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RESUMO 

 

 

 

As frutas tropicais conquistam cada vez mais o mercado consumidor, sendo o Brasil o 

terceiro maior produtor. O consumo de frutas tem aumentado significativamente devido as 

suas características organolépticas e elevado valor nutricional. Dentre estas frutas de 

importância econômica e muito apreciada da região Amazônica, destaca-se o cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum Schum.). A presença de resíduos de pesticidas em alimentos 

pode causar sérios riscos à saúde humana, tornando-se indispensável o estudo de 

metodologia analítica para a sua determinação. Na literatura não há registro de 

metodologias analíticas para determinação de pesticidas em cupuaçu. Diante disto, o 

presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma metodologia para a 

determinação dos pesticidas bromuconazol, fenbuconazol, cresoxim-metílico e 

teflubenzuron em cupuaçu, empregando como técnica de extração a dispersão da matriz em 

fase sólida (MSPD) e a análise por cromatografia líquida de alta eficiência com detector 

UV-Vis com arranjo de diodos. O método por dispersão da matriz em fase sólida foi 

desenvolvido, testando-se diferentes tipos de adsorventes (alumina neutra, Florisil, sílica e 

C18) e solventes orgânicos (10 a 20 mL) diclorometano e acetona para eluição. Os melhores 

resultados de recuperação para os pesticidas estudados foram obtidos com 20 mL de 

diclorometano:acetona (9:1, v/v), utilizando a alumina neutra como adsorvente, com 

valores de recuperação compreendidos entre 64,0 e 110%, com coeficientes de variação na 

faixa de 3,5 a 17,1% para os níveis de concentração (0,5; 1,0 e 2,0 µg g
-1

). Os coeficientes 

de correlação das curvas analíticas situaram-se entre 0,9996 e 0,9998, os valores dos 

limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) estiveram compreendidos entre 0,1 e 0,3 µg 

g
-1

, e 0,5 µg g
-1

, respectivamente. A repetitividade foi inferior a 12,3% e a precisão 

intermediária foi menor que 11,0%. 

 

Palavras-chave: pesticidas; MSPD; HPLC; cupuaçu.  
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ABSTRACT 

 

 

 

Tropical fruits gaining ever greater consumer market, Brazil is the third largest producer. 

The consumption of fruits has increased significantly due to its organoleptic characteristics 

and high nutritional value. Among these fruits, economically important and highly 

appreciated in the Amazon region, there is cupuassu (Theobroma grandiflorum Schum.). 

The presence of pesticide residues in food can cause serious health risks, making it 

essential to the study of analytical methodologies for its determination. In the literature 

there is no record of analytical methodologies for determination of pesticides in cupuassu. 

Given this, the present work aims at developing a methodology for the determination of 

pesticides bromuconazole, fenbuconazole, kresoxim-methyl and teflubenzuron in 

cupuassu, using as a technique for extracting the scattering matrix solid phase (MSPD) and 

analysis by high performance liquid chromatography with UV-Vis detector with diode 

array. The method by dispersing the solid phase matrix was carried out, by testing different 

types of adsorbents (neutral alumina, florisil, silica and C18) and organic solvents (10 and 

20 mL) dichloromethane, acetone for the elution. The best results for the recovery of 

pesticides were obtained with 20 mL of dichloromethane: acetone (9:1, v / v) using a 

neutral alumina as adsorbent, with recovery values of between 64.0 and 110%, with   

coefficients variation in the range from 3.5 to 17.1% at levels of concentration (0.5, 1.0 and 

2.0 µg g
-1

). The correlation coefficients of standard curves were between 0.9996 and 

0.9998, the values of the limits of detection (LOD) and quantitation (LOQ) were in the 

range between 0.1 and 0.3 µg g
-1

, and 0,5 µg g
-1

, respectively. The repeatability was less 

than 12.3% and intermediate precision was less than 11,0%. 

 

Keywords: pesticides, MSPD, HPLC; cupuassu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

As frutas tropicais conquistam cada vez mais o mercado consumidor, sendo que o 

Brasil é terceiro maior produtor. O consumo de frutas tropicais tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, devido ao seu valor nutricional, e principalmente pelo 

sabor exótico que possuem. As frutas constituem uma excelente fonte de vitaminas, 

carboidratos, minerais, fibras, carotenoides, substâncias fenólicas e sulfuradas 

proporcionado importantes benefícios à saúde humana (FERRARI et al., 2004; SOUSA et 

al., 2011; VIEIRA et al., 2011). 

No Estado da Amazônia, a fruticultura destaca-se como um dos segmentos mais 

importante da agricultura brasileira. A participação das frutas, no conjunto das atividades 

agrícolas, vem evoluindo ano após ano, devido à utilização de técnicas mais avançadas de 

produção e de aproveitamento industrial, à melhoria do sistema de distribuição, à 

racionalização da comercialização interna e externa e ao aumento do valor de exportação. 

Portanto, contribuindo para alta lucratividade, aumento de mão-de-obra e geração de renda 

em locais onde alternativas produtivas são escassas. O motivo para esse crescimento tão 

relevante deve-se aos diversos aspectos geográficos e climáticos, que contribuem para a 

qualidade e quantidade da produção agrícola. Desta forma, esses fatores têm contribuído 

para o cultivo de diferentes tipos de plantas frutíferas (COSTA et al., 2003; GUERRA et 

al., 2008; VIEIRA et al., 2011; MACHADO et al., 2002). Segundo o Instituto Brasileiro 

de Frutas (IBRAF) em 2010, foram exportadas mais de 759 mil toneladas de frutas frescas, 

perdendo para o ano anterior, com mais de 780 mil toneladas (IBRAF, 2011). 

Dentre as frutas tropicais destaca-se o cupuaçuzeiro (Theobroma grandiflorum 

Schum) uma planta frutífera nativa da Amazônia. Seu fruto desponta como importante 

produto agrícola de exportação com amplas perspectivas de mercado, dadas as suas 

características nutricionais e o interesse de outros países pelos produtos provenientes da 

região amazônica, cultivados em grandes áreas agrícolas. (LOPES et al., 2008).  

Para que haja maior produtividade as práticas agrícolas modernas dependem, 

extensivamente, da aplicação de pesticidas durante o cultivo e após a colheita, na etapa de 

estocagem dos produtos agrícolas. O uso de pesticidas na agricultura é essencial para o 

controle de pragas e doenças, para garantir uma produção com qualidade e para satisfazer 

as exigências dos consumidores e do comércio (KMELLÁR et al., 2008; GONZÁLEZ-

RODRÍGUEZ et al., 2008). 
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Existem mais de 800 compostos pertencentes a mais de 100 classes químicas 

diferentes, aplicados como pesticidas em culturas no mundo. Porém, a aplicação incorreta e 

a falta de informações definidas na escolha destes pesticidas para o controle de pragas 

como insetos, fungos e ácaros, que prejudicam as culturas, podem levar a contaminação de 

alimentos, solos e cursos de água, ocasionando efeitos adversos à saúde humana e 

problemas relacionados com a presença de resíduos de pesticidas em alimentos. Para 

controlar a exposição humana a alimentos contaminados e garantir a saúde da população, 

as agências reguladoras de diversos países têm estabelecido limite máximo de resíduos 

(LMR) cada vez menores e criando programas de monitoramento de resíduos de pesticidas 

em alimentos (RIVAS et al., 2006; ŠKRBIC et al., 2008; HELM et al., 2008; ANVISA, 

2011(c)).  

No Brasil, não existe registro de pesticidas para uso na cultura de cupuaçu. O que 

existe é uma instrução normativa conjunta nº 1, de 23 de fevereiro de 2010, do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Saúde (Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária) e do Meio Ambiente (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis), no qual é possível fazer o agrupamento de culturas, através dos 

grupos que são subdivididos em culturas representativas para realização de extrapolação de 

limite máximo de resíduo (LMR) e estudos de resíduos. 

Nos últimos anos, um crescente foco em proteção dos alimentos, tem 

impulsionado o desenvolvimento de métodos analíticos para determinação de resíduos de 

pesticidas em produtos agrícolas (LIBIN et al., 2006). A literatura não registra metodologia 

analítica para determinação de resíduos de pesticidas em cupuaçu. Porém, diversos 

trabalhos têm sido desenvolvidos aplicando a técnica de dispersão da matriz em fase sólida 

(MSPD) para a determinação de resíduos de pesticidas em amostras de frutas e legumes. O 

mecanismo da MSPD inclui a homogeneização da amostra, rompimento celular, extração, 

fracionamento e purificação em um processo simples. Sua simplicidade e flexibilidade têm 

contribuído para que esta técnica de extração seja selecionada diante outras técnicas 

clássicas. Além disso, faz-se uso de técnicas analíticas, como a cromatografia líquida de 

alta eficiência (HPLC) para análise de pesticidas em alimentos. (VIANA, 1996; 

GARCINUÑO et al., 2004; BARKER, 2007;  RODRIGUES et al., 2010). 

Diante deste panorama, o presente trabalho propõe desenvolver uma metodologia 

analítica simples e eficiente para a determinação de resíduos de pesticidas (bromuconazol, 

fenbuconazol, cresoxim-metílico e teflubenzuron) em cupuaçu, utilizando as técnicas de 
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dispersão da matriz em fase sólida e a cromatografia líquida de alta eficiência com detector 

de UV-Vis com arranjo de diodos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Desenvolver e validar uma metodologia analítica para determinar resíduos de 

pesticidas em cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum), utilizando a técnica de extração 

por dispersão da matriz em fase sólida e análise por cromatografia líquida de alta eficiência 

com detector UV-Vis com arranjo de diodos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 

  Selecionar os principais pesticidas utilizados nas culturas do cupuaçu; 

  Otimizar as condições cromatográficas de análise dos pesticidas selecionados por 

HPLC- UV/DAD; 

  Otimizar a metodologia de extração no preparo de amostra, utilizando a técnica por 

dispersão da matriz em fase sólida (MSPD); 

  Validar o método desenvolvido por MSPD e HPLC-UV/DAD; 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. O cupuaçu 

O Brasil é um dos grandes produtores mundiais de frutas tropicais, tanto em 

produção, quanto em diversidade. É frequente a introdução de novas frutas tropicais, da 

qual suas propriedades e características ainda não foram totalmente exploradas 

(KUSKOSKI et al., 2005). Produz cerca de 43 milhões de toneladas de frutas ao longo do 

ano, uma vez que possui diferentes regiões com favoráveis condições climáticas para 

diversas culturas. (VIEIRA et al., 2011). Dentre as inúmeras frutas tropicais com excelente 

potencial de mercado e muito apreciada da região Amazônica, o cupuaçu (Theobroma 

grandiflorum Schum.) na Figura 1 é aquela que reúne as melhores condições de 

aproveitamento industrial. Seu fruto mede de 12 cm a 25 cm de comprimento, e 10 cm a 12 

cm de diâmetro, apresentando em média peso de 1,0 kg, sendo 30% de polpa e 15% - 20% 

de sementes (35 unidades) (SUFRAMA, 2003; FERREIRA, et al., 2006; ; SILVA et al., 

2010 ). 

