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As hortaliças, classificadas como verduras quando utilizadas as partes verdes, 
desempenham importante papel na dieta e nutrição humana. São fontes de vitaminas, 
polifenóis antioxidantes, aminoácidos essenciais, fibras, minerais, além de uma vasta 
gama de substâncias bioativas. As verduras são extremamente ricas em pigmentos, 
como as clorofilas e os carotenóides, responsáveis por conferir cor, característica 
utilizada como parâmetro de maturidade, qualidade e frescor dos alimentos. As 
preferências instintivas e a busca por uma vida mais saudável levam a prática do 
consumo de alimentos coloridos naturalmente. Em contrapartida, assim como muitas 
outras culturas, as verduras são suceptíveis a ataque de pragas e outras doenças, 
sendo a aplicação de produtos fitossanitários uma prática comum na agricultura para 
contornar este problema e aumentar a produtividade. Assim, é necessário monitorar 
os produtos destinados ao consumo, os quais possam oferecer riscos para a saúde 
humana, resultantes da exposição dietética crônica. No entanto, a matriz da amostra 
contém abundantes quantidades de clorofila, exigindo uma etapa preliminar de 
preparo de amostras capaz de fornecer extratos limpos e recuperações adequadas 
dos analitos de interesse. Este trabalho teve como objetivo principal otimizar a etapa 
de limpeza do preparo de amostras, através do uso de diferentes proporções e 
combinações de sorventes para a remoção de pigmentos, especialmente a clorofila, 
presentes em extratos de amostras de espinafre. Os experimentos foram avaliados 
por testes gravimétricos, cromatografia em camada delgada (TLC) e análise 
qualitativa por cromatografia líquida de alta eficiência com detecção no 
ultravioleta/visível (HPLC-UV/Vis). Após a otimização, foi desenvolvido e validado um 
método multirresíduos para a determinação de 33 agrotóxicos em espinafre 
empregando método QuEChERS acetato e cromatografia gasosa com detector por 
captura de elétrons (GC-ECD). A limpeza dos extratos foi realizada por extração em 
fase sólida (SPE) com os sorventes NH2, Z-Sep+ e Na2SO4 e eluição por gravidade, 
sendo este o método que apresentou melhor eficiência na remoção de coextrativos e 
recuperações adequadas dos compostos. Os resultados da validação foram 
satisfatórios com recuperações entre 70 e 120% e RSDs ≤20%. As curvas foram 
preparadas no extrato da matriz, devido à presença de efeito matriz acentuado para a 
maioria dos compostos. Os limites de detecção e quantificação foram de 3,0 a 7,5 e 
10,0 a 25,0 µg kg-1, respectivamente. O método proposto mostrou-se adequado à 
determinação multirresíduos de agrotóxicos em espinafre, bem como, a etapa de 
limpeza dos extratos demonstrou elevada eficiência, conferindo detectabilidade e 
seletividade satisfatórias ao método, visto que todos os parâmetros sugeridos para a 
validação de métodos cromatográficos encontram-se dentro dos limites. 
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ABSTRACT 
 

EVALUATION OF CHLOROPHYLL REMOVAL SORBENTS IN THE 
DETERMINATION OF PESTICIDES IN SPINACH BY QuEChERS AND GC-ECD 

 
Author: Mariele da Silva Mazuim Mann 

Advisor: Osmar Damian Prestes 
 

 
Keywords: sample preparation, Z-Sep+, NH2, chlorophyll, chromatography. 

 
Vegetables are classified as greens when used on green parts and play an important 
role in human diet and nutrition. These foods are sources of vitamins, antioxidant 
polyphenols, essential amino acids, fibers, minerals, and a wide range of bioactive 
substances. This class of food is extremely rich in pigments, such as chlorophylls and 
carotenoids, which are responsible for conferring its color and are used as a parameter 
of maturity, quality and freshness. The instinctive preference and the pursuit for a 
healthier life lead to a naturally colored foods diet. On the other hand, like many other 
crops, vegetables are susceptible to pests and other diseases, and the application of 
plant protection products is a common practice in agriculture to overcome this problem 
and increase productivity. Thus, it is necessary to monitor the products intended for 
human consumption, which may pose risks to human health, resulting from chronic 
dietary exposure. However, the abundant amounts of chlorophyll in sample matrix 
requires a preliminary sample preparations capable of providing clean extracts and 
suitable recoveries of interest analytes. The main objective of this work was to optimize 
a sample preparation method by using different proportions and combinations of 
sorbents for the removal of pigments, especially chlorophyll, present in extracts of 
spinach samples. The experiments were evaluated by gravimetric tests, thin layer 
chromatography (TLC) and qualitative analysis by high performance liquid 
chromatography with ultraviolet/visible detection (HPLC-UV/Vis). After the 
optimization, a multi-residue method was developed and validated for the 
determination of 33 pesticides in spinach using QuEChERS acetate method and gas 
chromatography with electron capture detector (GC-ECD). The cleaning of the extracts 
was performed by solid phase extraction (SPE) with sorbents NH2, Z-Sep+ and Na2SO4 

with elution by gravity. The validation results were satisfactory with recoveries between 
70 and 120% and RSDs ≤20%. The curves were prepared in the matrix extract, due to 
the presence of a strong matrix effect for most of the compounds. The limits of 
detection and quantification were from 3.0 to 7.5 and 10 to 25 μg kg-1, respectively. 
The proposed method proved to be adequate for the determination of multiresidues of 
spinach pesticides, as well as the cleaning of the extracts showed high efficiency, 
giving satisfactory sensitivity and detectability to the method, since all the parameters 
suggested for the validation of chromatographic methods are within the limits. 
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PCB – bifenila policlorada, do inglês polychlorinated biphenyl; 

PI – padrão interno; 

PNCRC – Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes; 

pKa – constante de dissociação ácida; 
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PLE – extração por líquido pressurizado, do inglês pressurised-liquid extraction; 

POF – Pesquisa de Orçamentos Familiares; 

PSA – etilenodiamino-N-propilsilano, amina primária e secundária, do inglês primary 

secondary amine; 

QuEChERS – rápido, fácil, econômico, robusto e seguro, do inglês quick, easy, cheap, 

effective, rugged, safe; 

r2 – coeficiente de determinação; 

Rf – fator de retenção, do inglês retention factor; 

rpm – rotações por minuto; 

RSD – desvio padrão relativo, do inglês relative standard desviation; 

SANTE – Saúde e Proteção do Consumidor, do francês Santé et protection des 

consommateurs; 

SBSE – extração sortiva em barra de agitação, do inglês stir-bar sorptive extraction; 

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas; 

SDME – micro-extração em gota única, do inglês single drop micro extraction; 

SFE – extração por fluido supercrítico, do inglês supercritical fluid extraction; 

SPE – extração em fase sólida, do inglês solid phase extraction; 

SPME – microextração em fase sólida, do inglês solid phase micro extraction; 

SNVS – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; 

TCD – detector de condutividade térmica, do inglês thermal conductivity detector; 

TLC – cromatografia em camada delgada, do inglês thin layer chromaography; 

tR – tempo de retenção; 

UPLC-MS/MS-Qtrap – cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a 

espectrômetro de massas triplo quadrupolo, do inglês ultra-high performance liquid 

chromatography coupled to a triple quadrupole mass spectrometer; 

USE – extração ultrassônica, do inglês ultrasonic extraction; 

USP – United States Pharmacopeia; 

UV/Vis – ultravioleta/visível, do inglês ultraviolet/visible; 

VIM – Vocabulário Internacional de Metrologia; 

v/v – volume por volume; 

WHO – Organização Mundial da Saúde, do inglês World Health Organization; 

Z-Sep; Z-Sep+ – sorventes à base de dióxido de zircônio. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

 As hortaliças são classificadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) como plantas herbáceas da qual uma ou mais partes são utilizadas como 

alimento na sua forma natural. São classificadas como verduras quando utilizadas as 

partes verdes, desempenham importante papel na dieta e nutrição humana (ANVISA, 

1978). Elas são fontes de vitaminas, polifenóis antioxidantes, aminoácidos essenciais 

e fibras (BHAT & AL-DAIHAN, 2014). Estes alimentos possuem uma vasta gama de 

substâncias bioativas como β-caroteno, ácido ascórbico, riboflavina e ácido fólico, 

além de minerais como cálcio, ferro e fósforo (KIM et al., 2013). 

 As verduras são extremamente ricas em pigmentos, como a clorofila e os 

carotenóides. Nas plantas vivas, a clorofila exerce importante papel como pigmento 

fotossintético primário para capturar a energia da luz solar. Juntamente com os 

carotenóides, pigmentos fotossintéticos acessórios, em complexos pigmento-

proteína, exibem aparência de cor que é específica para cada folha da planta e até 

mesmo utilizado como parâmetro de maturidade, qualidade e frescor das culturas 

alimentares (LIMANTARA et al., 2015). 

As preferências instintivas e a busca por uma vida mais saudável levam a 

prática do consumo de alimentos coloridos naturalmente. Em contrapartida, assim 

como muitas outras culturas, as verduras são suscetíveis a ataques de pragas e 

doenças (SLOWIK-BOROWIEC & WALORCZYK, 2016).  

A aplicação de produtos fitossanitários em vegetais e frutas é uma prática 

comum na agricultura. Estes compostos ajudam a controlar insetos, fungos, bactérias, 

ervas daninhas, roedores, nemátodos, entre outras pragas e, consequentemente, um 

aumento da produtividade e da qualidade na colheita são obtidos (FENOLL et al., 

2007). 

 No entanto, o uso de agrotóxicos, mesmo quando aplicados de acordo com as 

boas práticas agrícolas (BPA), deixam resíduos que podem permanecer nos alimentos 

e no ambiente. Os potenciais riscos para a segurança alimentar e para a saúde 

humana, resultantes da exposição dietética crônica, tornam-se cada vez mais o foco 

da atenção mundial (AN & SHIN, 2011; CAJKA et al., 2012). 

 Sendo assim, é necessário monitorar os produtos destinados ao consumo, os 

quais possam conter resíduos dos agrotóxicos aplicados. Órgãos nacionais e 
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internacionais ligados à saúde estabelecem os limites máximos de resíduos (LMRs) 

permitidos em alimentos para os diversos agrotóxicos comercializados. No Brasil, 

estes limites são estabelecidos pela ANVISA, baseados em regulamentações 

internacionais. 

 Nas últimas décadas, os métodos e a instrumentação analítica passaram por 

grandes avanços tecnológicos. Porém, o preparo de amostras ainda permanece como 

uma etapa fundamental para garantir a eficiência do processo analítico. Neste sentido, 

uma variedade de métodos de preparo de amostra tem sido desenvolvida (BORGES 

et al., 2015). 

 O método de limpeza ideal para a análise de resíduos e contaminantes em 

geral deve ser seletivo, eficaz, barato, automatizado e aplicável a um amplo escopo 

de compostos e amostras (OELLIG & SCHWACK, 2012). No entanto, a amostra pode 

conter quantidades significativas de interferentes, como por exemplo, clorofila, lípidos, 

esteróis e outros componentes que podem comprometer o resultado final 

(WILKOWSKA & BIZIUK, 2011). Consequentemente, é necessário empregar uma 

etapa preliminar de preparo de amostra com o objetivo de isolar os analitos de 

interesse e remover interferentes presentes em matrizes complexas (HUO et al., 

2016). 

 Entre os muitos métodos existentes para a extração de resíduos de agrotóxicos 

em alimentos podem ser destacados a dispersão da matriz em fase sólida (MSPD, do 

inglês matrix solid-phase dispersion) e o método QuEChERS (do inglês quick, easy, 

cheap, effective, rugged, safe). Estes métodos foram desenvolvidos como alternativa 

aos métodos tradicionais de análise de resíduos, que apresentavam como 

características a morosidade de suas diversas etapas, emprego de grandes volumes 

de solvente e alto custo (PRESTES et al., 2009). 

 Dentre os métodos de limpeza, a extração em fase sólida (SPE, do inglês solid 

phase extraction) é um dos métodos mais utilizados para o enriquecimento de analitos 

e remoção de impurezas. Para amostras de alta complexidade, pode-se utilizar uma 

mistura de dois ou mais sorventes a fim se de conseguir uma limpeza eficiente de 

diversos coextrativos sem afetar severamente a recuperação dos analitos. Os 

sorventes mais utilizados neste método são o etilenodiamino-N-propilsilano (PSA, do 

inglês primary secondary amine), o octadecilsilano (C18), o carbono grafitizado (GCB, 

do inglês graphitized carbon black) e, mais recentemente, sorventes à base de dióxido 

de zircônio (Z-Sep, Z-Sep+, Z-Sep/C18), ChloroFiltr, florisil, alumina neutra, grafeno, 
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nanotubos com paredes múltiplas, quitina, quitosana e terras diatomáceas 

(WALORCZYK et al., 2015). 

 Para a determinação de resíduos de agrotóxicos são empregadas técnicas 

cromatográficas bem estabelecidas como a cromatografia gasosa (GC, do inglês gas 

chromatography) e a cromatografia líquida (LC, do inglês liquid chromatography). 

Essas técnicas podem ser acopladas a diferentes detectores, sendo os mais 

utilizados, captura de elétrons (ECD, do inglês electron capture detector), fotométrico 

de chama (FPD, do inglês flame photometric detector), nitrogênio-fósforo (NPD, do 

inglês nitrogen-phosphorus detector) e condutividade térmica (TCD, do inglês thermal 

conductivity detector) para GC, detecção por arranjo de diodos (DAD, do inglês diode 

array detector) e fluorescência (FLD, do inglês fluorescence detector) para LC, e, 

ainda, o acoplamento das técnicas cromatográficas à espectrometria de massas (MS, 

do inglês mass spectrometry) (HOU et al., 2016). 

 Neste contexto, é de suma importância o desenvolvimento de métodos 

analíticos capazes de determinar a presença de resíduos de agrotóxicos em matrizes 

complexas. Além disso, estes métodos devem priorizar a eficiência, a rapidez, a 

confiabilidade e serem capazes de analisar diferentes resíduos de agrotóxicos em 

baixos níveis de concentrações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a aplicabilidade do método QuEChERS associado a diferentes etapas 

de limpeza (extração em fase sólida dispersiva (d-SPE) e extração em fase sólida 

(SPE)) como preparo de amostra na determinação multirresíduo de agrotóxicos em 

amostra com alto teor de clorofila (espinafre) por GC-ECD. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Estudar as melhores condições para a determinação dos resíduos de 

agrotóxicos por GC-ECD; 

 Avaliar as três versões do método QuEChERS (original, acetato e citrato) em 

relação a quantidade de coextrativos extraída da amostra de espinafre; 

 Avaliar o efeito de diferentes sorventes (PSA, C18, GCB, NH2 e Z-Sep+) na 

etapa de limpeza da amostra por d-SPE e SPE; 

 Avaliar a utilização de métodos alternativos para verificar a eficiência da etapa 

de preparo da amostra; 

 Avaliar os parâmetros envolvidos na validação do método analítico; 

 Aplicar o método na determinação de resíduos de agrotóxicos em amostras 

reais de espinafre comercializadas na Região de Santa Maria. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HORTALIÇAS 

 

Com o aumento na morbidade e na mortalidade associadas à obesidade, 

diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares, osteoporose e diversos tipos de 

cânceres, a busca por alimentos que promovam saúde adequada e bem-estar tem 

aumentado significativamente (GUNATHILAKE & RANAWEERA, 2016). 

Com isso, o consumo de vegetais de diferentes espécies, com propriedades 

nutricionais complementares, vem sendo cada vez mais incorporado aos hábitos 

alimentares diários (LIMANTARA et al., 2015). A ingestão regular de vegetais verdes, 

ricos em antioxidantes naturais, além de produzir efeitos metabólicos e/ou fisiológicos 

potencialmente benéficos, auxilia na imunidade e na redução de riscos de doenças 

(TABAN & HALKMAN, 2011). 

Inúmeras pesquisas mostram que os vegetais verdes frescos são fontes de 

importantes componentes alimentares funcionais, como β-caroteno, ácido ascórbico, 

riboflavina e ácido fólico, bem como minerais. Particularmente, estes alimentos 

contêm uma grande quantidade de polifenóis, como ácidos fenólicos, flavonóides e 

compostos aromáticos, representando os fitoquímicos mais abundantes na dieta 

humana. Além disso, são apreciados por sua cor característica, sabor e valor 

terapêutico (KIM et al., 2013). 

Segundo Derrien et al., 2017, o espinafre é um vegetal altamente consumido 

em todo o mundo e sua produção gera 25% de resíduos, a partir dos quais 

biomoléculas valiosas podem ser extraídas. O espinafre é uma fonte rica de 

carotenóides (luteína e zeaxantina) e clorofila, além de conter altos níveis de vitaminas 

(A, B9 e K), minerais (Fe, Mg, Mn), bem como ácidos fenólicos. 

Desta maneira, a importância da produção e consumo de hortaliças estabelece 

a necessidade de assegurar a qualidade dos alimentos produzidos e a segurança do 

alimento, visto que o grande interesse pelo consumo está diretamente relacionado à 

melhoria da qualidade de vida. 

Apesar de tratadas como pequenas culturas (“minor crops”), a produção de 

hortaliças constitui importante atividade econômica, representando expressão 

significativa para a agricultura, especialmente de mercado interno. Segundo o 



6 
 

SEBRAE (2015) o cultivo de hortaliças gera mais lucro por hectare quando comparado 

a outras culturas, como os grãos, sendo a maior parte do volume produzido 

comercializado em atacadistas ou através da venda direta por produtores.   

 

2.1.1 Produção de verduras 

  

A horticultura é uma atividade agroeconômica realizada por micro, pequenas, 

médias e grandes propriedades, situadas tanto no interior quanto nas proximidades 

dos grandes centros urbanos. As hortaliças cultivadas em sistemas de produção em 

campo aberto exigem investimento médio inicial de US$ 1 mil a US$ 5 mil por hectare. 

No entanto, apesar das variações cíclicas e sazonais, os negócios no setor são 

bastante atrativos, visto que, em condições normais de mercado, estima-se uma renda 

gerada entre US$ 2 mil e US$ 20 mil por hectare (SEBRAE, 2015). 

Em 2011, a área cultivada com hortaliças foi de 946 mil hectares com volume 

de produção estimado em 19,4 milhões de toneladas. Estima-se que o setor gere 2,4 

milhões de empregos diretos (3,5 empregos/hectare), cujo valor da mão-de-obra 

empregada é estimado em 1,6 bilhões de reais (ABCSEM, 2011). 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) a população de renda mais baixa é a que menos 

consome hortaliças, com um consumo médio anual em torno de 19 kg/pessoa 

(Anuário Brasileiro de Hortaliças, 2013). 

 A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça folhosa mais difundida no mundo, 

sendo cultivada em quase todos os países. No Brasil, ela se destaca como a folhosa 

de maior valor comercial, é a sexta em importância econômica e oitava em termos de 

produção, sendo a alface do tipo crespa o principal segmento cultivado no Brasil. 

(OLIVEIRA, 2005; SALA & COSTA, 2012). Devido ao destaque para a economia 

brasileira, a alface, a couve e o repolho são as únicas hortaliças folhosas incluídas no 

programa de monitoramento de resíduos e contaminates em produtos vegetais do 

Plano Nacional de Resíduos e Contaminantes (PNCRC – Vegetal). 
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2.2 AGROTÓXICOS 

 

2.2.1 Conceitos e consumo 

 

Segundo a Food and Agriculture Organization, a produção mundial de 

alimentos precisa aumentar cerca de 70% até 2050 para suprir as necessidades da 

população que deve crescer em torno de 2,3 bilhões de pessoas. A expansão 

demográfica faz crescer a demanda por alimentos e, consequentemente, a busca pela 

produtividade na agricultura incentiva o uso indiscriminado de agrotóxicos (FAO, 

2005). 

Termos como agrotóxicos, defensivos agrícolas, pesticidas, praguicidas, 

biocidas, remédios de planta, veneno, entre outros, são frequentemente utilizados 

para denominar um grande número de substâncias químicas naturais ou sintéticas 

empregadas com o objetivo de controlar ou combater diversos tipos de pragas, 

doenças e plantas daninhas (PERES et al., 2003), que podem causar prejuízos à 

produção de alimentos, enfermidades aos seres humanos e a outros animais (ROCHA 

et al., 2009), e, ainda, injuriar e perturbar a qualidade de vida do homem ou danificar 

propriedades e objetos de uso pessoal (LARINI, 1999). 

Agrotóxico, segundo o Codex Alimentarius, é qualquer substância ou mistura 

utilizada com o objetivo de prevenir, destruir, atacar, repelir ou controlar pragas, 

incluindo espécies de plantas ou animais que possam estar presentes durante a 

produção, estocagem, transporte, distribuição ou processamento de alimentos e 

rações animais. O termo inclui substâncias utilizadas como reguladores de 

crescimento para plantas, desfolhantes, dessecantes, agentes promotores de 

amadurecimento de frutos, inibidores de germinação e substâncias que são aplicadas 

aos grãos antes e depois da colheita com a finalidade de evitar a deterioração do 

alimento durante o armazenamento e transporte. São excluídos desse conceito os 

fertilizantes, nutrientes animais e/ou vegetais, aditivos alimentares e medicamentos 

de uso veterinário (FAO, 2005). 

No Brasil, de acordo com o decreto nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002, o qual 

regulamenta a Lei nº 7802/1989 do Ministerio da Agricultura e Pecuária, defensivos 

agrícolas, ou agrotóxicos, são “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, 
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nativas ou plantadas, de outros ecossistemas e 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, bem como as 

substâncias de produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento” (BRASIL, 2002). 

O Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, atrás apenas dos 

Estados Unidos (MMA, 2017). Além disso, desde 2008, ocupa o primeiro lugar no 

ranking mundial de consumo de agrotóxicos. Nos últimos dez anos o mercado mundial 

deste setor cresceu 93%, no Brasil esse crescimento foi de 190% (CASSAL et al., 

2014). 

O consumo de agrotóxicos difere nas diversas regiões do país, nas quais se 

misturam atividades agrícolas intensivas e tradicionais, sendo que estas últimas não 

incorporaram o uso intensivo de produtos químicos. As regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste são as que mais empregam agrotóxicos, destacando-se os estados de São 

Paulo, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso 

do Sul (SPADOTTO et al., 2004). 

 

2.2.2 Classificação 

 

Os agrotóxicos abrangem um grande número de moléculas químicas, com 

diferentes modos de ação, sendo assim, existem diversas maneiras de classificá-los, 

entre elas: finalidade, modo de ação, persistência, deslocamento, duração do efeito 

do tratamento, toxicidade e grupo químico (SANCHES et al., 2003; ANVISA, 2005). 

Quanto ao emprego são classificados em: inseticidas (controle de insetos), 

fungicidas (controle de fungos), herbicidas (combate a plantas invasoras), acaricidas 

(combate a ácaros), algicidas (combate a algas), rodenticidas (combate a roedores), 

avicidas (combate a aves), fumigantes (combate a bactérias do solo), nematicidas 

(combate a nematóides), moluscicidas (combate a moluscos), além de reguladores de 

crescimento, desfoliantes e dessecantes (BAIRD, 2002). 

