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RESUMO 

 

O ovo é um alimento de grande valor nutritivo. Sua composição bioquímica o 

indica como fonte de proteínas, lipídios, vitaminas e minerais. No entanto, 

compostos químicos indesejáveis podem fazer parte desta constituição. Os 

pesticidas, quando aplicados de forma irregular, podem representar um sério risco à 

saúde dos consumidores se detectados acima dos limites máximos de resíduos, 

podendo ser identificados na gema e na clara do ovo. O objetivo desse trabalho foi 

desenvolver e validar um método analítico por dispersão da matriz em fase sólida e 

cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas para 

determinação de atrazina, pirimicarbe, lindano, permetrina, deltametrina, 

cipermetrina, etiona, bifentrina e alacloro em ovos de galinha (Gallus gallus 

domesticus) comercializados na cidade de Aracaju-SE, Brasil. Dentre os sorventes, 

foram testados: sílica, alumina neutra, Florisil® e C18. As diversas combinações 

matriz/dispersante/co-coluna foram avaliadas. O sistema: matriz de ovo liofilizado 

(0,25 g)/dispersante Florisil® (1,5 g)/coluna auxiliar C18 (0,5 g), foi o mais eficiente. A 

acetonitrila (10 mL) foi escolhida como solvente de eluição. As recuperações (n = 3) 

variaram de 69,6 a 103,8%, com desvio padrão relativo na faixa de 16,2 a 45,5%. A 

validação do método analítico foi realizada através dos parâmetros: seletividade, 

mostrando que o método é seletivo para todos os pesticidas; linearidade, em termos 

de coeficiente linear da curva analítica, superiores a 0,990 para todos os pesticidas, 

numa dada faixa de concentração de 0,01 a 2,0 µg g-1; sensibilidade, apresentando 

o pesticida bifentrina como o mais sensível e a cipermetrina como menos sensível; 

limites de detecção e limites de quantificação, nos intervalos de 0,003 a 0,015 µg g-1 

e 0,01 a 0,05 µg g-1, respectivamente; exatidão (n = 3), para os níveis 0,5, 1,0 e 1,5 

µg g-1 variaram entre 61,6 a 95%; precisão, em termos de desvio padrão relativo 

(DPR) na faixa de 0,13 a 29,92%; e aplicação em 8 amostras reais, que apresentou 

a identificação do pesticida bifentrina em uma das amostras na concentração de 

0,004 µg g-1, abaixo do limite de quantificação do método. Portanto a união das 

técnicas DMFS-CG/EM proporcionou uma rápida, fácil e eficiente extração para 

determinação dos pesticidas selecionados em ovos de galinha.  

 

Palavras-chave: Ovo de galinha. Pesticidas. DMFS. CG/EM. Liofilização. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The eggs are of great nutritional value. Its biochemical composition indicates the 

source of proteins, lipids, vitamins and minerals. However, undesirable chemical 

compounds can form part of this constitution. The pesticides, when applied 

irregularly, can represent a serious health risk to consumers if detected above the 

maximum residue limits, can be identified in egg white and yolk. The objective of this 

study was to develop and to validate an analytical method for matrix solid phase 

dispersion and gas chromatography coupled with mass spectrometry for 

determination of atrazine, pirimicarb, lindane, permethrin, deltamethrin, cypermethrin, 

ethion, bifenthrin and alachlor in chicken eggs (Gallus gallus domesticus) marketed 

in the city of Aracaju-SE, Brazil. Among the sorbents were tested: silica, neutral 

alumina, Florisil® and C18. The various combinations matrix/dispersant/co-column 

were analyzed. The system: matrix of lyophilized egg (0,25 g)/dispersant Florisil® (1,5 

g)/auxiliary column C18 (0,5 g) was more efficient. The acetonitrile (10 mL) was 

chosen as the eluting solvent. The recoveries (n = 3) ranged from 69,6 a 103,8% with 

relative standard deviation ranging from 16,2 a 45,5%. The validation of the analytical 

method was performed through the following parameters: the selectivity, it’s showing 

that the method is selective for all pesticides; the linearity, in terms of linear 

coefficient of the calibration curve, above 0,99 for all pesticides, for a given 

concentration range from 0,01 to 2,0 µg g-1; the sensibility, with the pesticide 

bifenthrin as the more sensitive and less sensitive to cypermethrin; the limits of 

detection and quantification limits in the intervals of 0,003 to 0,015 µg g-1 and 0,01 to 

0,05 µg g-1, respectively; the recovery (n = 3), to levels 0,5, 1,0 and 1,5 µg g-1 ranged 

from 61,6 to 95%; the accuracy in terms of relative standard deviation (RSD) in the 

range of 0,13 to 29,92%; and application in real samples that showed in one of 

samples the pesticide bifenthrin in a concentration of 0,004 µg g-1,  below the limit of 

quantification (<LQ). Therefore the union of technical MSPD-GC/MS provided a 

quick, easy and efficient extraction for determination of selected pesticides in chicken 

eggs. 

 

Keywords: Chicken eggs. Pesticides. MSPD. GC/MS. Liofilization. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Diante dos desafios enfrentados pela saúde pública, um dos marcos mais 

importantes a serem alcançados é a perspectiva de uma condição digna de saúde a 

população. Sendo assim, doenças consideradas agressivas devem ser identificas e 

rastreadas a partir do foco que, na maioria das vezes, são atribuídos aos poluentes 

presentes de forma indevida nos alimentos. 