 

Figura 1. Cupuaçu (Theobroma grandiflorum Schum.) 

 

    Fonte: http://atoseconsequencias.files.wordpress.com/2008/05/cupcuacu.jpg. 
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O cupuaçuzeiro pertence ao gênero Theobroma e compõe à família Sterculiaceae 

que possui aproximadamente 50 gêneros e 750 espécies entre árvores, arbustos e raríssimas 

ervas, todas predominantemente tropicais (CORAL, 1992). É uma planta frutífera 

originária da região Amazônica, a qual pode ser encontrado em estado silvestre, no interior 

das florestas, em pomares caseiros e em plantios comerciais.  O cupuaçuzeiro desenvolve-

se bem em solos pobres, podendo ser cultivado em plantios homogêneos ou em consórcio 

com outras espécies, em sistemas agroflorestais, seu crescimento pode atingir 15 m de 

altura e 6 a 8 m de diâmetro de copa. Atualmente, encontra-se dispersa por toda a bacia 

Amazônica e norte do Maranhão, sendo cultivado na Bahia, Espírito Santo, São Paulo, 

entre outras regiões do país, e também esporadicamente cultivado em outros países como a 

Colômbia, Venezuela, Equador e Costa Rica. (FERREIRA et al., 2002; LEDO et al., 2002; 

SUFRAMA, 2003; FERREIRA, 2005(a); EMBRAPA, 2011). 

O cultivo do cupuaçuzeiro tem sido realizado tradicionalmente com maior 

frequência em pequenas propriedades, ocupando mão-de-obra familiar e, geralmente, 

consorciado com outras culturas (SOBER, 2011). Apenas três tipos de cultivos de 

cupuaçuzeiros são conhecidos e explorados comercialmente, classificando-se em diferentes 

formatos: cupuaçu redondo, cupuaçu-mamorana e cupuaçu sem sementes (MATOS, 2007).  

Segundo ALVES et al., (2003) trata-se de uma espécie pré-colombiana que, 

possivelmente, foi disseminada de seu centro de origem para todos os estados da Região 

Norte, inicialmente, pela intensa movimentação das nações indígenas no interior da 

Amazônia e posteriormente, pelo estabelecimento de pequenos cultivos em toda a região 

(CLEMENT, 1999). Embora, não se tenham dados para mensurar sua comercialização, 

vem conquistando nos últimos anos, aumento da demanda do mercado nacional e 

internacional, principalmente para o comércio de polpa (SUFRAMA, 2003). Esta apresenta 

grande importância como matéria-prima, sendo utilizada pelas indústrias cosmética e 

alimentícia para a fabricação de sorvetes, sucos, iogurtes, doces, geleias, compotas, cremes 

e outros. Das sementes, pode-se obter o “cupulate’’ um produto similar ao chocolate e a 

manteiga de cupuaçu (LEDO et al, 2002). 

A produção do cupuaçu no Brasil está concentrada no Estado do Pará, tendo 

grande aumento na área plantada (2.473 a 12.127 ha) e, consequentemente, um 

correspondente aumento na produção (9.737 a 38.488 toneladas), entre 1997 e 2005 

(FERREIRA et al., 2008).  

Existem várias pragas que causam sérios danos às culturas do cupuaçu, tais como: 

broca-do-fruto (Conotrachellus sp.), lagarta-rendilheira-de-folhas (Macrosoma tipulata) e 
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broca-do-broto (Coleoptera: Curculionidae)  (SOUZA, 2007). Em relação aos problemas 

enfrentados para tornar o cupuaçuzeiro um cultivo sustentável, destaca-se a doença 

conhecida como vassoura-de-bruxa, causada pelo fungo Crinipellis (Moniliophthora) 

perniciosa (Stahel) Singer. Foi descrita pela primeira vez na cultura do cacau, no 

Suriname, em 1915. Essa doença é facilmente diagnosticada devido aos sintomas muito 

característicos nas folhas, ramos, flores e frutos. Entretanto, vem provocando sérios 

prejuízos econômicos às plantações, forçando os produtores a abandonar seus cultivos, 

tornando-se um dos fatores limitantes à expansão da cultura (ALVES et al., 2009; NUNES 

et al., 2001). Além disso, outras doenças podem afetar a cultura do cupuaçuzeiro, como a 

antracnose (Colletotrichum gloeosporioides), mancha de Phomopsis (Phomopsis sp.),  

podridão negra dos frutos,  morte progressiva (Lasiodiplodia theobromae), mancha parda 

(Calonectria kyotensis), podridão do pé (Phytophthora palmivora), queima-do-fio 

(Ceratobasidium stevensii), podridão branca das raízes (Rigidoporus lignosus), mancha de 

Rhizoctonia (Rhizoctonia sp.), requeima de mudas (Phytophthora sp.), podridão vermelha 

da raiz (Ganoderma philipii) e mancha de alga (Cephaleuros mycoidea) (EMBRAPA, 

2003). 
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 3.2. Pesticidas 

Pesticidas são amplamente aplicados na agricultura moderna em vários estágios de 

cultivo (pré-emergência, pós-emergência etc) para fornecer proteção contra pragas que 

atacam as colheitas e, assim prevenir e reduzir perdas agrícolas, melhorando o rendimento 

da produção agrícola. No entanto, resíduos destes pesticidas podem estar presentes no ar, 

água, solo e alimento (RAVELO-PÉREZ et al, 2008; MARTÍNEZ VIDAL et al., 2009; 

BLASCO et al., 2006) resultando em potencial risco na saúde humana (LLORENT-

MARTINEZ et al, 2011), podendo causar efeitos adversos ao sistema nervoso central e 

periférico, ter ação imunodepressora, ser cancerígeno, entre outros males (CALDAS et al., 

2000). 

Agrotóxicos, defensivos agrícolas, praguicidas, pesticidas e biocidas, são 

denominações dadas a substâncias químicas que são utilizadas para prevenir, destruir ou 

controlar alguma peste, incluindo vetores de doenças humanas ou de animais; espécies não 

desejadas de plantas ou animais que causam danos ou interferem com a produção, 

estocagem, transporte ou comercialização de alimentos. Estão incluídos também neste 

conceito os reguladores de crescimento de plantas, desfolhantes, dessecantes ou agentes 

para prevenção da queda prematura dos frutos ou ainda, substâncias utilizadas antes e após 

a colheita, para prevenir a deterioração durante a estocagem ou transporte (WHO, 2009). 

No Brasil, a Lei nº. 7.802/1989, regulamentada através do decreto 4.074, de 4 de 

janeiro de 2002, no artigo 2º, inciso I, define pesticida como produtos e componentes de 

processos físicos, químicos e biológicos destinados ao uso nos setores de produção, 

armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de 

florestas nativas ou implantadas e de outros ecossistemas, ambientes urbanos e industriais, 

cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da fauna, a fim de preservá-la da ação 

danosa de seres vivos considerados nocivos, bem como substâncias e produtos empregados 

como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento”. Essa 

definição exclui fertilizantes e químicos administrados a animais para estimular 

crescimento ou modificar comportamento reprodutivo (BRASIL, 1989). 

Os pesticidas compreendem um grande número de substâncias que pertencem a 

muitas classes químicas diferentes (RAVELO-PÉREZ et al., 2008). Devido ao grande 

número de compostos químicos empregados como pesticidas, se faz necessário classifica-

los.  
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Quanto às pragas que controlam podem ser classificados como acaricidas, 

bactericidas, fungicidas, herbicidas, inseticidas, nematicidas, raticidas, vermífugos, entre 

outros (KOMATSU et al., 2004). 

Quanto à sua origem os pesticidas podem ser classificados em orgânicos: 

carbamatos (nitrogenados), clorados, fosforados e cloro-fosforados; inorgânicos: à base de 

arsênio, tálio, bário, nitrogênio, fósforo, cádmio, ferro, selênio, chumbo, cobre, mercúrio e 

zinco e, botânicos: à base de nicotina, piretrina, sabadina e rotenona (JARDIM et al., 

2009). Já a classificação conforme o seu grupo químico inclui como os principais em 

organoclorados, organofosforados, carbamatos e piretróides (COSTA et al., 2011). 

Quanto à forma de atuação os pesticidas podem ser sistêmicos ou de contato. Os 

sistêmicos são aqueles que, quando aplicados nas plantas, é transportado pela seiva do 

vegetal, de forma a se distribuírem uniformemente e aumentar o seu tempo de ação. Os de 

contato são aqueles que agem externamente no vegetal, tendo essencialmente que entrar em 

contato com o alvo biológico. Estes são também, em boa parte, absorvidos pela planta, 

penetrando em seu interior através de suas porosidades. Uma lavagem dos alimentos em 

água corrente poderia remover parte dos resíduos de pesticidas presentes na superfície dos 

mesmos. Os pesticidas sistêmicos e uma parte dos de contato, por terem sido absorvidos 

por tecidos internos da planta, caso ainda não tenham sido degradados pelo próprio 

metabolismo do vegetal, permanecerão nos alimentos mesmo que esses sejam lavados. 

Neste caso, uma vez contaminados com pesticidas, estes alimentos levarão o consumidor a 

ingerir seus resíduos (ANVISA, 2011(a)). 

Quanto ao grau de toxicidade os pesticidas podem ser classificados como: I-

Extremamente tóxico, II-Altamente tóxico, III-Medianamente tóxico e IV-Pouco tóxico, 

com base nos resultados de testes ou estudos realizados em laboratório, que tentam 

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

concentração, estabelecidos pela portaria n°3/MS/SNVS, de 16 de janeiro de 1992, da 

Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA) (OPS, 1996; ANVISA, 2011(b)). 
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3.2.1. Pesticidas Selecionados para o Estudo 

 

Os pesticidas estudados neste trabalho (Bromuconazol, Fenbuconazol, Cresoxim-

metílico e Teflubenzuron) foram definidos com base em sua utilização em escala nacional 

em diferentes culturas. A Tabela 1 mostra a classificação dos pesticidas selecionados para 

o estudo, quanto ao seu modo de ação, forma de atuação, classe toxicológica e grupo 

químico. A Tabela 2 apresenta algumas propriedades físico-químicas dos pesticidas 

estudados. 
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Tabela 1. Classificação dos pesticidas selecionados para estudo 

 

Pesticida Grupo químico Fórmula molecular Modo de ação 
Classe 

toxicológica 

Forma de 

atuação 
Aplicação 

Bromuconazol Triazol 

 

 

 

  

Fungicida III- 

medianamente 

tóxico 

sistêmico Foliar 

Fenbuconazol Azol 

 

 

 

 

 

  

Fungicida ---- sistêmico ---- 

Cresoxim-metilico Estrobilurina 

 

 

 

 

  

 

Fungicida 

III- 

medianamente 

tóxico 

---- Foliar 

Teflubenzuron Benzoiluréia 

 

 

Inseticida IV - pouco 

tóxico 

contato Foliar 

            Fonte: (ANVISA, 2011) 
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Tabela 2. Propriedades físico-químicas dos pesticidas estudados 