Os agrotóxicos possuem enorme diversidade estrutural e características fisico-

químicas consideravelmente diferentes. Deste modo, quando possuem alguma 

característica em comum são classificados dentro de um mesmo grupo, sendo 

organofosforados, organoclorados, carbamatos, benzoiluréias, sulfoniluréias, triazinas 

e piretróides, os grupos mais representativos (BARBOSA, 2004). 
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Ainda os agrotóxicos podem ser divididos em agrotóxicos de contato ou não 

sistêmicos e agrotóxicos sistêmicos. Os primeiros não penetram no tecido vegetal e 

não são transportados dentro do sistema vascular das plantas. Os primeiros 

inseticidas, herbicidas e fungicidas desenvolvidos pertenciam a esse grupo, e tiveram 

como desvantagem o fato de serem susceptíveis aos efeitos do clima, deixando a 

planta desprotegida contra o ataque de pragas. O caráter sistêmico foi introduzido nos 

agrotóxicos que surgiram após 1940. Esses penetram na cutícula da planta sendo 

tranportados pelo seu sistema vascular, são pouco afetados pelo clima e conferem 

imunidade em todo o crescimento da nova planta (SILVA & FAY, 2004). 

Além disso, os agrotóxicos podem ser classificados de acordo com sua 

persistência. Essa classificação se dá em função do tempo de meia vida dos 

compostos. O tempo de meia vida é o tempo necessário, após a aplicação, para que 

a sua eficácia seja reduzida à metade. Aqueles com tempo de meia vida de até 90 

dias, são classificados como de persistência curta; de 91 a 180 dias, persistência 

média; e tempos superiores há 180 dias, persistência longa (SANCHES et al., 2003). 

A avaliação e classificação do potencial de periculosidade ambiental são 

baseadas em estudos físico-químicos, toxicológicos e ecotoxicológicos. Assim, os 

agrotóxicos são classificados, quanto à periculosidade ambiental, em classes que 

variam de I a IV: altamente perigosos ao meio ambiente (Classe I, rótulo vermelho), 

produtos muito perigosos ao meio ambiente (Classe II, rótulo amarelo), produtos 

perigosos ao meio ambiente (Classe III, rótulo azul) e produtos pouco pergiosos ao 

meio ambiente (Classe IV, rótulo verde) (PERES et al., 2003). 

Podem conter em sua estrutura, halogêneos, fósforo, enxofre ou nitrogênio, 

heteroátomos que possuem grande relevância para a detecção destes compostos. 

Ainda podem apresentar caráter ácido, básico ou neutro, serem lipofílicos ou 

hidrofílicos, polares ou apolares, menos ou mais voláteis. Esta grande diversidade 

causa sérios problemas no desenvolvimento de um método “universal” para a análise 

multirresíduos destes componentes (PRESTES et al., 2011).  

 

2.2.3 Limites Máximos de Resíduos (LMRs) para agrotóxicos 

 

Os agrotóxicos, além de cumprirem o papel de proteger as culturas agrícolas 

das pragas, doenças e plantas daninhas, podem oferecer riscos à saúde humana e 

ao ambiente. O uso frequente, e muitas vezes incorreto, de agrotóxicos oferece riscos 
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como contaminação dos solos agrícolas, das águas superficiais e subterrâneas e dos 

alimentos, apresentando, consequentemente, riscos de efeitos negativos em 

organismos terrestres e aquáticos e de intoxicação humana pelo consumo de água e 

alimentos contaminados, assim como o risco de intoxicação ocupacional de 

trabalhadores e produtores rurais (SPADOTTO et al., 2004). 

De acordo com a ABNT NBR ISO 22000, os alimentos não devem constituir 

vias de exposição a perigos que possam causar danos à saúde, sejam eles agentes 

biológicos, físicos ou químicos. Entre os perigos químicos existentes, destacam-se os 

resíduos e contaminantes (SPISSO et al., 2009). O termo “resíduo” é definido como a 

fração de uma substância, seus metabólitos, produtos de conversão ou reação e 

impurezas que permanecem no alimento proveniente de produtos agrícolas e/ou 

animais tratados com esta substância (FAO, 2005). Enquanto o termo “contaminante” 

é definido como qualquer substância que não seja intencionalmente adicionada aos 

alimentos, como resultado das etapas de produção, transformação, 

acondicionamento, embalagem, transporte e armazenamento do alimento, podendo 

também resultar da contaminação ambiental (EU, 2017a). 

Embora o emprego de agrotóxicos na agricultura proporcione benefícios 

econômicos, uma vez que auxilia na melhoria da produtividade, a falta de instruções 

ou conhecimento das BPAs para a utilização destes compostos ocasiona o 

aparecimento de resíduos acima dos limites estabelecidos, podendo representar risco 

à saúde humana (PRESTES et al., 2011). 

Com o objetivo de monitorar o uso adequado de agrotóxicos no campo e de 

avaliar o nível de resíduos desses compostos nos alimentos, órgãos internacionais e 

nacionais estabelecem os limites máximos de resíduos (LMRs) permitidos para cada 

binômio agrotóxico/cultura (RIBEIRO et al., 2008). O LMR é a quantidade máxima 

permitida, ou reconhecida, como aceitável, estabelecida para cada composto 

aprovado para uso em um determinado alimento, em decorrência das BPAs. O LMR 

está correlacionado à ingestão diária aceitável (IDA), obtida a partir de ensaios de 

experimentação e avaliação da toxicidade, a teratogenecidade e a carcinogenicidade 

dos compostos não intencionais (DENOBILE & NASCIMENTO, 2004). 

Segundo o Codex Alimentarius, LMR é definido como sendo a concentração do 

resíduo de um agrotóxico (expresso em mg kg-1), legalmente aceita em alimentos e 

rações animais (CODEX ALIMENTARIUS, 2010). O Joint Expert Committee on Food 

Additives (JECFA), órgão da FAO, e o Food and Drug Administration (FDA) dos 
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Estados Unidos (EUA), são alguns dos órgãos internacionais que estabelecem 

diretrizes para estes limites. No Brasil, a competência para estabelecer LMRs em 

alimentos é do Ministério da Saúde (ANVISA, 2010). Caso não sejam estabelecidos 

limites para alguns compostos, devem ser utilizados os adotados pelo Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL), os recomendados pelo Codex Alimentarius, os 

constantes nas diretivas da União Européia e os utilizados pelo FDA, segundo 

Instrução Normativa nº 4, de 20/12/1999 (MAPA, 2011). 

Na Tabela 1 estão listados os LMRs estabelecidos para os agrotóxicos 

avaliados neste estudo para espécies de verduras follhosas pertencentes ao grupo do 

espinafre. 

 

Tabela 1 - Limites Máximos de Resíduos (LMRs) estabelecidos no PNCRC pelo MAPA 

(Brasil) e pela União Europeia (EU) para as espécies de verduras alface, rúcula e 

espinafre. 

Agrotóxicos 

Culturas 

Alface Espinafre Rúcula 

LMR LMR LMR 

(mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

PNCRCa EU EU EU 

Aldrinb PROIB 0,01 0,01 0,01 

Bromofós etílico PROIB 0,01 0,01 0,01 

Bromofós metílico - - - - 

Bromopropilato - 0,01 0,01 0,01 

Cialotrina lambda 1 0,50 0,50 - 

Ciflutrina NPC 1,00 0,02 1,00 

Clorotalonil 6,00 0,01 0,01 0,01 

Clorpirifós etílico NPC 0,05 0,05 0,05 

Clorpirifós metílico - 0,05 0,05 0,05 

Diclofluanida - - - - 

Diclorvós - 0,01 0,01 0,01 

Dieldrinb - 0,01 0,01 0,01 

Endossulfan (alfa isômero)d NPC 0,05 0,05 0,05 

Endossulfan (beta isômero)d - 0,05 0,05 0,05 

Endossulfan sulfatod - 0,05 0,05 - 

Endrin PROIB 0,01 0,01 0,01 
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Agrotóxicos 

Culturas 

Alface Espinafre Rúcula 

LMR LMR LMR 

(mg kg-1) (mg kg-1) (mg kg-1) 

PNCRCa EU EU EU 

Etiona NPC 0,01 0,01 0,01 

Fenclorfós - 0,01 0,01 0,01 

HCH alfac - 0,01 0,01 0,01 

HCH betac - 0,01 0,01 0,01 

HCH deltac - 0,01 0,01 - 

HCH gama (lindano) - 0,01 0,01 - 

Heptacloroe PROIB 0,01 0,01 0,01 

Heptacloro-epóxido endoe - 0,01 0,01 0,01 

Heptacloro-epóxido exoe - 0,01 0,01 0,01 

Hexaclorobenzeno (HCB) - 0,01 0,01 0,01 

Iprodiona 1 25,00 0,02 20,00 

Metoxiclor PROIB 0,01 0,01 0,01 

Mirex - - - - 

Oxifluorfen NPC 0,05 0,05 0,05 

Pendimetalina NPC 0,10 0,05 0,60 

Permetrinaf NPC 0,05 0,05 0,05 

Procimidona 5,00 0,01 0,01 0,01 

Quintozenog NPC 0,02 0,02 0,02 

Tecnazeno - 0,01 0,01 0,01 

Teflutrina - 0,05 0,05 0,05 

Tolclofós-metílico PROIB 2,00 0,01 0,90 

Trifluralina NPC 0,01 0,01 0,01 

Boscalida NPC 50,00 50,00 50,00 
aLimites definidos apenas para a cultura de alface; bAldrin e dieldrin combinados, expressos em dieldrin; 

cSoma dos isômeros, exceto o isômero hexaclorociclohexano gama (HCH gama); dSoma dos isômeros 

alfa e beta e endossulfan sulfato, expresso em endossulfan; eSoma de heptacloro e heptacloro-epóxido, 

expressos em heptacloro; fSoma dos isômeros, expresso em permetrina; gSoma de quintozeno e 

pentacloro-anilina, expresso em quintozeno. 

Em que: NPC = Substância autorizada para pelo menos uma cultura, mas não autorizada para a cultura 

em questão; PROIB = proibido. 

Fonte: MAPA, 2014; EU pesticides database, 2017b. 
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2.3 RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS 

 

Um fator limitante na produção de vegetais é sua susceptibilidade a doenças e 

pragas que afetam diretamente a parte comercializável da planta e precisam ser 

cuidadosamente controladas (KREYCI & MENTEN, 2013). De acordo com a FAO, 

aproximadamente 42% da produção agrícola global foi afetada por pragas em 2013. 

Para controlar doenças e pragas e reduzir as perdas na produção, o controle químico 

tem sido amplamente utilizado, com a aplicação de diferentes tipos e quantidades de 

agrotóxicos. A aplicação inadequada pode levar a concentrações residuais que 

excedem os LMRs descritos pelas regulamentações nacionais e internacionais 

(KONATU et al., 2017). 

No Brasil, com a finalidade de monitorar os níveis de resíduos de agrotóxicos 

em alimentos e garantir o abastecimento seguro, dois programas de monitoramento 

de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal estão em curso: o Programa de 

Análise de Resíduos de Pesticidas (PARA), criado em 2001 como uma ação do 

Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e coordenado pela ANVISA, e o Programa 

Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes (PNCRC), criado em 2006 pelo 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) (ANVISA, 2016).  

O PARA tem como objetivo avaliar continuamente os níveis de resíduos de 

agrotóxicos nos alimentos in natura que chegam à mesa do consumidor, a fim de 

promover a segurança do alimento e evitar possíveis agravos à saúde da população. 

Mediante os resultados obtidos pelo programa são traçadas estratégias em conjunto 

com outras instituições, objetivando reduzir os riscos provenientes da presença dos 

resíduos não autorizados ou acima dos limites, orientar as cadeias produtivas sobre 

as inconformidades existentes em seu processo produtivo e incentivar a adoção das 

BPAs (ANVISA, 2016).  

Apesar de implementados programas nacionais para o monitoramento de 

resíduos de agrotóxicos, segundo o relatório do PARA (2016), no período de 2013 a 

2015 foram monitoradas 1.167 amostras de alimentos da categoria das hortaliças 

folhosas, onde foram analisadas amostras de alface, couve e repolho (ANVISA, 2016). 

Como diversas espécies não estão incluídas neste monitoramento e também não 

possuem limites estabelecidos, devem ser abrangidos os limites estipulados aos 

vegetais de mesma classe, características ou composições semelhantes, ou ainda, 

ser considerados os limites estabelecidos pelos órgãos internacionais. 
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De acordo com os resultados divulgados pelo PARA no relatório das análises 

de amostras monitoradas entre 2013 e 2015, foram analisadas 448 amostras de 

alface. Destas, 285 amostras foram consideradas satisfatórias, sendo que 222 não 

apresentaram resíduos dos agrotóxicos pesquisados e 63 apresentaram resíduos em 

concentrações iguais ou inferiores ao LMR (ANVISA, 2016). 

No total, foram detectados 42 agrotóxicos diferentes dentre os 155 

pesquisados. Os agrotóxicos imidacloprido (98 amostras), difenoconazol (63 

amostras) e carbendazim (43 amostras) foram os que apresentaram maior número de 

detecções nas amostras analisadas. Em 37 amostras foi detectada a presença de 

resíduos acima do LMR, sendo os agrotóxicos imidacloprido, difenoconazol e 

clotianidina detectados nessa situação. 

Das amostras analisadas, 153 apresentaram agrotóxicos não autorizados para 

uso na cultura de alface. Destas, uma amostra foi considerada insatisfatória 

exclusivamente por conter resíduos não autorizados em concentrações inferiores a 

0,01 mg kg-1. Dentre os agrotóxicos detectados como não autorizados para a cultura, 

destacou-se o carbendazim, detectado em 9,15% das amostras analisadas. 

Internacionalmente as hortaliças são conhecidas como “minor crops” ou “minor 

uses”. No Brasil, para fins legais, definiu-se como sendo “culturas com suporte 

fitossanitário insuficiente” (CSFI). A baixa oferta de ingredientes ativos para as CSFI 

advém do desinteresse das empresas de agrotóxicos em registrar produtos para 

essas culturas de menor representatividade no mercado. Há um custo para a inclusão 

de cultura nas recomendações de agrotóxicos, uma vez que é necessária a execução 

de estudos de eficiência agronômica e de resíduos que permitem definir o limite 

máximo de resíduo (LMR) para cada inclusão (MAPA; ANVISA; IBAMA; 2015). 

A norma permite que os estudos de resíduos realizados para uma cultura 

sirvam não mais somente para ela, e sim para um grupo de culturas. O objetivo desse 

agrupamento é diminuir custos de registro, sem aumentar os riscos para a saúde da 

população e para os trabalhadores envolvidos na manipulação destes produtos e com 

isso impulsionar a inclusão das CSFI nas recomendações dos ingredientes ativos de 

interesse. A seleção dos ingredientes ativos e das culturas acontece com a 

observância de critérios exigidos pelos órgãos responsáveis pelo registro (MAPA; 

ANVISA; IBAMA; 2015). 

O PNCRC Vegetal é um programa federal de inspeção e fiscalização de 

alimentos de origem vegetal, baseado em análise de risco. Este monitoramento visa 
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verificar a presença de resíduos de substâncias químicas potencialmente nocivas à 

saúde do consumidor, como resíduos de medicamentos veterinários, de agrotóxicos 

ou afins, contaminantes ambientais e contaminantes inorgânicos. Entre os objetivos 

principais, está a garantia de um sistema que promova a segurança e inocuidade dos 

alimentos disponibilizados aos consumidores e que seja equivalente aos requisitos 

sanitários internacionais estabelecidos pelo MERCOSUL, Codex Alimentarius, 

Organização Mundial do Comércio (OMC), e órgãos auxiliares, como a FAO e a World 

Health Organization (WHO) (MAPA, 2011). 

Sendo assim, é necessário o desenvolvimento de métodos de análises 

multirresíduos cada vez mais rápidos, simples e confiáveis, que apresentem alta 

detectabilidade e seletividade, utilizem volume reduzido de solventes orgânicos e 

atendam aos limites estabelecidos pela legislação, a fim de monitorar os níveis de 

contaminação nos alimentos por agrotóxicos e garantir a qualidade e segurança dos 

alimentos (KONATU et al., 2017). 

 

2.4 MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE 

AGROTÓXICOS 

 

A cromatografia gasosa (GC, do inglês gas chromatography) e a cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês high performance liquid chromatography) 

são técnicas de separação tradicionalmente utilizadas nas análises de resíduos de 

agrotóxicos. A cromatografia gasosa é uma técnica de separação com um excelente 

poder de resolução. O mecanismo de separação está baseado na diferente 

distribuição de substâncias da amostra entre uma fase estacionária e a fase móvel 

(um gás). Esta técnica é preferencialmente aplicável a compostos voláteis e 

termicamente estáveis às temperaturas empregadas durante a separação, sendo 

mais adequada para compostos mais apolares (YUSA et al., 2015).  

Desde os anos 1970 a GC é utilizada para determinação de resíduos de 

compostos orgânicos, combinada a detectores clássicos, dentre eles, captura de 

elétrons (ECD, do inglês electron capture detector), fotométrico de chama (FPD, do 

inglês flame photometric detector), nitrogênio-fósforo (NPD, do inglês nitrogen-

phosphorus detector) e condutividade térmica (TCD, do inglês thermal conductivity 

detector) (COLLINS et al., 2006). 
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O detector ECD tornou-se um dos detectores mais amplamente empregados 

para as amostras ambientais por responder seletivamente aos compostos orgânicos 

contendo halogênios, como os agrotóxicos e as bifenilas policloradas. A amostra 

eluída de uma coluna passa sobre uma fonte radiotiva emissora de partículas beta, 

geralmente níquel-63. Um elétron proveniente do emissor causa a ionização do gás 

de arraste, frequentemente o nitrogênio, e a produção de uma rajada de elétrons. Este 

detector é altamente sensível e apresenta a vantagem de não alterar a amostra 

significativamente. Entretanto, a resposta linear do detector é limitada a cerca de duas 

ordens de grandeza (COLLINS et al., 2006). 

Tem sido empregado com muito sucesso no estudo da análise de traços de 

diferentes substâncias, tais como resíduos de agrotóxicos em alimentos. Porém, 

apresenta algumas limitações devido à condensação dos compostos de elevado ponto 

de ebulição sobre a superfície onde se encontra o material radioativo, 

consequentemente seu desempenho é diminuído, requerendo limpeza periódica do 

sistema de detecção (LANÇAS, 2004). Nos últimos anos, atenção especial vem sendo 

dispensada ao acoplamento da GC com a espectrometria de massas (GC-MS, do 

inglês gas chromatography coupled to mass spectrometry). Este acoplamento 

combina as vantagens da separação cromatográfica com a obtenção de informação 

estutural e massa molar, além do aumento da seletividade na determinação 

(CHIARADIA et al., 2008). 

Os avanços na área de instrumentação analítica possibilitaram aos 

equipamentos um aumento de detectabilidade, sendo possível a identificação e 

quantificação de analitos em níveis inferiores aos estabelecidos pelos LMRs. Entre 

estes avanços podemos citar os sistemas de injeção de grandes volumes (LVI, do 

inglês large volume injection), que permitem a injeção de uma maior quantidade de 

extrato e consequentemente de analitos, promovendo um aumento significativo de 

detectabilidade. Outro avanço bastante significativo nos sistemas de injeção foi a 

possibilidade da realização de programação de temperatura de vaporização (PTV, do 

inglês programmed temperature vaporized) que possibilita a obtenção de uma melhor 

resposta cromatográfica. 
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2.5 MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRAS E DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS 

DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS 

 

O preparo de amostra é uma das etapas essenciais durante a determinação de 

resíduos de agrotóxicos em alimentos. Este processo tem por objetivo fornecer um 

extrato final representativo da amostra e que também seja adequado para a injeção 

no sistema cromatográfico. A determinação de resíduos de agrotóxicos em alimentos 

é um desafio e apresenta grande complexidade devido à composição dos alimentos 

(TACO, 2006) e às baixas concentrações em que estes compostos estão 

normalmente presentes (ANVISA, 2016). Desta forma, mesmo com os recentes 

avanços no desenvolvimento de instrumentação analítica a etapa de preparo de 

amostra continua sendo crítica para a obtenção de resultados quantitativos precisos 

(REJCZAK & TUZIMSKI, 2015).  

 Desde o desenvolvimento do método de Mills (1960), para determinação de 

resíduos de agrotóxicos organoclorados em alimentos, diversos procedimentos 

analíticos foram propostos no sentido de tornar os métodos mais eficientes (PRESTES 

et al., 2013). Estes avanços tiveram como objetivo a substituição dos métodos 

tradicionais de análise de resíduos que apresentavam como característica a 

morosidade de suas diversas etapas, o emprego de grandes volumes de solvente, o 

alto custo, etc. Atualmente, o desenvolvimento de um método de preparo de amostra, 

quando possível, deve envolver um número mínimo de etapas, possibilitar a 

determinação de um amplo escopo de analitos e fornecer resultados significativos de 

recuperação destes analitos (ZHANG et al., 2012). 

 Desde os anos 1970, diversos métodos alternativos de extração baseados na 

redução do volume de solvente foram desenvolvidos. Entre estes pode-se citar a 

extração em fase sólida (SPE, do inglês solid phase extraction), a qual também tem 

sido empregada com frequência na etapa de limpeza do extrato das amostras de 

alimentos. A dispersão da matriz em fase sólida (MSPD, do inglês matrix solid phase 

dispersion), microextração em fase sólida (SPME, do inglês solid phase 

microextraction), extração sortiva em barra magnética (SBSE, do inglês stir bar 

sorptive extraction) e a micro-extração em gota única (SDME, do inglês single drop 

micro extraction), foram métodos desenvolvidos neste período que tinham como 

objetivo a simplificação de etapas. Além destes, a extração por fluido supercrítico 

(SFE, do inglês supercritical fluid extraction), extração acelerada por solventes (PLE, 
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pressurized liquid extraction) e a extração assistida por microondas (MAE, microwave 

assisted extraction) são exemplos de métodos que apresentam, dentre outras 

características, elevada eficiência, entretanto, geralmente demandam investimento 

considerável em instrumentação (PRESTES et al., 2011). 

Nos últimos anos, devido à crescente preocupação em assegurar a inocuidade 

dos alimentos a serem consumidos pela população, ocorreu um rápido 

desenvolvimento de novos métodos analíticos, visando à determinação de resíduos e 

contaminantes em diversos tipos de amostras. Estes avanços tiveram como objetivo 

a substituição dos métodos clássicos de preparo de amostra por métodos 

miniaturizados, caracterizados pelo baixo custo, alta eficiência, reduzida quantidade 

de solvente, além da possibilidade de automação (MARTINS et al., 2012). 

Dentre os procedimentos analíticos usados na determinação multirresíduos de 

agrotóxicos, a extração dos analitos é considerada uma das etapas mais importantes. 

Existem diversos métodos multirresíduos descritos na literatura, os quais permitem a 

determinação simultânea de um grande número de compostos em alimentos em 

concentrações muito baixas. Em muitos casos, a GC tem sido a técnica selecionada 

para a análise desses compostos em frutas e verduras. Entretanto, observa-se uma 

tendência para o uso de agrotóxicos mais polares, os quais possuem menor 

persistência e toxicidade que os apolares, implicando no uso de técnicas como a 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC, do inglês high performance liquid 

chromatography) (JARDIM & ANDRADE, 2009). 

