensivo
agrícola, pois protegem (defendem) os produtos agrícolas da ação das pragas, que poderiam
causar prejuízos econômicos. A literatura inglesa emprega o termo pesticides, pesticida em
português, mas exprime a ideia equivocada de combater apenas pestes. Praguicida é
igualmente um termo muito limitado, não representando a realidade desses compostos que
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agem também em organismos que não são considerados pragas (MORAGAS e SCHNEIDER,
2003).
Neste trabalho utilizaremos o termo agrotóxico, por ser a denominação que consta
na legislação brasileira e porque indica não apenas a sua finalidade de uso, mas também o
caráter prejudicial destas substâncias visualizado no radical “tóxico” (PERES e MOREIRA,
2003).
Segundo a Food and Agriculture Organization (FAO) entidade que faz parte da
estrutura da Organização das Nações Unidas (ONU) e da World Health Organization (WHO),
os agrotóxicos são definidos como:
“qualquer substância destinada à prevenção, destruindo, atraindo, repelindo, ou
controlando qualquer praga incluindo espécies indesejáveis de plantas ou animais
durante a produção, armazenamento, transporte, distribuição e processamento de
alimentos, produtos agrícolas, ou alimentos para animais, ou que possa ser
administrada a animais para o controle de ectoparasitas. O termo inclui substâncias
destinadas a serem utilizadas como um regulador do crescimento de plantas,
desfolhantes, dessecantes ou inibidor de germinação e substâncias aplicadas às
culturas antes ou após a colheita para proteger a mercadoria de deterioração durante
o armazenamento e transporte. O termo normalmente exclui fertilizantes, nutrientes
vegetais e animais, aditivos alimentares e medicamentos de origem animal (WHO;
FAO, 2015)”.

A constituição básica dos agrotóxicos é formada pelo ingrediente ativo, o diluente
e o aditivo. O ingrediente ativo corresponde a produtos químicos, na forma sólida ou líquida,
que se encontra em pequenas porções nas formulações sendo o responsável pelo combate à
praga ou doença que se deseja tratar. Sua concentração é expressa em grama por litro do
produto comercial, em percentagem, ou parte por milhão em peso unitário. O diluente ajuda a
manter a dispersão e suspensão do ingrediente ativo. Sua presença aumenta a segurança no
manuseio do agrotóxico, além de proporcionar uma repartição mais homogênea do
ingrediente ativo no alvo a ser tratado. Os aditivos são substâncias surfactantes que melhoram
a eficiência do agrotóxico pela alteração de suas propriedades físicas, químicas e biológicas
(SANTOS, 2000 apud RODRIGUES, 2012).
Em vários países é obrigatório o registro dessas substâncias, com a finalidade de
maximizar os benefícios para o usuário e minimizar os riscos à saúde humana e ambiental.
Assim, os órgãos governamentais envolvidos no processo de registro têm a incumbência de
avaliar as

características

agronômicas, toxicológicas e ecotoxicológicas de cada

substância/produto, como também de estabelecer as restrições e recomendações de uso
necessárias para uma maior segurança na utilização de agrotóxicos (PERES e MOREIRA,
2003).
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Para obtenção do registro no Brasil, até 1989, os agrotóxicos eram submetidos
apenas às avaliações toxicológicas e de eficácia agronômica. Após a regulamentação da Lei nº
7.802, de 11 de julho de 1989, pelo Decreto nº 98.816, de 11 de janeiro de 1990, passaram a
ser exigidas também a avaliação e a classificação do potencial de periculosidade ambiental
(PERES e MOREIRA, 2003).
Tais avaliações devem ser de fundamental importância para a concessão ou não
do registro. Isto porque, embora a eficácia agronômica possa ser facilmente comprovada pelo
próprio usuário, os danos à saúde humana e ao ambiente, na maioria dos casos não o são
(PERES e MOREIRA, 2003).

2.2.1

Classificação

Devido à grande variedade de agrotóxicos, tornou-se necessário sua classificação,
que pode ser realizada quanto à finalidade a que se destinam, grupo químico ao qual
pertencem, quanto ao grau de toxicidade e classificação ambiental (EGITO, 2011).
As classes de agrotóxicos referentes à finalidade e respectivos grupos químicos
são:
a) Inseticidas: compostos químicos ou biológicos, letais aos insetos, larvas e formigas,
podendo atingir por ingestão, contato com a superfície tratada, através da seiva da
planta ou fazendo com que a planta não seja atraente (repelente) (EGITO, 2011). Os
inseticidas apresentam quatro grupos químicos: organofosforados, organoclorados,
carbamatos e piretróides;
b) Fungicidas: ação no controle dos fungos fitopatogênicos, pode ser sistêmico ou não
sistêmico (EGITO, 2011). Seus principais grupos químicos são: etileno-bisditiocarbonatos, trifenil estânico, captan e hexaclorobenzeno;
c) Herbicidas: são utilizados para destruir ou controlar as plantas daninhas prejudiciais às
culturas. Também são classificados em sistêmicos e não sistêmicos (EGITO, 2011).
Seus principais grupos químicos são: glifosato, pentaclorofenol, derivados do ácido
fenoxiacético e dinitrofenóis;
d) Outros grupos importantes compreendem:
- Nematicidas: ação de controle a nematoides;
- Acaricidas: ação de combate a ácaros diversos. Podem ser divididos em grupos com
enxofre e inseticidas com ação de acaricidas;
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- Raticidas: ação contra roedores;
- Molusquicidas: ação contra moluscos.

Quanto ao grau de toxicidade, a classificação é baseada no perigo que cada
agrotóxico apresenta a partir de seus princípios ativos e formulações.
A toxicidade da maioria é expressa em termos do valor da Dose Média Letal
(DL50), por via oral, representada por miligramas do produto tóxico por quilo de peso vivo,
necessários para matar 50% de ratos e outros animais testes. Assim, para fins de prescrição
das medidas de segurança contra riscos para a saúde humana, os produtos são enquadrados em
função do DL50, inerente a cada um deles, conforme mostra a Tabela 1 (EMBRAPA, 2003).
Tabela 1 - Classificação toxicológica dos agrotóxicos em função do DL50.

Classe toxicológica

Descrição

Faixa Indicativa

Extremamente tóxicos
(DL50 < 50 mg/kg de peso vivo)

I

Vermelho

Muito tóxicos
(DL50 – 50 a 500 mg/kg de peso vivo)

II

Amarelo

Moderadamente tóxicos
III

(DL50 – 500 a 5000 mg/kg de peso

Azul

vivo)

Pouco tóxicos
IV

(DL50 > 5000 mg/kg de peso vivo)

Verde

Fonte: (EMBRAPA, 2003).

Por determinação legal, todos os produtos devem apresentar nos rótulos uma faixa
colorida indicativa de sua classe toxicológica (SIQUEIRA, 2008).
Em referência à classificação ambiental, a Portaria Normativa 84/96 do Instituto
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA classifica o potencial de
periculosidade ambiental baseado nos parâmetros de bioacumulação, persistência, transporte,
toxicidade a diversos organismos, potencial mutagênico, teratogênico, carcinogênico,
obedecendo à graduação que consta na Tabela 2 (BRASIL, 1996).
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Tabela 2 - Classes de potencial de periculosidade ambiental.

Classe

Graduação

I

Altamente Perigoso

II

Muito Perigoso

III

Perigoso

IV

Pouco Perigoso

Fonte: (BRASIL, 1996)

Considerando que a destinação inadequada de embalagens de agrotóxicos e afins,
vazias ou contendo resíduos, causam danos ao meio ambiente e à saúde humana; a resolução
CONAMA 465 de 05/12/2014 dispõe sobre os requisitos e critérios técnicos mínimos
necessários para o licenciamento ambiental de estabelecimentos destinados ao recebimento
dessas embalagens.