Propriedades 

  

Bromuconazol Fenbuconazol Cresoxim-metílico Teflubenzuron 

Ponto de ebulição (ºC) 84 126.5 102 225 

 Log Kow * 3,2 3.8 3,4 4,3 

Massa molar (g/mol) 377,1 336,8 313,3 381,1 

Solubilidade em água  

(mg/L)  
48,3 2,47 2,0 0,01 

Solubilidade em solventes 

orgânicos (g/L, 20°C) 

 

acetona- 0, 269 

n- hexano- 1,79 

n- octanol- 50 

tolueno- 187 

diclorometano- solúvel 

 

acetona-250 

acetato de etila-132 

metanol- 61 

n- heptano- 0,68 

xileno- 26,0 

acetona- 217 

acetato de etila-123 

metanol- 14,9 

n-heptano-1,7 

diclorometano- 939 

acetona- 8,85 

n- heptano-0,01 

metanol-1,06 

tolueno-0,74 

diclormetano-1,8 

Pressão de vapor  

20-25°C (mPa) 
0,004 0,0034 0,0023 9.16 X 10

-4
 

       Fonte: (IUPAC, 2012; FRÓES, 2010)  

      *Log Kow: Coeficiente de partição octanol:água 
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3.3. Dispersão da Matriz em Fase Sólida (MSPD) 

 

 

A preocupação com os resíduos de pesticidas em diferentes matrizes tem 

contribuído para o desenvolvimento de vários métodos analíticos, visando o controle destes 

compostos químicos. Atualmente, novos métodos de extração estão sendo desenvolvidos 

para minimizar a etapa de preparação da amostra, reduzir o uso de grandes quantidades de 

solventes orgânicos, aumentar o rendimento da amostra e melhorar a qualidade e a 

sensibilidade dos métodos analíticos (FERNANDES et al., 2007; CHANDRA, et al., 

2010). Dentre as várias técnicas utilizadas para isolar resíduos de pesticidas em alimentos 

destaca-se a extração com solvente acelerado (ASE), extração líquido-líquido (LLE), 

extração ultrasom (USE), extração com fluido supercrítico (SFE), extração com líquido 

pressurizado (PLE), micro-extração em fase sólida (SPME), extração em fase sólida (SPE), 

extração assistida por microondas (MAE) e a dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) 

(DÓREA et al., 2004; RODRIGUES et al., 2010). 

A técnica de extração denominada de dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) 

foi introduzida primeiramente por Barker e colaboradores em 1989 e tem sido bastante 

empregada para o isolamento de diversos compostos como pesticidas, drogas e outros a 

partir de amostras sólidas, semi-sólidas e altamente viscosas de matrizes biológicas 

(BARKER, 2007; GARCÍA et al., 2007). A principal vantagem desta técnica são os 

processos de extração e purificação da amostra que são realizados simultaneamente 

utilizando pequenas quantidades de adsorvente e solvente. Assim, não só simplifica e 

acelera o processo de preparação da amostra, como também reduz o consumo de grandes 

quantidades de solventes, evita a formação de emulsão, diminui o tempo de análise e 

aumenta a seletividade, confiabilidade e sensibilidade de análise de resíduos de pesticidas 

(ZHANG et al., 2012). 

A técnica MSPD consiste basicamente em introduzir a amostra em um recipiente 

contendo um suporte sólido (adsorvente), misturar até homogeneização, transferir o 

material (matriz e adsorvente) para a coluna e eluir com solvente apropriado (DÓREA et 

al., 2004). 

O processo de MSPD envolve a dispersão da amostra sobre um suporte sólido, 

seguida de eluição (BLASCO et al., 2002) e tem como objetivo dividir a amostra em 

partículas menores, para obter a exposição de maior área superficial da mesma durante o 

processo de extração. Desta forma, a matriz é dispersa e homogeneizada sobre um material 
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adsorvente (sílica gel, alumina, Florisil, C18, C8, etc.) até a formação de uma massa 

uniforme, proporcionando uma forte interação entre o suporte sólido e a matriz. O 

adsorvente atua como um abrasivo promovendo o rompimento da estrutura física da 

amostra, proporcionando um maior grau de interação dos analitos com o suporte sólido 

facilitando no isolamento destes analitos e o processo de extração (BARKER, 2007; 

BARKER, 2000 (b)). O adsorvente exerce um papel fundamental no processo de extração. 

Porém, é difícil selecionar um adsorvente que seja eficiente para extração de um conjunto 

de substâncias pertencentes à funções químicas distintas e que apresentem os mesmos tipos 

de interação com estes adsorventes (LANÇAS, 2004). 

A eficiência do procedimento de extração por MSPD depende dos cuidados 

tomados na otimização dos parâmetros experimentais (RAMOS et al., 2008). Portanto, 

diversos fatores afetam a dispersão da matriz em fase sólida: A natureza do suporte sólido 

(tamanho do poro, end-capping); a natureza da fase ligada ao suporte (fase normal, fase 

reversa, total de carbono); a natureza da matriz; modificações na matriz (ajustes no pH) e a 

natureza e a sequência  de adição do solvente de eluição (BARKER, 2000 (a)). 

Na maioria das vezes o extrato obtido por MSPD está suficientemente limpo para 

análise instrumental. Porém, em alguns casos é necessário a etapa adicional de purificação 

para remoção de interferentes da matriz, empregando-se em série uma outra fase sólida na 

coluna MSPD, ou colocando-se uma fase sólida (alumina, Florisil, sílica, C8, C18) na 

coluna MSPD antes de adicionar a mistura matriz-suporte. (DÓREA et al., 2004; 

BARKER, 2007). Além disso, a sonicação pode aumentar a recuperação, proporcionando 

um contato eficiente entre o sólido e o extrator, gerando maiores taxas de recuperação dos 

analitos de interesse (KARAGEORGOU et al., 2011). 

Diversos trabalhos foram realizados empregando-se a técnica de MSPD para a 

determinação de resíduos pesticidas em amostras de frutas e legumes. No entanto, ainda 

não foi investigado à aplicação de MSPD para a análise de resíduos de pesticidas 

(bromuconazol, fenbuconazol, cresoxim-metílico e teflubenzuron) em cupuaçu. 
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3.4. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC) 

 

Ao analisar uma amostra, frequentemente, têm-se uma mistura de vários 

componentes em uma matriz complexa. Para amostras que apresentam componentes 

desconhecidos, eles precisam ser separados dos demais, de maneira que cada componente 

individual possa ser identificado e até mesmo quantificado por um determinado método 

analítico. 

Na busca por métodos de análise de pesticidas em matrizes complexas, cada vez 

mais rápidos, seletivos e sensíveis, vários avanços têm sido alcançados no desenvolvimento 

das técnicas analíticas de separação e detecção (KIRCHNER et al., 2008). Neste sentido, 

os métodos analíticos utilizados devem ser capazes de detectar resíduos em níveis de 

concentração muito baixos, como também fornecer evidências para confirmar a sua 

identidade e quantidade (SANNINO et al., 2004). 

As técnicas amplamente utilizadas como ferramentas analíticas na determinação 

de resíduos de pesticidas são a cromatografia gasosa (GC) e a cromatografia líquida de alta 

eficiência com diferentes detectores (KRUVE et al., 2008). Por várias vezes a 

cromatografia gasosa (GC) tem sido empregada para a análise de pesticidas em alimentos. 

Entretanto, nos últimos anos tem aumentado significativamente o número de compostos 

que não podem ser determinados por GC, devido à baixa volatilidade, alta polaridade e 

baixa estabilidade térmica. Portanto, estes compostos podem ser mais facilmente 

analisados por cromatografia líquida de alta eficiência (MELO et al., 2012, PICÓ et al., 

2007; GILBERT-LÓPEZ et al., 2007).  

A cromatografia líquida de alta eficiência em comparação com outras técnicas de 

análise apresenta algumas vantagens como a alta velocidade, sensibilidade e 

reprodutibilidade. Desta forma, torna-se como método de escolha em laboratórios de 

análises em todo o mundo, desde o desenvolvimento de medicamentos nas indústrias 

farmacêuticas, desenvolvimento de pesticidas nas indústrias de defensivos, a preparação de 

aditivos para as indústrias alimentares, a pesquisa de produtos naturais, produtos 

agroquímicos e de análise de poluentes. (CAVAZZINI et al, 2011). 

O sistema de HPLC é constituído basicamente de bombas de alta pressão, 

reservatório de fase móvel, válvula de injeção, coluna, detector e sistema de aquisição de 

dados (Figura 2). Contudo, ele tem a capacidade de efetuar a separação dos componentes 

de uma mistura, em alta velocidade, pressão, seletividade, resolução e eficiência. A 

separação dos componentes de uma mistura realizada por HPLC ocorre a partir de uma ou 
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mais interações entre o soluto, a fase estacionária e a fase móvel, as quais podem ser por 

ligação de hidrogênio, interações eletrostáticas e hidrofóbicas, forças de Van der Walls 

entre outras. Os métodos de separação em HPLC podem ser classificados de acordo com os 

mecanismos no qual os analitos são retidos ou removidos da coluna, entre eles destaca-se a 

adsorção, partição, afinidade, exclusão e troca iônica (COLLINS et al., 2006; SNYDER et 

al., 1997). 

O detector mais usado em HPLC é o espectrofotométrico, cujo principio consiste 

na absorção de luz ultravioleta ou visível, por parte da amostra, quando nela passa radiação 

eletromagnética. Existem três tipos de detectores operando de acordo com esse principio: 

os fotômetros de comprimento de onda fixo, espectrofotômetro variável e com arranjo de 

fotodiodos (FRÓES, 2010; LANÇAS, 2009). Este último tem sido o avanço mais 

importante para quantificação de tais compostos, devido a capacidade de explorar todos os 

comprimentos de onda na faixa de UV e selecionar o comprimento de onda de 

monitoramento que maximiza a sensibilidade instrumental (NUNES et al., 2000). 

 

                   Figura 2. Diagrama esquemático de um sistema de HPLC 

 

Fonte: http://pfarma.com.br/farmaceutico-industrial/130-cromatografia-liquida-de- 

 alta-eficiencia-.html. 

 

 

http://pfarma.com.br/farmaceutico-industrial/130-cromatografia-liquida-de-%20alta-eficiencia-.html
http://pfarma.com.br/farmaceutico-industrial/130-cromatografia-liquida-de-%20alta-eficiencia-.html
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3.5. Validação do Método Analítico 

 

O desenvolvimento de métodos analíticos, em geral, ocorre de diferentes modos, 

num extremo envolvendo adaptações a um método existente através de pequenas 

mudanças, em outro extremo partindo do planejamento experimental para criação de um 

novo método. Neste último, o processo de desenvolvimento é extremamente trabalhoso e 

sempre existirá uma dúvida inicial com relação ao sucesso do método desenvolvido 

(EURACHEM, 1998). 