Devido ao fato de que as determinações são normalmente efetuadas em baixos 

níveis de concentração, a diversidade de propriedades químicas dos analitos, bem 

como a complexicidade das matrizes, as interferências são problemas freqüentes e 

representam um desafio analítico bastante significativo. Sendo assim, o preparo da 

amostra é uma etapa crucial do método analítico, que visa promover a extração, o 

isolamento e a concentração dos analitos, e a remoção, tanto quanto possível, dos 

interferentes. Ainda, pode influenciar nas técnicas de identificação e confirmação, 

aumentando a seletividade e melhorando a detectabilidade (BORGES et al., 2015). 

Geralmente a complexidade da composição dos alimentos gera dificuldades 

para a quantificação dos agrotóxicos, sendo necessária a realização de uma etapa de 

limpeza (“clean-up”) do extrato, após a extração. Esta etapa é fundamental, uma vez 

que reduz as interferências e o efeito matriz, além de diminuir a necessidade de 

manutenção técnica do sistema cromatográfico (PRESTES et al., 2009). 
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A escolha do método para a determinação de resíduos de agrotóxicos depende 

majoritariamente da amostra, estrutura e propriedades dos analitos alvo. Tendo em 

vista as numerosas regulamentações que estabelecem níveis máximos admissíveis 

de agrotóxicos para diversas matrizes, técnicas analíticas com alta detectabilidade e 

seletividade devem ser utilizadas, adequadas às baixas concentrações nas quais os 

analitos se encontram. Além disso, cada etapa do procedimento analítico, bem como 

o processo como um todo, devem ser validados (WILKOWSKA & BIZIUK, 2011). 

O procedimento completo para a determinação de resíduos em amostras 

vegetais é complexo e consiste em diversas etapas, sendo estas, o preparo de 

amostra (homogeneização, separação em porções analíticas e armazenamento 

adequado), extração dos analitos e/ou enriquecimento da amostra, limpeza do extrato 

(remoção de interferentes coextraídos como açúcares, ácidos e pigmentos, os quais 

podem comprometer os resultados), identificação e quantificação dos analitos 

(SLOWIK-BOROWIEK & WALORCZYK, 2016). 

As hortaliças apresentam em média 95% de umidade e 0,2% de lipídeos, entre 

outros componentes tais como proteínas, carboidratos, fibras, antioxidantes, 

vitaminas e sais minerais (TACO, 2006). São consideradas matrizes complexas 

devido ao alto teor de pigmentos em sua composição e, por este motivo, requerem 

atenção especial na etapa de preparo de amostras. 

Devido as interferências causadas pelas diversas variáveis envolvidas na etapa 

de extração, faz-se necessária uma nova abordagem em análises de resíduos de 

agrotóxicos a fim de adequar o método de preparo às características da amostra e 

obter as melhores condições de análise, visto a necessidade crescente de técnicas 

rápidas, confiáveis e universais. 

Entre os procedimentos apresentados para preparo de amostras, que têm sido 

largamente empregados na determinação de resíduos de agrotóxicos em matrizes 

complexas, estão a extração por solvente, ultrassom, SPE, MSPD e o método 

QuEChERS. Estes métodos possibilitaram resolver os inconvenientes de outros 

métodos de extração, tornando a abordagem experimental mais rápida e 

ambientalmente amigável. As técnicas geralmente empregadas para a análise de 

resíduos de agrotóxicos em produtos vegetais são a cromatografia gasosa e a 

cromatografia líquida de alta eficiência (SLOWIK-BOROWIEK & WALORCZYK, 2016). 
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2.5.1 Extração por solvente 

 

A extração por solvente, seguida de agitação, é um método bastante 

empregado mais frequentemente para isolar resíduos de agrotóxicos em plantas. A 

agitação pode ser realizada vigorosamente de forma manual ou com uso de agitador, 

sendo este último mais vantajoso por fornecer maior uniformidade. Outros métodos 

clássicos, como a extração assistida por ultrassom e a homogeneização, promovem 

um contato mais eficiente entre o sólido e o solvente, usualmente resultando em 

maiores recuperações do que as obtidas por agitação (BECEIRO-GONZÁLEZ et al., 

2012). 

Chen et al., 2009, desenvolveram um método para a determinação simultânea 

de 17 pesticidas organoclorados (α-, β-, γ- e δ-HCH, 4,4′-DDD, 4,4′-DDE, 4,4′-DDT, 

aldrin, dieldrin; endosulfan I e II, endosulfan sulfato, endrin, endrin aldeído, heptacloro, 

heptacloro epóxido e metoxicloro) em própolis, empregando 30 mL de hexano:acetona 

(1/1; v/v) e agitação em vórtex por 5 minutos, seguida de análise por GC-ECD. Foram 

obtidas recuperações entre 62,6% e 102,9%, demonstrando a aplicabilidade do 

método. 

 

2.5.2 Extração por ultrassom 

 

A extração assistida por ultrassom é um método bastante simples que utiliza a 

vibração de ondas ultrassônicas para assegurar um maior contato entre a amostra e 

o solvente. A sonicação é relativamente rápida, mas a extração pode não ser tão 

eficiente se comparada a outros métodos. Neste caso, amostra e solvente contidos 

em frasco apropriado são submetidos à agitação através da imersão em banho 

ultrassônico ou utilização de extratores fechados equipados com um transdutor 

ultrassônico de ponteira (MITRA, 2003). 

As ondas ultrassônicas, com freqüências maiores do que 20 kHz, induzem a 

vibrações mecânicas em um sólido, líquido ou gás. Estas ondas percorrem a matéria 

e envolvem ciclos de expansão e compreensão no meio, conduzindo ao processo de 

cavitação. Os efeitos mecânicos do ultrassom levam a ótima penetração do solvente 

no interior do material celular, melhorando a transferência de massas e também o 

rompimento da parede celular, facilitando a liberação do seu conteúdo. Muitos fatores 
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governam a ação do ultrassom, incluindo, freqüência, pressão, temperatura e tempo 

de sonicação (BECEIRO-GONZÁLEZ et al., 2012). 

O ultrassom é amplamente empregado na etapa de preparo de amostras, seja 

em processos de extração de espécies químicas ou de dissolução de amostras 

sólidas. Os muitos benefícios deste método incluem o aumento no rendimento de 

extração, cinética rápida, além de instrumentação mais barata e de fácil operação. 

Ainda, o ultrassom pode ser utilizado em conjunto com outros métodos a fim de 

complementar o processo de extração (BECEIRO-GONZÁLEZ et al., 2012). 

 

2.5.3 Dispersão da matriz em fase sólida – MSPD 

 

A MSPD foi introduzida por Barker et al. em 1989 inicialmente para a extração 

de resíduos de medicamentos veterinários em tecidos bovinos. Porém, devido sua 

versatilidade há várias aplicações desta técnica para determinação de resíduos de 

agrotóxicos em alimentos (ALBERO et al., 2017). Este método é baseado na 

dispersão da amostra com auxílio de um suporte sólido (C18, C8) que atua como 

abrasivo causando a ruptura da estrutura física da amostra, a qual sofre uma 

dispersão na superfície do material suporte, formando uma nova fase o que 

proporciona o isolamento dos analitos em diversas matrizes (CALDAS et al., 2013a). 

Como suporte sólido, materiais clássicos de fase reversa como C18 e C8, assim como 

suportes sólidos de fase normal como alumina, florisil e sílica têm grande aplicação 

na MSPD. Materiais alternativos como polímeros molecularmente impressos (MIP, do 

inglês molecularly imprinted polymers), nanotubos de carbono de paredes múltiplas 

(MWCNT, do inglês multiwalled carbon nanotubes), terra diatomácea e areia podem 

ser usados (CALDAS et al., 2013a; CAPRIOTTI et al., 2015). 

Após a dispersão, o material é empacotado em uma coluna vazia, contendo um 

filtro de polietileno antes e após o empacotamento. Normalmente seringas vazias ou 

tubos de SPE são empregados como colunas. Após esta etapa é realizada a eluição, 

em alguns casos é necessária uma etapa adicional de limpeza do extrato, no entanto, 

geralmente, após simples eluição com o solvente adequado, o extrato está pronto para 

a análise (CALDAS et al., 2013a). A MSPD apresenta como principais vantagens o 

uso de pequenos volumes de solvente, pequena quantidade de amostra, reduzido 

tempo de extração e menor número de etapas envolvidas no preparo, uma vez que a 

limpeza e a extração podem ocorrer em uma única etapa (BORGES et al., 2015). O 
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método apresenta como limitações a pequena quantidade de amostra, responsável 

pela diminuição na detectabilidade, devido ao fator de enriquecimento ou de pré-

concentração reduzido, baixa reprodutibilidade e dificuldade de automação, visto que 

a etapa de homonegeneização no almofariz é realizada por um operador (BORGES 

et al., 2015; PAVLOVIĆ et al., 2007). 

Sebastia et al., 2010, propôs uma modificação no método de MSPD para extrair 

contaminantes, na qual a amostra macerada juntamente com o sorvente é transferida 

para um tubo de fundo cônico, seguido da adição do solvente de extração, agitação 

direta do tubo e posterior centrifução para obtenção do extrato final, ao invés do 

empacotamento da amostra macerada em cartucho de SPE. O mesmo método foi 

utilizado por Duarte et al., 2013, para extração de espécies de mercúrio em peixe e 

por Caldas et al., 2013b, para extração de agrotóxicos em fígado de peixe e 

hepatopancreas de caranguejo (Figura 1). 

  

Figura 1 - Esquema de extração por MSPD utilizando agitação em vórtex. 

 

Fonte: (Adaptado de CALDAS et al., 2013b). 

 

Entre as vantagens da substituição da eluição em cartucho de SPE por agitação 

em vórtex está a diminuição de uma etapa, a de empacotamento, já que esta pode 

gerar maiores desvios na extração devido a variação da maneira como o material 

macerado é empacotado, além de aumentar o tempo ao qual a amostra fica em 

contato com o solvente, podendo melhorar a eficiência de extração.  

Abhilash et al., 2009, propuseram o preparo de amostras de alimentos (frutas, 

vegetais, grãos e legumes) e plantas medicinais por MSPD para a análise de resíduos 

de lindano e outros isômeros do hexaclorociclohexano (HCH). O material dispersante 

e o solvente de extração, principais fatores que afetam o rendimento e a sensibilidade 

da extração, foram avaliados e otimizados. Tanto a extração quanto a limpeza foram 

realizadas em uma única etapa, seguidas pela determinação dos compostos alvo por 
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GC-ECD. As recuperações para as amostras fortificadas variaram de 93% a 103% e 

os limites de detecção para α-, β-, γ- e δ-HCH foram de 3, 6, 4 e 5 ng g-1, 

respectivamente. O método proposto foi qualificado como preciso e reprodutível e, 

portanto, adequado para análises de rotina. 

 

2.5.4 Método QuEChERS 

 

Anastassiades et al., 2003, com o objetivo de superar as limitações práticas 

dos métodos multirresíduo de extração, desenvolveram o método QuEChERS 

(acrônimo para quick, easy, cheap, effective, rugged and safe). Durante o seu 

desenvolvimento, grande ênfase foi dada para a obtenção de um procedimento que 

pudesse ser aplicado em qualquer laboratório, devido à simplificação das etapas. Este 

método baseia-se em três etapas principais: extração dos analitos empregando 

acetonitrila, partição com adição de sais e limpeza do extrato empregando d-SPE. 

(PRESTES et al., 2013; MORRISON et al., 2016).  

A possibilidade de introduzir modificações com base na aplicação de diferentes 

solventes, sais, tampões e sorventes, permite o método QuEChERS ser 

implementado na análise de um grande espectro de analitos e matrizes, estando a 

aplicação desta metodologia em constante expansão (KONATU et al., 2017). 

A utilização de acetonitrila como solvente proporciona a extração de uma 

grande faixa de compostos de diferentes polaridades com uma menor quantidade de 

coextrativos lipofílicos provenientes da amostra, como por exemplo, ceras, gorduras 

e pigmentos, é compatível com os sistemas de GC-MS/MS e LC-MS/MS (PRESTES 

et al., 2013), além de promover uma extração bastante eficiente (altos percentuais de 

recuperação), sendo eficaz na desnaturação de proteínas e na inativação de enzimas 

(CABRERA et al., 2012). As desvantagens da utilização de acetonitrila como solvente 

de extração, quando comparada com acetona e acetato de etila (normalmente 

utilizados como solventes de extração) incluem o grande volume de expansão durante 

vaporização no cromatógrafo a gás, as interferências nos detectores termoiônico 

específico, de chama e de condutividade elétrica, além de apresentar considerável 

toxicidade (ANASTASSIADES et al., 2003).  

A etapa de partição, através da adição de sais, por exemplo, cloreto de sódio 

(NaCl), promove o efeito salting-out. Esse efeito ocorre devido ao deslocamento do 

equilíbrio de partição de solutos orgânicos, permitindo o aumento de recuperação para 
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analitos polares pela diminuição da solubilidade destes compostos em fase aquosa 

(ENDO et al., 2012). A utilização de sais secantes como o sulfato de sódio (Na2SO4) 

tem a finalidade de melhorar a recuperação de compostos polares, enquanto que o 

sulfato de magnésio (MgSO4) apresenta maior capacidade de remoção de água e 

hidratação exotérmica, tendo como resultado o aquecimento entre 40 e 45 ºC da 

amostra entre as etapas de extração/partição, favorecendo a extração de compostos 

polares (PRESTES et al., 2011). 

A etapa de limpeza do extrato é essencial para promover robustez e 

confiabilidade aos resultados obtidos pelo sistema cromatográfico, uma vez que 

componentes não-voláteis da matriz podem ficar aderidos no conjunto injetor-insersor 

e também na coluna cromatográfica, alterando a resposta do sistema e aumentando 

a frequência de manutenções necessárias (LEHOTAY, 2011). Em alguns casos, deve 

ser realizada uma derivatização prévia, a fim de potencializar a resposta do detector, 

aumentar a volatilidade e a estabilidade térmica da substância ou melhorar a forma 

do sinal cromatográfico (STASHENKO & MARTÍNEZ, 2012). 

Os analitos injetados no sistema cromatográfico interagem com a fase 

estacionária da coluna cromatográfica e com outras superfícies como, por exemplo, o 

injetor do cromatógrafo a gás. No injetor, onde estão localizados o insersor e a parte 

inicial da coluna, há uma forte atividade, uma vez que estas partes se tornam 

recobertas por um filme de componentes não-voláteis com fortes interações 

responsáveis pelos picos com cauda e pela degradação de algumas classes de 

compostos. Estes efeitos podem ser reduzidos quando se utilizam na solução de 

injeção os componentes da matriz provenientes do extrato. Estes promovem uma 

melhor transferência dos analitos para a coluna, quando comparada com a injeção 

dos analitos em solvente puro, comportamento conhecido por efeito matriz (PRESTES 

et al., 2011). 

Esta etapa é realizada a fim de evitar que componentes da matriz interfiram nos 

resultados, causando supressão ou aumento do sinal analítico. Na d-SPE uma 

alíquota do extrato é adicionada a pequena quantidade de sorvente, o qual remove os 

coextrativos da matriz. A d-SPE apresenta como vantagens a facilidade e o uso de 

pequenas quantidades de sorventes, quando comparada à SPE, além de permitir a 

combinação de diferentes tipos de sorventes, de acordo com a necessidade de 

remoção de interferentes (BORGES et al., 2015). 



25 
 

Entre os sorventes mais empregados destacam-se o etilenodiamino-N-

propilsilano (PSA), amina primária secundária que atua como um trocador aniônico e 

pode interagir com outros compostos através de pontes de hidrogênio ou dipolo-

dipolo. Possui forte interação com os compostos da matriz, sendo usado para a 

remoção de interferentes como ácidos graxos livres, açúcares e outros compostos 

polares na matriz. O PSA tem sido usado em associação com outros sorventes, como 

o octadecilsilano (C18) e o carbono grafitizado (GCB). O sorvente C18 é mais utilizado 

para matrizes com teor de gordura maior que 2%, pois remove com boa eficiência os 

interferentes apolares, tais como substâncias graxas e lipídeos. A redução do teor de 

pigmentos nos extratos de amostras vegetais pode ser obtida através da adição de 

GCB, que possui grande área superficial e grupos altamente polares na superfície, 

com alto potencial para formação de ligações de hidrogênio, ocorrendo forte retenção 

de analitos planares contendo grupos ativos na sua estrutura (LEHOTAY & 

MASTOVSKA, 2011). 

Na busca por remoção seletiva e eficiente de interferentes da matriz, novos 

sorventes, assim como combinações entre sorventes, vêm sendo empregados. Uma 

alternativa de combinação para limpeza de extratos é o uso de nanopartículas de 

dióxido de zircônio estabilizadas com ítrio (ZrO2/Y2O3), com grande área superficial 

(<100m2/g), a fim de se obter simultaneamente excelente purificação e resultados 

satisfatórios para múltiplos agrotóxicos (UCLÉS et al., 2015). Lozano et al., 2014, 

empregaram sorventes contendo ZrO2, tais como Z-Sep e Z-Sep+ (Supelco), como 

material de limpeza na análise de pesticidas em matrizes com alto teor de óleo, como 

o abacate e a amêndoa, o qual apresentou melhor eficiência que o PSA ou C18 na 

remoção de ácidos graxos, ésteres de ácidos graxos, esteróis e ácidos carboxílicos.  

O método QuEChERS original apresenta bons resultados para diferentes tipos 

de amostras. Entretanto, a adição de uma etapa de tamponamento pode melhorar 

percentuais de recuperação para compostos que apresentam problemas de 

estabilidade dependendo do pH da matriz. Para tanto, existem modificações ao 

método original, denominadas QuEChERS acetato e citrato. Apesar da melhora, o 

tamponamento não é recomendado para algumas matrizes, principalmente aquelas 

com elevado teor de lipídios, devido ao aumento de interferentes no extrato causado 

pela redução da capacidade do PSA em reter os coextrativos em pH baixo 

(GONZÁLEZ-CURBELO et al., 2015). A Figura 2 mostra as etapas das principais 

versões do método QuEChERS. 
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Figura 2 - Fluxograma dos métodos QuEChERS original, acetato e citrato. 

 

Fonte: (Adaptado de MAY et al, 2017). 

  

Uma das limitações do método está na relação entre quantidade de amostra e 

solvente durante a extração, que por ser baixa quando comparada a outros métodos, 

pode levar a limites de quantificação mais elevados. Como alternativa, pode-se 

combinar o método QuEChERS a outras técnicas, objetivando a concentração dos 

analitos. Entre outros avanços recentes, pode-se citar também a melhora na remoção 

de coextrativos utilizando baixa temperatura e novos materiais empregados como 

sorventes (BORGES et al., 2015). 

Existe um grande número de publicações empregando o método QuEChERS 

para amostras de alimentos ricos em clorofila. Na Tabela 2 são apresentados alguns 

exemplos destas aplicações. 
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Tabela 2 - Diferentes aplicações empregando cromatografia gasosa para a determinação de resíduos e contaminantes. 

Amostra Extração Clean-up Nº de analitos Instrumentação LOQ/LOD Referência 

Erva 
aromática 

(endro) 

QuEChERS citrato (5 g de amostra, 10 
mL de água e 10 mL de ACN; 1 g de 

NaCl, 1 g de C6H5Na3O7.2H2O, 0,5 g de 
C6H6Na2O7.1,5 H2O e 4 g de MgSO4) 

d-SPE (6 mL de extrato, 150 mg de 
PSA, 45 mg de GCB e 900 mg de 

MgSO4) 
22 agrotóxicos 

GC-ECD/NPD e 
GC-MS/MS 

LOQ: 0,01 mg kg-1 
Slowik-Borowiec 

& Walorczyk 
(2016) 

Chá verde 

QuEChERS citrato (5 g de amostra e 20 
mL de ACN; 1 g de NaCl, 1 g de 

C6H5Na3O7.2H2O, 0,5 g de 
C6H6Na2O7.1,5 H2O e 4 g de MgSO4) 

SPE (5 mL de extrato, 500 mg de 
PSA/GCB, eluição com ACN-tolueno 

(3:1, v/v)) 
101 agrotóxicos GC-MS/MS 

LOQ: 1,1 - 25,3 µg 
kg-1 

Hou et al. (2016) 

Abacate, 
couve, 
suíno e 
salmão 

QuEChERS modificado (1 g de amostra 
por mL de ACN; 0,5 g de HCO2NH4) 

d-SPE (1 mL de extrato, 1 mL de 
água, 0,2 g de EMR-Lipid; 1g de 

MgSO4-NaCl (4:1, m/m); 2,5 mL de 
extrato limpo, 500 mg de EMR-Lipid) 

65 agrotóxicos 
e 52 

contaminantes 
ambientais 

LP-GC-MS/MS LOD: 5 - 10 ng L-1 Han et al. (2016) 

Espinafre 

QuEChERS citrato (10 g de amostra e 
10 mL de ACN; 1 g de NaCl, 1 g de 

C6H5Na3O7.2H2O, 0,5 g de 
C6H6Na2O7.1,5 H2O e 4 g de MgSO4) 

Filtração por membrana (10 mL de 
amostra, membrana de GK - MWCO 
de 3000 Da, eluição com 5 mL ACN-

água (1:1, v/v)) 

89 agrotóxicos GC-MS LOD: 1 - 10 ng g-1 
Hong et al. 

(2016) 

Soja verde 

QuEChERS citrato (5 g de amostra, 5 
mL de água e 10 mL de ACN; 1 g de 

NaCl, 1 g de C6H5Na3O7.2H2O, 0,5 g de 
C6H6Na2O7.1,5 H2O e 4 g de MgSO4) 

d-SPE (Etapa 1: 6 mL de extrato, 900 
mg de MgSO4, 300 mg de PSA e 150 

mg de ChloroFiltr; Etapa 2: 2,5 mL 
extrato limpo, 11,25 mg de GCB e 75 

mg de C18) 

84 agrotóxicos GC-MS/MS LOQ: 0,01 mg kg-1 
Walorczyk et al. 

(2015) 

Abacate e 
amêndoa 

QuEChERS citrato (10 g de abacate, 5 g 
de amêndoas, 5 mL de água para as 

amêndoas e 20 mL de ACN para ambas 
as amostras; 1 g de NaCl, 1 g de 

C6H5Na3O7.2H2O, 0,5 g de 
C6H6Na2O7.1,5 H2O e 4 g de MgSO4) 

d-SPE (5 mL de extrato, 750 mg de 
MgSO4 e 75 mg de Z-Sep) 

166 agrotóxicos 
em abacate e 

119 agrotóxicos 
em amêndoas 

GC-MS/MS e GC 
QToF 

LOQ: 10 - 50 µg kg-1 
Lozano et al. 

(2014) 

Folhas de 
bananeira 

QuEChERS citrato (2 g de amostra e 
12,5 mL de ACN; 1 g de NaCl, 1 g de 

C6H5Na3O7.2H2O, 0,5 g de 
C6H6Na2O7.1,5 H2O e 4 g de MgSO4) 

d-SPE (sobrenadante, 125 mg de 
PSA, 750 mg de MgSO4 

e 40 mg de GCB) 
8 inseticidas 

GC-NPD e GC-
MS/MS 

LOD: 0,002 - 0,064 
mg kg-1 

González-
Curbelo et al. 