2.2.2

Histórico e Consumo

A utilização de agrotóxicos na agricultura pode ser identificada em registros que
remontam à Antiguidade Clássica. Escrituras gregas e romanas de mais de 3000 anos já
mencionavam o uso do enxofre, do arsênio e outros compostos naturais como a piretrina,
obtida das flores de crisântemo (Crysanthemum sp), como controladores de insetos (ALVES
FILHO, 2000).
O uso moderno dos inseticidas data de 1867, quando um produto chamado VerdeParis (acetoarsenito de cobre) foi preparado comercialmente e usado contra um grande
número de pragas. A partir de então, outros produtos inorgânicos à base de espécies tóxicas
começaram a aparecer, tais como cádmio, chumbo e mercúrio, os quais vieram compor a
chamada “primeira geração” dos agrotóxicos (ANDRADE, 1995; ALVES FILHO, 2000).
Já a “segunda geração” teve início em 1932, com o aparecimento do primeiro
inseticida desenvolvido por síntese orgânica, o Lethane 384 a base de tiocianato. Todavia, é
após a segunda guerra mundial, com a introdução do DDT, BHC, aldrin, dieldrin, endrina,
clordano, parathion, captan e 2,4-D, que os produtos organossintéticos passaram a
desempenhar papel de crescente relevância na agricultura. Esses novos produtos se tornaram
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populares por serem baratos e eficazes. O DDT foi especialmente favorecido por sua
atividade de amplo-espectro na saúde humana e contra os insetos praga (ALVES FILHO,
2000; ANDRADE, 1995; DELAPLANE, 1996).
Embalados em uma falsa sensação de segurança, os usuários aplicavam
liberalmente os organossintéticos em busca de habitats "esterilizado" de pragas. Sob pressão
química constante, algumas pragas tornaram-se geneticamente resistentes a agrotóxicos, as
plantas não-alvo e animais foram prejudicados, e os resíduos de agrotóxicos apareceram em
lugares inesperados. Com a publicação do livro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa, em
1962, a confiança do público no uso de pesticidas foi abalada. As teses sustentadas pelo livro
ressaltavam os riscos crescentes envolvidos na manutenção dos padrões de uso dos
agrotóxicos e a necessidade urgente de mudança em busca de práticas alternativas de menor
impacto ao ambiente e à saúde humana (DELAPLANE, 1996; ALVES FILHO, 2000).
Ainda na década de 60, começaram a surgir novos produtos classificados como de
“terceira geração”, em uma fase onde a busca por produtos menos tóxicos para o homem e o
ambiente passa a ocupar a estratégia da indústria química. Fazem parte desta geração de
agrotóxicos as formulações a base de semioquímicos (ferormônios), os fisiológicos
(diflubenzuron), os biológicos (Bacillus thuringienses) e também os piretróides (ALVES
FILHO, 2000).
No Brasil, a utilização de agrotóxicos tem origem, basicamente, no período de
1960-70, quando no campo, constatava-se um progressivo processo de automação das
lavouras, com o implemento de maquinário e utilização de produtos agroquímicos no
processo de produção. Isso foi estimulado, sobretudo, pela implementação do Sistema
Nacional de Crédito Rural (SNCR), que vinculava a concessão de empréstimos aos produtores
à fixação de um percentual a ser gasto com agrotóxicos, considerados, então, símbolo da
modernidade no campo (PERES; MOREIRA, 2003).
Atualmente os agrotóxicos estão sendo largamente utilizados em todo o mundo,
como um dos meios de se aumentar a produtividade na agricultura. O Brasil é o maior
consumidor desses produtos no mundo, devido ao modelo agrícola adotado e a ampla
diversidade biológica, predominante na maior parte de seu território, que favorece a
incidência de pragas e moléstias (MORAGAS; SCHNEIDER, 2003; MMA, 2015).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o consumo de
agrotóxicos pelo agronegócio brasileiro mais do que dobrou entre 2000 e 2012 (Figura 5).
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Figura 5 - Comercialização anual de agrotóxicos e afins, por área plantada no Brasil.

Fonte: IBGE, 2015.

Em 2012, segundo o Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa
Agrícola (SINDAG), as vendas de defensivos agrícolas foi 12,7% superior ao ano anterior,
atingindo 823.226 toneladas, o equivalente a US$ 9,71 bilhões, sendo que esse crescimento
foi mais acentuado no caso dos inseticidas (27,4%) e dos herbicidas (16,9%) (MAPA, 2013).

2.2.3

Intoxicações por agrotóxicos

É bem conhecido que os agrotóxicos têm trazido enormes benefícios em termos
de aumento da produção e qualidade dos produtos agrícolas. No entanto, a maioria dos
pesticidas não se degradam no ambiente natural e os resíduos de agrotóxicos nos produtos
alimentares, na água e no solo têm causado muitos problemas ambientais e de segurança
alimentar (FANG et al., 2009).
O despertar para o reconhecimento dos efeitos nocivos desses produtos se deu a
partir de 1962, com a obra “Primavera Silenciosa”, de Rachel Carson, que trouxe à tona os
efeitos adversos da utilização dos agrotóxicos sintéticos, particularmente sobre o uso do DDT
(SOARES, 2010).
No caso de exposição humana, os efeitos na saúde vão depender da forma e tempo
de exposição e da toxicidade do produto ao qual foi exposto. Os efeitos agudos são aqueles
mais visíveis, que aparecem durante ou após o contato da pessoa com o produto e apresentam
características bem marcantes como: espasmos musculares, convulsões, náuseas, desmaios,
vômitos e dificuldades respiratórias. Já os efeitos de uma exposição crônica podem aparecer
semanas, meses, anos ou até mesmo gerações após o período de uso/contato com tais
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produtos, sendo, portanto mais difíceis de identificação (TRAPÉ, 2003; PERES; MOREIRA,
2003).
Na Tabela 3, encontram-se dados do Sistema Nacional de Informações TóxicoFarmacológica (SINITOX) referente a casos de intoxicação humana causada por agrotóxicos
de uso agrícola referente ao período de 1999 a 2012.
As agências internacionais como a OMS consideram que em países como o nosso,
no qual existem graves problemas de estrutura da saúde pública, ocorre um subregistro de
casos de intoxicações por agentes químicos em geral, inclusive agrotóxicos. Para estes
agentes as agências estimam que os casos registrados de intoxicações representem somente
2% do total de casos ocorridos anualmente. Então observando-se os resultados da tabela, é
necessário que os números de casos sejam multiplicados por 50 para chegarmos próximo da
realidade (TRAPÉ, 2003).
Além disso, existem os casos de efeitos adversos de longo prazo ou crônicos que
também não se encontram entre os dados, mas são os que mais preocupam os profissionais
que atuam na área de saúde ambiental e toxicológica devido a um enorme conjunto de
evidências sobre a relação entre a exposição a agrotóxicos com a incidência de diferentes
tipos de doenças crônicas humanas, incluindo câncer, Parkinson, Alzeimer, esclerose múltipla
e diabetes (TRAPÉ, 2003; MOSTAFALOU; ABDOLLAHI, 2013; MORETTO; COLOSIO,
2011; XU et al., 2010).
A exposição a estes produtos não afeta apenas os agricultores. A contaminação
ambiental e alimentar coloca em risco de intoxicação outros grupos populacionais como os
familiares dos agricultores, a população circunvizinha a uma unidade de produção e a
população em geral, que se alimenta do que é produzido no campo (PARRÓN, 2011).
Segundo Margni et al (2002), a ingestão de alimento tem se mostrado a maior
forma de exposição a substâncias tóxicas, cerca de 103 a 105 vezes maior que a inalação e
ingestão de água.
O controle oficial de resíduos de agrotóxicos em alimentos é geralmente baseado
nas tolerâncias (Limites Máximos de Resíduos - LMRs) e intervalos de segurança (períodos
de

carência),

estabelecidos

caso

a

caso

(TREVIZAN;

BAPTISTA,

2000)
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Tabela 3 - Casos e óbitos de intoxicação humana por agrotóxicos de uso agrícola no Brasil, 1999-2012.

Ano

Região N

Região NE

Região SE

Região S

Região CO

Brasil

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

Casos

Óbitos

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

N°

1999

84

6

348

44

2463

39

1508

47

271

18

4674

154

2000

29

-

489

43

2788

37

1496

37

325

24

5127

141

2001

25

-

386

40

2811

58

1880

45

282

14

5384

157

2002

30

1

591

38

2760

40

2047

53

289

18

5717

150

2003

35

1

1047

57

2978

51

1657

52

355

21

6072

182

2004

31

1

974

43

2900

43

1685

42

513

35

6103

164

2005

93

3

1349

93

2402

42

1892

41

512

23

6249

202

2006

95

7

1165

82

2840

42

1754

27

492

32

6346

190

2007

168

3

1317

109

2531

30

1749

47

495

20

6260

209

2008

137

4

1181

83

1209

14

1139

37

668

21

4334

159

2009

106

2

885

59

2428

36

1058

29

776

45

5253

171

2010

115

1

823

82

2823

50

898

20

804

42

5463

195

2011

171

8

706

40

2724

42

649

12

825

27

5075

129

2012

62

-

624

52

2434

49

620

8

916

21

4656

130

Fonte: (SINITOX, 2015) (Adaptada).
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No Brasil, o órgão responsável pela análise do uso de agrotóxicos é a ANVISA
(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), este órgão possui um programa chamado
Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos (PARA), que avalia
continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal, visando
prevenir intoxicações agudas ou crônicas, que podem resultar da exposição dietética indevida
aos agrotóxicos (ANVISA, 2014).
Os resultados do Programa permitem: verificar se os alimentos comercializados
no varejo apresentam níveis de resíduos de agrotóxicos dentro dos Limites Máximos de
Resíduos (LMR) estabelecidos pela ANVISA e publicados em monografia específica para
cada agrotóxico; conferir se os agrotóxicos utilizados estão devidamente registrados no país e
se foram aplicados somente nas culturas para as quais estão autorizados; estimar a exposição
da população a resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal e, consequentemente,
avaliar o risco à saúde dessa exposição (ANVISA, 2014).

2.3 Carbamatos
Os carbamatos são uma das principais classes de agrotóxicos orgânicos sintéticos
utilizados em todo mundo. Seu crescente consumo na produção agrícola é devido à sua
persistência no meio ambiente ser mais curta e a toxicidade ser menor para os mamíferos em
comparação com os agrotóxicos organofosforados e organoclorados. No entanto, a pesquisa
toxicológica indica que os agrotóxicos de carbamato também são inibidores da
acetilcolinesterase, o que resulta na acumulação de acetilcolina nas sinapses no sistema
nervoso. Os sinais e sintomas da sobre-exposição poderão incluir vômitos, diarréia, sudorese,
cianose, contrações dos músculos e hiperatividade. (FU et al, 2009; HANTASH et al, 2007;
FARAGE-ELAWAR; BLAKER, 1992).
Eles são derivados do ácido carbâmico e, dependendo da sua estrutura química,
exibem atividade inseticida, herbicida ou fungicida (KRISTOFF et al, 2010; IPCS, 1986):.
Sua fórmula estrutural geral está demonstrada na Figura 6.
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Figura 6 - Fórmula geral dos carbamatos.