Na área de análise de resíduos de pesticidas, o desenvolvimento de métodos 

analíticos constitui-se em uma etapa muito importante, no qual a investigação deve sempre 

incluir a validação do método desenvolvido e não apenas a sua otimização, principalmente 

quando envolve sua aplicação em diversos tipos de matrizes e não apenas estudos com 

solução padrão (BRITO et al., 2002) 

Para garantir que um novo método analítico gere informações confiáveis e 

interpretáveis ele deve ser submetido a uma série de estudos experimentais denominados 

validação (ANVISA, 2003; INMETRO, 2007; RIBANI et al., 2004) 

A validação de um método analítico consiste na avaliação da capacidade do 

processo analítico em produzir resultados compatíveis com precisão e exatidão 

considerados satisfatórias (CASSIANO, et al., 2009). Deve-se levar em consideração todas 

as incertezas do processo analítico, incluindo àquelas atribuídas aos equipamentos, 

padrões, calibrações, analista e ambiente (RIBANI et al., 2004; SANCO, 2007). 

As agências reguladoras do Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), Instituto Nacional de Metrologia e Medidas (INMETRO) e de outros países, 

Codex Alimentarius, International Conference on Harmonization (ICH), International 

Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC), Commission of the European 

Communities (SANCO), têm estabelecido documentos oficiais, guias, que contêm as 

diretrizes a serem adotadas no processo de validação que possibilitem a obtenção, de forma 

clara e objetiva, de evidências de que um método analítico é adequado para o fim 

pretendido. 

Os principais parâmetros a serem estudados durante o processo analítico da 

validação do método são: seletividade, linearidade, faixa linear, precisão, exatidão, limite 

de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e robustez (ANVISA, 2003; RIBANI et al., 

2004).  

 



 - 31 

3.5.1. Seletividade 

 

Uma amostra, de modo geral, consiste dos analitos a serem medidos, da matriz e 

de outros componentes que podem ter algum efeito na medição, mas que não se quer 

quantificar. A seletividade está relacionada ao evento da detecção. Um método analítico é 

considerado seletivo quando produz respostas para vários analitos, porém pode-se 

distinguir a resposta de um analito da de outros. (INMETRO, 2007).  

A seletividade avalia o grau de interferência de espécies, como outro ingrediente 

ativo, substâncias endógenas, impurezas e produtos de degradação, bem como outros 

compostos de propriedades similares que podem estar presentes na amostra (RIBANI et al., 

2004; PASCHOAL et al., 2008). 

A seletividade pode ser obtida através da otimização das etapas de extração e de 

separação dos analitos. Em relação à extração, a seletividade do método é regida pelo tipo 

de técnica de extração selecionada e pelas variáveis envolvidas no procedimento, como 

tipo de solventes e tempo de extração. A seletividade na etapa de separação cromatográfica 

pode variar de acordo com o tipo de recheio da coluna cromatográfica e composição da 

fase móvel (AOAC, 2002). 

Sabe-se que a matriz da amostra pode conter componentes que interferem no 

desempenho da medição. Os interferentes podem aumentar ou reduzir o sinal, e a 

magnitude do efeito também pode depender da concentração. Se a seletividade não for 

assegurada, a linearidade, a tendência e a precisão do método estarão seriamente 

comprometidas. Por isso, a seletividade é o primeiro passo no desenvolvimento e validação 

de um método instrumental de separação e deve ser reavaliada continuamente durante a 

validação e subsequente uso do método (INMETRO, 2007; RIBANI et al., 2004). 

As duas principais formas de avaliar a seletividade de um método analítico são 

(RIBANI et al., 2004):  

 Comparando-se a matriz isenta da substância de interesse com a matriz adicionada com 

esta substância (padrão) para verificar a existência de coeluição destes compostos junto 

aos interferentes da matriz. 

 Utilizando-se detectores modernos (arranjo de diodos e espectrômetro de massas) 

comparando-se o espectro do pico obtido na amostra com o espectro do padrão puro. 
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3.5.2. Linearidade e Faixa Linear 

 

A linearidade refere-se à capacidade de um método fornecer resultados que sejam 

diretamente proporcionais à concentração do analito, em uma dada faixa de concentração, 

denominada de faixa linear de trabalho ou intervalo de linearidade (CODEX, 2003). A 

faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação para a qual o ensaio vai ser usado. A 

concentração mais esperada da amostra deve, sempre que possível, se situar no centro da 

faixa de trabalho. Os valores medidos obtidos têm que estar linearmente correlacionados às 

concentrações. Isto requer que os valores medidos próximos ao limite inferior da faixa de 

trabalho possam ser diferenciados dos brancos dos métodos. Esse limite inferior deve, 

assim, ser igual ou maior do que o limite de detecção do método (INMETRO, 2007). 

A linearidade é expressa através da correlação entre o sinal medido (área ou altura 

do pico) e a massa ou concentração da substância a ser quantificada. Essa relação 

matemática pode ser descrita como uma equação de reta denominada curva analítica. A 

estimativa dos coeficientes de uma curva analítica a partir de um conjunto de medições 

experimentais pode ser realizada utilizando o método matemático conhecido como 

regressão linear (RIBANI et al., 2004). A relação matemática pode ser descrita pela 

seguinte equação da reta: 

 

y = ax + b 

Onde, 

y = resposta medida (altura ou área do pico); 

x = concentração do analito; 

a = coeficiente angular (inclinação da curva); 

b = coeficiente linear (interseção com o eixo y). 

 

A partir dos coeficientes de regressão a e b, também é possível calcular os 

coeficientes de correlação (r) e determinação (r
2
) (RIBEIRO et al, 2008). O coeficiente de 

correlação permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais próximo 

de 1,0, menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza dos 

coeficientes de regressão estimados (RIBANI et al., 2004). A ANVISA (2003) recomenda 

um coeficiente de correlação igual a 0,99 e o INMETRO (2003) um valor superior a 0,90. 

O valor do coeficiente linear b, também precisa ser observado, pois este deve ser menor 

que uma pequena porcentagem da resposta obtida para o analito no nível avaliado 
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(CHANDRAN et al., 2007). Caso isto não ocorra, deve-se demonstrar que este fator, não 

afeta a exatidão do método (HUBER, 1998). No entanto, nenhum dos guias sugere a 

porcentagem aceitável.  

 

3.5.3. Precisão 

 

A precisão é a expressão da concordância entre diversos resultados analíticos 

obtidos para uma mesma amostra (LANÇAS, 2009). A precisão é avaliada usualmente pela 

estimativa do desvio padrão absoluto (s) equação (I) e através da estimativa do desvio 

padrão relativo (RSD), também chamado de coeficiente de variação (CV) equação (II). Em 

métodos de análise de traços ou impurezas são aceitos CV de até 20%, dependendo da 

complexidade da amostra (RIBANI et al., 2004). 

                                                          

                       
 

2

ix - x
s =

n - 1


                                                                                              (I) 

 

Onde, 

xi = valores individuais; 

     média de uma série de medidas (replicatas); 

n = número de medidas. 

 

                       
s

RSD (%) ou CV (%) = ×100
x

                                                                     (II) 

                    

Onde, 

s = estimativa do desvio padrão absoluto; 

  média de uma série de medidas (replicatas). 

 

A precisão pode ser determinada em termos de repetitividade, precisão 

intermediária e reprodutibilidade (ANVISA, 2003). 

 

 

 

 

x

x



 - 34 

3.5.3.1. Repetitividade 

 

 É o grau de concordância entre os resultados de medições sucessivas de um 

mesmo mensurando, realizadas sob as mesmas condições de medição, envolvendo um 

mesmo procedimento de extração, mesmo observador, mesmo instrumento, mesmo local e 

repetições em um curto intervalo de tempo (INMETRO, 2007). Segundo o INMETRO, 

para se determinar a repetitividade de um método é necessário realizar sete ou mais 

repetições para o cálculo da CV (%). Segundo a ANVISA e o ICH, para o cálculo da CV 

(%) são necessárias nove repetições (três níveis, três repetições em cada um). 

 

3.5.3.2. Precisão Intermediária 

  

Este parâmetro analítico refere-se às variações ocorridas dentro de um mesmo 

laboratório quando um ou mais fatores importantes são modificados, como diferentes 

analistas, diferentes dias ou diferentes equipamentos (RIBANI et al., 2004). Segundo a 

ANVISA e ICH, o número de ensaios necessários para avaliar a precisão intermediária são 

os mesmos recomendados para a repetitividade. Para a determinação da precisão 

intermediária, recomenda-se um mínimo de 2 dias diferentes com analistas diferentes e,  

pode ser expressa através da estimativa do coeficiente de variação CV(%). 

 

3.5.3.3. Reprodutibilidade 

 

É o grau de concordância entre os resultados obtidos em diferentes laboratórios 

como em estudos colaborativos, normalmente aplicados à padronização de metodologia 

analítica, por exemplo, para inclusão de metodologia em farmacopéias. Estes dados não 

precisam ser apresentados para a concessão de registro (ANVISA, 2003). Sua principal 

função é ratificar se determinada metodologia pode ser aplicada ou não de um laboratório 

para outro, fornecendo resultados aceitáveis dentro dos critérios estabelecidos (LANÇAS, 

2009). 

 

3.5.4. Exatidão 

 

Representa o grau de concordância entre os resultados individuais encontrados e 

um valor de referência aceito como verdadeiro (INMETRO, 2003). Os parâmetros exatidão 
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e precisão são considerados os mais importantes porque permitem estimar os erros e as 

variações introduzidos no resultado analítico (LEITE, 1998). 

A exatidão é sempre considerada dentro de certos limites, a um dado nível de 

confiança. Estes limites podem ser estreitos em níveis de concentração elevados e mais 

amplos em níveis de traços. O número de ensaios varia segundo a legislação ou diretriz 

adotada. A ANVISA recomenda que um mínimo de nove determinações envolvendo um 

mínimo de três diferentes níveis de concentração deve ser realizado (RIBANI et al.; 2004; 

ANVISA, 2003). 

Existem vários processos para avaliar a exatidão de um método, como o emprego 

dos matérias de referência, a comparação de métodos, e os ensaios de recuperação 

(RIBANI et al., 2004). 

Na indisponibilidade de material de referência certificado, a exatidão do método 

pode ser avaliada através dos ensaios de fortificação e recuperação (geralmente expressa 

em percentual), a recuperação é calculada segundo a equação (III) (CODEX 

ALIMENTARIUS, 2003; INMETRO, 2011). O ensaio de recuperação constitui o método 

mais utilizado para avaliar a exatidão de processos analíticos, pois reflete a quantidade de 

determinado analito, recuperado no processo de extração, em relação à quantidade real 

presente na amostra (BRITO et al., 2003). 

                   

 

                         1 2

3

C - C
Re % ×100

C
c                                                                                  (III) 

 

Onde, 

 C1 = Concentração determinada na amostra fortificada (branco); 

 C2 = Concentração determinada na amostra não fortificada;  

 C3 = Concentração usada para fortificação. 