(2011) 
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2.6 ETAPAS DE LIMPEZA DO EXTRATO (CLEAN-UP) 

 

Na análise de resíduos e contaminantes em alimentos, o preparo de amostra 

envolve a extração dos analitos e a subsequente limpeza do extrato com a finalidade 

de isolar os compostos de interesse e remover interferentes da matriz que afetam o 

sistema de análise. Estes procedimentos consistem em transferir os analitos da matriz 

para outra fase, empregando simultaneamente uma etapa de limpeza para remoção 

de substâncias interferentes (isolamento), aumentando a concentração dos analitos 

(enriquecimento) a um nível acima do limite de detecção da técnica analítica 

(CABRERA et al., 2012). 

Muitas amostras provenientes da agricultura são ricas em pigmentos e ácidos 

graxos, e como resultado, as interferências da matriz podem ser retidas no extrato 

final, mesmo após a etapa de limpeza. O aumento de sinal induzido pela matriz pode 

afetar a resposta do analito e o desempenho, causando a retenção e a degradação 

do mesmo. Além disso, os interferentes oriundos da matriz podem ser carregados 

para a coluna e o detector em GC (HONG et al. 2016). 

Tradicionalmente, a extração em fase sólida (SPE) é um dos métodos mais 

utilizados para a limpeza e enriquecimento dos extratos, a qual emprega cartuchos ou 

colunas recheadas com 250 e 1000 mg de sorvente. Este método é caracterizado por 

apresentar menor consumo de solventes orgânicos, ausência de emulsões, facilidade 

de automação, altas porcentagens de recuperção do analito, capacidade de aumentar 

seletivamente a concentração do analito e disponibilidade comercial de muitos 

equipamentos e sorventes para SPE (BORGES et al., 2015). 

Entretanto, requer grande habilidade do operador, utilização de dispositivos 

comerciais multivias (manifolds) e sistema de vácuo, além de apresentar diversas 

etapas, elevado tempo de execução e custo considerável. A precisão do método pode 

ser afetada por fatores como o ajuste do sistema de vácuo e a vazão dos solventes 

(BORGES et al., 2015). Muitas vezes, o uso de colunas em série e o desenvolvimento 

de cartuchos com novos tipos de materiais adsorventes são requeridos a fim de 

melhorar o processo de purificação (HUO et al., 2016). 

Assim, um novo método limpeza baseado na SPE, denominado extração em 

fase sólida dispersiva (d-SPE), foi desenvolvido simultaneamente com o método 

QuEChERS, onde um volume de extrato é colocado em contato com uma mistura de 

sorventes com ou sem uso de sais (ANASTASSIADES et al., 2003). 
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Na d-SPE uma alíquota do extrato é adicionada a pequena quantidade de 

sorvente, o qual funciona como filtro químico, retendo coextrativos da matriz. A d-SPE 

apresenta como vantagens a facilidade e uso de pequenas quantidades de sorventes, 

quando comparada à SPE convencional, além de permitir a combinação de diferentes 

tipos de sorventes, de acordo com a necessidade de remoção de interferentes 

(PRESTES et al., 2011). 

No entanto, apesar das vantagens da d-SPE quando comparadas a SPE 

tradicional, a SPE pode fornecer extratos mais limpos devido a um maior tempo de 

contato entre extrato e sorvente e uma maior interação dos componentes da matriz 

com os sítios ativos do sorvente empregado, especialmente quando a percolação 

através do cartucho de SPE é realizada por gravidade, sem auxilio de vácuo. Este 

maior tempo de contato proporciona a separação eficiente dos compoentes da matriz 

fornecendo extratos limpos, prontos para a análise. 

 

2.6.1 Extração em fase sólida – SPE 

 

A SPE é um método de separação líquido-sólido baseado nos mecanismos da 

cromatografia líquida em coluna, empregado para extrair compostos semivoláteis e 

não voláteis de amostras líquidas e fluidas, no entanto também pode ser utilizado para 

amostras sólidas previamente extraídas com solvente (VIDAL et al., 2012). 

Comumente, emprega fases sólidas, também denominadas de sorventes, 

recheadas em cartuchos, nas formas de barril ou seringa. A amostra, contendo o 

analito de interesse, é colocada no topo do cartucho e aspirada com pequeno vácuo 

ou pressionada levemente com uma seringa ou gás, de forma a penetrar no cartucho. 

O solvente empregado no condicionamento dependerá do sorvente a ser ativado e da 

matriz a ser analisada, optando-se por um solvente com características similares ao 

qual a amostra está dissolvida. O solvente ideal é o próprio solvente da amostra, 

desde que ele não remova os analitos de interesse (JARDIM, 2010).   

Os principais mecanismos são: adsorção, partição (fase normal e reversa), 

troca iônica e exclusão. Estes mecanismos estão associados a processos físicos, 

químicos e mecânicos, respectivamente, que atuam durante a separação (BORGES 

et al., 2015). 
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A SPE pode ser usada para quatro importantes propósitos: extração e/ou 

concentração do analito, isolamento do analito, isolamento da matriz ou limpeza da 

amostra (clean-up) e estocagem da amostra (BORGES et al, 2015). 

No isolamento da matriz, os analitos são eluídos diretamente, enquanto as 

substâncias intereferentes ficam retidas, e neste caso se tem a limpeza da amostra e 

não a concentração do analito. Para a eluição, deve-se utilizar um solvente que tenha 

força suficiente para arrastar os interferentes, porém não os analitos (JARDIM, 2010). 

Em geral, os procedimentos de SPE consistem em quatro etapas, conforme 

Figura 3: (1) condicionamento do sorvente com um solvente adequado, a fim de 

aumentar a área superficial efetiva; (2) percolação da amostra - quando ocorre a 

retenção dos analitos e às vezes de alguns interferentes; (3) lavagem para remoção 

dos interferentes e (4) eluição dos analitos com um solvente apropriado. Para realizar 

o preparo de amostra são utilizados dispositivos multivias acoplados a uma bomba de 

vácuo, denominados manifolds (BORGES et al., 2015). 

 

Figura 3 - Procedimento típico de extração em fase sólida (SPE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Adaptado de ANDRADE-EIROA et al., 2016). 

 

A escolha da fase sólida é um fator crítico em SPE, pois ela pode controlar 

parâmetros como: seletividade, afinidade e capacidade de amostra (VIDAL et al., 

2012). Para facilitar esta escolha deve-se levar em consideração a estrutura química 

e as propriedades físico-químicas do analito e do sorvente, a natureza da matriz e os 

interferentes a serem eliminados (BORGES et al., 2015). 
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2.6.2 Sorventes 

 

Diversos sorventes podem ser utilizados tanto em SPE quanto em d-SPE 

(WILKOWSKA & BIZIUK, 2011). Para a escolha do sorvente, os critérios a serem 

considerados são a estrutura química do analito, as propriedades do sorvente e a 

composição da matriz da amostra, os quais definirão o mecanismo a ser empregado 

e, consequentemente, a seleção do sorvente mais adequado (JARDIM, 2010). 

A estrutura bidentada do etilenodiamino-N-propilsilano (PSA) tem elevado 

efeito quelante, devido à presença dos grupos amino primário e secundário na sua 

estrutura. Como resultado, auxilia na remoção de interferências, tais como ácidos 

graxos livres, açúcares e outros compostos polares da matriz. No entanto, compostos 

com características ácidas podem ser retidos, diminuindo as taxas de recuperação. O 

tamanho de partícula do sorvente utilizado é, geralmente, de 40 μm. O PSA tem sido 

usado em associação com outros sorventes, principalmente com C18 ou carbono 

grafitizado (ARIAS et al., 2014). 

O sorvente octadecilsilano (C18) é mais utilizado para matrizes com teor de 

gordura maior que 2%, pois remove com boa eficiência interferentes apolares, tais 

como substâncias graxas e lipídios. No entanto, o sorvente C18 tem sido utilizado em 

conjunto com PSA para diferentes tipos de matrizes e analitos. O C18 é bastante 

usado na determinação de compostos orgânicos em matrizes aquosas por SPE e tem 

um custo inferior ao do PSA. O tamanho de partícula do sorvente C18 mais utilizado 

é o de 40 μm, que também é o mais usado em SPE (LEHOTAY, 2011). 

O carvão ativado ou carbono grafitizado (GCB) possui uma grande área 

superficial e contém grupos altamente polares na superfície, com alto potencial para 

formação de ligações de hidrogênio. Assim, ocorre forte retenção de analitos planares 

que contenham um ou mais grupos ativos em sua estrutura, resultando em baixas 

recuperações para estes compostos. Devido a clorofila ser uma molécula planar, a 

adição de pequena quantidade de GCB promove a redução do teor de pigmentos 

clorofílicos nos extratos provenientes de amostras vegetais (HENNION, 2000). 

Recentemente, diversos estudos avaliaram a aplicabilidade de outros tipos de 

sorventes, incluindo: sorventes à base de dióxido de zircônio (Z-Sep, Z-Sep+, Z-

Sep/C18), ChloroFiltr®, florisil, alumina neutra, grafeno, nanotubos com paredes 

múltiplas, quitina, quitosana e terras de diatomáceas. Para matrizes de alta 

complexidade, pode-se usar uma mistura de dois ou três sorventes diferentes para 
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conseguir uma limpeza suficiente de vários coextrativos sem afetar severamente a 

recuperação de compostos (WALORCZYK et al., 2015). 

Estes sorventes alternativos estão sendo utilizados na busca por melhores 

resultados na etapa de limpeza dos extratos gerados pelo método QuEChERS. Como 

alternativa para minimizar as perdas de analitos provocadas pelo sorvente GCB, tem-

se o sorvente polimérico ChloroFiltr®, que remove de maneira seletiva a clorofila, não 

afetando as recuperações de compostos planares (CABRERA et al., 2012). Outro 

exemplo a destacar é o uso de um produto exclusivo conhecido como EMR-Lipid® (do 

inglês enhanced matrix removal, “remoção melhorada da matriz”), este não age como 

adsorvente sólido, mas atua na dissolução da saturação do extrato através de 

mecanismos de exclusão por tamanho e interações hidrofóbicas, removendo 

seletivamente lipídios em matrizes complexas, sem perda de analitos (HAN et al., 

2016). 

 Entre outros sorventes disponíveis comercialmente empregados na SPE para 

a limpeza de extratos, destacam-se o sorvente aminopropil (NH2) ligado quimicamente 

à sílica e a alumina. Estes sorventes permitem a remoção de ácidos orgânicos 

(incluindo ácidos graxos), açúcares e pigmentos (antocianinas, algumas clorofilas), no 

entanto, podem causar perdas significativas de analitos ácidos (REJCZAK & 

TUZIMSKI, 2015). O NH2 é utilizado para separações em fase normal, sendo também 

considerado um trocador aniônico fraco quando em solução aquosa (JARDIM, 2010). 

Outros novos sorventes comercialmente disponíveis são o Z-Sep e o Z-Sep+ 

ou Z-SepPlus (Supelco). O Z-Sep é um adsorvente à base de sílica gel modificada 

com óxido de zircônio e o sorvente Z-Sep+ consiste em zircônia e C18 duplamente 

ligados às mesmas partículas de sílica (Figura 4). Estas fases dispersivas inovadoras 

possuem a capacidade de remover mais gorduras e pigmentos do que os sorventes 

tradicionais PSA e C18, além de apresentarem maiores recuperações de analitos e 

melhor reprodutibilidade (REJCZAK & TUZIMSKI, 2015). 
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Figura 4 - Mecanismo proposto para retenção de interferentes no sorvente Z-Sep+. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (Adaptado de Sigma-Aldrich; http://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/supelco/55284u?lan 

g=pt&region=BR). 

 

2.6.3 O efeito matriz na determinação por cromatografia gasosa 

 

 O efeito matriz é observado quando uma considerável diferença de resposta é 

obtida entre padrões preparados no solvente e aqueles preparados no extrato da 

matriz. Uma das maneiras de minimizar e/ou eliminar este efeito é reduzir a 

quantidade de componentes da matriz que coeluem com os analitos no detector e, 

para isto, métodos de extração mais seletivos e etapas mais eficientes de limpeza 

devem ser desenvolvidos. Contudo, alternativas como, por exemplo, a padronização 

externa realizada em extrato da matriz idêntica ou similar ao da amostra é geralmente 

utilizada (CABRERA et al., 2012). 

Na análise por GC, na presença de coextrativos da matriz, muitos compostos 

orgânicos apresentam efeito matriz positivo, ou seja, posssuem uma maior resposta 

analítica quando comparados a soluções analíticas de mesma concentração 

preparadas em solvente (BORGES et al., 2015). Este efeito é mais pronunciado em 

análises de amostras complexas, como frutas, vegetais, mel, sucos, vinhos, óleo de 

oliva, tecidos animais, leite humano, solos, etc. (ORSO et al., 2014). 

O efeito matriz, além de gerar porcentagens de recuperação superiores a 

100%, pode causar outras alterações na análise cromatográfica, como: i) 

mascaramento do pico do analito de interesse, gerando um resultado falso negativo; 

ii) erro na identificação do analito, pois componentes da matriz podem ser 

erroneamente identificados como o analito de interesse quando, na verdade, este está 
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ausente, gerando resultado falso positivo; iii) aumento no sinal do detector, levando à 

superestimação do resultado. Isso ocorre quando impurezas voláteis são eluídas com 

o mesmo tempo de retenção dos analitos de interesse; iv) extinção do sinal no 

detector, ou seja, o sinal do analito é diminuído gerando subestimação do resultado 

(PINHO et al., 2009). 

A intensidade do efeito de matriz é influenciada pela natureza da amostra e 

pelo tipo de coextrativos (tamanho das moléculas, polaridade, estabilidade térmica, 

volatilidade, etc.). Esse efeito 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 (PINHO et al., 2009). 

Diversas estratégias são utilizadas a fim de compensar o efeito matriz em GC, 

dentre elas, o uso do método de adição de padrão, uso de padrão interno deuterado, 

preparo das soluções analíticas no extrato da matriz, uso de analitos protetores, 

limpeza dos extratos, entre outras (CAJKA et al., 2005). 

A etapa de limpeza do extrato é fundamental para que componentes da matriz 

não interfiram nos resultados, causando supressão ou aumento do sinal analítico, uma 

vez que componentes não voláteis da matriz podem ficar aderidos no sistema de 

injeção e também na coluna cromatográfica, alterando a resposta e aumentando a 

frequência de manutenções técnicas no equipamento (MORRISON et al., 2016). 

O espinafre é uma matriz altamente pigmentada contendo clorofila, 

carotenóides, xantofila e antocianinas. Entre estes, a clorofila tem o maior efeito 

adverso nos sistemas de GC devido às suas características não voláteis. Quando uma 

amostra contendo clorofila é injetada em um GC, a clorofila se acumulará no insersor 

e também na coluna, gerando novos sítios ativos e afetando o desempenho da análise 

cromatográfica. Portanto, é essencial remover a clorofila antes da análise (MOL et al., 

2007). 

 

2.7 TÉCNICAS ANALÍTICAS EMPREGADAS PARA AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE 

CLOROFILA 

  

A primeira separação bem sucedida da clorofila foi relatada por Tswett, em 

1906, dando origem às modernas técnicas cromatográficas. As estruturas das 

clorofilas a e b foram elucidadas por Fischer e Wenderoth, em 1939, e a primeira 

síntese química foi relatada por Woodward, em 1960 (JUBERT & BAILEY, 2007). 
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Quimicamente, a clorofila é uma molécula planar, sempre ligada a proteínas de 

forma não-covalente. Não é uma molécula isolada, mas compreende uma família de 

substâncias apolares semelhantes entre si, designadas de clorofilas a, b, c e d. As 

clorofilas são porfirinas que apresentam uma estrutura tetrapirrólica cíclica disposta 

em um anel planar simétrico, no qual os quatro anéis pirrólicos são ligados por pontes 

metilênicas (-C=) e os quatro átomos de nitrogênio são coordenados com um átomo 

de magnésio no centro (Figura 5). Ainda possuem um quinto anel isocíclico 

(ciclopentanona) e contém uma cadeia longa de fitol (C20H39), esterificada ao ácido 

propiônico, que lhe confere caráter hidrofóbico (VOLP et al., 2009). 

A clorofila b difere da clorofila a por uma pequena variação na substituição no 

anel de porfirina. A clorofila b apresenta grupo aldeído (-CHO) ao invés de um grupo 

metil (-CH3) no C-3, conforme a clorofila a. As clorofilas a e b estão presentes nos 

cloroplastos dos vegetais superiores, algas verdes e em algumas bactérias, a clorofila 

c pode ser encontrada em feófitas, dinoflagelados e diatomáceas marinhas, e a 

clorofila d está presente apenas em algas vermelhas (VOLP et al., 2009). 

 

Figura 5 - Estrura química das clorofilas a e b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (STREIT et al., 2005). 

 

O fato de os pigmentos clorofílicos apresentarem um circuito fechado de 

ligações duplas conjugadas lhes confere a capacidade de absorver luz. Embora as 

clorofilas a e b sejam verdes, os seus espectros de absorção são ligeiramente 
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diferentes, de maneira que para o olho humano a clorofila a apresenta uma tonalidade 

verde-azulada e a clorofila b, verde-amarelada (STREIT et al., 2005). 

Os espectros de absorção das clorofilas a e b em solventes orgânicos revelam 

a presença de duas bandas distintas no espectro visível, a clorofila a absorve 

fortemente entre 400 e 450 nm, com um segundo pico de absorção entre 650 e 680 

nm, enquanto a clorofila b possui máxima absorção entre 450 e 480 nm, com absorção 

secundária entre 630 e 650 nm (GARRIDO et al., 2003). 

Com a finalidade de acompanhar a etapa de limpeza dos extratos e a eficiência 

da remoção dos pigmentos coextraídos da matriz, técnicas cromatográficas 

complementares podem ser empregadas na otimização do método. 

Os métodos convencionais para a quantificação de pigmentos empregam 

principalmente as técnicas de cromatografia líquida (FU et al., 2012). A cromatografia 

líquida de alta eficiência (HPLC) com detecção espectrofotométrica no 

ultravioleta/visível (UV/Vis, do inglês ultraviolet/visible), arranjo de diodos (DAD, do 

inglês diode array detector) e detector de aerossol carregado (Corona CAD, do inglês 

charged aerosol detector) são as técnicas analíticas geralmente empregadas na 

determinação de pigmentos e corantes, uma vez que estes absorvem fortemente na 

região do UV/Vis (LIGOR & BUSZEWSKI, 2012). 

Por ser um método simples, rápido, visual e econômico, a cromatografia em 

camada delgada (TLC, do inglês thin layer chromaography) é a técnica 

predominantemente escolhida para o acompanhamento de reações orgânicas, sendo 

também muito utilizada para a purificação de substâncias e para a identificação de 

frações coletadas em cromatografia líquida clássica (MORAES & REZENDE, 2002). 

Devido à presença de grupamentos cromóforos, as clorofilas possuem forte absorção 

nas regiões azul e vermelha do espectro eletromagnético, refletindo para o olho 

humano a cor verde, além de apresentarem fluorescência. Por este motivo, a TLC 

pode ser utilizada para a avaliação da redução de clorofila nos extratos de amostras 

vegetais após a etapa de limpeza (STREIT et al., 2005). 

Fu et al., 2012, validaram um método rápido de quantificação e identificação de 

carotenóides e espécies de clorofila em amostras de alga usando cromatografia 

líquida acoplada a detecção UV e espectrometria de massas. O método foi aplicado 

com sucesso na análise de amostras de Dunaliella salina identificando 37 pigmentos, 

incluindo 19 espécies de carotenóides e 18 espécies de clorofila, e proporcionando a 

quantificação de 7 compostos alvo. Os limites de detecção para os pigmentos alvo 
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variaram de 0,01 ng mL-1 para luteína a 0,24 ng mL-1 para clorofila a, com precisão de 

3 a 24 (RSD%). Os resultados demonstraram que o método desenvolvido é adequado 

para análise de pigmentos com alto rendimento em matrizes complexas, como 

amostras de algas, fornecendo a separação de isômeros, detecção UV, medidas 

precisas de massas e estudo dos íons fragmentados para a elucidação estrutural, em 

uma única corrida. 

A fim de minimizar o efeito matriz e selecionar previamente o método de 

preparo de amostras, Xu et al., 2017, utilizaram a TLC na otimização de um método 

multirresíduos para análise de 49 pesticidas em amostras de alho-poró empregando 

QuECHERS modificado e cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a um 

espectrômetro de massas triplo quadrupolo (UPLC-MS/MS-Qtrap, do inglês ultra-high 

performance liquid chromatography coupled to a triple quadrupole mass 

spectrometer). Os extratos antes e após a limpeza foram aplicados sobre a placa de 

TLC e comparados. A análise por TLC foi realizada empregando placas de sílica gel 

(10 x 10 cm), com fase móvel éter de petróleo/acetona/éter (3:1:1, v/v/v) e revelação 

em câmara de iodo. O uso da TLC se mostrou adequado na avaliação da etapa de 

limpeza dos extratos para a análise de pesticidas em matrizes vegetais complexas, 

reduzindo o número etapas laboriosas, o tempo de análise e os custos. 

 

2.8 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS VISANDO À DETERMINAÇÃO DE 

RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ALIMENTOS 

  

No desenvolvimento de um novo método analítico faz-se necessária a garantia 

de que as informações geradas através desse método sejam confiáveis e 

interpretáveis. Para tal, o método pode ser submetido a um processo de avaliação 

denominado validação. Existem diferentes definições para o termo validação e vários 

artigos e revisões têm sido publicadas a respeito de validação de métodos analíticos 

(RAMBLA ALEGRE et al., 2012). 

Ribani et al., 2004, citam dois tipos diferentes de validação, o primeiro, 

chamado de validação no laboratório ("in house validation"), o qual consiste de etapas 

de validação em um mesmo laboratório e é mais aplicado para as etapas preliminares 

do desenvolvimento de uma nova metodologia e na publicação de artigos científicos. 

O segundo tipo de validação é denominado validação completa, o qual envolve um 

estudo interlaboratorial que é utilizado para verificar como a metodologia se comporta 
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com uma determinada matriz em vários laboratórios. Somente aplicando uma 

validação completa a metodologia pode ser aceita como uma metodologia oficial para 

uma determinada aplicação. 

No Brasil, há duas agências credenciadoras para a verificação da competência 

de laboratórios de ensaios, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e o 

INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Os 

órgãos internacionais também dispõem de guias como a IUPAC (International Union 

of Pure and Applied Chemistry) (THOMPSON; ELLISON; WOOD, 2002) e a SANTE 

(Saúde e Proteção do Consumidor, do francês Santé et protection des 

consommateurs) (2015). 