Fonte: Autor.

Em que R2 é um radical aromático ou alifático e R1 é o grupo que diferencia as
principais classes de carbamatos:
a) Inseticidas carbamato: R1 é um grupo metil;
b) Herbicidas carbamato: R1 é uma porção aromática; e
c) Fungicida carbamato: R1 é uma porção benzimidazol.
Os inseticidas N-metil-carbamatos, representados por aldicarbe, aldicarbe
sulfóxido,

aldicarbe

sulfona,

carbaril,

carbofurano,

3-hidroxicarbofurano,

metiocarbe, oxamil e propoxur são utilizados em todo mundo.

metomil,

No entanto, o seu uso

disseminado em frutas e vegetais tem levado ao risco de resíduos de agrotóxicos que podem
causar efeito adverso na saúde (GOTO et al, 2006).

2.3.1 Carbamatos selecionados para este estudo
2.3.1.1 Aldicarbe, aldicarbe sulfóxido e aldicarbe sulfona
O aldicarbe é um inseticida, acaricida e nematicida sistêmico amplamente
utilizado para aplicação no solo nas culturas de café, cana-de-açúcar e citros. É quimicamente
conhecido como 2-methyl-2-(methylthio)propionaldehyde O-methylcarbamoyloxime, cuja
fórmula estrutural está ilustrada na Figura 7a, e comercialmente conhecido como Temik
(ANVISA, 2015).
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Figura 7 - Fórmula estrutural do aldicarbe (a), aldicarbe sulfóxido (b) e aldicarbe sulfona (c).

Fonte: Autor.

Trata-se de um sólido cristalino incolor (PF = 98-100 °C), de odor levemente
sulfuroso. É pouco solúvel em água (0,6% a 20 °C) e solúvel em tolueno (10% a 20 °C),
benzeno (15%), etanol (25%), diclorometano (30%), acetona (35%), clorofórmio (35%) e em
outros solventes orgânicos. É praticamente insolúvel em heptano. É estável em condições
normais de armazenamento, em meio neutro ou levemente ácido, instável em meio alcalino e,
também, em temperaturas acima de 80 °C (LARINI, 1999).
É uma substância extremamente tóxica do ponto de vista agudo: com uma DL50
oral de cerca de 0,9 mg/kg em ratos e 0,4 mg/kg em camundongos, é o agrotóxico mais tóxico
registrado no país, entre todos os ingredientes ativos utilizados na agricultura. É facilmente
absorvido pelo trato gastrintestinal, podendo ser também absorvido pela pele, bem como
atinge rapidamente a corrente sanguínea após inalação (ANVISA, 2006).
No ambiente, o aldicarbe é aplicado na forma de grânulos e liberado pela umidade
do solo; a degradação começa imediatamente. A primeira etapa de degradação é a oxidação
do aldicarbe para aldicarbe sulfóxido (Figura 7b), alguma das quais é adicionalmente oxidado
para aldicarbe sulfona (Figura 7c). Em um mês, pouco ou nada de aldicarbe mãe permanece
no local de aplicação (LIGHTFOOT et al, 1987).
Em alguns casos, estes dois produtos de degradação podem sofrer hidrólises
subsequente às respectivas oximas, mas tais produtos são conhecidos por serem geralmente os
mais tóxicos. Além disso, podemos destacar o aldicarbe sulfóxido como o composto mais

30

importante, responsável pela elevada atividade inseticida e a persistência em longo prazo no
solo (NUNES et al, 2000; MAITLEN; MCDONOUGH; BEROZA, 1968).

2.3.1.2 Carbaril
O carbaril é um inseticida sistêmico, amplamente utilizado na aplicação foliar das
culturas de abacaxi, abóbora, algodão, alho, banana, batata, cebola, couve-flor, feijão, maçã,
pepino, repolho, tomate e pastagem. É quimicamente conhecido como 1-naphthyl
methylcarbamate, e tecnicamente conhecido como: carbaril, sevin, menkatol, arilan, sevinox,
sevidol e outros. Sua fórmula estrutural está ilustrada na Figura 8 (ANVISA, 2015) (LARINI,
1999).
Figura 8 - Fórmula estrutural do carbaril.

Fonte: Autor.

O produto puro é um sólido cristalino, branco, com peso molecular 201,22 g/mol
e ponto de fusão de 142 °C, sendo pouco solúvel em água (0,2% a 20 °C), levemente solúvel
em benzeno, hexano e metanol e moderadamente solúvel nos demais solventes orgânicos. É
estável em condições normais de armazenamento, decompondo-se em meio alcalino com
produção de 1-naftol (LARINI, 1999).

2.3.1.3 Carbofurano e 3-hidroxicarbofurano
O carbofurano é um inseticida amplamente utilizado em aplicação no solo nas
culturas de algodão, amendoim, arroz, banana, batata, café, cana-de-açúcar, cenoura, feijão,
fumo, milho, repolho, tomate e trigo. É quimicamente conhecido como 2,3-dihydro-2,2dimethylbenzofuran-7-ylmethylcarbamate, e tecnicamente conhecido como: carbofuran,
furadan, e outros. Sua fórmula estrutural está ilustrada na Figura 9a (ANVISA, 2015)
(LARINI, 1999).
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Figura 9 - Fórmula estrutural do carbofurano (a) e do 3-hidroxicarbofurano (b).

Fonte: Autor.

É um sólido cristalino branco, com massa molar de 221,26 g/mol e ponto de fusão
de 153-4 °C, pouco solúvel em água (0,07% a 25 °C), no xileno (1%), no éter de petróleo
(1%), benzeno (4%), etanol (9%) e acetona (15%). É instável em meio alcalino e em
temperaturas acima de 130 °C (LARINI, 1999).
É facilmente degradado no meio ambiente através de hidroxilação no anel
benzofuranil, com formação do 3-hidroxicarbofurano (Figura 9b) (LARINI, 1999).

2.3.1.4 Metiocarbe
O metiocarbe é um inseticida utilizado em aplicação foliar nas culturas da
berinjela, crisântemo, pimentão e tomate, e em aplicação no solo na cultura do fumo. É
quimicamente conhecido como 4-methylthio-3,5-xylyl methylcarbamate, e tecnicamente
conhecido como: metiocarb, mesurol e outros. Sua fórmula estrutural está ilustrada na Figura
10 (ANVISA, 2015; LARINI, 1999):

Figura 10 - Fórmula estrutural do metiocarbe.

Fonte: Autor.
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Pó cristalino branco, com massa molar de 225,31 e ponto de fusão de 119-121 °C,
pouco solúvel em água (10 ppm a 20 °C) e solúvel em acetona e etanol. É instável em meio
alcalino (LARINI, 1999).

2.3.1.5 Metomil
O metomil é um inseticida utilizado em aplicação foliar nas culturas de algodão,
batata, brócolis, café, couve, feijão, milho, repolho, soja, tomate e trigo. É quimicamente
conhecido

como

S-methyl

N-(methylcarbamoyloxy)thioacetimidate,

e

tecnicamente

conhecido como: metomil, lanax, lannate, etc. Sua fórmula estrutural está ilustrada na Figura
11 (ANVISA, 2015; LARINI, 1999).

Figura 11 - Fórmula estrutural do metomil.

Fonte: Autor.

O metomil quando puro é um sólido cristalino com ponto de fusão de 95,5 °C. É
muito pouco solúvel em água (0,3% a 25 °C) e bastante solúvel em metanol, etanol,
clorofórmio, acetona e em outros solventes orgânicos. É bastante estável em condições
normais de armazenamento (LARINI, 1999).

2.3.1.6 Oxamyl
O oxamil é um carbamato sistêmico com atividade inseticida, acaricida e
nematicida. Aplicado em uma pulverização foliar ou incorporado no solo nas culturas de
algodão, pimenta, tomate, maçã, batata, etc. É quimicamente conhecido como [Metil N’N’dimetil – N –[(metilcarbamoil)oxi] - 1 – tiooxamimidato]. (TERRALIA, 2016). Sua fórmula
estrutural está ilustrada na Figura 12.
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Figura 12 - Fórmula estrutural do oxamyl.

Fonte: Autor.

2.3.1.7 Propoxur
É

um

inseticida

quimicamente

conhecido

como2-isopropoxifenil-N-

metilcarbamato, e tecnicamente conhecido como: propoxur, baygon, sendra e outros. Sua
fórmula estrutural está ilustrada na Figura 13 (LARINI, 1999):

Figura 13 - Fórmula estrutural do propoxur.

Fonte: Autor.

Pó cristalino branco, com massa molar de 209,24 e ponto de fusão de 91,5 °C,
pouco solúvel em água (0,2%), solúvel em metanol, acetona e na maioria dos solventes
orgânicos. O produto de grau técnico é de coloração levemente amarelada, tendo ponto de
fusão de 86-89 °C. É instável em meio alcalino (LARINI, 1999).