 

 Em geral, são aceitos intervalos de recuperação entre 70 e 120%, com precisão de 

± 20%. Porém, dependendo da complexidade analítica e da amostra, esta faixa pode ser de 

50 a 120% (CODEX ALIMENTARIUS, 2003; SANCO, 2007; RIBANI et al., 2004; 

TOLOSA et al., 1996).  
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3.5.5. Limite de Detecção (LD) 

 

O limite de detecção (LD) representa a menor concentração de um analito na 

amostra em que o método é capaz de detectar, mas não necessariamente quantificar, sob 

condições experimentais estabelecidas (SANTOS et al., 2011; CASSIANO et al., 2009). 

O limite de detecção pode ser determinado de várias maneiras: 

 Pelo método visual, em que se utiliza a adição de concentrações conhecidas do analito à 

matriz, de maneira que se possa determinar o menor nível em que o analito realmente 

pode ser detectado (ICH, 2005). 

  Pelo método da relação sinal/ruído, em que pode ser aplicado em sistemas analíticos 

para a comparação entre a medição dos sinais de amostras com baixas concentrações 

conhecidas do analito na matriz e um branco dessas amostras. Logo, é estabelecida uma 

concentração mínima na qual a substância pode ser facilmente detectada. A relação 

sinal/ruído pode ser de 5:1, 3:1 ou 2:1, proporções normalmente aceitas como 

estimativas do limite de detecção (INMETRO, 2003; ICH, 2005; CODEX 

ALIMENTARIUS, 2003). 

 Pelos parâmetros da curva analítica, no qual pode ser expresso pela equação (RIBANI et 

al, 2004): 

                                                             LD = 3,3 × (s / a)                                                       (V) 

Onde, 

s= é a estimativa do desvio padrão da resposta do coeficiente linear da equação da reta;  

a= é a inclinação ou coeficiente angular da equação da reta da curva analítica. 

 

3.5.6. Limite de Quantificação (LQ) 

 

O limite de quantificação corresponde a menor concentração do analito na amostra 

que pode ser determinada em um nível de precisão e exatidão aceitáveis, sob determinadas 

condições experimentais (SANTOS et al., 2011).Pode ser determinado utilizando os 

mesmos critérios que o limite de detecção, porém, na relação sinal ruído utiliza-se a 

proporção 10:1, ou  pelos parâmetros da curva analítica, conforme a equação: 

                             

  LQ = 10x (s/ a) 

Onde, 

s= é a estimativa do desvio padrão da resposta do coeficiente linear da equação da reta; 
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a= é a inclinação ou coeficiente angular da equação da reta da curva analítica. 

 

Na prática o LQ pode ser determinado através de ensaios de recuperação. Neste 

caso, o LQ deverá satisfazer a 3 exigências (THIER et al, 1987): 

 O limite de quantificação deve ser maior ou igual ao limite de detecção; 

 A recuperação para o limite de quantificação deve ser igual ou maior do que 0,7 

(equivalente a 70%); 

 O coeficiente de variação para o limite de quantificação deve ser igual ou menor do que 

0,2 (equivalente a 20%). 
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4. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Métodos analíticos têm sido desenvolvidos e descritos na literatura para a 

determinação de resíduos de pesticidas em alimentos empregando técnicas cromatográficas 

de análise. 

VALENZUELA et al. (1999) Criaram um método multiresíduos baseado na 

dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) utilizando a cromatografia líquida com 

detecção UV para determinar o carbamato, benfuracarbe, e inseticidas uréia, diflubenzuron, 

flufenoxuron, hexaflumuron e hexitiazox, usados no controle de pragas dos citros. Na etapa 

de otimização diferentes parâmetros, tais como o tipo de suporte sólido, solventes de 

eluição e a etapa de limpeza foram realizados. Foi utilizado 0,5 g de amostra de laranja, C8- 

sílica ligada como adsorvente e diclorometano como solvente de eluição. Recuperações, 

em concentrações abaixo dos limites máximos de resíduos aceitáveis estabelecidos pelo 

Governo espanhol, situaram entre 74 e 84%, com um desvio padrão variando de 2 a 4%. Os 

limites de quantificação foram 0,15-0,25 mg g
-1

.  

GARCINUÑO et al. (2004) desenvolveram uma metodologia para determinação 

de resíduos de pesticidas em amêndoas empregando a dispersão da matriz em fase sólida 

seguida de clean-up e análise por cromatografia líquida com detector de arranjo de diodos 

ultravioleta. Foram utilizados C18 como adsorvente e como coluna auxiliar, e acetonitrila 

como solvente de eluição. Recuperações dos pesticidas compreenderam entre 76 e 85%, 

com um desvio padrão variando de 3 a 12%. Os limites de quantificação alcançados foram 

de 0,05 e 0,07 mg kg
-1

. 

MICHEL et al. (2006) Avaliaram métodos para a extração, separação, detecção e 

quantificação de resíduos de pesticidas carbendazim em grãos de trigo. A extração dos 

resíduos foi obtida utilizando a extração líquido-líquido (LLE), extração em fase sólida 

(SPE), e a dispersão da matriz em fase sólida (MSPD). A determinação foi realizada por 

fase reversa, cromatografia líquida de alta eficiência com detector de arranjo de diodos. 

Recuperações, em concentrações abaixo dos limites máximos de resíduos aceitáveis 

estabelecidos pelo Governo polonês, situaram entre 71,2- 76,5% para LLE, 82,2- 83,2% 

para SPE, e 84,3- 90,7% para MSPD. Os desvios padrão relativos variaram de 5,2% para 

LLE, 3,1- 4,6% para SPE, e 2,7- 4,1% para MSPD. O limite de quantificação com λ = 279 

nm foi de 0,02 mg g
-1

 para todas as extrações. 

MALDANER et al. (2008) desenvolveram um método para determinar seis 

pesticidas aplicados no cultivo de soja (imazetapir, imazaquim, metsulfurom-metil, 
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carboxina, clorimurom-etil e tebuconazol) usando a dispersão da matriz em fase sólida 

como a técnica de extração seguida por uma etapa de limpeza, utilizando como co-coluna 

C18, e análise por cromatográfia líquida de alta eficiência e detecção de arranjo de diodos. 

O método validado mostrou boa recuperação para todos os pesticidas (60- 120%), exceto 

para metsulfuron-metil e tebuconazol em seus níveis mais baixos de concentração, e os 

limites de quantificação do método (0,04- 0,08 mg g
-1

) estavam abaixo do limite máximo 

de resíduos estabelecidos pelas principais agências reguladoras. 

RADIŠIC´ et al. (2009) Desenvolveram um método para determinação de acefato, 

monocrotofos, carbendazim, acetamiprid, dimetoato, simazina, carbofuran, atrazina, 

diuron, DNOC (4,6-dinitro-o-cresol), malathion, tebufenozida em sucos de frutas 

empregando a dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) e análise por cromatografia 

líquida-espectrometria de massa tandem. Os extratos foram obtidos utilizando terra de 

diatomáceas como agente de dispersão e diclorometano como eluente. Efeitos de matriz 

significativos foram observados para a maioria dos pesticidas testados foram eliminados 

usando padrões de matriz-combinado. As recuperações foram no compreendidas entre 71-

118% e desvio-padrão relativo entre 5- 15%. Limites de detecção baixos (0,01- 0,94 ng mL 

-1
) e quantificação (0,03- 3,12 ng mL

-1
). 

RODRIGUES et al. (2010) Avaliaram o método de extração de pesticidas em 

cebola por dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) com a determinação por 

cromatografia líquida acoplada a fonte de ionização por electrospray acoplada à 

espectrometria de massas tandem espectrometria de massas (LC-ESI-MS/MS). Foi 

avaliado o desempenho dos diferentes sorventes, incluindo C18- sílica ligada reutilizado. 

Diferentes parâmetros que afetam a eficiência da extração foram avaliados, tais como o 

tipo e quantidade de sorvente, o tempo de interacção após a etapa de fortificação, o tempo 

de dispersão da amostra e o solvente de eluição. O efeito da matriz através da recuperação 

dos pesticidas por MSPD também foi investigado. Os melhores resultados foram obtidos 

utilizando 0,5 g de amostra, de 1,0 g de C18 reutilizado tempo de interação, de 1 h, o tempo 

de dispersão de 5 min, e acetonitrila como solvente de eluição. O método foi validado e 

apresentaram recuperações médias entre 78,3- 120,4% e desvio padrão relativo inferior a 

20%. Os limites de detecção e de quantificação variaram de 0,003 a 0.03 mg kg
-1

 e 0,01 a 

0.1mg kg
-1

, respectivamente. 

SANTOS et al. (2012) desenvolveram um método de extração com base na 

dispersão da matriz em fase sólida para determinar lufenuron, bifentrina e teflubenzuron 

em água de coco liofilizada por cromatografia líquida com detector de UV-Vis 
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absorvância. Os melhores resultados foram obtidos usando 0,5 g de água de coco 

liofilizada, 2,5 g de C18- sílica ligada como sorvente dispersante e acetonitrila (20 mL) 

como solvente de eluição. O método foi validado utilizando amostras de água de coco 

liofilizadas fortificada com pesticidas em três níveis de concentração (0,25, 0,5 e 1,0 mg 

kg
-1

). Recuperações médias (3 repetições) variou de 74 a 116%, com desvio padrão 

relativos entre 0,4 e 9,4%. Limites de detecção para a água de coco liofilizada variaram de 

0,04 a 0,05 mg kg
-1

 e limite de quantificação foi de 0,1 mg kg
-1

. 

FROÉS et al. (2012) desenvolveram um método baseado na dispersão da matriz 

em fase sólida utilizando cromatografia líquida com detector de arranjo de diodos 

ultravioleta para determinar bromuconazol, fenbuconazol, parationa-metílica, cresoxim-

metílico e teflubenzuron em açaí. Os melhores resultados foram obtidos utilizando 1,0 g de 

açaí, 3,0 g de alumina neutra como sorvente dispersante, e ciclo-hexano / acetato de etila 

(1:1, v/v, 20 mL) como um solvente de eluição. O método foi validado utilizando amostras 

de açaí fortificadas com pesticidas em três níveis de concentrações (0,25, 0,5 e 1,0 mg kg
 -

1
). Recuperações médias (sete repetições) de 66 para 119%, com desvios padrão relativos 

entre 1,4 e 20%. Os limites de detecção e quantificação de açaí variou de 0,02 a 0,05 mg 

kg
-1

, e de 0,05 a 0,1 mg kg
-1

, respectivamente. 