Independente dos parâmetros de validação a serem seguidos, é essencial que 

os estudos de validação sejam representativos e conduzidos de modo que a variação 

da faixa de concentração e os tipos de amostras sejam adequados. Um método para 

um composto majoritário requer um critério de aceitação e uma abordagem diferente 

de um método desenvolvido para análise de traços. A frequência com que o método 

será utilizado (muitas vezes em um dia, uma vez em um dia para um estudo rápido, 

uma vez em um mês, etc) também influencia o tipo de estudo de validação que é 

necessário.  

Os parâmetros analíticos normalmente envolvidos nos processos de validação 

de métodos de separação são: seletividade, linearidade e faixa de aplicação, precisão, 

exatidão, limite de detecção, limite de quantificação e robustez. 

 

Tabela 3 - Parâmetros avaliados durante a etapa de validação de métodos analíticos 

para determinação de resíduos de agrotóxicos. 

Parâmetro Definição Aplicação Referência 

Seletividade 
Distinção de resposta entre 

diferentes analitos 

Extração de matriz “branco”a 

versus matriz fortificada 
INMETRO 

Especificidade 
Distinção de resposta do analito 

na presença de interferentes 

Extração de matriz “branco”a 

versus matriz fortificada 
SANTE 

Linearidade 
Correlação entre resposta 

analítica e concentração 
Curva analítica (y = ax + b) 

INMETRO; 

ANVISA 

Faixa Linear 

de Trabalho 

Intervalo de concentrações em 

que y e x correlacionam-se 

linearmente 

Curva analítica (y = ax + b) 
INMETRO; 

ANVISA 
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Parâmetro Definição Aplicação Referência 

Efeito Matriz 
Influência dos componentes da 

matriz na resposta (y) 

Comparação entre curvas 

preparadas em solvente e 

em extrato “branco”a 

SANTE 

LOD e LOQ 
Concentração limite de 

distinção entre analito e ruído 

S/Rb = 3 e S/Rb = 10, 

respectivamente 

INMETRO; 

ANVISA 

Precisão 
Proximidade de resultados por 

diferentes amostragens 

Repetibilidade e 

reprodutibilidade 

INMETRO; 

ANVISA 

Exatidão 
Proximidade de resultado em 

relação a uma referência 
Ensaios de fortificação 

INMETRO; 

ANVISA 

Robustez 
Capacidade do método em 

resisitir às pequenas variações 

Variações nas condições 

analíticas 
INMETRO 

a”branco” = amostras isentas dos analitos em estudo; bS/R = razão sinal ruído. 

Fonte: ANVISA, 2003; INMETRO 2016; SANTE, 2015.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O trabalho proposto consistiu na avaliação da etapa de limpeza empregada no 

preparo de amostras de espinafre visando à determinação de resíduos de agrotóxicos 

por GC-ECD. Assim, diversos procedimentos foram realizados com o objetivo de 

reduzir os coextrativos provenientes da matriz. Após, o procedimento de preparo de 

amostra melhor avaliado foi validado para a determinação de resíduos de agrotóxicos 

empregando GC-ECD. 

Este trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Análises de Resíduos de 

Pesticidas (LARP) do Departamento de Química da Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM). 

 

3.1 INSTRUMENTAÇÃO 

 

 Os equipamentos utilizados no desenvolvimento do método foram: 

 Agitador vortex - Biomixer QL-901 (Microtécnica, Brasil); 

 Balança analítica de precisão APX-200 (Denver Instruments, Brasil); 

 Balança analítica de precisão AUW 220D (Shimadzu, Japão); 

 Balança analítica de precisão UX-420H (Shimadzu, Japão); 

 Banho ultrassônico Sonorex modelo RK 510 (Bandelin, Alemanha); 

 Centrífuga refrigerada NT 825 (Novatecnica, Brasil); 

 Centrifuga 80-2B (Centribio, Brasil); 

 Estufa com circulação de ar TE-394/2 (Tecnal, Brasil); 

 Lavadora ultrassônica Unique USC-1400A (Sanders do Brasil, Brasil); 

 Micropipetadores automáticos com capacidade variável (Brand, Alemanha); 

 Processador de alimentos Philips Walita, modelo RI1364 (Philips, China); 

 Sistema de purificação de água Milli-Q Direct 3UV® (Millipore, França); 

 Sistema GC-ECD, modelo CP 3800 (Varian, EUA), equipado com: 

 Amostrador automático CP8410; 

 Injetor modelo 1079 com controle pneumático eletrônico (EPC); 

 Detector por captura de elétrons (ECD), isótopo 63Ni; 

 Sistema de aquisição de dados através do software Star Workstation 

6.0; 
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 Coluna capilar VF-5 (5% fenil e 95% metilpolisiloxano) de sílica 

fundida, 30 m de comprimento; 0,25 mm de d.i. e 0,25 µm de 

espessura de filme (Agilent, EUA). 

 Sistema HPLC-UV/Vis, equipado com: 

 Bomba quaternária, modelo 9010 (Varian, EUA); 

 Detector UV/Vis de comprimento de onda variável, modelo UltiMate 

VWD-3400RS (Thermo Scientific, EUA); 

 Coluna analítica Microsorb 100-5 C18, com 250 x 4,6 mm e 5 µm de 

diâmetro de partícula (Agilent, EUA); 

 Software para aquisição de dados Chromeleon 6.8 (Thermo 

Scientific, EUA). 

 

3.2 REAGENTES, SOLVENTES E DEMAIS MATERIAIS UTILIZADOS 

 

 Reagentes, solventes e demais materiais utilizados neste trabalho estão 

listados abaixo: 

 Acetona grau HPLC (Mallinckrodt, EUA); 

 Acetonitrila grau HPLC (Sigma-Aldrich, China); 

 Acetato de amônio (Merck, Alemanha); 

 Acetato de sódio anidro (J. T. Baker, EUA); 

 Água purificada em sistema Milli-Q Direct3UV® com resistividade de 18,2 MΩ 

cm (Millipore, França);  

 Cartuchos para SPE NH2, 100 mg (dp 50 μm e capacidade de 1 mL) (Supelco, 

EUA); 

 Carvão Supelclean ENVI-Carb, dp 105-125 μm (Supelco, EUA); 

 Citrato de sódio tribásico dihidratado (Sigma-Aldrich, EUA); 

 Citrato de sódio dibásico sesquiidratado (Sigma-Aldrich, EUA); 

 Cloreto de sódio (Merck, Brasil); 

 Detergente Extran® neutro (Merck, Brasil); 

 Éter anidro (Mallinckrodt, México); 

 Éter de petróleo (Mallinckrodt, Phillisburg); 

 Filtros de nylon de 13 mm e porosidade de 0,2 μm (Vertical, Tailândia); 

 Frascos de vidro (vial), capacidade de 2 mL (Agilent, EUA); 
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 Gás hélio 99,999% de pureza (Air Products, Brasil); 

 Gás nitrogênio 99,999% de pureza (Air Products, Brasil); 

 Hexano, 95% n-hexano (Panreac, Espanha); 

 Iodo ressublimado (Merck, Alemanha); 

 Metanol, grau HPLC (Mallinckrodt, EUA); 

 Padrões sólidos dos agrotóxicos em estudo com pureza de 94,0 a 99,9% (Dr. 

Ehrenstorfer, Alemanha); 

 Placa de sílica gel 60 (espessura 0,25 mm) para cromatografia em camada 

delgada (Macherey-Nagel, Alemanha); 

 Seringas de 3 mL HSW Norm-Ject® (Henk Sass Wolf, Alemanha); 

 Sulfato de magnésio anidro (Scharlau, Espanha); 

 Sulfato de sódio anidro (Merck, Alemanha); 

 Tubos de polipropileno, com tampas de rosca com capacidade de 50 e 15 mL 

(Sarsted, Alemanha); 

 Sorvente Bondesil C18 com dp de 40 μm (Agilent, EUA); 

 Sorvente Bondesil PSA com dp de 40 μm (Agilent, EUA); 

 Sorvente Z-Sep+ com dp de 40 μm (Supelco, EUA); 

 Vidraria comum de laboratório.  

 

3.3 AMOSTRAS “BRANCO” DE ESPINAFRE 

 

As etapas de avaliação e validação do método foram realizadas empregando 

amostras “branco” de espinafre, cultivadas isentas de agrotóxicos, adquiridas em uma 

propriedade rural localizada na cidade de Santa Maria (RS). Para o processamento, 

retirou-se o caule, as folhas foram misturadas com gelo seco na proporção 1:1 (m/m) 

e trituradas com auxílio de um processador de alimentos mixer Philips Walita, modelo 

RI1364. Após a liberação do CO2 as amostras foram homogeneizadas e armazenadas 

em potes individuais de polipropileno devidamente identificados, mantidas em freezer 

a temperatura ≤ -10 °C até o uso. 
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3.4 COMPOSTOS SELECIONADOS PARA ESTE ESTUDO 

 

 Informações gerais como fórmula molecular, grupo químico e pureza dos 

padrões analíticos sólidos dos agrotóxicos de diferentes classes selecionados para 

este estudo, são listadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Relação dos agrotóxicos analisados por GC-ECD, com informações de 

pureza, classe, grupo químico, fórmula molecular, pKa e Log Kow. 

Agrotóxicos 
Grau 

de 
pureza 

Classe Grupo químico 
Fórmula 

molecular* 
pKa 

Log 
kow 

Aldrin 99,0 I Organoclorado C12H8Cl6 - 6,5 

Boscalida 99,0 F Carboxamida C18H12Cl2N2O - 3,0 

Bromofós etílico 98,0 I Organofosforado C10H12BrCl2O3PS - 6,1 

Bromofós metílico 98,5 I Organofosforado C8H8BrCl2O3PS - 5,2 

Bromopropilato 99,0 Ac Benzilato C17H16Br2O3 - 5,4 

Cialotrina lambda 98,5 I Piretróide C23H19ClF3NO3 - 5,5 

Ciflutrina 98,0 I Piretróide C22H18Cl2FNO3 - 6,0 

Clorotalonil 98,5 F Cloronitrila C8Cl4N2 - 2,5 

Clorpirifós etílico 99,9 I Organofosforado C9H11Cl3NO3PS - 4,7 

Clorpirifós metílico 99,9 I/Ac Organofosforado C7H7Cl3NO3PS - 4,0 

Diclofluanida 99,0 F Sulfamida C9H11Cl2FN2O2S2 - 3,7 

Diclorvós 98,1 I/Ac/M Organofosforado C4H7C12O4P - 1,9 

Dieldrin 98,3 I/M 
Hidrocarboneto 

clorado 
C12H8Cl6O - 3,7 

Endossulfan alfa  96,0 I/Ac Organoclorado C9H6Cl6O3S - 4,7 

Endossulfan beta  99,5 I/Ac Organoclorado C9H6Cl6O3S - 4,7 

Endossulfan sulfato 99,5 I/Ac Organoclorado C9H6Cl6O3S - 4,7 

Endrin 99,0 I/Av/Ro Organoclorado C12H8Cl6O - 3,2 

Etiona 98,8 I/Ac/M Organofosforado C9H22O4P2S4 - 5,1 

Fenclorfós 98,0 I/MV Organofosforado C8H8Cl3O3PS - 4,88 

HCH alfa 99,5 I Organoclorado C6H6Cl6 - 3,8 

HCH beta 98,4 I Organoclorado C6H6Cl6 - - 

HCH delta 99,7 I Organoclorado C6H6Cl6 - - 

HCH gama  98,5 I/Ac/MV Organoclorado C6H6Cl6 - 3,5 

Heptacloro 99,0 I Organoclorado C10H5Cl7 - 5,4 



44 
 

Agrotóxicos 
Grau 

de 
pureza 

Classe Grupo químico 
Fórmula 

molecular* 
pKa 

Log 
kow 

Heptacloroepóxido endo 99,0 I Organoclorado C10H5Cl7 - 5,4 

Heptacloroepóxido exo 99,0 I Organoclorado C10H5Cl7 - 5,4 

Hexaclorobenzeno  99,5 F/B/M/CM 
Hidrocarboneto 

clorado 
C6Cl6 - 3,9 

Iprodiona 99,5 F Dicarboximida C13H13Cl2N3O3 - 3,0 

Metoxiclor 99,0 I/MV Organoclorado C16H15Cl3O2 - 5,8 

Mirex 99,0 I Organoclorado C10Cl12 - 5,3 

Oxifluorfen 98,0 H Difenil éter C15H11ClF3NO4 - 4,9 

Pendimetalina 99,5 H Dinitroanilina C13H19N3O4 2,8 5,4 

Pentaclorobenzeno (PI) 99,5 I/F/MA Organoclorado C6HCl5 - 5,2 

Permetrina 94,0 I/MV Piretróide C21H20Cl2O3 - 6,1 

Procimidona 98,0 F Dicarboxamida C13H11Cl2NO2 - 3,3 

Quintozeno 97,5 F Clorofenil C6Cl5NO2 - 4,5 

Tecnazeno 99,4 F/Re Clorofenil C6HCl4NO2 - 4,4 

Teflutrina 98,0 I Piretróide C17H14ClF7O2 9 6,4 

Tolclofós-metílico 99,0 F Clorofenil C9H11Cl2O3PS - 4,6 

Trifluralina 97,5 H Dinitroanilina C13H16F3N3O4 - 5,3 

*As estruturas moleculares destes compostos estão apresentadas no Apêndice A, ao final deste trabalho. 

Em que: Ac = Acaricida; B = Biocida; Av = Avicida; CM = Conservante de Madeira; F = Fungicida; H = 

Herbicida; I = Inseticida; M = Metabólito; MA = Medicamento Antibacteriano; MV = Medicamento Veterinário; 

PI = Padrão Interno; Re = Regulador de crescimento de plantas; Ro = Rodenticida. 

Fonte: http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/ 

 

3.5 PREPARO DAS SOLUÇÕES ANALÍTICAS 

 

As soluções estoque foram preparadas individualmente na concentração de 

1000 mg L-1 para todos os analitos selecionados, considerando a pureza dos padrões 

sólidos. A massa pesada de cada padrão sólido foi dissolvida em acetonitrila e as 

soluções estoque foram armazenadas em frascos âmbar a temperatura de -18 ºC. 

Após, preparou-se uma solução de trabalho em acetonitrila na concentração individual 

de 10 mg L-1. A partir destas soluções, preparou-se em acetonitrila uma mistura 

contendo todos os compostos na concentração de 5 mg L-1. 
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Para injeção no sistema GC-ECD, as soluções analíticas foram preparadas nas 

concentrações de 5, 10, 25, 50, 75, 100 e 150 µg L-1 para todos os compostos, em 

acetonitrila e no extrato da matriz (espinafre). 

 

3.6 SELEÇÃO DO PADRÃO INTERNO (PI) 

  

A seleção do padrão interno (PI) deve obedecer aos seguintes critérios: 

“idealmente, a substância utilizada como padrão interno deve possuir características 

físico-químicas similares às substâncias que serão quantificadas, ter tempo de 

retenção próximo a essas substâncias, não reagir com as substâncias ou outro 

componente da matriz, não fazer parte da amostra e não deve coeluir com os 

agrotóxicos estudados. Este último requisito não é necessário quando a detecção é 

feita por espectrometria de massas, na qual cada composto produz um espectro 

característico” (LANÇAS, 2004). 

O padrão interno é adicionado no extrato final e tem como objetivos verificar a 

resposta do equipamento e assegurar o desempenho adequado da determinação no 

sistema cromatográfico, auxiliando na identificação das fontes de erros, além de 

melhorar a robustez do método e corrigir diversos fatores dentro do procedimento 

analítico que podem ter impacto sobre os resultados da análise (SANTE, 2015). 

Neste estudo, o padrão interno utilizado foi o composto pentaclorobenzeno na 

concentração de 20 μg L-1. Os resultados não foram empregados nos cálculos para 

quantificação do analito. 

 

3.7 SISTEMA GC-ECD PARA DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS 

EM ESPINAFRE 

 

A cromatografia gasosa com detecção por captura de elétrons (GC-ECD) é 

umas das técnicas mais aplicadas na determinação de agrotóxicos contendo grupos 

funcionais eletronegativos, especialmente em matrizes complexas, devido à sua 

seletividade e detectabilidade a estas moléculas (ZHAO et al., 2016). 

Os parâmetros utilizados no sistema GC-ECD foram previamente otimizados 

no LARP-UFSM (ORSO et al., 2014). As amostras empregadas neste estudo 

apresentam alto teor de clorofila. Assim, especial atenção foi dada a etapa de preparo 

de amostra proporcionando o melhor desempenho analítico e a preservação do 
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sistema GC-ECD. Para avaliação das melhores condições de análise, intensidade do 

sinal e dos tempos de retenção (tR) de cada um dos compostos em estudo, foram 

realizadas injeções no sistema GC-ECD de soluções padrão (0,5 mg L-1) preparadas 

em acetonitrila. Esta avaliação foi realizada com o intuito de obter a máxima 

detectabilidade, seletividade e os menores valores de LOQ e LOD. As condições 

cromatográficas utilizadas no sistema GC-ECD para a análise de 39 agrotóxicos em 

amostras de espinafre estão descritas no item 4.1. 

 

3.8 AVALIAÇÃO DE DIFERENTES MÉTODOS DE PREPARO DE AMOSTRA PARA 

DETERMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ESPINAFRE 

 

 Devido à complexidade da amostra em estudo e aos baixos níveis de 

concentração que os agrotóxicos podem estar presentes, o preparo de amostra se 

torna uma importante etapa da análise para a obtenção de resultados confiáveis 

(WANG et al., 2016). Devido as vantagens e as diversas aplicações, o método 

QuEChERS (original, citrato e acetato), a MSPD e a extração assistida por ultrassom 

foram avaliados na etapa de preparo de amostra de espinafre (FAN et al., 2014; 

HONG et al., 2016; QIN et al., 2016). Os testes realizados estão descritos na Tabela 

5. Foram realizados 5 testes preliminares de extração e 18 testes de limpeza. 

Inicialmente, avaliou-se através de teste gravimétrico (item 3.9.1) a quantidade de 

coextrativos remanescente no extrato após a realização da etapa de extração de cada 

um dos métodos avaliados (MAY et al., 2017). 

 

Testes T1 a T4: Estes testes foram baseados no método QuEChERS original 

(ANASTASSIADES et al., 2003). Os experimentos foram realizados através da 

extração com acetonitrila e partição com NaCl utilizando vórtex para agitação e 

centrifugação a 3400 rpm por 8 min.  

 

Testes T5 a T8: Estes testes foram baseados no método QuEChERS acetato 

(LEHOTAY et al., 2005). Os experimentos foram realizados através da extração com 

acetonitrila acidificada com ácido acético 1% (v/v) e partição com acetato de sódio 

(CH3COONa) utilizando vórtex para agitação e centrifugação a 3400 rpm por 8 min. O 

diferencial deste método de extração é a etapa de tamponamento que é responsável 

por um extrato de pH~4,8. 
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Tabela 5 - Relação dos testes preliminares para a avaliação da etapa de preparo de 

amostra (extração e limpeza) visando a determinação de resíduos de agrotóxicos em 

espinafre por GC-ECD. 

Teste Etapa de extração/partição Etapa de limpeza 

 

 

T1 

QuEChERS original: 

 

 

 

10 g amostra + 10 mL acetonitrila, 

agitação em vórtex (1 min)         

4 g MgSO4 + 1 g NaCl, agitação 

manual (1 min) e centrifugação 

(3400 rpm/8 min) 

d-SPE 

1 mL extrato + 50 mg PSA + 50 mg C18 +   

150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T2 

1 mL extrato + 25 mg PSA + 7,5 mg GCB + 

150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T3 

1 mL extrato + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7,5 

mg GCB + 150 mg MgSO4, agitação em vórtex 

(1 min) e centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T4 

1 mL extrato + 100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep++ 

150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T5 

QuEChERS acetato: 

 

 

 

10 g amostra + 10 mL acetonitrila 

1% ácido acético (v/v), agitação 

em vórtex (1 min)  4 g MgSO4 + 

1 g CH3COONa, agitação manual 

(1 min) e centrifugação (3400 

rpm/8 min) 

1 mL extrato + 50 mg PSA + 50 mg C18 +   

150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T6 

1 mL extrato + 25 mg PSA + 7,5 mg GCB + 

150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T7 

1 mL extrato + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7,5 

mg GCB + 150 mg MgSO4, agitação em vórtex 

(1 min) e centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T8 

1 mL extrato + 100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ 

+ 150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) 

e centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T9 

QuEChERS citrato: 

 

 

10 g amostra + 10 mL acetonitrila, 

agitação em vórtex (1 min)         

4 g MgSO4 + 1 g NaCl +                

1 g C6H5Na3O7.2H2O +               

0,5 g C6H6Na2O7.1,5H2O, 

1 mL extrato + 50 mg PSA + 50 mg C18 +   150 

mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T10 

1 mL extrato + 25 mg PSA + 7,5 mg GCB + 

150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) e 

centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T11 

1 mL extrato + 50 mg PSA + 50 mg C18 + 7,5 

mg GCB + 150 mg MgSO4, agitação em vórtex 

(1 min) e centrifugação a 3400 rpm/8 min 
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Teste Etapa de extração/partição Etapa de limpeza 

T12 

agitação manual (1 min) e 

centrifugação (3400 rpm/8 min) 
1 mL extrato + 100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ 

+ 150 mg MgSO4, agitação em vórtex (1 min) 

e centrifugação a 3400 rpm/8 min 

T13 

QuEChERS acetato: 

 

10 g amostra + 10 mL acetonitrila 

1% ácido acético (v/v), agitação 

em vórtex (1 min)  4 g MgSO4 + 

1 g CH3COONa, agitação manual 

(1 min) e centrifugação (3400 

rpm/8 min) 

 

SPE 

1 mL extrato  100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ 

+ 150 mg MgSO4  eluição (gravidade) 

T14 
1 mL extrato  100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ 

+ 150 mg Na2SO4  eluição (vácuo) 

T15 
1 mL extrato  100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ 

+ 150 mg Na2SO4  eluição (gravidade) 

T16 
1 mL extrato  100 mg NH2 + 200 mg Z-Sep+ 

+ 100 mg Na2SO4  eluição (gravidade) 

T17 

MSPD: 

0,5 g de amostra + 1 g C18  

maceração (almofariz e pistilo) 

por 5 min  transferência para 

tubo de extração + 4 mL 

acetonitrila, agitação em vórtex  

(1 min) e centrifugação  

(3400 rpm/8 min) 

SPE 

1 mL extrato  100 mg NH2 + 200 mg Z-Sep+ 

+ 100 mg Na2SO4 eluição (gravidade) 

T18 

Extração assistida por ultrassom: 

10 g amostra + 10 mL acetonitrila, 

sonicação em ultrassom (15 min) 

e centrifugação (3400 rpm/8 min) 

SPE 

1 mL extrato  100 mg NH2 + 200 mg Z-Sep+ 

+ 100 mg Na2SO4 eluição (gravidade) 

As estruturas moleculares dos sorventes utilizados na etapa de limpeza estão no Apêndice B. 

 

Testes T9 a T12: Estes testes foram baseados no método QuEChERS citrato 

(ANASTASSIADES et al., 2007). Os experimentos foram realizados através da 

extração com acetonitrila e partição com citrato de sódio tribásico dihidratado 

(C6H5Na3O7.2H2O) e citrato de sódio dibásico sesquihidratado (C6H6Na2O7.1,5H2O) 

utilizando vórtex para agitação e centrifugação a 3400 rpm por 8 min. Este método 

caracteriza-se por etapa de tamponamento que é responsável por um extrato na faixa 

de pH entre 5 e 5,5. 