2.4 Técnicas Analíticas empregadas
2.4.1 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência
Entre os métodos modernos de análise, a cromatografia ocupa um lugar de
destaque devido à facilidade com que efetua separação, identificação e quantificação das
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espécies químicas, por si mesma ou em conjunto com outras técnicas instrumentais de análise,
como a espectrofotometria ou a espectrometria de massas (COLLINS; BRAGA; BONATO,
2006).
A cromatografia é um método físico-químico de separação. Está fundamentada na
migração diferencial dos componentes de uma mistura, que ocorre devido a diferentes
interações, entre duas fases imiscíveis, a fase móvel e a fase estacionária. A grande variedade
de combinações entre fases móveis e estacionárias a torna uma técnica extremamente versátil
e de grande aplicação (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998).
A invenção desta técnica é, usualmente, atribuída ao botânico russo Mikhael
Tswett o qual, no início do século XX, separou pigmentos coloridos presentes em extratos de
folhas verdes de plantas, utilizando um tubo preenchido com carbonato de cálcio (fase
estacionária) e éter de petróleo (fase móvel). Apesar de, nesta época, outros pesquisadores
desenvolverem e publicarem trabalhos envolvendo separações similares, tais como D. T. Day,
na área petroquímica, Tswett, foi o primeiro a compreender e interpretar o processo
cromatográfico como hoje é aceito. O nome deriva das palavras gregas croma (cor) e graph
(escrever), embora ele tenha explicitado que o processo não depende da cor, exceto para
facilitar a identificação dos componentes separados (LANÇAS, 2009; COLLINS; BRAGA;
BONATO, 2006).
As diferentes formas de cromatografia podem ser classificadas considerando-se
diversos critérios. Uma classificação popular, utilizada no momento, leva em conta a
geometria da superfície na qual a separação ocorre: se dentro de um tubo (geralmente de vidro
ou metal), a técnica é denominada cromatografia em coluna, enquanto que, se em uma
superfície plana (geralmente uma placa de vidro ou metal impregnada com a fase estacionária,
ou então uma folha de papel de filtro embebida com um solvente apropriado), será
denominada cromatografia planar (LANÇAS, 2009).
De acordo com a natureza física da fase móvel empregada, a cromatografia em
coluna poderá classificar-se em três grandes grupos: cromatografia líquida, quando a fase
móvel for um líquido; cromatografia gasosa, quando a mesma for um gás e cromatografia
com fluido supercrítico, quando um fluido no estado supercrítico for empregado como fase
móvel (LANÇAS, 2009).
A cromatografia líquida apresenta uma importante subdivisão: a Cromatografia
Líquida Clássica (CLC), na qual a fase móvel é arrastada através da coluna apenas pela força
da gravidade, e a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), na qual se utilizam fases
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estacionárias de partículas menores, sendo necessário o uso de bomba de alta pressão para a
eluição da fase móvel (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998).
A versatilidade da técnica CLAE reside no grande número de fases estacionárias
existentes, as quais possibilitam análises e separações de uma ampla gama de compostos com
alta eficiência. Tem sido utilizada em várias áreas da ciência, no acompanhamento de
sínteses, em análises de agrotóxicos, feromônios, no isolamento de produtos naturais e
sintéticos e na produção e controle de qualidade de medicamentos, dentre tantas outras
aplicações (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998).
As separações em CLAE podem se dar por adsorção, partição ou ambos. O
suporte mais comumente utilizado é a sílica. O uso de fases estacionárias líquidas adsorvidas
a um suporte não tem grande aplicação, devido à perda de fase estacionária, por isso, vem
sendo substituída por reações químicas, gerando fases quimicamente ligadas ao suporte
(DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998; LANÇAS, 2009).
Essas fases, dependendo da modificação feita ao suporte, podem atuar no modo
normal, reverso ou ambos. Na cromatografia em fase normal, a fase estacionária é mais polar
que a fase móvel, e em fase reversa, a fase móvel é mais polar (DEGANI; CASS; VIEIRA,
1998).
Separações analíticas são predominantemente realizadas em fase reversa, sendo a
fase C18 (octadecilsílica) a mais usada, ao passo que são preferidas fases que atuem no modo
normal para fins preparativos, em vista de que separações no modo reverso utilizam fases
móveis aquosas (DEGANI; CASS; VIEIRA, 1998).

2.4.2 Detecção por Arranjo de Diodos
O detector é o componente mais caro e sofisticado do sistema cromatográfico. Ele
mede de forma contínua alguma propriedade física ou físico-química da amostra, ou da
solução que a contém, e envia um sinal para registro, geralmente, direta e proporcionalmente
à concentração do componente da amostra. Esse sinal é gerado assim que o eluente chega ao
detector (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).
Dentre os detectores mais utilizados em CLAE, se encontram os detectores de
absorvância. Esses detectores têm como princípio a absorção de luz ultravioleta ou visível,
por parte da amostra, quando nela passa radiação eletromagnética (CASS; DEGANI, 2013).
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Existem três tipos de detectores de absorvância: o detector fotométrico UV de
comprimento de onda fixo; o espectrofotométrico UV-VIS de comprimento de onda variado;
e aquele por arranjo de diodos (DAD), que detecta vários comprimentos de onda
simultaneamente (COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006).
No passado, para se obter o espectro completo de um pico cromatográfico, pelo
detector de onda variado, era necessário parar o fluxo da fase móvel, quando o composto de
interesse encontrava-se na cubeta de medida, e obter-se o espectro da substância. Esta técnica,
denominada de stopped-flow, certamente não era muito prática, além de ser demorada.
Atualmente emprega-se somente sistemas em fluxo, sem a parada do eluente. A detecção é
feita por uma fotomultiplicadora. Esta prática vem sendo substituída, com vantagens, pelo
emprego de um arranjo de diodo, em vez de uma fotomultiplicadora. Cada diodo monitora
uma faixa estreita de comprimentos de onda e, no final da análise, toda a região de interesse
foi varrida, e os dados, acumulados no computador, permitem com software adequado, a
obtenção de espectro da substância (LANÇAS, 2009).
Nesse tipo de arranjo, o sistema óptico é invertido em relação ao convencional,
enquanto que neste último, a rede de difração é colocada antes da cela; no arranjo de diodo a
cela é iluminada com luz branca (não monocromática) e a luz emergente de cela chega à rede
de difração e, ali, é dispersa até o elemento fotossensível (Figura 14) (LANÇAS, 2009).

Figura 14 - Esquema de um detector de comprimento de onda variável com arranjo de diodo (DAD).

Fonte: (LANÇAS, 2009).
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Esse detector apresenta inúmeras vantagens: (COLLINS; BRAGA; BONATO,
2006).
a) Espectros tridimensionais, mostrando absorvância, comprimento de onda e tempo de
retenção, podem ser obtidos;
b) o conhecimento do espectro de absorvância de cada composto presente na amostra
permite selecionar o comprimento de onda de máxima absorvância de cada um deles.
Assim, melhora a detectabilidade e eliminam-se picos interferentes;
c) é possível obter e armazenar o espectro de absorvância de cada pico durante a corrida.
Esse processo consome poucos segundos incluindo o processamento de dados;
portanto, é possível obter vários espectros, mesmo para picos próximos. Isso constitui
um dado adicional que, juntamente com o tempo de retenção, permite análises
qualitativas, nas quais a identificação pode ser feita através de comparação com um
padrão ou uma biblioteca on-line;
d) pode-se determinar a pureza do pico cromatográfico através destes diferentes
procedimentos: detecção simultânea em dois comprimentos permite calcular a razão
da absorvância nesses comprimentos de onda. Se essa razão é constante sobre toda
largura de um pico, conclui-se que o pico é puro, com exceção da coincidência exata
dos dois picos em forma idêntica, ou de uma impureza com espectro de absorvância
no UV idêntico. Se a razão não é constante, o pico é impuro. A outra forma é através
da comparação dos espectros de absorvância do composto obtidos no início, máximo e
fim do pico. Se eles se sobrepõem, o pico é puro, salvo as mesmas considerações já
citadas; caso contrário, ele contém impureza;
e) a subtração dos cromatogramas em dois comprimentos de onda, de referência e de
absorvância, permite reduzir o desvio da linha base, bem como o ruído durante a
eluição por gradiente. O comprimento de onda de referência pode ser escolhido
arbitrariamente, na região em que nenhum pico dos compostos de interesse mostra
absorvância.
A CLAE com arranjo de diodo tem sido utilizada e publicada em diversos
trabalhos de determinação de resíduos de agrotóxicos em amostras de alimento e água. Como
exemplo temos o trabalho de Flores-Garcia et al., (2011) que determinou a presença de
agrotóxicos em água potável, provenientes de seis aquedutos em uma região de intensa
atividade agrícola do Estado Mérida, Venezuela. Os resíduos de agrotóxicos foram analisados
mediante extração em fase sólida e CLAE com DAD. Se utilizou uma coluna de fase reversa
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C18, de 5 µm de tamanho de partícula e dimensões de 4,6 mm x 250 mm. Para a separação foi
empregado um gradiente linear de 0-100% de B, em 115 minutos, a um fluxo de 0,7 mL/min,
onde a fase móvel A é 20% metanol em H2O Milliq, ajustada a pH 4,6 com ácido fosfórico e a
fase B, 90% metanol em H2O Milliq, pH 4,6. Os compostos foram detectados por sua
absorbância a 220 nm, 230 nm e 300 nm com o detector DAD. O método SPE-CLAE-DAD
cumpriu com os critérios de validação analítica: linearidade (R2: 0,9840-0,9999), precisão
(coeficiente de variabilidade inter-dia 1,47-6,25%), exatidão (desvio padrão relativo 0,99,20%) e sensibilidade (limite de detecção ≤ 0,012 µg/L; limite de quantificação ≤ 0,030
µg/L, exceto macozeb com 0,400 µg/L). Sete dos treze agrotóxicos selecionados tiveram uma
porcentagem de recuperação entre 100 e 70%, os demais, entre 61 e 37%. Em 72 amostras
analisadas, se detectaram dez agrotóxicos dos grupos químicos: organofosforados,
carbamatos, triazinas e derivados de ureia. Os níveis de agrotóxicos não superaram os valores
máximos permitidos pela legislação da Venezuela, porém, foram superiores ao nível máximo
permitido pela União Europeia e EPA-USA.