WANG et al. (2007) Avaliaram um método empregando a dispersão da matriz em 

fase sólida (MSPD) e cromatografia líquida acoplada a fonte de ionização por electrospray 

acoplada à espectrometria de massas para analisar 15 resíduos de fungicida em frutas e 

vegetais.  O método  requerido utilizou 0,5 g de amostra, C18-sílica ligada como sorvente 

dispersante, e acetato de etila como solvente de eluição. Recuperações utilizando amostras 

de maçã, laranja, banana, uva, alface e tomate fortificadas com pesticidas variou de 71% a 

102% e desvios padrão relativos inferiores a 13%, com níveis de fortificação entre 0,03-1,5 

mg kg
-1

. Os limites de detecção e de quantificação foram de 1 ~ 30 µg kg-
1
 e de 4 ~ 100 µg 

kg
-1

, respectivamente, com as curvas de calibração linear que se estende até 15 mg kg
-1

. O 

método foi utilizado para determinar os fungicidas em amostras reais.  A cromatografia 

líquida acoplada à espectrometria de massas acopladaà espectrometria de massas (LC-MS-

MS) foi utilizada como ferramenta de confirmação de amostras positivas. 
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 5. EXPERIMENTAL 

 

 5.1. Materiais e Equipamentos 

 Béquer (50 e 250 mL), proveta (10 e 25 mL), balão volumétrico (5, 10 e 25 mL), 

bastão de vidro, balão de fundo redondo, vidro de relógio, espátula, pinça, almofariz e 

pistilo, vial (1, 10 e 50 mL), seringa de polietileno (20 mL), frasco de vidro, seringa de 

vidro (3 mL), lã de vidro, micropipeta (Boeco Pipette 10-100 e 100-1000 L), pipeta 

Pasteur, membrana para filtração (RC 0,45 μm - Nylon), mixer, balança analítica (Sartorius 

TE214S), sistema para SPE Vacuum Manifold (Varian, Walnut Creck, CA, EUA), 

evaporador rotatório (Fisatom 802D), cromatógrafo líquido de alta eficiência com detector 

espectrofotométrico com arranjo de diodos Shimadzu (Quioto, Japão) modelo Prominence. 

 

5.2. Reagentes e Adsorventes  

Acetonitrila, acetona (Tedia, USA) e diclorometano (J. T. Baker, USA) todos grau 

HPLC; sílica-gel 60- 200 mesh (Silicycle, Canadá);  Florisil 60 – 100 mesh (Sigma, USA); 

alumina neutra 70 – 290 mesh (Macherey – Nagel, Alemanha); C18 (Agilent Technologies, 

USA) e sulfato de sódio anidro (Vetec, Brasil).    

 

5.3. Padrões Certificados dos Pesticidas 

 bromuconazol (AccuStandard, EUA) 

 fenbuconazol (Riedel-de-Haën, pureza de 99,9 %) 

 cresoxim-metílico (Riedel-de-Haën, pureza de 96,6 %) 

 teflubenzuron (Fluka Analytical, pureza de 98,8 %) 

 

5.4. Limpeza do Material 

 
A vidraria utilizada foi enxaguada em água corrente e deixada de molho em 

solução de Extran 2% por um período de, no mínimo, 24 horas. Em seguida, lavou-se 

várias vezes, a vidraria, com água corrente e uma vez com água destilada. Finalmente, 

passou-se um pouco de acetona e deixou-se secar em estufa ou à temperatura ambiente. 
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5.5. Preparo da Amostra do Fruto Cupuaçu 

 

A amostra de cupuaçu foi obtida em supermercado da cidade de Aracaju-SE. O 

processamento da amostra foi iniciado com a abertura do fruto e a retirada manual da polpa 

com o auxílio de uma faca. A polpa foi processada com o auxílio de um mixer para a 

completa homogeneização, sendo posteriormente, acondicionada em frasco de vidro e 

armazenada em freezer (Figura 3). 

 

Figura 3. Etapa de preparação da amostra cupuaçu: a) abertura do fruto 

b) homogeneização c) acondicionamento em frasco de vidro. 

 
 

 

 

 5.6. Condições Cromatográficas
 
de Análise 

 

As condições de análise foram otimizadas em um cromatógrafo a líquido, modelo 

Prominence da marca Shimadzu composto por um desgaseificador DGU-20A3, duas 

bombas LC-20AT, um módulo de comunicação CBM-20A, um auto injetor SIL-20A, 

detector espectrofotométrico com arranjo de diodos SPD-M20A com coluna Sinergi 4u 

polar - RP 80A (250 mm x 4,6 mm x 4μm) da marca Phenomenex e software de 

gerenciamento LCSolution. A fase móvel foi composta por acetonitrila:água e a eluição no 

modo gradiente (Tabela 3). A vazão da fase móvel foi de 0,8 mL min
-1

. O tempo de corrida 

foi de 60 min. O volume de injeção foi de 20 μL e o comprimento de onda selecionado 

para o estudo foi de 210 nm.  
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Tabela 3. Programação de eluição da fase móvel no modo gradiente do HPLC- 

UV/DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Método de Extração de Pesticidas por MSPD 

 

Uma amostra de cupuaçu foi pesada (1 g) em vidro relógio. Em seguida, a amostra 

foi transferida para o almofariz e fortificada com 500 µL de solução dos pesticidas e 

aguardou 30 min. O adsorvente foi adicionado (3 g de alumina neutra) e homogeneizou-se 

por 3 min. Posteriormente, o homogeneizado amostra/adsorvente foi transferido para a 

coluna de MSPD (seringa de polietileno 20 mL) contendo lã de vidro silanizada (base de 

sustentação) e 1,0 g de sulfato de sódio anidro. A eluição dos pesticidas foi feita com 20 

mL de uma mistura dos solventes diclorometano:acetona (9:1, v/v) sob vácuo, em um 

manifold, a um vazão de 1 mL min
-1

. O extrato foi concentrado em evaporador rotatório 

(85 rpm; 45ºC) até aproximadamente 1 mL e seco em fluxo suave de N2. Logo após, 

ressuspendido em 1 mL de acetonitrila e levado para banho ultrassônico por 1 min, foi 

filtrado em membrana de 0,45 μm - Nylon para análise de 20 µL por HPLC-UV/DAD. A 

figura 4 apresenta um esquema representativo da dispersão da matriz em fase sólida 

(MSPD) para extração dos pesticidas em cupuaçu. 

 

 

 

Tempo  

(min) 

Porcentagem de 

acetonitrila (%) 

0,01 50 

5 50 

15 60 

25 70 

30 80 

32 85 

34 90 

36 90 

40 80 

45 70 

50 50 

60 50 
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      Figura 4. Representação esquemática do procedimento de extração por MSPD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptada de Fróes, 2010. 

 

 

5.8. Preparação das Soluções Padrão dos Pesticidas  

 

As soluções estoques dos padrão certificados de bromuconazol (400 μg mL
-1

) e 

cresoxim-metílico (400 μg mL
-1

) foram preparadas em metanol, exceto para o 

fenbuconazol (20 μg mL
-1

) e teflubenzuron (20 μg mL
-1

), que foram preparadas em 

acetronitrila. Após o preparo, as soluções foram transferidas para frascos de vidro 

rotulados, e armazenadas em freezer. Estas soluções estoques apresentam estabilidade de 

cerca de seis meses, desde que armazenadas nas condições citadas e corretamente 

manipulas. 

A partir das soluções estoques foi preparada 10 mL da solução intermediária dos 

pesticidas (10 μg mL
-1

), da qual foram preparadas soluções de trabalho em níveis 

diferentes de concentração para construção das curvas analíticas e ensaios de recuperação. 

Estas soluções de trabalho foram utilizadas no prazo máximo de sete dias e estocadas no 

frezeer para minimizar a degradação. 
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5.9. Validação do Método 

 

Para avaliar o desempenho do método analítico, diversos parâmetros foram 

considerados: Seletividade, Linearidade e faixa linear de trabalho, precisão (repetitividade 

e precisão intermediária), exatidão, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ) e 

robustez. 

 

5.9.1. Seletividade 

 

A seletividade do método desenvolvido foi avaliada comparando-se os 

cromatogramas dos extratos obtidos após a extração da matriz isenta dos pesticidas com os 

cromatogramas dos extratos obtidos da matriz fortificada para verificar se ocorreria a 

coeluição destes compostos juntos aos interferentes da matriz. 

 

5.9.2. Linearidade e Faixa Linear 

 

A linearidade foi estudada pela obtenção das curvas analíticas utilizando soluções 

padrão dos pesticidas em solvente acetonitrila com concentrações de 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 

1,0; 2,5; 5,0 μg mL
-1

. As injeções foram realizadas em sete níveis de concentrações 

diferentes e em duplicata, das quais foram obtidos dados que resultaram nas equações de 

retas. A linearidade foi mensurada pela análise do coeficiente de correlação (r). 

 

5.9.3. Precisão 

 

A precisão foi avaliada em termos de repetitividade e precisão intermediária: 

 Repetitividade (intra-corrida): Cálculo do CV (%) para 9 ensaios (3 níveis 

diferentes de concentrações, em triplicata) realizados no mesmo dia em 

intervalos de duas horas. 

 Precisão intermediária (inter-corridas): Cálculo do CV (%) para 9 ensaios (3 

níveis diferentes de concentrações, em triplicata) realizados em dois dias 

consecutivos. 
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5.9.4. Exatidão 

 

A exatidão da metodologia desenvolvida foi determinada através de ensaios de 

recuperação, realizados em três níveis diferentes de concentrações (0,5; 1,0 e 1,5 µg g
-1

) 

em uma série de cinco replicatas para cada nível. 

 

5.9.5. Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

A avaliação dos limites de detecção e quantificação da metodologia desenvolvida 

foi realizada por meio de ensaios de fortificação na amostra de cupuaçu no menor nível de 

concentração analisado (0,5 µg g
-1

) em uma série de cinco replicatas. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

6.1. Seleção dos Pesticidas Estudados 

 

Embora não exista pesticidas registrados para a cultura de cupuaçu, faz-se uso 

destes nesta cultura. Os pesticidas selecionados para o estudo tiveram como base a sua 

utilização em escala nacional em diferentes culturas. Desta forma, optou-se por determinar 

os resíduos de bromuconazol, fenbuconazol, cresoxim-metílico e teflubenzuron. 

 

6.2. Otimização das Condições Cromatográficas de Análise 

 

A otimização da separação cromatográfica para a determinação de resíduos de 

pesticidas em amostras de cupuaçu foi desenvolvida com base no parâmetro de variação de 

composição da fase móvel. Foram testadas, inicialmente, as condições cromatográficas 

obtidas a partir de trabalho desenvolvido no laboratório (FRÓES, 2010). Porém, o 

comprimento de onda selecionado para este estudo foi de 210 nm, o que se constatou uma 

melhor absorção dos compostos nesse comprimento de onda. Neste ensaio, foi observado 

por meio do cromatograma (Figura 5) que a solução padrão com concentração 10 µg mL
-1

 

dos pesticidas bromoconazol, fenbuconazol, cresoxim-metílico e teflubenzuron utilizando 

as modificações da mistura de acetonitrila:água conseguiu uma boa separação dos 

pesticidas, em um bom tempo de análise.  
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Figura 5. Cromatograma obtido por HPLC-UV/DAD da solução padrão dos pesticidas (10 

µg mL
-1

) em solvente acetonitrila nas condições cromatográficas descritas no item 5.6, 

sendo: 1) bromuconazol; 2) fenbuconazol; 3) cresoxim-metílico e 4) teflubenzuron. 