 

Posteriormente aos testes de extração, avaliou-se a etapa de limpeza utilizando 

diferentes sorventes (PSA, C18, GCB, NH2, Z-Sep+) comumente utilizados nesta 

etapa (SLOWIK-BOROWIEC & WALORCZYK, 2016; REJCZAK & TUZIMSKI, 2015; 
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WALORCZYK et al., 2015; LOZANO et al., 2014; CORREIA-SÁ et al., 2012; 

FERNANDES et al., 2013). A etapa de limpeza dos testes T1 a T12 foi baseada na 

utilização da d-SPE. As quantidades de sorventes empregadas e as combinações 

entre eles estão apresentadas na Tabela 5. Nesta etapa, a quantidade de MgSO4 foi 

mantida constante em todos os testes uma vez que não interfere na remoção dos 

coextrativos da matriz. A etapa de limpeza empregando d-SPE foi realizada em tubos 

de polipropileno de 15 mL utilizando 1 mL de extrato. Tendo em vista que nas 

amostras avaliadas há uma quantidade significativa de pigmentos (em especial 

clorofila), os sorventes foram avaliados quanto a eficiência de remoção desses co-

extrativos da matriz mediante análise gravimétrica conforme descrita por May et al., 

2017. 

 

Testes T13 a T16: Estes testes foram baseados no método QuEChERS acetato 

(LEHOTAY et al., 2005) conforme descrito anteriormente. O diferencial destes 

experimentos foi à utilização da SPE na etapa de limpeza. As quantidades de 

sorventes empregadas e as combinações entre eles estão demonstradas na Tabela 

5. A etapa de limpeza empregando SPE foi realizada em cartuchos de polipropileno 

utilizando 1 mL de extrato. Nestes testes avaliou-se a percolação da amostra à 

pressão reduzida (1 mL min-1) e por gravidade. Além disso, avaliou-se o uso de MgSO4 

e Na2SO4 como sais secantes. Os sorventes utilizados foram avaliados quanto a 

eficiência de remoção dos coextrativos do extrato mediante análise gravimétrica 

conforme descrita por May et al., 2017. 

 

Teste T17: Este teste foi baseado na utilização da MSPD para determinação de 

resíduos de contaminantes em alimentos (SEBASTIA et al., 2010). O experimento foi 

realizado através da maceração da amostra com C18 e posterior extração com 

acetonitrila (em tubo) utilizando vórtex para agitação e centrifugação a 3400 rpm por 

8 min. Além disso, realizou-se uma etapa de limpeza do extrato empregando SPE 

conforme descrito na Tabela 5. 

 

Teste T18: Este teste foi baseado na extração por solvente empregando ultrassom 

(BECEIRO-GONZÁLEZ et al., 2012). Consistiu na pesagem da amostra, adição do 

solvente e extração em banho ultrassônico por 15 minutos, seguido por centrifugação 

a 3400 rpm por 8 min. O extrato obtido apresentou coloração verde muito intensa além 
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da presença de material particulado, impossibilitando a percolação através do 

cartucho de SPE para aplicação do clean-up otimizado.  

 

3.9 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE 

EXTRAÇÃO E DE REMOÇÃO DE COEXTRATIVOS 

 

3.9.1 Avaliação gravimétrica dos coextrativos obtidos após realização do 

método QuEChERS 

 

Os extratos obtidos na etapa de extração de cada um dos três métodos 

QuEChERS avaliados (testes T1 à T12) foram submetidos a testes gravimétricos para 

verificar a quantidade de coextrativos proveniente de cada método. Nesta avaliação, 

um tubo de vidro (fundo cônico) de 15 mL foi colocado em estufa por 1 h a 110 °C. 

Após, colocou-se em dessecador para resfriamento até temperatura ambiente (20 ºC). 

Depois, pesou-se o tubo vazio em balança analítica (n=6). Para avaliação da 

quantidade de coextrativos, transferiu-se 5 mL de extrato para o tubo previamente 

seco. Após, o extrato foi evaporado por 1 h a 50 °C sob fluxo de nitrogênio (15 psi) em 

evaporador Turbovap® LV. Depois da evaporação do solvente, o tubo foi transferido 

para estufa e submetido à secagem adicional (1 h a 110 °C). Em seguida, colocou-se 

em dessecador para resfriamento até temperatura ambiente (20 ºC) e após o tubo 

contendo a massa de coextrativos foi pesado em balança analítica (n=6). A massa de 

coextrativos proveniente de cada método avaliado foi calculada por diferença entre a 

massa do tubo vazio e a massa do tubo contendo os coextrativos após as etapas de 

evaporação e secagem. Cada método de extração/partição foi avaliado em triplicata 

(n=3). 

Os 12 ensaios envolvendo a etapa de limpeza com d-SPE (testes T1 à T12) 

também foram avaliados através de testes gravimétricos. Porém, neste caso avaliou-

se o percentual de coextrativos removidos pelos diferentes sorventes testados. O 

procedimento foi realizado da mesma forma como descrito anteriormente. O 

percentual de remoção dos coextrativos foi calculado de acordo com a diferença em 

massa de coextrativos antes e depois do processo de limpeza (SAPOZHNIKOVA & 

LEHOTAY, 2013), de acordo com a Equação 1. 

 



51 
 

% 𝑟𝑒𝑚𝑜çã𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
(𝑀𝑎−𝑀𝑑 ×100)

𝑀𝑎
   (1) 

 

Em que: 

𝑀𝑎 = massa de coextrativos antes da etapa de limpeza; 

𝑀𝑑 = massa de coextrativos depois da etapa de limpeza. 

 

3.9.2 Avaliação da remoção de coextrativos, após realização de limpeza do 

extrato por SPE, empregando cromatografia em camada delgada 

 

 A cromatografia em camada delgada (TLC, do inglês thin layer 

chromatography) foi aplicada na avaliação qualitativa da eficiência de remoção dos 

pigmentos (em especial clorofila). Neste experimento empregaram-se placas de 

alumínio com dimensões de 2,5 x 6,5 cm (largura x altura) recobertas com 0,22 mm 

de sílica gel (60). Para fins de comparação, aplicou-se com o auxílio de um tubo capilar 

de vidro, um pequeno volume do extrato (sem etapa de limpeza) e do extrato limpo a 

aproximadamente 1 cm da base da placa cromatográfica e distantes cerca de 1 cm 

entre si. Após, transferiu-se a placa para uma cuba de vidro contendo uma mistura de 

éter de petróleo:acetona:éter anidro (3:1:1, v/v/v) utilizada como fase móvel. Após a 

realização da separação cromatográfica, a placa foi transferida para um frasco 

saturado com vapores de iodo de acordo com as condições propostas por Xu et al., 

2017. Esta técnica foi aplicada no experimento que apresentou os melhores 

resultados de remoção de pigmentos (por comparação visual) entre os testes T13 a 

T16. Avaliou-se a eficiência (qualitativa) de remoção dos pigmentos por comparação 

entre o perfil de separação cromatográfico do extrato sem a etapa de limpeza com o 

extrato limpo. 

  

3.9.3 Avaliação da remoção de coextrativos, após realização de limpeza do 

extrato por SPE, empregando HPLC-UV/Vis 

 

A técnica de HPLC-UV/Vis foi empregada na avaliação qualitativa da remoção 

dos pigmentos (especialmente a clorofila) nos extratos provenientes dos testes T13 a 

T16. Empregou-se as condições cromatográficas propostas por Park et al., 2003. A 

separação cromatográfica foi realizada com o uso do sistema HPLC-UV/Vis e coluna 
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Microsorb 100-5 C18 (250 x 4,6 mm; 5 µm). O software utilizado para controle de 

instrumentos e processamento de dados foi Chromeleon 6.8. A fase móvel foi 

composta por solvente A (acetonitrila-metanol; 75:25 v/v) e solvente B (solução 

aquosa de acetato de amônio 0,01 mol L-1). Foi utilizado gradiente linear com 80% do 

solvente A e 20% do solvente B e tempo de corrida de 30 minutos. A vazão e o volume 

de injeção utilizados foram 1 mL min-1 e 20 μL, respectivamente. A detecção dos 

pigmentos foi realizada empregando quatro comprimentos de onda, sendo estes, 430 

nm e 662 nm para a clorofila a e 453 nm e 642 nm para a clorofila b. Avaliou-se a 

eficiência (qualitativa) de remoção dos pigmentos por comparação entre o perfil de 

separação cromatográfica do extrato sem limpeza com os extratos provenientes dos 

testes T13 a T16. 

 

3.9.4 Comparação da remoção de agrotóxicos de estrutura química planar 

 

 O sorvente GCB é um dos materiais preferenciais na etapa de limpeza para 

remoção de pigmentos (em especial clorofila) em diversos métodos de determinação 

de resíduos de agrotóxicos (XU et al., 2017; QIN et al., 2016; HOU et al., 2016; 

SLOWIK- BOROWIEC & WALORCZYK, 2016; WALORCZYK et al., 2015; LEHOTAY 

et al., 2010). No entanto, agrotóxicos de estrutura química planar são fortemente 

adsorvidos a este material, resultando em baixas recuperações (LEHOTAY & 

MASTOVSKA, 2011). Assim, a mistura de sorventes e a etapa de limpeza melhor 

avaliada neste trabalho foi comparada com diferentes quantidades de GCB em 

relação à exatidão (em termos de % de recuperação) e precisão (em termos de 

repetibilidade) na determinação de agrotóxicos de estrutura química planar. 

Uma mistura contendo 4 compostos representativos (hexaclorobenzeno, 

quintozeno, clorpirifós etílico e clorpirifós metílico) foi adicionada em amostra “branco” 

de espinafre no nível de 50 µg kg-1 (n=3). Após, foi extraída pelo método de extração 

e limpeza melhor avaliado e o extrato analisado por GC-ECD. Para efeito de 

comparação com o sorvente GCB, adicionou-se em tubos tipo eppendorf: 1 mL de 

extrato, 125 mg de Na2SO4 e diferentes quantidades de GCB (1, 5, 10, 15, 20, 25 e 

50 mg) seguidos de agitação em vórtex e centrifugação (3400 rpm/8 min). Os extratos 

obtidos após a etapa de limpeza com o sorvente melhor avaliado e com GCB foram 

avaliados em relação à exatidão (recuperação%) e precisão (RSD%). Além disso, 
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avaliou-se a redução do teor de coextrativos (pigmentos) por HPLC-UV/Vis (conforme 

descrito no item 3.9.3).  

 

3.10 VALIDAÇÃO DO MÉTODO PROPOSTO PARA A DETERMINAÇÃO DE 

RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ESPINAFRE POR GC-ECD 

 

 Após a avaliação dos melhores procedimentos para a realização das etapas de 

extração e limpeza o método foi validado em função dos seguintes parâmetros: 

seletividade, curva analítica, faixa linear, avaliação do efeito matriz, limite de detecção, 

limite de quantificação, exatidão (recuperação) e precisão (repetibilidade e precisão 

intermediária).  

  

3.10.1 Seletividade 

 

 A seletividade do método foi avaliada por comparação dos cromatogramas 

obtidos de injeções no sistema GC-ECD de extratos da amostra “branco” de espinafre, 

isenta dos compostos em estudo, e de amostras “branco” fortificadas (25 µg kg-1) com 

estes compostos. O objetivo deste ensaio foi avaliar a ocorrência de coeluição entre 

os interferentes da matriz e os analitos de interesse. 

 

3.10.2 Curva analítica e faixa linear 

 

A fim de verificar a faixa de trabalho e o comportamento da resposta analítica 

foi realizada a injeção em triplicata das soluções analíticas descritas no item 3.5, nas 

concentrações de 5, 10, 25, 50, 75, 100 e 150 µg L-1, tanto em solvente (acetonitrila 

contendo 1% ácido acético v/v) quanto no extrato da matriz. Após, foram realizados 

os cálculos da média das áreas, do RSD (%), da equação da curva analítica, do 

coeficiente de determinação (r2) e da linearidade, para cada analito. 

 

3.10.3 Efeito matriz 

 

O efeito matriz foi determinado através da comparação entre as inclinações das 

curvas analíticas preparadas em solvente e no extrato "branco" de espinafre através 

da Equação 2 (SANTE, 2015). 
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𝐸𝑓𝑒𝑖𝑡𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 =
𝑋1−𝑋2

𝑋2
× 100    (2) 

 

Em que: 

𝑋1 = inclinação da curva obtida pela injeção das soluções analíticas de cada 

agrotóxico, preparadas em extrato da matriz; 

𝑋2 = inclinação da curva obtida pela injeção das soluções analíticas de cada 

agrotóxico, preparadas em solvente. 

 

 Assim, verifica-se se a matriz exerce efeito positivo (aumento de sinal) ou 

negativo (decréscimo de sinal) sobre o resultado da análise. Quando o resultado for 

≥20% considera-se que o efeito matriz começa a exercer influência no desempenho 

analítico e, então, recomenda-se a construção das curvas analíticas no extrato da 

matriz para minimizar o efeito (SANTE, 2015). 

 

3.10.4 Limite de detecção (LOD) e limite de quantificação (LOQ) 

 

O LOQ do método foi definido como a menor concentração que, fortificada na 

matriz (n=6), apresente resultados aceitáveis de exatidão (entre 70 e 120%) e precisão 

(RSD ≤ 20%) (SANTE, 2015). O LOD do método foi calculado a partir do LOQ, de 

acordo com a Equação 3. 

 

 𝐿𝑂𝐷 =
𝐿𝑂𝑄

3,33
      (3) 

 

Em que:  

𝐿𝑂𝐷 = limite de detecção 

𝐿𝑂𝑄 = limite de quantificação 

 

3.10.5 Ensaios de recuperação para avaliação da exatidão 

 

A exatidão do método foi avaliada através de ensaios de recuperação, sendo 

realizadas fortificações na amostra “branco” de espinafre em três níveis de 

concentração (10, 25 e 50 µg kg-1). Foram realizadas seis replicatas para cada nível 
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de fortificação, injetadas uma de cada vez. A exatidão, expressa em percentual de 

recuperação, foi calculada conforme a Equação 4 (INMETRO, 2016). 

 

 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (%) = (
𝐶1−𝐶2

𝐶3
) × 100    (4) 

 

Em que: 

𝐶1 = concentração determinada na amostra fortificada; 

𝐶2 = concentração determinada na amostra não fortificada; 

𝐶3 = concentração usada para fortificação. 

 

3.10.6 Precisão (repetibilidade) e precisão intermediária 

 

A precisão do método, em termos de repetibilidade (RSDr), foi avaliada através 

da extração e análise das amostras “branco” fortificadas (10, 25 e 50 µg    kg-1). Cada 

nível de fortificação foi extraído seis vezes e cada extrato injetado uma vez (n= 6). A 

precisão intermediária (RSDpi) do método foi avaliada realizando o mesmo 

procedimento analítico em dias diferentes. A precisão pode ser calculada através da 

fórmula do desvio padrão relativo (RSD), de acordo com a Equação 5. 

 

𝑅𝑆𝐷 (%) = (
𝑠

𝑋𝑚
) × 100     (5) 

 

Em que: 

 𝑠 = estimativa de desvio padrão absoluto = {Σ(xi - xm)2/n-1}1/2; 

xi = valores individuais; 

Xm = média das medidas em replicatas; 

n = número de medidas. 

 

3.11 APLICAÇÃO EM AMOSTRAS REAIS 

 

O método desenvolvido foi validado e aplicado na determinação de resíduos de 

agrotóxicos em 10 amostras de espinafre adquiridas em diferentes mercados da 

cidade de Santa Maria, RS. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
4.1 SISTEMA CROMATOGRÁFICO GC-ECD PARA DETERMINAÇÃO DE 

RESÍDUOS DE AGROTÓXICOS EM ESPINAFRE 

 
 De acordo com as condições descritas na Tabela 6 foram monitorados 39 

agrotóxicos (27 inseticidas, 9 fungicidas e 3 herbicidas) por GC-ECD. As condições 

cromatográficas utilizadas na separação dos agrotóxicos selecionados foram 

avaliadas através da injeção de soluções padrão preparadas individualmente na 

concentração de 0,5 mg L-1 dos princípios ativos dos agrotóxicos em estudo. Foram 

obtidos os tempos de retenção (tR) e o perfil de separação para cada um dos 

compostos de interesse.  

 

Tabela 6 - Condições empregadas no sistema cromatográfico GC-ECD para a 

determinação de resíduos de agrotóxicos em espinafre. 

PARÂMETROS CONDIÇÕES 

Programação da temperatura do 

injetor por vaporização com 

temperatura programada (PTV) 

80 °C (0,1 min)                 280 °C (28,0 min) 

          280 °C (9,0 min)                  100 ºC (4,2 min) 

Injeção splitless com programação 

da válvula do injetor 

Válvula do split aberta na razão 1/50                 válvula 

do split fechada                 válvula do split aberta na 

razão 1/40                 válvula split aberta na razão 1/20 

Volume de injeção 2μL 

Programação da temperatura do 

forno da coluna 

50 °C (1 min)                  65 °C                 180 °C 

         280 °C (7,9 min) 

Coluna capilar 

Apolar VF-5 (5% fenil:95% metil silicone) de 30 m de 

comprimento, 0,25 mm de d.i. e 0,25 μm de 

espessura de filme 

Gás de arraste Hélio na vazão de 1,3 mL min-1 

Programação da pressão do gás de 

arraste 
16,4 psi (1,0 min)                 21 psi 

Vazão do gás make-up Nitrogênio ultrapuro na vazão de 28 mL min-1 

Temperatura do detector 300 °C 

Tempo total de análise 35 minutos 

 

A avaliação da injeção de extrato da amostra “branco” de espinafre no sistema 

GC-ECD, demonstrou a inexistência de picos cromatográficos nos tempos de 

retenção dos compostos de interesse neste estudo. A Figura 6 apresenta o 
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cromatograma obtido por GC-ECD para uma solução padrão no extrato da matriz 

espinafre na concentração de 50 µg L-1 contendo todos os agrotóxicos em estudo e a 

Tabela 7 apresenta o tR para cada um destes compostos. As mesmas condições foram 

utilizadas para avaliar os extratos provenientes dos métodos avaliados neste trabalho.  

 

Figura 6 - Cromatograma total dos agrotóxicos obtidos por GC-ECD para a solução 

analítica 50 μg L-1 preparada no extrato da matriz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 7 - Tempos de retenção (tR) dos agrotóxicos avaliados neste estudo, obtidos 

por GC-ECD. 

Analitos tR (min) 

Diclorvós 7,3 

Pentaclorobenzeno (PI) 9,6  

Tecnazeno 10,5 

Trifluralina 11,1 

HCH alfa 11,7 

Hexaclorobenzeno 11,9 

HCH beta 12,3 

HCH gama 12,5 

Analitos tR (min) 

Quintozeno 12,6 

Teflutrina 13,0 

HCH delta 13,1 

Clorotalonil 13,2 

Clorpirifós metílico 14,1 

Tolclofósmetílico 14,2 

Heptacloro 14,3 

Fenclorfós 14,4 
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Analitos tR (min) 

Diclofluanida 15,0 

Clorpirifós etílico 15,3 

Bromofós metílico 15,8 

Aldrin 16,0 

Pendimetalina 16,1 

Heptacloro-epóxido exo 16,2 

Heptacloro-epóxido endo 16,3 

Procimidona 16,7 

Bromofós etílico 16,9 

Endossulfan alfa 17,2 

Dieldrin 17,9 

Oxifluorfen 18,0 

Analitos tR (min) 

Endrin 18,4 

Endossulfan beta  18,7 

Etiona 19,0 

Endossulfan sulfato 19,9 

Iprodiona 21,3 

Bromopropilato 21,7 

Metoxiclor 21,9 

Mirex 23,2 

Cialotrina lambda  23,5 

Permetrina 24,9 

Ciflutrina 26,2 

Boscalida 26,8 

PI = Padrão Interno. 

 

4.2 MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE 

EXTRAÇÃO E DE REMOÇÃO DE COEXTRATIVOS DE ESPINAFRE 

 

Devido à grande quantidade de pigmentos, em especial clorofila, e outros 

constituientes anteriormente citados (item 2.5), o espinafre é considerado uma 

amostra complexa (TACO, 2006; LEHOTAY et al., 2010). Assim, esta matriz requer 

atenção especial na etapa de preparo de amostra. Neste trabalho, foram avaliados 

diferentes métodos de preparo de amostra (QuEChERS, MSPD e extração assistida 

por ultrassom) e diversas etapas de limpeza com o objetivo de reduzir a quantidade 

de pigmentos no extrato final e promover uma determinação satisfatória dos 

agrotóxicos avaliados por GC-ECD em amostras de espinafre. 

 

4.2.1 Avaliação gravimétrica dos coextrativos obtidos após realização do 

método QuEChERS 

 

Neste trabalho foram realizados testes preliminares de extração (QuEChERS 

original, QuEChERS acetato e QuEChERS citrato). As condições empregadas em 

cada um destes experimentos estão detalhadas na Tabela 5 no item 3.8.  
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Método de extração

Em função da grande aplicabilidade (GONZÁLEZ-CURBELO et al., 2015; 

REJCZAK & TUZIMSKI, 2015; WILKOWSKA & BIZIUK, 2011; LEHOTAY et al., 2010), 

os testes iniciais foram realizados com o método QuEChERS (original, acetato e 

citrato). Em um primeiro momento realizou-se a extração (n=3) de amostras “branco” 

de espinafre empregando cada uma das versões do método QuEChERS descritas na 

Tabela 5. Após, empregou-se o procedimento de análise gravimétrica descrito no item 

3.9.1 e verificou-se a quantidade de coextrativos não voláteis remanescentes em cada 

extrato seco. Salienta-se, que durante este experimento avaliou-se o extrato 

proveniente de cada um dos métodos sem nenhuma etapa de limpeza. Conforme 

apresentado na Figura 7, entre os métodos avaliados, o método QuEChERS acetato 

foi o que mais extraiu coextrativos (15,3 mg) das amostras de espinafre, quando 

comparado com as versões original (14 mg) e citrato (14,5 mg). A Figura 8 apresenta 

a aparência de cada um dos extratos avaliados, onde se percebe uma quantidade 

significativa de coextrativos em cada tubo. Estes resultados estão em concordância 

com o descrito por Anastassiades et al. (2007) que após avaliação dos três 

procedimentos concluíram que o método QuEChERS acetato promove uma maior 

extração de coextrativos, gerando extratos mais “sujos” quando comparado com 

método QuEChERS original ou citrato. Este comportamento de acordo com 

Anastassiades et al. (2007) e Rejczak & Tuzimski (2015) está relacionado com as 

condições de tamponamento do método, que apresenta um pH~4,8 (LEHOTAY et al., 

2005) e facilita a extração de uma maior quantidade de coextrativos. 

 

Figura 7 - Quantidade de coextrativos extraída em cada um dos métodos de extração 

avaliados. As barras de erro indicam a média e desvio padrão (n=3). 
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Figura 8 - Comparação entre a quantidade de coextrativos, obtida pelos métodos 

QuEChERS original, acetato e citrato, após etapa de secagem do extrato em estufa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a realização dos procedimentos de extração e da avaliação do impacto 

de cada um destes na quantidade de coextrativos extraídos, realizou-se a etapa de 

limpeza dos extratos.  