2.4.3 Extração em Fase Sólida
A Extração em Fase Sólida (SPE) é uma técnica de separação líquido-sólido,
baseada nos mecanismos de separação da cromatografia líquida de baixa pressão, também
conhecida como cromatografia líquida clássica (CLC). Do ponto de vista prático, a SPE, na
sua forma mais simples e conhecida, comporta-se como uma cromatografia líquida
empregando-se uma pequena coluna aberta, usualmente denominada de cartucho de extração,
que contém a fase sólida (denominada de fase estacionária em cromatografia). (LANÇAS,
2009).
A solução contendo o analito de interesse é colocada no topo superior do cartucho
e aspirada com pequeno vácuo ou pressionada levemente com uma seringa ou gás, de forma a
penetrar no cartucho. Após toda a fase líquida ser drenada, o analito retido no cartucho é
eluído com um pequeno volume de solvente de forma a coletá-lo em uma concentração já
apropriada para análise. A Figura 15 ilustra um exemplo típico de um cartucho para extração
em fase sólida (LANÇAS, 2009).
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Figura 15 - Cartucho típico empregado em SPE.

Fonte: (LANÇAS, 2009).

Em comparação com a extração líquido-líquido (LLE), o SPE é geralmente um
processo de isolação mais eficiente e mais fácil para obter uma alta recuperação do analito. O
procedimento LLE pode exigir várias extrações sucessivas para recuperar 99% do analito, o
que geralmente pode ser substituído por uma única etapa do método de SPE. Com SPE,
também é possível fornecer uma remoção mais completa dos interferentes da fração analito
(AGILENT TECHNOLOGIES, 2013).
A técnica de SPE fase reversa (geralmente chamada SPE-apolar ou RP-SPE) é a
mais popular, com quantidades menores de solventes orgânicos necessário, mantendo uma
alta concentração do analito. Porque não há necessidade da fase de separação (como em
LLE), a fração total do analito é facilmente coletada em SPE, eliminando erros associados a
variável ou volume de extratos medidos imprecisamente. Em SPE, não há chance de formação
de emulsão. E, finalmente, particulados maiores são aprisionados pelo cartucho de SPE ou
outro instrumento e não passa dentro da fração do analito. Assim, SPE tem uma dupla função
de limpeza e remoção de particulado e pode eliminar o necessário por filtração anterior a
injeção. Na maioria dos casos, SPE apolar oferece concentração como um benefício adicional
(AGILENT TECHNOLOGIES, 2013).

2.4.3.1 Etapas envolvidas na Extração em Fase Sólida
Na forma mais popular de experimentação, a aplicação de SPE geralmente
envolve quatro etapas. Dependendo do modo de operação, podem ocorrer pequenas variações
nas etapas envolvidas. Apresenta-se, a seguir (Figura 16), uma visão genérica das etapas,
sendo que pequenas adaptações ou modificações podem ser necessárias, dependendo do
interesse do experimento (LANÇAS, 2009).
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Figura 16 - Principais etapas empregadas em SPE visando ao isolamento de um composto (ou classe de
compostos).

Fonte: (LANÇAS, 2009).

a) Condicionamento do cartucho
Nesta etapa, o adsorvente é condicionado pela passagem de alguns volumes de
solvente, tipicamente metanol ou acetonitrila, através do cartucho. O papel da etapa de
condicionamento é duplo: (a) ele remove quaisquer impurezas que possam ter sido recolhidas
aleatoriamente, enquanto o cartucho foi exposto ao ambiente laboratorial ou presente no
cartucho fornecido pelo fabricante, e (b) que permite o sorvente de ser solvatado. A
solvatação é importante. uma vez que a fase reversa do material de acondicionamento é à base
de sílica (especialmente C8, C18 ou fenil) que foram autorizados a secar, muitas vezes
exibem uma diminuição considerável da retenção de analitos hidrofóbicos (AGILENT
TECHNOLOGIES, 2013).
Como em cromatografia líquida, dependendo do material utilizado como fase
sólida, a secagem do cartucho, ou seja, deixar que todo o solvente seja eliminado pode criar
vários problemas, dentre os quais a formação de caminhos preferenciais, comprometendo a
separação. Caso isto ocorra durante o condicionamento, o procedimento deve ser repetido
(LANÇAS, 2009).

b) Adição da amostra
Esta etapa envolve a aplicação da amostra, onde a amostra dissolvida em um
solvente fraco é adicionada ao cartucho. Este solvente fraco permite uma forte retenção do
analito. Para operação de RP-SPE, um solvente fraco é água ou tampão, com até 10% de
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orgânico adicionado. Por troca iônica, um solvente semelhante é aceitável, mas a força iônica
da solução da amostra deve ser tão baixa quanto o possível (AGILENT TECHNOLOGIES,
2013).
A amostra pode ser aplicada com o auxílio de uma pipeta, uma micropipeta ou
uma seringa, dependendo do volume da amostra, o qual pode variar desde litros até alguns
microlitros. A fim de permitir resultados reprodutíveis, a transferência da amostra para o
cartucho deve ser quantitativa. A velocidade de aplicação da amostra pode ser crítica em
alguns casos, sendo determinada pela velocidade desejada para a análise. Idealmente, esta
etapa deve ser lenta, com fluxo inferior a 2 ml por minutos. Isso pode ser obtido controlandose o vácuo ou a pressão aplicada durante a etapa de adição da amostra. Alternativamente, para
pequenos volumes de amostras, esta etapa pode ser realizada somente com o auxilio da
gravidade, o que, usualmente, melhora a separação (LANÇAS, 2009).

c) Remoção de interferentes
Esta etapa, também conhecida como lavagem com solvente (solvent wash), visa
eliminar os interferentes utilizando um solvente que não possui força suficiente para arrancar
o analito de interesse do material de empacotamento. O solvente ideal é o próprio solvente da
amostra, caso ele não remova, também, o analito de interesse. Tipicamente, a solução contém
menos solvente orgânico, menor concentração salina, ou encontra-se em um pH ideal para
eluição apenas dos interferentes (LANÇAS, 2009).
Notar que para amostras muito limpa, tais como água potável, a etapa de lavagem
pode ser omitida sem comprometer o desempenho da extração (vários métodos EPA dos EUA
omitem a etapa de lavagem e vai direto para secagem antes da eluição). Se a amostra é
complexa e contém muitos componentes de matriz indesejada, depois da etapa de lavagem é
necessário e deve ser otimizado (AGILENT TECHNOLOGIES, 2013).

d) Eluição e recuperação do analito
A situação ideal é eluir o(s) analito(s) de interesse em um pequeno volume de
eluente de forma que a solução coletada já se encontre em uma concentração apropriada para
a análise. A escolha do eluente é importante, neste ponto, pois ele deve eluir o(s) analito(s) de
interesse, mas não permitir eluição de interferentes que não tenham sido eliminados, na etapa
anterior, por estarem muito retidos no material de empacotamento. Em geral, o solvente de
eluição deverá ter uma força de eluição maior do que a do solvente usado na etapa anterior, o
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que é obtido com um aumento na quantidade do solvente orgânico, na concentração salina, ou
uma mudança no pH da solução de eluição. Na prática observa-se que, de forma análoga à
extração líquido-líquido, o uso de duas alíquotas do eluente em vez de uma única em volume
maior – assim como um tempo de permanência de cada alíquota com o cartucho entre meio e
um minuto – aumenta a eficiência da extração (LANÇAS, 2009).

2.5 Validação de métodos Analíticos
A necessidade de se estabelecer a qualidade de medidas químicas, através de sua
comparabilidade, rastreabilidade e confiabilidade, está sendo cada vez mais adotada e exigida.
Dados analíticos não confiáveis podem conduzir a decisões desastrosas e a prejuízos
financeiros irreparáveis. Para garantir que um novo método analítico gere informações
confiáveis e interpretáveis sobre a amostra, ele deve passar por uma avaliação denominada
validação (CARVALHO, 2013).
Segundo a ISO 9000, um grupo de normas técnicas que estabelece um modelo de
gestão da qualidade para organizações em geral, validação é definida como:
“confirmação, através do fornecimento de evidência objetiva, de que foram
cumpridos os requisitos para uma aplicação ou uso específico pretendido (ISO 9000,
2015).”