 

 

 

Comparando-se a Tabela 5 com a Figura 5 foi observado que o último pesticida 

(teflubenzuron) foi registrado em um tempo de retenção de 23 min, não sendo necessário 

um tempo total de corrida de 60 min. Desta forma, foram realizados alguns ajustes na 

composição da fase móvel (Tabela 4) para reduzir o tempo de análise e consequentemente 

o consumo de acetonitrila. Assim, foi verificado que os pesticidas estudados apresentaram 

uma boa separação dos picos, como também seus tempos de retenção e não sofreram 

variação significativa com a modificação da composição da fase móvel. 
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Tabela 4. Programação de eluição da fase móvel no modo gradiente do HPLC-  

UV/DAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foram analisadas individualmente as soluções padrão dos analitos para a obtenção 

dos tempos de retenção (Tabela 4) e dos espectros de absorção no UV (Figura 6 a 9). 

 

Tabela 5. Tempos de retenção dos pesticidas analisados por HPLC-UV/DAD. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempo  

(min) 

Porcentagem de 

acetonitrila (%) 

0,01 50 

5 50 

15 60 

25 70 

28 90 

30 80 

32 70 

35 50 

40 50 

PPeessttiicciiddaa 
Tempo de retenção 

(min) 

Bromuconazol 16,3 

Fenbuconazol 17,6 

Cresoxim-metílico 21,7 

Teflubenzuron 23,2 
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Figura 6. Cromatograma da solução padrão individual do Bromuconazol obtido por 

HPLC-UV/DAD, nas mesmas condições cromatográficas descritas no item 5.6, com seu 

respectivo espectro de absorção no UV.  

 

 

Figura 7. Cromatograma da solução padrão individual do Fenbuconazol obtido por HPLC-

UV/DAD, nas mesmas condições cromatográficas descritas no item 5.6, com seu 

respectivo espectro de absorção no UV.  
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Figura 8. Cromatograma da solução padrão individual do Cresoxim-metílico obtido por 

HPLC-UV/DAD, nas mesmas condições cromatográficas descritas no item 5.6, com seu 

respectivo espectro de absorção no UV.  

 

 

Figura 9. Cromatograma da solução padrão individual do Teflubenzuron obtido por 

HPLC-UV/DAD, nas mesmas condições cromatográficas descritas no item 5.6, com seu 

respectivo espectro de absorção no UV.  
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O pesticida bromuconazol apresentou em seu cromatograma dois picos, pois o 

padrão analítico é uma mistura de isômeros, sendo selecionado para análise aquele que 

apresentou uma maior área no tempo de retenção de 16,3 min nas condições 

cromatográficas de análise adotada. 

 

6.3- Otimização da Metodologia de Extração por MSPD 

 

 Um método de extração satisfatório, ou seja, o que apresentou bons resultados de 

recuperação e menor quantidade de interferentes, foi obtido após a otimização de alguns 

parâmetros. 

 

6.3.1. Ensaios para Seleção do Suporte Sólido 

 

Inicialmente foram realizados testes com o branco dos extratos do cupuaçu, 

empregando diferentes adsorventes (sílica gel, C18, Florisil e alumina neutra), utilizando 

como solvente de eluição 20 mL de diclorometano, mantendo a mesma proporção 

matriz/adsorvente (1:3, m/m). O aspecto de MSPD consistiu em homogeneizar 1 g de 

cupuaçu com 3 g de adsorvente alumina neutra durante 3 minutos até obtenção de uma 

massa uniforme. Em seguida, o homogeneizado foi transferido para a coluna de MSPD 

contendo 1 g de sulfato de sódio anidro para reter a umidade da amostra e lã de vidro 

silanizada (base de sustentação). Avaliando-se os cromatogramas obtidos do branco dos 

extratos (Figuras 10 a 13) foi possível notar nenhuma quantidade de picos referentes aos 

componentes da matriz nos respectivos tempos de retenção dos pesticidas estudados. Desta 

forma, a alumina neutra foi selecionado como adsorvente por ser um adsorvente 

tipicamente anfótero e conseguir interagir quimicamente de forma favorável com os 

pesticidas de classes químicas diferentes no procedimento de dispersão facilitando no 

processo de extração (COLLINS, 2006). 
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Figura 10. Cromatograma obtido do branco do extrato do cupuaçu utilizando 

diclorometano como solvente e sílica gel como adsorvente para as condições 

cromatográficas de análise, ver item 5.6. 

 

 

Figura 11. Cromatograma obtido do branco do extrato do cupuaçu utilizando 

diclorometano como solvente e C18 como adsorvente para as condições cromatográficas de 

análise, ver item 5.6. 

 



 - 54 

Figura 12. Cromatograma obtido do branco do extrato do cupuaçu utilizando 

diclorometano como solvente e Florisil como adsorvente para as condições 

cromatográficas de análise, ver item 5.6. 

 

 

 

Figura 13. Cromatograma obtido do branco do extrato do cupuaçu utilizando 

diclorometano como solvente e alumina neutra como adsorvente para as condições 

cromatográficas de análise, ver item 5.6. 
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6.3.2. Ensaios para Escolha do Solvente de Eluição 

 

Para a seleção do solvente de eluição foram realizados testes com amostra de 

cupuaçu fortificada no nível de concentração de 5,0 µg g
-1

, utilizando alumina neutra 

(adsorvente), mantendo o mesmo volume do solvente (20 mL) e a mesma proporção 

matriz/adsorvente (1:3, m/m), alterando somente o tipo de solvente. Os solventes testados 

foram diclorometano e uma mistura de diclorometano e acetona (9:1, v/v) para escolha 

destes solventes foi levado em consideração as polaridades dos analitos e dos solventes. A 

eficiência da extração foi calculada comparando-se as áreas dos picos de cada pesticida 

extraído nos testes de recuperação com os picos obtidos da solução padrão preparada no 

extrato da matriz. Esta, sendo preparada pela adição de 500 μL da solução padrão dos 

pesticidas 5,0 μg g
-1

(seco em fluxo suave de N2) em 500 μL do extrato do branco da 

amostra. Os resultados de recuperação obtidos com o uso desses solventes estão 

apresentados na Figura 14. 

 

Figura 14. Eficiência na recuperação dos pesticidas estudados para seleção dos solventes 

de eluição (n= 2) utilizando 20mL. 
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De acordo com os resultados percentuais de recuperação apresentados na Figura 

14 foi possível verificar baixos valores de recuperação para bromuconazol, fenbuconazol e 

cresoxim-metílico, utilizando diclorometano como solvente, porém a recuperação para o 

teflubenzuron foi bastante elevada, evidenciando o efeito matriz neste pesticida. Devido 

aos resultados de recuperação ainda não satisfatórios, optou-se por acrescentar um solvente 

de grau eluotrópico mais elevado (mais polar) que o diclorometano, a acetona, que resultou 

em melhores valores de recuperação, mostrando-se muito eficiente na extração dos 

pesticidas. Provavelmente, por ser uma mistura com índice de polaridade (p’= 3,3) maior 

que diclorometano (p’= 3,1), os pesticidas apresentaram maior afinidade por solventes com 

maior índice de polaridade. Além disso, o uso da alumina neutra como adsorvente 

contribuiu preferencialmente para retenção de compostos mais polares. 

 

6.3.3. Ensaios para Volume do Solvente de Eluição 

 

Para a seleção do volume de eluição mais adequado para extração dos pesticidas 

foram realizados testes com amostra de cupuaçu fortificada no nível de concentração de 5,0 

µg g
-1

, utilizando alumina neutra (adsorvente), mantendo o mesmo sistema de solvente 

diclorometano:acetona (9:1, v/v) e a mesma proporção matriz/adsorvente (1:3, m/m), 

alterando somente o volume do solvente. Foi possível verificar a partir dos resultados de 

recuperação mostrados na Figura 15, valores bastante elevados de recuperação para os 

pesticidas quando se utilizou 10 mL de mistura de solventes diclorometano:acetona (9:1, 

v/v) evidenciando o efeito matriz. Um comportamento semelhante foi observado quando se 

utilizou 15 mL, pois os resultados de recuperação obtidos foram elevados, exceto para o 

pesticida teflubenzuron. Desta forma, ficou definido como volume de eluição 20 mL 

diclorometano:acetona (9:1, v/v) , pois apresentaram bons resultados de recuperação para 

todos os pesticidas. 
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Figura 15. Eficiência na recuperação dos pesticidas estudados para seleção dos solventes 

de eluição (n= 2).  

 

 

 

6.4. Validação do Método 

 

Após o estabelecimento das condições cromatográficas de análise e o método de 

extração, foi feita a validação da metodologia analítica. Os resultados obtidos em cada uma 

das etapas de validação são discutidos nos itens subsequentes. 

 

6.4.1. Seletividade 

 

No desenvolvimento de metodologia envolvendo a separação de vários compostos 

presentes em uma matriz, pode-se afirmar que o método é seletivo quando não há 

sobreposição de picos ou a coeluição de interferentes com os compostos de interesse.   

A seletividade foi avaliada comparando-se os cromatogramas obtidos de extratos 

da matriz isenta dos pesticidas com extratos da matriz fortificada com os compostos 

(Figura 16 e 17). Pode-se observar através dos cromatogramas obtidos que ocorreu a 

coeluição de interferentes da matriz nos mesmos tempos de retenção dos pesticidas 
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estudados. Embora tenha ocorrido a coeluição de interferentes da matriz nos mesmos 

tempos de retenção dos pesticidas estudados, a metodologia desenvolvida é considerada 

seletiva, para fins quantitativos, uma vez que, mesmo quando as matrizes fortificadas com 

os pesticidas em concentrações equivalentes ao seu limite de quantificação, o sinal dos 

interferentes da matriz sobre os picos dos pesticidas foi menor que 20% (ANVISA, 2003). 

Além da comparação entre amostra testemunha e amostra testemunha fortificada, 

a seletividade pode ser avaliada pela pureza do pico cromatográfico, isto é, comparando-se 

o espectro no UV obtido para o padrão puro do pesticida com o espectro de absorção no 

UV obtido no início, no meio e no fim do pico cromatográfico do pesticida na amostra. 

 

Figura 16. Cromatograma do branco do extrato do cupuaçu obtido após a otimização da 

metodologia de extração descritas no item 5.7. Identificação: 1- bromuconazol, 2- 

fenbuconazol, 3- cresoxim-metílico, 4- teflubenzuron. 
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Figura 17. Cromatograma do extrato de cupuaçu fortificado (1,0 µg g
-1

) obtido após a 

otimização da metodologia de extração descritas no item 5.7. Identificação: 1- 

bromuconazol, 2- fenbucoanzol, 3- cresoxim-metílico, 4- teflubenzuron. 

 

 

 

6.4.2. Linearidade e Faixa linear 

 

As curvas analíticas (Figura 18) foram construídas através da injeção de padrão de 

bromuconazol, fenbuconazol, cresoxim-metílico e teflubenzuron em concentrações 

compreendidas entre 0,05 a 5 μg mL
-1 

e analisadas nas condições analíticas estabelecidas. 
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Figura 18. Curvas analíticas obtidas para os cinco pesticidas estudados. 

 

 

 

A partir das curvas analíticas construídas para os pesticidas foram obtidas as 

equações da reta e os coeficientes e correlação (r), mostrados na Tabela 6. 