 

4.2.2 Avaliação gravimétrica da remoção de coextrativos após realização de 

etapa de limpeza por d-SPE 

 

Conforme descrito na Tabela 5, foram avaliados 12 diferentes procedimentos 

de limpeza empregando d-SPE. O espinafre possui uma grande quantidade de 

pigmentos (em especial clorofila). Assim, diferentes sorventes (PSA, C18, GCB, NH2, 

Z-Sep+) foram avaliados na etapa de limpeza a fim de reduzir a quantidade de clorofila 

no extrato final. 

Nos testes T1 a T4 avaliou-se a etapa de limpeza do extrato proveniente do 

método QuEChERS original. De acordo com a Figura 9 observa-se que o melhor 

percentual (43%) de redução de coextrativos foi obtido no experimento T2 que 

empregou a mistura dos sorventes PSA (25 mg) e GCB (7,5 mg). Os testes T1, T3 e 

T4, apresentaram redução de coextrativos de 23, 25 e 12%, respectivamente. De 

acordo com o Apêndice C observa-se que após a realização do experimento T1 

(PSA+C18) o extrato ainda apresentava pigmentação verde (indicativo da presença 

de clorofila). Por outro lado, após realização dos experimentos T2, T3 e T4 os extratos 

apresentam pigmentação levemente amarelada (o que pode estar relacionado à 

presença de xantofilas e betacaroteno).  

 



61 
 

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8
T9

T10

T11

T12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

PSA + C18 PSA + GCB PSA + C18 + GCB NH2 + Z-Sep+

R
e

m
o

çã
o

 d
e

 c
o

-e
xt

ra
ti

vo
s 

(%
)

Sorventes

QuEChERS Original

QuEChERS Acetato

QuEChERS Citrato

Figura 9 - Percentual de remoção de coextrativos após etapa de limpeza (uso de 

diferentes sorventes PSA, C18, GCB, NH2, Z-Sep+) e análise gravimétrica. As barras 

de erro indicam a média e desvio padrão (n=3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este método de extração tem sido amplamente utilizado na determinação de 

resíduos de agrotóxicos em alimentos com alto teor de água e baixo teor de gordura 

como espinafre (NANTIA et al., 2017; KONATU, et al.; 2017; LI et al. 2016). Słowik-

Borowiec & Walorczyk (2016) obtiveram resultados satisfatórios empregando esta 

mesma proporção de sorventes na etapa de limpeza (d-SPE) do método QuEChERS 

durante a determinação de resíduos de 22 agrotóxicos em erva aromática (endro) por 

GC-ECD. PSA e GCB, também foram selecionados por Sadowska-Rociek et al. (2013) 

na etapa de limpeza (d-SPE) durante aplicação do método QuEChERS na 

determinação de resíduos de agrotóxicos (organoclorados, carbamatos e 

organofosforados) e hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em ervas (manjericão, 

estragão, sálvia, hortelã, salsa, orégano, etc) por GC-MS. Słowik-Borowiec (2015) 

utilizou PSA e GCB na etapa de limpeza de extrato de hortelã, empregando a mesma 

proporção de sorvente avaliada no experimento T2 na determinação de resíduos de 

46 agrotóxicos por GC-ECD. 

O sorvente PSA é bastante eficiente na remoção de ácidos graxos livres, 

açúcares e outros compostos como pigmentos polares (SADOWSKA-ROCIEK et al., 

2014). Conforme anteriormente relatado, o GCB é um dos sorventes mais 

empregados na etapa de limpeza para remoção de pigmentos. Porém, apresenta 
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como desvantagem o baixo percentual de recuperação de agrotóxicos de estrutura 

química planar (ANASTASSIADES, 2006). Isto ocorre devido à grande afinidade 

destes compostos pelo GCB, que acabam adsorvidos na estrutura do sorvente 

(REJCZAK & TUZIMSKI, 2015). 

Nos testes T5 a T8 avaliou-se a etapa de limpeza do extrato proveniente do 

método QuEChERS acetato. De acordo com a Figura 9 observa-se que o melhor 

percentual (75%) de redução de coextrativos foi obtido no experimento T8 que 

empregou a mistura dos sorventes NH2 (100 mg) e Z-Sep+ (100 mg). Os testes T5, T6 

e T7, apresentaram redução de coextrativos de 38, 21 e 47%, respectivamente. 

De acordo com o Apêndice C, observa-se que mesmo após a realização dos 

experimentos de limpeza (T5 a T8) os extratos do método QuEChERS acetato 

apresentaram pigmentação maior que os demais. Observa-se ainda, que todos os 

extratos apresentaram pigmentação verde (indicativo da presença de clorofila).  

Nos testes T9 a T12 avaliou-se a etapa de limpeza do extrato proveniente do 

método QuEChERS citrato em relação a utilização de diferentes sorventes. De acordo 

com a Figura 9 observa-se que o melhor percentual (79%) de redução de coextrativos 

foi obtido no experimento T12 que empregou a mistura dos sorventes NH2 (100 mg) e 

Z-Sep+ (100 mg). Os testes T9, T10 e T11, apresentaram redução de coextrativos de 

73, 56 e 71%, respectivamente. De acordo com o Apêndice C, observa-se que mesmo 

após a realização dos experimentos de limpeza (T9 a T12) todos os extratos do 

método QuEChERS citrato apresentaram pigmentação verde (levemente amarelada). 

Na avaliação da etapa de limpeza dos testes T8 e T12, os sorventes NH2 e Z-

Sep+ apresentaram melhor desempenho quando comparados à combinação dos 

sorventes PSA, C18 e GCB, com remoção em torno de 80% dos coextrativos, 

conforme a Figura 9. Os sorventes amino (como por exemplo, -NH2 ou PSA) tem sido 

utilizados na remoção de ácidos orgânicos (incluindo ácidos graxos), açúcares e 

pigmentos (como por exemplo, antocianinas e clorofila). O sorvente Z-Sep+, 

inicialmente desenvolvido para remoção de gordura em amostras complexas como 

peixe (SAPOZHNIKOVA & LEHOTAY, 2013), leite (REJCZAK & TUZIMSKI, 2017), 

óleos vegetais (TUZIMSKI & REJCZAK, 2016), também apresenta elevada eficiência 

na remoção de pigmentos como a clorofila. Han et al. (2016) avaliaram a utilização 

deste sorvente na limpeza de extratos de carne suína, salmão, abacate e couve. Além 

da remoção de gordura, observou-se uma redução significativa da pigmentação dos 

extratos de couve e abacate, permitindo a determinação por GC-MS/MS de resíduos 
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de 65 agrotóxicos e de 52 contaminantes ambientais (retardantes de chama, 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, etc). 

O sorvente C18 é mais utilizado para matrizes com teor de gordura maior que 

2%, pois remove com boa eficiência os interferentes apolares, tais como substâncias 

graxas e lipídeos (BORGES et al., 2015). Nos testes T9 e T11 este sorvente foi 

utilizado combinado com PSA e PSA+GCB, respectivamente. Observa-se um efeito 

de remoção de pigmentos. Porém, esta remoção esta associada à presença dos 

sorventes PSA e GCB. 

Após a realização dos 12 experimentos de limpeza (Tabela 5) aplicou-se o teste 

t de Student (95%de confiança) aos resultados dos dois melhores experimentos (T8 e 

T12) de remoção de coextrativos. Constatou-se que não existe diferença significativa 

(ρ>0,05) entre as eficiências de remoção de coextrativos destes dois métodos, 

medidas através da massa remanescente no extrato seco. Assim, as próximas 

avaliações, foram realizadas utilizando o teste T8 (extrato obtido pelo método 

QuEChERS acetato seguido de etapa de limpeza empregando NH2 e Z-Sep+). Este 

método também foi escolhido em função do grande número de publicações que 

reforçam a sua eficiência de extração de resíduos e contaminantes a partir de 

diferentes tipos de amostras como frutas (CHRISTIA et al., 2015), vegetais (LEHOTAY 

et al., 2010), cereais (CABRERA et. al, 2016) e amostras de origem animal como carne 

(PARK et. al, 2013), leite (OLIVEIRA et al., 2014), etc. 

A Figura 10 apresenta uma comparação entre o extrato sem limpeza com cada 

um dos extratos obtidos nos experimentos T5 a T8, após etapa de secagem conforme 

descrito anteriormente. Há uma remoção diferencial dos coextrativos pelos diferentes 

sorventes utilizados na etapa de limpeza, na qual visualiza-se menor quantidade de 

resíduos remanescentes quando usados os sorventes NH2 e Z-Sep+. 
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Figura 10 - Comparação entre o extrato sem limpeza e os extratos dos testes T5 a T8 

(todos obtidos pelo método QuEChERS acetato), após secagem em estufa. 

 

A combinação entre os sorventes NH2 e Z-Sep+ promoveu uma remoção de 

coextrativos de forma mais efetiva. Porém, como pode ser observado na Figura 10 

ainda há presença de pigmento verde (indicativo de clorofila) no extrato seco. Assim, 

avaliou-se a substituição da etapa de limpeza de d-SPE por SPE. 

 

4.2.3 Avaliação da remoção de coextrativos após realização de etapa de limpeza 

por SPE 

 

Os testes (T13 a T16) utilizaram a técnica de SPE na etapa de limpeza e 

empregaram os mesmos sorventes utilizados na etapa de d-SPE. Os cartuchos foram 

recheados de acordo com o descrito na Tabela 5. Partiu-se de cartuchos comerciais 

(1 mL) contendo 100 mg de sorvente NH2 e avaliou-se a adição de 100 ou 200 mg de 

Z-Sep+. Além disso, a adição de dois sais secantes (MgSO4 ou Na2SO4) na parte 

superior do cartucho também foi avaliada. Duas formas de eluição da amostra foram 

testadas: 1) empregando uma vazão de 1 mL min-1 (pressão reduzida) ou 2) por ação 

da gravidade. 

A Figura 11 mostra uma comparação visual entre a coloração do extrato sem 

limpeza e após a realização dos testes T8 (d-SPE), T14 a T16 (SPE) e T17 (MSPD). 

Durante a realização deste experimento, utilizou-se em um primeiro momento MgSO4 

(150 mg, Teste T13) como sal secante na parte superior do cartucho. Observou-se 

pouca interação entre o extrato e o sal, havendo uma percolação bastante rápida da 

amostra. Acredita-se que isto tenha ocorrido em função do diâmetro de partícula do 

sal disponível no laboratório. Assim, substituiu-se este sal por Na2SO4 (150 mg, T14 

e T15; 100 mg, T16) de menor granulometria. A partir da troca do sal secante, 

sem limpeza PSA + C18 PSA + GCB PSA + GCB + C18 NH2 + Z-Sep+ 
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percebeu-se uma melhor interação do extrato com os sorventes do cartucho. Além 

disso, observou-se que quanto maior o tempo de percolação da amostra, melhor era 

a limpeza do extrato. Assim, optou-se por realizar a percolação da amostra por 

gravidade (T15 e T16), ou seja, sem a necessidade de empregar pressão reduzida 

(vácuo, T14).  

 

Figura 11 - Comparação visual entre os extratos sem limpeza e após realização dos 

testes T8, T14, T15, T16 e T17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuEChERS acetato: sem limpeza; 

(T8) d-SPE com 100 mg NH2 + 100 mg Z-sep+ + 150 mg MgSO4; 

(T14) SPE com 100 mg NH2 + 100 mg Z-sep+ +150 mg Na2SO4 + vácuo; 

(T15) SPE com 100 mg NH2 + 100 mg Z-sep+ +150 mg Na2SO4 + gravidade; 

(T16) SPE com 100 mg NH2 + 200 mg Z-sep+ +100 mg Na2SO4 + gravidade; 

(T17) MSPD. *A descrição de cada teste está na Tabela 5. 

 

Na Figura 11, observa-se também a diferença de coloração entre os extratos 

sem limpeza e do experimento T8 (d-SPE) em relação aos demais que foram 

realizados empregando a limpeza por SPE (T14, T15 e T16). Nos extratos dos testes 

T14 e T15 houve uma redução significativa (visual) na pigmentação quando 

comparado com o teste T8 (d-SPE). Esta redução está associada à utilização de NH2 

(100 mg) e Z-Sep+ (100 mg). Porém, o extrato após etapa de limpeza por SPE 

continuava com presença de clorofila. Assim, no teste T16, avaliou-se a utilização de 

100 mg de NH2, 200 mg de Z-Sep+ e 100 mg de Na2SO4. A partir deste teste obtive-

se um extrato sem pigmentação. A partir destes resultados, a avaliação da eficiência 

de remoção de pigmentos (em especial clorofila) deixou de ser realizada por testes 

sem limpeza T8 T14 

T15 T16 T17 
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gravimétricos. A pequena quantidade de coextrativos remanescente no extrato 

poderia levar a erros de interpretação. Assim, avaliou-se o uso de cromatografia em 

camada delgada e da HPLC-UV/Vis para monitorar a presença de clorofila.  

 Na sequência dos testes T13 a T18, avaliou-se outros dois testes de extração 

a fim de verificar a eficiência de outros métodos. Conforme descrito na Tabela 5, o 

teste T17 é baseado em uma extração e limpeza simultânea empregando MSPD. Este 

procedimento não foi eficiente na remoção de clorofila conforme pode ser visto no 

teste 17 da Figura 11. O procedimento avaliado no teste T18 empregou extração 

assistida por ultrassom. O extrato obtido apresentou coloração verde muito intensa 

além da presença de material particulado, impossibilitando a percolação através do 

cartucho de SPE. Em função disto, estes dois procedimentos não foram mais 

explorados. 

 

4.2.4 Avaliação, por cromatografia em camada delgada, da remoção de 

coextrativos após realização de limpeza do extrato por SPE 

 

Para a execução deste procedimento, os extratos obtidos pelo método 

QuEChERS acetato com e sem etapa de limpeza por SPE, foram aplicados em placa 

cromatográfica contendo sílica gel 60 (XU et al., 2017). De acordo com a Figura 12, a 

fase móvel empregada (éter de petróleo:acetona:éter anidro (3:1:1, v/v/v)) e posterior 

revelação da separação em ambiente saturado com vapores de iodo, permitiram a 

visualização dos compostos presentes no extrato sem etapa de limpeza. Durante a 

utilização deste experimento (Figura 12) para a avaliação do teste T16 (NH2+Z-Sep+) 

não foi observada a presença de pigmentos na placa cromatográfica, indicando que a 

etapa de limpeza foi eficaz na remoção dos constituintes clorofílicos da matriz. O 

emprego da cromatografia em camada delgada mostrou-se adequado para a 

avaliação de testes de limpeza, uma vez que é um método simples, rápido e de baixo 

custo. 
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Figura 12 - Avaliação por cromatografia em camada delgada da remoção de 

coextrativos após realização de limpeza do extrato (T16) por SPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em que: 1 = Extrato obtido por QuEChERS acetato sem limpeza; 2 = Extrato obtido por QuEChERS 

acetato com limpeza empregando SPE (NH2 e Z-Sep+). 

 

4.2.5 Avaliação, por HPLC-UV/vis, da remoção de coextrativos após realização 

de limpeza do extrato por SPE 

 

A Figura 13 apresenta os cromatogramas obtidos por HPLC-UV/Vis para o 

extrato sem limpeza e para as diferentes condições empregadas nos experimentos 

T13 a T16. Como esperado o teste T16 (NH2+Z-Sep+) apresentou uma menor 

presença de coextrativos em relação aos demais testes. O emprego da HPLC- UV/Vis 

se mostrou adequado para a avaliação de testes de limpeza, uma vez que o 

monitoramento de quatro comprimentos de onda simultâneos (430, 453, 642 e 662 

nm) permitiu a avaliar a presença dos principais pigmentos presentes do extrato de 

espinafre. 
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Figura 13 - Avaliação da remoção de clorofila por HPLC-UV/Vis utilizando diferentes 

condições para limpeza dos extratos provenientes de amostras de espinafre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuEChERS acetato: sem limpeza; (T8) d-SPE com 100 mg NH2 + 100 mg Z-sep+ + 150 mg MgSO4; (T14) SPE 

com 100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ + 100 mg Na2SO4 + vácuo; (T15) SPE com 100 mg NH2 + 100 mg Z-Sep+ + 

150 mg Na2SO4 + gravidade; (T16) 100 mg NH2 + 200 mg Z-Sep+ + 100 mg Na2SO4 + gravidade; (T17) MSPD. 
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Ao compararmos os cromatogramas referentes aos testes T8, T14 e T15, 

percebe-se uma diferença no número de picos cromatográficos que indicam a 

característica de cada extrato. Assim, T8 > T14 > T15 em relação à presença de               

coextrativos. Como esperado o extrato T17, referente à extração e limpeza simultânea 

por MSPD também apresentou uma quantidade bastante significativa de interferentes. 

A avaliação por HPLC-UV/Vis reforça os outros testes anteriormente avaliados, uma 

vez que o cromatograma referente ao teste T16 não apresenta picos cromatográficos 

característicos da presença de coextrativos. Assim, a HPLC-UV/Vis mostra sua 

versatilidade podendo ser utilizada nas etapas de avaliação do preparo de amostra 

que envolva a remoção de pigmentos como coextrativos. 

 

4.2.6 Comparação da remoção de agrotóxicos de estrutura química planar 

 

Neste experimento foi realizada uma comparação entre a etapa de limpeza 

melhor avaliada (NH2+Z-Sep+) e diferentes quantidades do sorvente GCB em relação 

à remoção de agrotóxicos com estrutura química planar. A Figura 14 apresenta o 

resultado dos testes descritos no item 3.9.4, na qual pode-se observar uma redução 

da coloração dos extratos conforme a quantidade do sorvente GCB vai sendo 

aumentada. Extratos límpidos são obtidos a partir de 25 mg de GCB. A redução do 

teor de pigmentos (em especial clorofila) pelo sorvente GCB está associada a suas 

características estruturais e ao alto potencial para formação de ligações de hidrogênio 

(CABRERA et al., 2012). A utilização dos sorventes NH2+Z-Sep+ também promoveu 

uma redução da coloração do extrato, conforme discutido anteriormente. Visualmente, 

estes sorventes (NH2+Z-Sep+) fornecem um extrato que pode ser comparado em 

termos de coloração ao uso de 50 mg de GCB.   

Segundo Wilkowska & Biziuk (2011), o sorvente GCB promove uma limpeza 

bastante eficiente de extratos que possuem pigmentos. No entanto, este sorvente 

também remove agrotóxicos de estrutura química planar. Como exemplo, terbufós, 

tiabendazol, hexaclorobenzeno entre outros, apresentam baixos percentuais de 

recuperação quando este sorvente é utilizado.  
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Figura 14 - Comparação visual entre a remoção de coextrativos (pigmentos) pelo uso 

dos sorventes e NH2+Z-Sep+ e diferentes quantidades de GCB. 

 

A Figura 15 mostra os resultados de um teste de fortificação no nível de 50 µg 

kg-1 (n=3) seguido de extração com o método QuEChERS acetato. Observa-se que 

quando a mistura de sorventes NH2+Z-Sep+ é utilizada na etapa de limpeza obtém-se 

percentuais de recuperação satisfatórios (92-120%, RSD≤20%) para os agrotóxicos 

de estrutura química planar avaliados (hexaclorobenzeno, quintozeno, clorpirifós 

etílico e clorpirifós metílico). Por outro lado, nos testes empregando diferentes 

quantidades do sorvente GCB (10 a 50 mg) na etapa de limpeza, há um 

comprometimento dos percentuais de recuperação destes compostos. Neste caso, os 

compostos apresentaram percentuais de recuperação inferiores a 27% para todas as 

quantidades de GCB avaliadas. 

Zhao et al. (2016) também obtiveram baixas recuperações para os compostos 

tecnazeno, quintozeno, hexaclorobenzeno e dicofol, quando o sorvente GCB foi 

utilizado na limpeza dos extratos. A remoção dos pigmentos em cada um dos testes 

realizados foi acompanhada por HPLC-UV/Vis (Apêndice D). 
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Figura 15 - Comparação do percentual de recuperação (n=3) de agrotóxicos com 

estrutura química planar em função do uso da mistura dos sorventes NH2+Z-Sep+ e 

GCB (em diferentes quantidades). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Método de extração e limpeza empregado para a determinação de resíduos 

de agrotóxicos em amostras de espinafre por GC-ECD 

 

A partir dos testes anteriormente apresentados, obteve-se o procedimento de 

extração e limpeza utilizado para a validação do método proposto e para a sua 

aplicação na determinação de resíduos de agrotóxicos em amostras de espinafre por 

GC-ECD. O método envolve uma etapa de extração com acetonitrila, seguida da 

adição acetato de sódio e sulfato de magnésio que promovem uma etapa de partição. 

A etapa de limpeza por SPE é realizada com NH2 (100 mg), Z-Sep+ (200 mg) e Na2SO4 

(100 mg). As etapas envolvidas no preparo de amostra deste trabalho são mostradas 

na Figura 16, na qual pode-se observar a praticidade de execução do método 

QuEChERS e a obtenção de extratos límpidos na etapa de SPE. 
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Figura 16 - Representação do método QuEChERS acetato empregado para a 

extração de resíduos de agrotóxicos em amostras de espinafre por GC-ECD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 VALIDAÇÃO DO MÉTODO QuEChERS ACETATO E LIMPEZA POR SPE 

 

O método avaliado foi validado de acordo com o guia SANTE/11945/2015 

(SANTE, 2015). A validação do método QuEChERS acetato foi realizada segundo o 

procedimento descrito na Figura 16, para os agrotóxicos relacionados na Tabela 4. As 

soluções analíticas empregadas neste estudo foram preparadas em acetonitrila 

acidificada 1% (v/v) ácido acético (curva no solvente) e no extrato “branco” da matriz 

espinafre (curva na matriz). O uso de soluções analíticas no extrato da matriz 

compensa o efeito matriz, uma vez que este efeito pode influenciar nos resultados, 

dependendo dos compostos e da técnica cromatográfica empregada. Deste modo, foi 

possível avaliar: seletividade, faixa de trabalho, efeito matriz, limite de detecção 

(LOD), limite de quantificação (LOQ), exatidão e precisão (repetibilidade e precisão 

intermediária). 
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4.3.1 Seletividade 

 
 O método foi considerado seletivo, uma vez que a injeção do extrato 

proveniente de amostra “branco” não apresentou picos cromatográficos nos mesmos 

tempos de retenção dos analitos de interesse. Desta forma, a amostra “branco” 

avaliada foi utilizada para o preparo das curvas analíticas e ensaios de exatidão e 

precisão. Os solventes e reagentes empregados no preparo de amostra também 

foram avaliados através da realização do procedimento de extração sem a amostra 

(“branco” reagente). Assim, foi assegurado que os mesmos estavam isentos de 

contaminantes que poderiam interferir na análise. 