A validação metodológica deve ser conduzida de maneira a evidenciar e garantir
que o método é adequado ao objetivo desejado. A validação é um requisito dos organismos de
acreditação, e deve ser subsidiada e melhorada através de processos de verificação do
desempenho do método. Todas as etapas do método devem ser validadas, caso seja praticável
(ANVISA, 2007).
O processo de validação deve estar descrito em um procedimento, e os estudos
para determinar os parâmetros de desempenho devem ser realizados com equipamentos e
instrumentos dentro das especificações, funcionando corretamente, adequadamente calibrados
e validados. Do mesmo modo, o operador que realiza os estudos deve ser competente na área
de estudo e precisa ter conhecimento suficiente sobre o trabalho sendo capaz de tomar as
decisões apropriadas durante a realização do estudo (INMETRO, 2007).
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2.5.1 Parâmetros de desempenho
2.5.1.1 Seletividade
A seletividade é a extensão na qual um procedimento analítico pode determinar
analito(s) particular(es) em mistura(s) ou matriz(es) sem a interferência de outros
componentes de comportamento semelhante. Portanto, é a capacidade do procedimento
analítico de discriminar entre a substância a analisar e substâncias análogas (isômeros,
metabólitos, produtos de degradação, substâncias endógenas, componentes da matriz, isóbaros
e componentes que possam gerar interferência poliatômica, entre outras) (MAPA, 2011).
Dependendo da técnica analítica utilizada, a quantidade relativa da matriz pode
diminuir conforme a amostra é processada durante as etapas do ensaio. A matriz está presente
nas fases de amostragem, no pré-tratamento da amostra e nas etapas de preparação. Alguma
porção da matriz entra no sistema de separação e alguns componentes podem ainda estar
presentes na fase de detecção (INMETRO, 2007).
Em métodos cromatográficos, devem-se tomar as precauções necessárias para
garantir a pureza dos picos cromatográficos. A utilização de testes de pureza de pico (por
exemplo, com auxílio de detector de arranjo de fotodiodos ou espectrometria de massas) é
interessante para demonstrar que o pico cromatográfico é atribuído a um só componente
(BRASIL, 2003).

2.5.1.2 Linearidade
Linearidade é a habilidade de um método analítico em produzir resultados que
sejam diretamente proporcionais à concentração do analito em amostras, em uma dada faixa
de concentração. A quantificação requer que se conheça a dependência entre a resposta
medida e a concentração do analito. A linearidade é obtida por padronização interna ou
externa e formulada como expressão matemática usada para o cálculo da concentração do
analito a ser determinado na amostra real (INMETRO, 2007).
O coeficiente de correlação, interseção em “y” e inclinação da linha de regressão
devem ser apresentadas. Um gráfico dos dados deve ser incluído. Além disso, uma análise do
desvio dos pontos de dados reais, a partir da linha de regressão, pode também ser útil para a
avaliação da linearidade (ICH, 1995).
Para qualquer método quantitativo, existe uma faixa de concentrações do analito
ou valores da propriedade no qual o método pode ser aplicado. No limite inferior da faixa de
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concentração, os fatores limitantes são os valores dos limites de detecção e de quantificação.
No limite superior, os fatores limitantes dependem do sistema de resposta do equipamento de
medição (INMETRO, 2007).
A faixa linear de trabalho de um método de ensaio é o intervalo entre os níveis
inferior e superior de concentração do analito no qual foi demonstrado ser possível a
determinação com a precisão, exatidão e linearidade exigidas, sob as condições especificadas
para o ensaio. A faixa linear é definida como a faixa de concentrações na qual a sensibilidade
pode ser considerada constante e é normalmente expressa nas mesmas unidades do resultado
obtido pelo método analítico (INMETRO, 2007).

2.5.1.3 Precisão
É a estimativa da dispersão de resultados entre ensaios independentes, repetidos
de uma mesma amostra, amostras semelhantes ou padrões, em condições definidas. As três
maneiras de expressá-la são (MAPA, 2011):
a) Repetibilidade (precisão intra-corrida): concordância entre os resultados dentro de um
curto período de tempo com o mesmo analista e mesma instrumentação. A
repetibilidade do método é verificada por, no mínimo, 9,0 (nove) determinações,
contemplando o intervalo linear do método, ou seja, 3 (três) concentrações, baixa,
média e alta, com 3 (três) réplicas cada ou mínimo de 6 determinações a 100% da
concentração do teste (BRASIL, 2003);
b) Precisão intermediária (precisão inter-corridas): concordância entre os resultados do
mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com analistas diferentes e/ou
equipamentos diferentes. Para a determinação da precisão intermediária recomenda-se
um mínimo de 2 dias diferentes com analistas diferentes (BRASIL, 2003);
c) Reprodutibilidade (precisão inter-laboratorial): concordância entre os resultados
obtidos em laboratórios diferentes como em estudos colaborativos, geralmente
aplicados à padronização de metodologia analítica, por exemplo, para inclusão de
metodologia em farmacopéias. Estes dados não precisam ser apresentados para a
concessão de registro (BRASIL, 2003).

A precisão deve ser estudada utilizando amostras homogêneas, autênticas. No
entanto, se não for possível obter uma amostra homogênea, pode ser estudada utilizando
amostras preparadas artificialmente ou uma solução de amostra (ICH, 1995).
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Pode ser expressa como o desvio padrão ou desvio padrão relativo (coeficiente de
variação) de uma série de medidas, segundo a Equação 1,

𝐃𝐏𝐑 =

𝐃𝐏
𝐂𝐌𝐃

× 𝟏𝟎𝟎

(Equação 1)

em que, DP é o desvio padrão e CMD, a concentração média determinada. O valor máximo
aceitável deve ser definido de acordo com a metodologia empregada, a concentração do
analito na amostra, o tipo de matriz e a finalidade do método, não se admitindo valores
superiores a 5% (BRASIL, 2003). Mas se referindo especificamente à análise de resíduos de
agrotóxicos do MAPA (2011), o coeficiente de variação deve ser ≤ 20%.

2.5.1.4 Exatidão
Exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o resultado de
um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente verdadeiro. Os processos
normalmente utilizados para avaliar a exatidão de um método são, entre outros: uso de
materiais de referência, participação em comparações interlaboratoriais e realização de
ensaios de recuperação (INMETRO, 2007).

2.5.1.5 Limite de Detecção
O limite de detecção (LD) de um procedimento analítico é a mais baixa
quantidade de analito numa amostra que pode ser detectado, mas não necessariamente
quantificados como um valor exato (ICH, 1995). Recomenda-se que o LD seja de 2 a 3 vezes
superior ao ruído da linha base (BRASIL, 2003).
O LD é estabelecido por meio de análise de soluções de concentrações conhecidas
e decrescentes do analito, até o menor nível detectável. No caso de métodos não instrumentais
(CCD, titulação, comparação de cor), esta determinação pode ser feita visualmente, onde o
limite de detecção é o menor valor de concentração capaz de produzir o efeito esperado
(mudança de cor, turvação, etc). No caso de métodos instrumentais (CLAE, CG, absorção
atômica), a estimativa do limite de detecção pode ser feita com base na relação de 3,0 vezes o
ruído da linha base. Pode ser determinado pela equação 2,
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𝐋𝐃 =

𝑫𝑷𝒂 𝒙 𝟑
𝐈𝐂

(Equação 2)

em que: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 curvas de
calibração construídas contendo concentrações do analito próximas ao suposto limite de
quantificação. Este desvio padrão pode ainda ser obtido a partir da curva de calibração
proveniente da análise de um apropriado número de amostras do branco; IC é a inclinação da
curva de calibração (BRASIL, 2003).

2.5.1.6 Limite de Quantificação
O limite de quantificação (LQ) de um procedimento analítico indivíduo é a mais
baixa quantidade de analito numa amostra que pode ser quantitativamente determinada com
precisão e exatidão adequada. O limite de quantificação é um parâmetro de ensaios
quantitativos para os baixos níveis de compostos em matrizes de amostras, e é usado em
particular para a determinação de impurezas e/ou produtos de degradação (ICH, 1995).
O LQ é expresso como concentração do analito (por exemplo, porcentagem p/p ou
p/v, partes por milhão) na amostra e é estabelecido por meio da análise de soluções contendo
concentrações decrescentes do analito até o menor nível determinável com precisão e exatidão
aceitáveis. Pode ser expresso pela Equação 3,

𝐋𝐐 =

𝐃𝐏𝐚 ×𝟏𝟎
𝐈𝐂

(Equação 3)

em que: DPa é o desvio padrão do intercepto com o eixo do Y de, no mínimo, 3 curvas de
calibração construídas contendo concentrações do analito próximas ao suposto limite de
quantificação. Este desvio padrão pode ainda ser obtido a partir da curva de calibração
proveniente da análise de um apropriado número de amostras do branco; IC é a inclinação da
curva de calibração (BRASIL, 2003).
Também pode ser determinado por meio do ruído. Neste caso, determina-se o
ruído da linha de base e considera-se como limite de quantificação aquela concentração que
produza relação sinal-ruído superior a 10:1 (BRASIL, 2003).
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2.5.1.7 Robustez
A robustez de um método analítico é a medida de sua capacidade em resistir a
pequenas e deliberadas variações dos parâmetros analíticos (BRASIL, 2003).
A robustez não é uma grandeza física ou química, assim não pode atribui-lhe um
valor numérico. Para avaliar a robustez, verifica-se experimentalmente se a variação de cada
fator estudado tem efeito significativo sobre a qualidade metrológica do resultado analítico.
Se nenhum dos fatores estudados e plausíveis de afetar o resultado da medição tiver efeito
significativo, o procedimento analítico é considerado robusto. Mas, se for constatado a
susceptibilidade do método às variações nas condições analíticas, estas deverão ser
controladas e precauções devem ser incluídas no procedimento (MAPA, 2011; BRASIL,
2003).
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3.0 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Instrumentação