 

 

Tabela 6. Valores dos coeficientes de correlação e equações da reta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

e acordo com a Tabela 6, os coeficientes de correlação obtidos foram maiores que 0,99, de 

 

  Pesticida 

 

 

      Equação da reta 

Coeficiente de correlação 

(r) 

  Bromuconazol y = 24626x + 41,35 0,9998 

  Fenbuconazol 

 

y = 57647x + 1092,9 0,9998 

  Cresoxim-metílico 

 

y = 75010x + 3596,2 0,9996 

  Teflubenzuron 

 

  y = 41978x + 2544,6 0,9997 



 - 61 

modo que o método pode ser considerado linear de acordo com as normas da ANVISA 

(2003). As faixas lineares de trabalho forma consideradas satisfatórias, devido abranger um 

amplo intervalo de concentração, no qual o método pode ser aplicado. 

 

 

6.4.3 Sensibilidade 

 

De acordo com o INMETRO (2003), a sensibilidade é um parâmetro que 

demonstra a variação da resposta em função da concentração do analito e que pode ser 

expressa pela inclinação da curva de calibração analítica. Pode-se observar através da 

equação da reta que o detector é mais sensível ao composto cresoxim-metílico, pois este é 

o pesticida que apresenta um maior coeficiente angular (a), seguido do fenbucoanzol, 

teflubenzuron e bromucoanzol. 

 

6.4.4. Precisão 

 

 

A precisão foi avaliada em termos de repetitividade e precisão intermediária, em 

três níveis de fortificação e em triplicatas, sendo que a precisão intermediária foi avaliada 

realizando-se ensaios em dias diferentes e consecutivos para verificar se a metodologia 

desenvolvida apresenta o mesmo comportamento quando mudam algumas variáveis como 

umidade, temperatura entre outras. Os resultados obtidos para essas análises são mostrados 

na Tabela 7. 
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Tabela 7.  Resultados de repetitividade e precisão intermediária. 

 

 

Concentração (μg g
-1

) 

Repetitividade Precisão intermediária 

CV(%) 1º dia CV(%) 2º dia CV(%) 

Bromuconazol    

0,5 5,19 10,2  13,4 

1,0 5,52 7,92              2,35 

2,0 1,37 3,59              1,87 

 

Concentração (μg g
-1

) 

Repetitividade Precisão intermediária 

CV(%) 1º dia CV(%) 2º dia CV(%) 

Fenbuconazol    

0,5 9,82 6,82 11,1 

1,0 2,62 10,7 4,21 

2,0 3.51 4,12 1,14 

 

Concentração (μg g
-1

) 

Repetitividade Precisão intermediária 

CV(%) 1º dia CV(%) 2º dia CV(%) 

Cresoxim-metílico    

0,5 12,3 11,0 4,28 

1,0 9,06 8,30 2,95 

2,0 0,91 0,90 1,31 

 

Concentração (μg g
-1

) 

Repetitividade Precisão intermediária 

CV(%) 1º dia CV(%) 2º dia CV(%) 

Teflubenzuron    

0,5 7,21 2,38 9,87 

1,0 3,03 1,97 2,01 

2,0 2,74 0,87 1,86 

 

 

De acordo os resultados de coeficientes de variação apresentados na Tabela 7 foi 

possível verificar coeficientes de variação menores que 12,3 e 13,4% para repetitividade e 

precisão intermediária, respectivamente. Portanto, os valores foram menores que 20% 

conforme estabelecidos pela literatura, indicando que a metodologia empregada é repetitiva 

não somente em ensaios realizados no mesmo dia, como também em dias diferentes e 

consecutivos. 
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6.4.5. Exatidão  

 

 

Existem vários processos para avaliar a exatidão de um método, como o emprego 

dos materias de referência, a comparação de métodos, e os ensaios de recuperação. Neste 

trabalho, foi realizado ensaio de recuperação, baseado na eficiência de recuperação (% R) 

que é definido como a proporção da quantidade de substância de interesse, previamente 

adicionada à matriz, que é extraída e passível de ser analisada (INMETRO, 2003). 

Para avaliação deste parâmetro analítico, a amostra da matriz foi fortificada com 

três níveis de diferentes concentrações (0,5; 1,0; 2,0 µg g
-1

) e em quintuplicata. Vale ressaltar 

que o cálculo de recuperação média de pesticidas para o nível de fortificação (0,5 µg g
-1

) 

foi considerado em quadruplicata. A ANVISA (2003) e ICH (2005) estabelecem que um 

mínimo de nove determinações envolvendo um mínimo de três diferentes níveis de 

concentração deve ser obedecido. A amostra sem a adição do padrão analítico e cada uma das 

amostras com adição do padrão (concentração estimada) foram analisados e a recuperação foi 

expressa em termo de porcentagem da quantidade medida da substância em relação à 

quantidade adicionada na matriz. Os resultados obtidos de recuperação média (%) e o 

coeficiente de variação (%) são indicados na Tabela 8. 

 

Tabela 8. Resultados de recuperação média (%) e coeficiente de variação (%) aplicando-se 

 a metodologia desenvolvida (N=5)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Analisando a tabela 8, foi verificado que os pesticidas estudados apresentaram 

recuperação média e coeficientes de variação no intervalo aceito pela literatura, levando em 

Pesticida 
Nível de Fortificação 

(µg g
-1

) 

Recuperação 

média (%) 
CV (%) 

Bromuconazol 

0,5 

1,0 

2,0 

64,0 

77,7 

88,3 

17,1 

7,1 

9,8 

Fenbuconazol 

0,5 

1,0 

2,0 

81,2 

91,0 

80,0 

5,9 

6,2 

3,5 

Cresoxim-

metílico 

0,5 

1,0 

2,0 

72,4 

88,8 

110 

7,7 

7,9 

11,6 

Teflubenzuron 

0,5 

1,0 

2,0 

106 

74,0 

71,0 

17,4 

5,1 

4,6 
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consideração que valores de recuperação entre 70 e 120%, com coeficiente de variação de 

até 20% e, ainda dependendo da complexidade analítica e da amostra de 50 a 120% com 

variação de 15% (RIBANI et al., 2004). 

Com base nos resultados obtidos, o método empregado mostrou-se exato para 

aplicação de análise quantitativa de pesticidas em amostras de cupuaçu. 

 

 

6.4.6. Limite de Detecção (LD) 

 

 

A detectabilidade de um método analítico pode ser definido considerando-se o 

limite de detecção (LD) e o limite de quantificação (LQ). O Limite de detecção é a menor 

concentração da substância de interesse que pode ser detectada, mas não necessariamente 

quantificada, com certo nível de confiança, utilizando-se um determinado método analítico 

(LANÇAS, 2004). 

Os limites de detecção foram determinados pelo método desenvolvido através de 

ensaios de fortificação com o menor nível de concentração (0,5 µg g
-1

) e em quintuplicata, 

na amostra de cupuaçu. Vale ressaltar que, os ensaios de fortificação para o pesticida 

bromuconazol foram realizados em quadruplicata devido apresentar uma maior dispersão 

de valor dos encontrados. Possivelmente, este desvio pode ser atribuído a um erro durante a 

extração 

A determinação do LD foi estimado mediante o desvio padrão do menor nível de 

fortificação por meio da relação mostrada a seguir: (THIER et al., 1987): 

 

scom = [(m-1)sA
2
 + (n-1)sB

2
 / (m+n-2)]

1/2
 

Onde,  

m = número de determinações do menor nível de fortificação; 

n = número de determinações do branco; 

sB = desvio padrão do branco; 

sA = desvio   padrão da amostra do menor nível de fortificação; 

 

A partir desse valor obtido, o limite de detecção pode ser expresso pela equação: 

 

LD = (2 x tn,95% x scom)/S 
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Onde,  

LD = limite de detecção; 

scom = estimativa do desvio padrão;  

tn,95%  = fator t de Student para um nível de confiança de 95% (t unilateral); 

S = estimativa da sensibilidade (S = xm/q, onde xm = média dos ensaios de recuperação e q 

= menor nível de fortificação). 

 

Para os ensaios realizados em quintuplicata, temos 4 graus de liberdade. Para esse 

grau de liberdade, o valor de t unilateral, para 95% de confiança é 2,132. No entanto, para 

os ensaios realizados em quadruplicata, temos 3 graus de liberdade, logo o valor de t 

unilateral, para 95% de confiança é 2,353. 

Na Tabela 10 estão descritos os valores obtidos dos limites de detecção para os 

pesticidas analisados por CLAE-UV/DAD. 

 

Tabela 10.  Valores dos limites de detecção. 

 

  Pesticida LD (µg g
-1

) 

Bromuconazol 0,1 

Fenbuconazol 0,1 

Cresoxim-metílico 0,2 

Teflubenzuron 0,3 

 

 

 

6.4.7. Limite de quantificação (LQ) 
 

 

O limite de quantificação de um método (LQ) expressa a menor concentração do 

analito que pode ser quantificada, ao empregar-se um determinado procedimento 

experimental (LANÇAS, 2004). O limite de quantificação é uma característica de ensaios 

quantitativos, onde se espera baixos níveis de concentração do analito. A determinação do 

limite de quantificação de cada pesticida foi realizado através de ensaios de fortificação na 

amostra de cupuaçu referente ao menor nível de concentração analisado (0,5 µg g
-1

) e em 

quintuplicata. O limite de quantificação determinado foi de 0,5 μg g
-1

. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho foi otimizada e validada a metodologia por dispersão da matriz em 

fase sólida (MSPD) empregando-se HPLC-UV/DAD para determinação de resíduos de 

pesticidas bromuconazol, cresoxim-metílico, fenbuconazol e teflubenzuron em cupuaçu. 

Na etapa de otimização da MSPD fazendo-se uso da alumina neutra como 

adsorvente (3:1 m/m) e 20 mL de diclorometano:acetona (9:1, v/v) como solvente, 

mostrou-se eficiente para determinação dos pesticidas estudados, com valores de 

recuperação acima de 70%. Além disso, as condições cromatográficas de análise aplicadas 

permitiram a obtenção de bons resultados de separação dos compostos em estudo. 

A validação do método apresentou recuperações na faixa de 64,0 e 110% e 

coeficientes de variação entre 3,5 e 17,1%. A repetitividade foi inferior a 12,3% e a 

precisão intermediária foi inferior a 11,0%. Desta forma, o método desenvolvido é 

considerado exato e preciso, uma vez que, estes valores estão dentro do intervalo 

estabelecido pela literatura, para análise de resíduos de pesticidas. Foi verificado, também, 

que o método é linear com coeficientes de correlação superiores a 0,99. Assim como, 

seletivo para os pesticidas estudados na matriz cupuaçu.  
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8.  PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 
Realizar novos estudos com a metodologia desenvolvida por MSPD em matriz de 

cupuaçu, incluindo novos pesticidas. 

Comparar a metodologia desenvolvida com outro método analítico em cupuaçu. 

Aplicar a metodologia desenvolvida em amostras de cupuaçu comercializadas no 

estado de Sergipe. 
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