 

4.3.2 Faixa de trabalho e curva analítica 

 
A Tabela 8 apresenta os valores de coeficiente de determinação (r2) das 

equações das curvas analíticas no extrato da matriz (espinafre), a faixa de trabalho e 

os limites de detecção e quantificação do método. Para a quantificação, empregou-se 

o modelo de regressão quadrático, adequado para as determinações analíticas em 

estudo. 

Com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que os modelos quadráticos 

das equações são satisfatórios, visto que a maioria dos compostos apresentou 

coeficientes de determinação (r2) superiores a 0,99. Todos os compostos analisados 

estavam na faixa de trabalho entre 5 - 150 µg L-1.   
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Tabela 8 - Coeficientes de determinação (r2) das curvas analíticas obtidas para os 

agrotóxicos estudados, faixa de trabalho e limites de detecção e quantificação, 

empregando QuEChERS modificado e GC-ECD, a partir de soluções analíticas nas 

concentrações de 5, 10, 25, 50, 75, 100 e 150 µg L-1. 

Analitos 
Coeficiente de 

determinação (r2) 
Faixade trabalho 

(µg L-1) 
LOD 

(µg L-1) 
LOQ 

(µg L-1) 

Aldrin 0,9938 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Boscalida 0,9939 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Bromofós etílico 0,9927 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Bromofós metílico 0,9980 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Ciflutrina 0,9925 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Clorotalonil 0,9993 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Clorpirifós etílico 0,9978 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Clorpirifós metílico 0,9969 5,0 a 150, 0  7,5 25,0 

Dieldrin 0,9937 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Endossulfan (alfa isômero) 0,9931 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Endossulfan (beta isômero) 0,9940 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Endossulfan sulfato 0,9907 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Endrin 0,9932 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Etiona 0,9943 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

HCH alfa 0,9966 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

HCH beta 0,9956 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

HCH delta 0,9980 5,0 a 150, 0  7,5 25,0 

HCH gama (lindano) 0,9949 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Heptacloro 0,9971 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Heptacloro-epóxido endo 0,9954 5,0 a 150, 0  7,5 25,0 

Heptacloro-epóxido exo 0,9955 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Hexaclorobenzeno  0,9984 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Iprodiona 0,9988 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Metoxiclor 0,9975 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Mirex 0,9985 5,0 a 150, 0  7,5 25,0 

Oxifluorfen 0,9966 5,0 a 150, 0  7,5 25,0 

Pendimetalina 0,9987 5,0 a 150, 0  7,5 25,0 

Procimidona 0,9982 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Quintozeno 0,9928 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 



75 
 

Analitos 
Coeficiente de 

determinação (r2) 
Faixade trabalho 

(µg L-1) 
LOD 

(µg L-1) 
LOQ 

(µg L-1) 

Tecnazeno 0,9946 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Teflutrina 0,9990 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Tolclofós-metílico 0,9992 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

Trifluralina 0,9934 5,0 a 150, 0  3,0 10,0 

 

 

4.3.3 Limite de detecção e limite de quantificação 

 
As soluções analíticas empregadas para a determinação do limite de 

quantificação foram preparadas no extrato da matriz (espinafre). Conforme 

apresentado na Tabela 8, os valores de LOD e LOQ do método foram de 3,0 e 10,0 

µg kg-1 para a maioria dos compostos analisados, exceto para os compostos clorpirifós 

etílico, HCH delta, pendimetalina, heptacloro, mirex e oxifluorfen que apresentaram 

LODm e LOQm de 7,5 e 25,0 µg kg-1. 

Estes valores de limites de detecção e quantificação são considerados 

satisfatórios para o método desenvolvido e validado, considerando a complexicidade 

da matriz analisada. 

 

4.3.4 Exatidão (recuperação) e precisão (repetibilidade e precisão intermediária) 

 
Na Tabela 9 estão apresentados os valores das médias dos percentuais de 

recuperação (n=7) e RSDr (repetibilidade) para os agrotóxicos avaliados em 

hortaliças, nos níveis de concentração de 10, 25 e 50 μg kg-1, empregando o método 

QuEChERS modificado. A recuperação foi calculada a partir da curva analítica 

preparada no extrato da matriz (espinafre), segundo os critérios de aceitação de 

recuperação entre 70 - 120% e RSD ≤20%, estabelecidos na SANTE, 2015. 

O método validado forneceu resultados satisfatórios de recuperação e precisão 

para a maioria dos compostos estudados em todos os níveis de fortificação, exceto 

para os compostos clorpirifós metílico, HCH delta, heptacloro e mirex, que 

apresentaram recuperações acima de 120%, e para os compostos pendimetalina e 

oxifluorfen com recuperações abaixo de 70%, no nível de fortificação 10 μg kg-1, no 

entanto, os RSDs para estes compostos foram de 1 a 9%. Nestes casos, o nível 25 

μg kg-1 foi adotado para realizar a quantificação. 
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Os compostos diclorvós, diclofluanida e fenclorfós não apresentaram sinal 

analítico suficiente para a quantificação nos níveis de fortificação estudados. Os 

compostos bromopropilato (RSD = 43% no nível 10 µg kg-1 e 65% no nível 50 µg   kg-

1), cialotrina lambda (RSD = 29% no nível 10 µg kg-1 e 26% no nível 25 µg kg-1) e 

permetrina (RSD = 39% no nível 10 µg kg-1) apresentaram valores de desvio padrão 

relativo superiores a 20%, estando fora da faixa aceitável. Desta maneira, os seis 

compostos relacionados anteriormente não foram incluídos no método validado. 

 

Tabela 9 - Percentuais de recuperação e RSD para a repetibilidade e precisão 

intermediária do método. 

Analitos 

Recuperação (RSD)%          
(µg kg-1) 

Precisão intermediária (RSD)%       
(µg kg-1) 

10 25 50 10 25 50 

Aldrin 77 (14) 100 (1) 99 (6) 110 (13) 89 (1) 95 (6) 

Boscalida 100 (3) 99 (8) 97 (7) 78 (15) 97 (8) 97 (9) 

Bromofós etílico 120 (9) 98 (5) 99 (10) 88 (9) 91 (2) 96 (2) 

Bromofós metílico 71 (7) 99 (2) 99 (4) 103 (6) 91 (1) 94 (2) 

Ciflutrina 100 (0) 102 (10) 107 (4) 97 (7) 80 (11) 105 (7) 

Clorotalonil 90 (20) 100 (5) 101 (17) 117 (21) 110 (22) 100 (0) 

Clorpirifós etílico 72 (1) 98 (4) 98 (10) 95 (2) 92 (3) 94 (4) 

Clorpirifós metílico 153 (6) 99 (2) 99 (4) 102 (5) 92 (2) 94 (5) 

Dieldrin 100 (0) 99 (3) 99 (5) 97 (0) 90 (0) 94 (4) 

Endossulfan (alfa isômero) 92 (1) 98 (4) 99 (5) 97 (0) 92 (2) 95 (0) 

Endossulfan (beta isômero) 112 (7) 93 (13) 99 (9) 105 (9) 101 (12) 95 (9) 

Endossulfan sulfato 79 (8) 101 (10) 99 (10) 86 (11) 94 (5) 83 (2) 

Endrin 120 (5) 99 (2) 99 (4) 102 (5) 90 (0) 94 (3) 

Etiona 100 (0) 98 (5) 102 (10) 97 (0) 95 (6) 98 (20) 

HCH alfa 111 (1) 98 (4) 99 (3) 98 (2) 93 (4) 93 (0) 

HCH beta 86 (3) 100 (2) 100 (6) 100 (3) 89 (2) 95 (1) 

HCH delta 149 (4) 100 (0) 98 (5) 100 (3) 90 (0) 93 (9) 

HCH gama (lindano) 109 (3) 99 (2) 99 (5) 100 (3) 91 (1) 94 (11) 

Heptacloro 100 (3) 98 (4) 99 (7) 95 (2) 93 (3) 95 (9) 

Heptacloro-epóxido endo 151 (3) 99 (2) 99 (4) 99 (2) 92 (2) 94 (6) 

Heptacloro-epóxido exo 91 (15) 103 (6) 100 (8) 119 (22) 85 (6) 96 (3) 

Hexaclorobenzeno (HCB) 117 (3) 99 (3) 99 (4) 98 (1) 91 (1) 94 (3) 
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Analitos 

Recuperação (RSD)%          
(µg kg-1) 

Precisão intermediária (RSD)%       
(µg kg-1) 

10 25 50 10 25 50 

Iprodiona 89 (11) 90 (19) 99 (7) 95 (2) 106 (18) 94 (45) 

Metoxiclor 70 (2) 100 (1) 103 (15) 95 (2) 89 (2) 100 (10) 

Mirex 157 (1) 99 (2) 100 (5) 96 (0) 91 (1) 95 (12) 

Oxifluorfen 70 (3) 98 (6) 100 (7) 93 (4) 91 (1) 95 (1) 

Pendimetalina 70 (9) 96 (9) 99 (14) 104 (8) 96 (7) 96 (0) 

Procimidona 100 (0) 100 (11) 91 (3) 97 (0) 120 (33) 92 (1) 

Quintozeno 70 (0) 99 (2) 103 (10) 79 (9) 90 (0) 99 (1) 

Tecnazeno 88 (2) 98 (3) 99 (2) 95 (2) 94 (6) 93 (2) 

Teflutrina 119 (4) 98 (5) 101 (10) 95 (2) 93 (3) 98 (13) 

Tolclofós-metílico 120 (7) 99 (3) 100 (5) 90 (7) 92 (2) 96 (3) 

Trifluralina 92 (1) 96 (7) 99 (6) 98 (1) 96 (6) 95 (1) 

 

Os resultados dos ensaios de recuperação e RSD para os três níveis de 

fortificação são mostrados na Figura 17. 

 

Figura 17 - Resultados de exatidão em termos de recuperação e RSD para os níveis 

de fortificação 10, 25 e 50 μg kg-1. 
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 4.3.5 Padrão interno (PI) 

 
 Com o objetivo de se obter maior confiabilidade nos resultados, a estabilidade 

do instrumento foi verificada através da avaliação da repetibilidade do sinal analítico 

do PI (pentaclorobenzeno) no sistema cromatográfico em todas as injeções. A Figura 

18 mostra que não foi observada variação (RSD%) da área do padrão interno maior 

do que 20% para 65 injeções relizadas durante a etapa de validação, assegurando os 

resultados fornecidos pelo instrumento e a estabilidade do padrão interno utilizado. 

Além disso, podemos concluir que a etapa de limpeza utilizada foi bastante eficiente, 

uma vez que a clorofila quando presente nos extratos pode gerar novos sítios ativos 

no insersor e na coluna cromatográfica, provocando alterações significativas de área 

(MOL et al., 2007). 

 

Figura 18 - Estabilidade do padrão interno pentaclorobenzeno. 
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4.3.6 Efeito matriz 

 
O efeito matriz sofre variações ao longo do tempo e varia dependendo da 

condição do instrumento utilizado, devendo, por isso, ser constantemente avaliado, 

tanto na etapa de desenvolvimento do método quanto na aplicação deste método nas 

análises de rotina (HAJSLOVA & ZROSTLÍKOVÁ, 2003). 

Em GC, compostos que não são influenciados pelo efeito de matriz são 

considerados termicamente estáveis, apresentam um limitado potencial de adsorção 

no injetor em temperaturas elevadas e a matriz é incapaz de providenciar um efeito 

protetor significante. 

O efeito matriz positivo é usualmente causado pelos componentes da matriz 

que evitam a suscetibilidade de certos analitos de serem adsorvidos nos sítios ativos 

do sistema de GC, principalmente no insersor do injetor. Isso resulta em uma maior 

resposta do detector para os analitos provenientes de solução analítica preparada no 

extrato da matriz, ocasionando o efeito matriz positivo, ou seja, um aumento de sinal. 

O efeito matriz negativo também pode ocorrer em GC, apesar de mais raramente, 

quando os componentes da matriz de alguma forma degradam ou reagem com o 

analito. 

Foi evidenciado efeito matriz para a maioria dos compostos analisados, exceto 

para os compostos HCH beta, HCH delta, hexaclorobenzeno e mirex, ou seja, apenas 

quatro dos 33 compostos estudados não apresentaram efeito matriz significativo, com 

percentuais na faixa de -20 a +20%. O efeito matriz causado pela influência de 

coextrativos presentes no extrato “branco” da matriz variou de -65,7% para 

procimidona a +4114,1% para teflutrina. Para os compostos endossulfan sulfato, 

procimidona e trifluralina foi verificada a supressão do sinal analítico 

 Os compostos boscalida, bromofós etílico, heptacloro-epóxido exo, 

pendimetalina e teflutrina apresentaram efeito matriz pronunciado. O cromatograma 

apresentado na Figura 19 mostra as diferentes áreas obtidas por GC-ECD para o 

composto heptacloro-epóxido exo preparado no solvente e no extrato da matriz na 

concentração de 50 µg kg-1. 
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Figura 19 - Cromatograma das áreas obtidas por GC-ECD para o composto 

heptacloro-epóxido exo preparado no solvente e no extrato da matriz na concentração 

de 50 µg kg-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O percentual de efeito matriz para cada um dos compostos avaliados neste 

trabalho é apresentado na Figura 20. Considerando os coeficientes de determinação 

e os valores aceitáveis de efeito matriz (±20%) em ambas as áreas, no solvente e na 

matriz, um maior número de compostos pode ser analisado quando preparadas curvas 

no extrato da matriz. Baseado nestes resultados empregou-se a curva no extrato da 

matriz para a validação. 

A) Solução padrão preparada no extrato da matriz; 

B) Solução padrão preparada em acetonitrila 1% 

ácido acético (v/v).  
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Figura 20 - Representação percentual de efeito matriz para os agrotóxicos analisados por GC-ECD em extrato de espinafre. 
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4.4 APLICAÇÃO DO MÉTODO AVALIADO 

 

O método foi aplicado para 10 amostras de espinafre cultivadas no estado do 

Rio Grande do Sul (Brasil) e adquiridas em mercados locais de Santa Maria. 

De acordo com a Tabela 10, todas as amostras analisadas apresentaram 

resíduos de um ou mais analitos na faixa de concentração entre 10,2 a 39,0 μg kg-1. 

Os compostos teflutrina, clorotalonil, procimidona, iprodiona e boscalida foram 

encontrados nas amostras em níveis acima do LOQ. Dentre estes, verificou-se que o 

composto teflutrina foi encontrado em todas as amostras. 

Os compostos teflutrina, iprodiona e boscalida estavam presentes nas 

amostras em concentrações abaixo dos LMRs estabelecidos, de 20 μg kg-1 para 

iprodiona, 50 μg kg-1 para teflutrina e 50.000 μg kg-1 para boscalida. No entanto, o 

inseticida teflutrina estava presente em 90% das amostras analisadas. Por outro lado, 

as concentrações encontradas de clorotalonil e procimidona em algumas amostras 

analisadas estavam acima do LMR estabelecido de 10 μg kg-1. 

Alguns compostos abordados neste estudo tiveram seu uso banido ou estão 

sob observação devido apresentarem riscos potencialmente graves e/ou cumulativos 

para a saúde humana e/ou o meio ambiente, sendo em sua maioria compostos 

organoclorados ou organofluorados (UTZ, 2015). Estes compostos são classificados 

como persistentes podendo estar presentes no ambiente de produção dos alimentos. 

Entre estes, os compostos HCH alfa, HCH beta, HCH gama, quintozeno e teflutrina já 

foram banidos. Por outro lado, os compostos clorotalonil e procimidona estão em 

avaliação e possuem uso controlado.  Mesmo assim, estes compostos foram 

encontrados nas amostras avaliadas neste estudo. 

No Brasil, não existem LMRs estabelecidos pela ANVISA para os compostos 

avaliados neste trabalho para a cultura de espinafre. Entretanto, a ocorrência de 

diversos compostos em praticamente todas as amostras avaliadas sugere a 

necessidade de regulamentação. Não menos importante é a necessidade do 

monitoramento dos produtos comercializados. Além disso, se faz necessária uma 

avaliação adicional empregando metodologia analítica complementar para fins de 

identificação das amostras positivas. 

Os resultados obtidos para amostras reais são apresentados na Tabela 10. 
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Tabela 10 - Resultados das análises das amostras de espinafre empregando o método desenvolvido e validado neste trabalho. 

Analitos 
LOD  

(µg kg-1) 
LOQ  

(µg kg-1) 
LMRa  

(µg kg-1) 

Concentração nas amostras (µg kg-1) 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 

Teflutrina 3 10 50 13,9 39,0 13,3 <LOQ 36,4 21,7 20,5 15,4 20,2 11,2 

Clorotalonil 3 10 10 11,6 36,7 17,8 <LOQ 33,4 n.d. n.d. n.d. n.d. <LOQ 

Procimidona 3 10 10 14,3 20,3 13,8 10,5 28,1 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 

Iprodiona 3 10 20 10,0 <LOQ 12,7 n.d. n.d. <LOQ n.d. n.d. <LOQ n.d. 

Boscalida 3 10 50.000 n.d. <LOQ 15,2 <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 
aLimites máximos de resíduos definidos para a cultura de espinafre pela União Européia. 

Em que: A = amostra; LOD = limite de detecção; LOQ = limite de quantificação; n.d. = não detectado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 O presente trabalho demonstrou o uso de diferentes sorventes na etapa de 

limpeza do método QuEChERS para a remoção de pigmentos, especialmente a 

clorofila, presentes em extratos de amostras de espinafre. O sorvente aminopropil e o 

sorvente à base sílica e C18 revestidos com dióxido de zircônio, conhecido como Z-

Sep+, juntamente com o sal sulfato de sódio anidro, apresentaram excelente eficiência 

na limpeza dos extratos, com redução satisfatória dos teores de pigmentos sem 

perdas significativas de analitos, tendo em vista que a obtenção de extratos limpos é 

fundamental para o alcance de resultados confiáveis e para a preservação do sistema 

cromatográfico. 

 Para isto, foram realizados diversos testes com diferentes proporções e 

combinações de sorventes empregando metodologias distintas para o preparo das 

amostras e avaliação dos extratos através de técnicas auxiliares, como testes 

gravimétricos, cromatografia em camada delgada e análise qualitativa por HPLC-

UV/Vis, para fins de otimização do método desenvolvido e posterior validação do 

mesmo empregando GC-ECD para a determinação dos agrotóxicos selecionados. As 

técnicas complementares utilizadas se mostraram adequadas para o monitoramento 

de testes no desenvolvimento de novas metodologias analíticas. 

O método QuEChERS acetato associado à limpeza do extrato por SPE 

demonstrou ser eficiente para a extração e determinação de resíduos de 33 

agrotóxicos em amostras de espinafre por GC-ECD. Os resultados de recuperação 

obtidos foram satisfatórios, na faixa entre 70 a 120% para 33 dos 39 agrotóxicos 

avaliados, com valores de RSD ≤20%. O método apresentou valores de LODm de 3,0 

µg kg-1 e LOQm de 10,0 µg kg-1 para a maioria dos compostos analisados, exceto para 

clorpirifós etílico, HCH delta, pendimetalina, heptacloro, mirex e oxifluorfen que 

apresentaram LODm de 7,5 µg kg-1 e LOQm de 25,0 µg kg-1. 

As soluções analíticas, utilizadas para a construção das curvas de calibração e 

consequente obtenção dos resultados de precisão e exatidão, foram preparadas no 

extrato da matriz, devido ao método ter evidenciado efeito matriz significativo, com a 

finalidade de descontar as interferências provenientes da matriz e, assim, evitar falsos 

resultados. 
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O método validado foi aplicado para a determinação de resíduos dos 33 

agrotóxicos estudados em 10 amostras de espinafre adquiridas no comércio local, dos 

quais 6 agrotóxicos foram detectados, estando 3 deles acima dos limites 

estabelecidos pela legislação disponível para a cultura, sendo que 8 amostras 

apresentaram resíduos acima dos limites máximos permitidos de um ou mais dos 

compostos estudados. 

O método QuEChERS modificado otimizado neste trabalho apresenta como 

vantagens em relação aos métodos tradicionais de extração, ser um procedimento 

simples e rápido, com um menor número de etapas analíticas, o que diminui a 

probabilidade de erros e perdas, além de ser relativamente barato e ambientalmente 

correto, devido ao baixo consumo de solventes orgânicos. 

Portanto, conclui-se que o método desenvolvido é adequado à análise de 

resíduos de agrotóxicos em espinafre, podendo ser estendido para outras culturas 

semelhantes de hortaliças e utilizado em análises de rotina de laboratórios, visto que, 

todos os parâmetros de validação encontraram-se dentro dos limites exigidos para 

validação de métodos cromatográficos, atendendo satisfatoriamente os objetivos 

traçados para este trabalho. 
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DESTINO DOS RESÍDUOS GERADOS 

 
As atividades laboratoriais geram resíduos sólidos e líquidos provenientes dos 

ensaios, os quais devem ser adequadamente tratados ou descartados, visto que 

podem representar riscos à saúde pública e ao meio ambiente. 

 Sendo assim, os resíduos sólidos gerados durante o desenvolvimento deste 

trabalho foram armazenados em sacos plásticos devidamente identificados e os 

resíduos líquidos foram recolhidos separadamente em frascos rotulados como 

resíduos halogenados e resíduos não-halogenados. Após, todos os resíduos foram 

encaminhados ao almoxarifado do Departamento de Química (DQ) da UFSM, setor 

responsável em destinar os resíduos gerados para uma empresa terceirizada, 

especializada na área para posterior tratamento e descarte. 
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SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

- Ampliar o escopo de compostos a serem analisados; 

- Ampliar o estudo de sorventes pouco explorados para a limpeza de extratos; 

- Avaliar o uso de diferentes quantidades de sorventes, objetivando a obtenção de 

extratos limpos, melhores recuperações de compostos e a minimização dos custos; 

- Comparar o método proposto com técnicas miniaturizadas de preparo de amostras; 

- Desenvolver método cromatográfico empregando a técnica de cromatografia gasosa 

acoplada à espectrometria de massas em série (GC-MS/MS) para fins de confirmação 

dos compostos avaliados; 

- Desenvolver método cromatográfico empregando a técnica de cromatografia líquida 

(LC) para a determinação de resíduos de agrotóxicos em hortaliças não passíveis de 

análise por GC; 

- Avaliar a aplicabilidade do método desenvolvido para diferentes tipos de hortaliças. 
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APÊNDICE A – FÓRMULAS ESTRUTURAIS DOS 39 AGROTÓXICOS 

AVALIADOS NESTE ESTUDO 
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APÊNDICE B – ESTRUTURAS QUÍMICAS DOS SORVENTES 

UTILIZADOS NA OTIMIZAÇÃO DA ETAPA DE LIMPEZA DOS 

EXTRATOS DO MÉTODO DESENVOLVIDO 
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APÊNDICE C – AVALIAÇÃO DE DIFERENTES SORVENTES PARA A 

LIMPEZA DE EXTRATOS OBTIDOS DE AMOSTRAS DE ESPINAFRE 

EMPREGANDO QuEChERS ORIGINAL, ACETATO E CITRATO, 

RESPECTIVAMENTE. 
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APÊNDICE D – AVALIAÇÃO DA REMOÇÃO DE CLOROFILA 

UTILIZANDO DIFERENTES QUANTIDADES DO SORVENTE GCB 

EMPREGANDO HPLC-UV 

 

 