Cromatógrafo Líquido Ultra Rápido Prominence (UFLC) Shimadzu, composto por
bomba modelo LC-20AD, detector por arranjo de diodo (DAD) SPD-M20A, sistema
de aquisição de dados LCsolution e coluna analítica LICHROSPHER 100RP-18 5µm
(250x4)



SPE



Bomba a vácuo New Pump



Rotaevaporador LUCADEMA modelo 001



pHmetro MS-TECNOPON modelo mPA-210



Balança analítica TECNAL modelo B-TEC-210ª



Micropipetadores automáticos com capacidade variável de 0,5-10µL (Autoclaveble
Nichipet EX made in Japan) e 20-200µL (Kasvi Basic)

3.2 Reagentes, solvente e materiais utilizados


Água ultrapura em sistema Milli-Q



Acetonitrila grau HPLC (J.T. Baker)



Metanol grau HPLC (J. T. Baker)



Diclorometano p.a., ≥ 99,9% (GC) (SIGMA-ALDRICH)



Padrões Mix carbamatos (100 µg/mL de cada agrotóxico em metanol) (RESTEK)



Água destilada



Extran Neutro (MERCK)



Cartuchos para SPE Bond Elut C18 1,0 g 6,0 mL

3.3 Preparo das soluções padrões
As soluções analíticas padrão de 1 mL, contendo 100 mgL-1 de cada agrotóxico
(aldicarbe, aldicarbe sulfóxido, aldicarbe sulfona, carbaril, carbofurano, 3-hidroxicarbofurano,
metiocarbe, metomil, oxamil e propoxur) já vem diluídas em metanol. A partir das soluções
estoque foi preparada uma solução diluída de 10 mg L-1 e a partir desta solução foram
preparadas 6 soluções trabalho (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 e 1,1 mg L-1). Todas as soluções foram
diluídas em um único balão de 1 mL em metanol grau HPLC, armazenadas em frasco âmbar e
estocadas na geladeira.

49

3.4 Otimização do sistema cromatográfico UFLC-DAD
Devido os analitos apresentarem polaridade intermediária, foi necessário utilizar o
método cromatográfico de fase reversa, no qual a fase estacionária é mais hidrofóbica que a
fase móvel. Quanto maior o comprimento da cadeia lateral do grupo alquila na fase, maior
será seu caráter de fase reversa, ou seja, menos polar (mais hidrofóbica), apresentando maior
retenção para solutos menos polares. Isso explica o uso da fase C-18, como praticamente
universal neste modo, sendo usualmente, a primeira escolha para cromatografia em fase
reversa (LANÇAS, 2009). Neste trabalho não foi diferente, a fase estacionária utilizada foi a
C-18. E como fase móvel, diferentes proporções de solventes polares: acetonitrila e água.
Durante o procedimento de otimização das condições cromatográficas, foram
injetadas soluções padrão de 10 mg L-1 e avaliadas algumas variáveis objetivando uma
separação adequada.

3.4.1

Proporções da fase móvel

A cromatografia líquida de alta eficiência pode ser efetuada mantendo-se a
composição da fase móvel constante durante toda a análise cromatográfica. Nesse caso, falase em bombeamento isocrático. Em outros casos, por necessidade do sistema que está sendo
analisado, é conveniente alterar, durante a execução da análise, a composição da fase móvel
de acordo com uma lei conveniente. Fala-se então em bombeamento por gradiente (CIOLA,
1998).
Para a definição da composição da fase móvel foram testadas misturas contendo
diferentes proporções de acetonitrila e água ultra pura e avaliado a necessidade de alterar a
composição durante a análise.

3.4.2

Vazão da fase móvel

A função da bomba é enviar um fluxo constante e reprodutível de FM para a
coluna, de forma a garantir que o tempo de análise possa ser mantido em valores aceitáveis e
a uma vazão constante, para não atrapalhar o sistema de detecção. As vazões normalmente
empregadas em HPLC analítica vão de 0,005 até no máximo 4 ou 5 ml/min (COLLINS;
BRAGA; BONATO, 2006; LANÇAS, 2009; CIOLA, 1998). A escolha da vazão da fase
móvel foi baseada na melhor separação cromatográfica das soluções padrão, testando-se as
vazões 0,5; 0,8 e 1,0 mL/min.
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3.4.3

Comprimento de onda de máxima absorção

O comprimento de onda foi escolhido baseado no cromatograma que apresentou
melhor resolução e separação dos picos.

3.5 Validação do método para amostras de pimentões
3.5.1

Linearidade

As curvas analíticas foram construídas pelo método de calibração externa para os
10 agrotóxicos em um total de 6 concentrações (0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9 e 1,1 mgL-1). Cada nível
foi lido 3 vezes, resultando em um número total de 18 leituras cromatográficas. A partir dos
coeficientes de correlação foi avaliada a linearidade do método.
3.5.2

Precisão

A precisão do instrumento (repetitividade ou desvio padrão relativo) foi estudada
efetuando-se 9 leituras, contemplando as concentrações baixa, média e alta (0,3; 0,7 e 1,1
mgL-1) do intervalo linear do método, com 3 injeções cada.

3.5.3

LD e LQ

Para determinar o LD e LQ foram utilizadas as equações 3 e 4 respectivamente e
realizadas 8 leituras do branco (solvente metanol).

3.6 Otimização da extração
Para a escolha do método de extração de carbamatos em pimentão, foram
avaliados os resultados de algumas adaptações do método QuEChERS (Figura 17)
desenvolvido por ANASTASSIADES et al (2003).
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Figura 17 - Fluxograma representativo do método QuEChERS original.

Fonte: (PRESTES et al, 2009).

Os pimentões foram comprados em um supermercado da cidade de Natal/RN.
Eles foram cortados em pedaços pequenos, com uma faca, e triturados em um liquidificador
com copo de vidro. Para cada amostra foram pesadas uma alíquota de 10 gramas da polpa do
pimentão em tubo de teflon e adicionados 15 mL de diclorometano, 4 gramas de MgSO4
anidro e 1 grama de NaCl. Em algumas amostras foram testadas o uso do carvão ativado e de
um tampão de ácido acético/acetato de sódio de pH 5,5. Nas amostras foram fortificadas com
50,0 µL de uma solução de 10,0 mg L-1 do padrão Mix de Carbamatos.
Depois de adicionar todos os reagentes, os tubos de teflon foram colocados na
centrifuga a 3500 rotações por minuto (rpm), por 10 minutos. Em seguida as amostras foram
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filtradas e separadas para etapa clean up da extração. Todas as amostras foram preparadas em
triplicata. A Figura 18 representa um fluxograma das etapas realizadas. E na Tabela 4 se
encontram os códigos das amostras analisadas.

Figura 18 - Fluxograma das etapas de extração.

Fonte: Autor.
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Tabela 4 - Códigos das amostras analisadas.

Presença de

Presença de

carvão ativado

tampão

Não

Sim

Sim

B

Sim

Sim

Sim

C

Não

Sim

Não

D

Sim

Sim

Não

E

Não

Não

Sim

F

Sim

Não

Sim

G

Não

Não

Não

H

Sim

Não

Não

Código

Fortificada

A

Fonte: Autor.

A etapa de clean up foi realizada no SPE, conforme mostrado na Figura 19. O
cartucho foi condicionado com 3,0 mL de metanol e 3,0 mL de água, respectivamente. Em
seguida a amostra foi adicionada. O cartucho foi lavado com 2,0 mL de uma solução 10,0%
de acetonitrila para retirar os interferentes. E pra finalizar, os analitos foram eluídos com 3,0
mL de metanol. O extrato foi para o rotaevaporador permanecendo até a secura e redissolvido
em 1,0 mL de metanol.
Antes das amostras serem injetadas no cromatógrafo, foram filtradas em filtro
sintético (25 mm x 0,2 µm), para não danificar a coluna.

Figura 19 - Instrumento SPE.

Fonte: Autor.
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4.0 RESULTADOS

4.1 Otimização do sistema UFLC-DAD
As condições cromatográficas otimizadas para a separação e quantificação dos
multiresíduos de carbamatos no sistema de UFLC-DAD encontram-se na Tabela 5 e, a rampa
do modo de eluição gradiente, na Figura 20.

Tabela 5 - Condições cromatográficas otimizadas para o sistema UFLC-DAD.
Coluna Analítica

LICHROSPHER 100RP-18 5 µm (250x4)

Fase Móvel

Acetonitrila:Água (10:90; 35:65; 70:30; 10:90 v/v)

Vazão da fase móvel

0,5 mL min-1

Volume de Injeção

20 µL

Comprimento de onda máximo

220 nm

Identificação

Tempo de retenção

Fonte: Autor.

Figura 20 - Rampa do modo de eluição gradiente.

Fonte: Autor.
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Nestas condições, o perfil do cromatograma de separação dos agrotóxicos em
estudo pode ser observado na Figura 21. Foram detectados os 10 carbamatos descritos no
padrão. Pode-se observar tanto no cromatograma, como nos tempos de retenção mostrados na
Tabela 6, que todos os analitos ficaram bem separados, exceto os que são referentes aos picos
6 e 7.
Figura 21 - Cromatograma obtido por UFLC-DAD nas condições otimizadas.

Fonte: Autor.

Tabela 6 - Tempo de retenção dos agrotóxicos detectados.
Agrotóxicos
1-Aldicarbe sulfóxido

Tempo de Retenção (min)
12,032

2- Aldicarbe sulfona

12,856

3- Oxamyl

13,504

4- Metomil

14,965

5- Aldicarbe

21,483

6- Propoxur

23,445

7- Carbofurano

23,676

8- Carbaril

24,224

9- 3-hidroxicarbofurano

24,800

10- Metiocarbe

26,709

Fonte: Autor.
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4.2 Validação do método
4.2.1

Linearidade

Para a obtenção das curvas analíticas dos agrotóxicos em estudo, mix de dez
padrões de carbamatos foram injetadas em triplicata nas concentrações correspondentes a 0,1;
0,3; 0,5; 0,7; 0,9 e 1,1 mgL-1. Nas Figuras de 22 a 31, encontram-se as curvas analíticas dos
agrotóxicos encontrados, considerando a média das três leituras e os valores da altura da
integração cromatográfica. As curvas analíticas referentes ao aldicarbe sulfóxido, oxamyl,
metomil, aldicarbe, carbofurano e metiocarbe possuem apenas 5 níveis, pois não obtiveram
bons coeficientes de correlação com os 6 níveis de concentração.
Os dados da Tabela 7 são referentes à equação da reta das curvas analíticas. Foi
utilizado o método de regressão linear para calcular os coeficientes angular (a), de interseção
(b) e de correlação (r2), o que permitiu estimar a qualidade das curvas. Segundo as normas da
ANVISA (2003), são obtidos bons coeficientes de correlação (r2) com um valor igual a 0,99 e
segundo o INMETRO (2003), um valor acima de 0,90. O agrotóxico que obteve o melhor
coeficiente de correlação foi o metomil, com o valor de 0,9939.

Figura 22 - Curva analítica do aldicarbe sulfóxido.

Fonte: Autor.
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Figura 23 - Curva analítica do aldicarbe sulfona.

Fonte: Autor.

Figura 24 - Curva analítica do oxamyl.

Fonte: Autor.
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Figura 25 - Curva analítica do metomil.

Fonte: Autor.

Figura 26 - Curva analítica do aldicarbe.

Fonte: Autor.
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Figura 27 - Curva analítica do propoxur.

Fonte: Autor.

Figura 28 - Curva analítica do carbofurano.

Fonte: Autor.
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Figura 29 - Curva analítica do carbaril.

Fonte: Autor.

Figura 30 - Curva analítica 3-hidroxicarbofurano.

Fonte: Autor.
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Figura 31 - Curva analítica do metiocarbe.

Fonte: Autor.

Tabela 7 - Equações lineares e coeficientes de correlação obtidos a partir da média das 3 leituras.
Faixa

Inclinação

Intersecção

Correlação

(mg/L)

(a)

(b)

(r2)

Aldicarbe sulfóxido

0,3 – 1,1

2311,2

1082,5

0,9778

Aldicarbe sulfona

0,1 – 1,1

8588,4

1215,8

0,9857

Oxamyl

0,3 – 1,1

5391,7

1150,1

0,9802

Metomil

0,3 – 1,1

3399,0

1163,9

0,9939

Aldicarbe

0,3 – 1,1

1688,2

2400,7

0,9759

Propoxur

0,1 – 1,1

5308,2

4912,5

0,9717

Carbofurano

0,1 – 0,9

4597,9

5302,5

0,9759

Carbaril

0,1 – 1,1

47227,8

3590,6

0,9697

3-hidroxicarbofurano

0,1 – 1,1

5083,8

5763,1

0,9599

Metiocarbe

0,3 – 1,1

5082,5

3882,7

0,9653

Agrotóxico

Fonte: Autor.
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4.2.2

Precisão

De acordo com os critérios de aceitabilidade para análise de resíduo de
agrotóxicos do MAPA (2011), o coeficiente de variação dever ser ≤ 20%. Na Tabela 8,
encontram-se os valores obtidos a partir das três leituras da curva analítica para os níveis de
concentração baixo, médio e alto, utilizando a equação 1. Nela podemos observar que todos
os resultados foram inferiores a 20%.
Tabela 8 - Desvio padrão relativo (%) dos agrotóxicos estudados.
Agrotóxicos
Aldicarbe sulfóxido

0,3 mg L-1
1,2119

0,7 mg L -1
6,4699

1,1 mg L-1
1,7365

Aldicarbe sulfona

0,8124

3,2008

1,3022

Oxamyl

0,4907

6,4854

1,4235

Metomil

0,4923

6,1105

1,5267

Aldicarbe

0,5249

12,3095

0,9642

Propoxur

0,3272

1,5505

0,6232

Carbofurano

0,3689

1,2243

0,6004

Carbaril

0,9889

1,3545

0,7704

3-hidroxicarbofurano

0,6752

0,7793

0,5138

Metiocarbe

0,4653

0,9975

0,7264

Fonte: Autor.

4.2.3

Limites de detecção e quantificação

Os limites de detecção e quantificação do equipamento estão apresentados na
tabela 9.
Tabela 9 - Limites de detecção e quantificação em mgL-1.
Agrotóxicos

LD

LQ

Aldicarbe sulfóxido

0,1319

0,4395

Aldicarbe sulfona

0,0896

0,2987

Oxamyl

0,0377

0,1256

Metomil

0,0761

0,2536

Aldicarbe

0,1054

0,3513

Propoxur

0,0278

0,0926

Carbofurano

0,0286

0,0952

Carbaril

0,0216

0,0719

3-hihdroxicarbofurano

0,0508

0,1694

Metiocarbe

0,0447

0,1489

Fonte: Autor.
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4.3 Otimização da extração
Durante o procedimento de otimização da extração foram testados 4 métodos,
comparando os resultados entre as amostras reais (sem adição de padrão) e fortificadas (com
adição de padrão). A Figura 32 mostra como as amostras ficaram antes de ir para a centrífuga,
e a Figura 33, mostra como ficaram após a centrifugação. A parte filtrada foi somente a
solução sobrenadante, resultando em média 5,0 mL de extrato (Figura 34).

Figura 32 - Amostras antes de passar pela centrífuga - sem carvão ativado (a) e com carvão ativado (b).

Fonte: Autor.

Figura 33 - Amostras depois da centrifugação - sem carvão ativado (a) e com carvão ativado (b).

Fonte: Autor.
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Figura 34 - Amostra filtrada.

Fonte: Autor.

Após serem filtradas, as amostras passaram pelo SPE e em seguida pela análise
cromatográfica. O procedimento de otimização da extração que apresentou melhor resultado
foi o das amostras E e F (sem a presença do carvão ativado e com presença do tampão). Na
Figura 35, encontra-se o cromatograma das amostras analisadas. Ao lado se encontra a
legenda referente aos códigos das amostras.
Figura 35 - Cromatograma das amostras analisadas.

Fonte: Autor.
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Como apareceu um resultado acima do que se esperava para a quantificação dos
agrotóxicos no pimentão, foi difícil calcular a recuperação dos carbamatos adicionados nas
amostras. O resultado de recuperação só foi significativo em apenas quatro analitos, e os
resultados se encontram na Tabela 10.
Tabela 10 - Resultado da recuperação dos carbamatos.
Agrotóxicos

Tempo de retenção (min)

Recuperação(%)

Aldicarbe sulfóxido

12,032

74,9

Oxamyl

13,504

110,0

Metomil

14,965

151,0

Aldicarbe

21,483

55,0

Fonte: Autor.

66

5.0 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS FUTURAS
Neste trabalho foi possível validar um método para determinar e quantificar
multiresíduos de inseticidas carbamatos em pimentões utilizando extração em fase sólida e
cromatografia líquida de alta eficiência. O método apresentou-se eficiente, pois mostrou bons
valores de precisão e baixos valores de limite de detecção e quantificação. Todos os valores
de desvio padrão relativo foram inferiores a 20%, o LD ficou entre 0,0216 e 0,1319 e o LQ
entre 0,0719 e 0,4395.
A utilização do SPE como método de extração tem a vantagem de utilizar uma
menor quantidade de solventes quando comparado a extração liquido-liquido e o SPE manual
também diminui o custo financeiro com a parte de instrumentação analítica.
A extração só se mostrou eficiente para o aldicarbe sulfóxido e oxamyl porque
foram os únicos que ficaram na faixa entre 70 e 120% aceitáveis pela ANVISA para a
recuperação nas extrações. A perspectiva futura para o trabalho é aumentar a eficiência para
os outros carbamatos e alcançar um maior número de agrotóxicos analisados de forma
simultânea.
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