Desde a produção até a chegada a mesa do consumidor, existe uma 

preocupação crescente em garantir as exigências com relação à segurança 

alimentar, estabelecendo-se assim o conceito da rastreabilidade em toda a cadeia 

alimentar (MAZZUCO, 2006). O cenário mundial na produção de alimentos revela o 

grande interesse da sociedade quanto à qualidade do produto final a ser consumido 

(PASCHOAL et al., 2008). É neste contexto, que inovações tecnológicas nas fases 

de produção, armazenamento e distribuição estão em destaque. 

A criação de animais é um grande atrativo para alguns tipos de pragas como 

ácaros, insetos e roedores. O local de criação geralmente é pulverizado com solução 

de pesticidas para prevenir infestações. Por conseguinte, esta via de contaminação 

pode levar a bioacumulação de pesticidas persistentes em produtos alimentares de 

origem animal, tais como: carne, peixe, gordura, leite e ovos (LEDOUX, 2011). 

Pesticidas são substâncias que podem matar diretamente organismos indesejáveis 

ou controlá-los de alguma maneira, eliminando-os totalmente ou não permitindo sua 

proliferação (BAIRD, 2002). No entanto, esse controle ou eliminação não é tão fácil. 

O ovo de galinha é um dos alimentos mais consumidos do mundo e, por ser 

de alto valor nutricional, é muitas vezes comparado ao leite materno. É rico em 

proteínas, glicídios, lipídios, vitaminas dos complexos E, B, A e K, além de minerais 

como ferro, fósforo, selênio e zinco, e ácidos graxos essenciais (NOVELLO et al., 

2006). As galinhas poedeiras são muito sensíveis a pragas e doenças, sendo assim 

alguns produtos como pesticidas, sobretudo inseticidas, são geralmente utilizados 

para manter a máxima capacidade produtiva. No entanto, os ovos podem ser o 

destino destes produtos. 

De acordo com Fournier et al. (2010), existe uma evidência substancial da 

transferência de poluentes orgânicos persistentes (POP) para o ovo, especialmente 

para a gema por ser lipofílica. Segundo Donoghue (1996), a maioria dos 

componentes lipossolúveis produzidos no fígado do animal se depositam na própria 
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gema. Kan e Petz (2000) relatam a transferência de compostos tanto para a gema 

quanto para a clara. Então, pesticidas ou seus metabólitos podem ter o mesmo 

destino. Em alguns países como a China, no qual não há uma fiscalização adequada 

na aplicação de pesticidas, a constituição química do ovo pode ser afetada pela 

presença de poluentes (TAO et al., 2009). Sendo assim, o monitoramento desse 

alimento deve ser realizado para evitar que chegue a mesa dos consumidores de 

forma inadequada.  

Para tanto, métodos analíticos são ferramentas essenciais nas inspeções 

efetuadas pelas autoridades de saúde. Por razões de eficiência e economia, 

métodos multiclasse, que são capazes de detectar, confirmar e quantificar como 

muita eficácia resíduos em amostras de alimentos são cada vez mais desenvolvidos 

para a determinação de resíduos de contaminantes em alimentos, sendo uma das 

principais ferramentas principal para assegurar que os produtos estejam 

enquadrados nas determinações legais (JIMÉNEZ et al., 2011; PASCHOAL et al., 

2008).  

Os métodos geralmente aplicados em laboratório para determinação de 

pesticidas estão longe de serem ideais, pois apresentam um relativo tempo de 

execução, são caros e geram muitos resíduos tóxicos. A dispersão da matriz em 

fase sólida (DMFS) é uma técnica de extração utilizada para amostras sólidas e/ou 

semi-sólidas, viscosas ou não (BARKER, 2000). Esta técnica tem como principais 

características a utilização de reduzida massa de amostra e reduzido volume de 

solvente orgânico, podendo realizar extração e clean-up em uma única etapa, além 

de consumir pouco tempo e ser de baixo custo (AQUINO et al., 2011). 

Este trabalho tem uma importância singular no que diz respeito ao 

desenvolvimento de um método analítico para determinar diferentes classes de 

pesticidas que podem estar presentes em ovos de galinha comercializados no 

Estado de Sergipe e disponibilizá-lo a órgãos de controle sanitário, a fim de que 

possa contribuir para a qualidade do alimento, visando à proteção da saúde dos 

consumidores e o fortalecimento do setor avícola.  O resultado deste trabalho pode 

ajudar os programas de monitoramento a serem mais eficientes na determinação de 

pesticidas em ovos. Por meio do método proposto podem-se estabelecer ações 

preventivas para que o alimento contaminado não chegue à mesa dos 

consumidores. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 

(CONSEA) define segurança alimentar e nutricional a realização do direito de todos 

ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, 

sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 

práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural e 

que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 

2012). 

No entanto, aparecimento de doenças carcinogênicas, teratogênicas e 

mutagênicas nos seres vivos é motivo de alerta. Estas doenças são muitas vezes 

relacionadas ao consumo de alimentos contaminados por resíduos de poluentes que 

estejam acima dos limites máximos permitidos (GRISOLIA, 2005). Infelizmente, o 

uso inadequado dos produtos químicos pode constituir um problema em relação à 

saúde humana em virtude da ingestão desses alimentos (BAIRD, 2002). 

As galinhas (Gallus gallus domesticus) foram um dos primeiros animais 

domésticos a chegar ao Brasil. Elas foram incorporadas às embarcações de Pedro 

Alvarez Cabral pelo ótimo recurso alimentar que apresentavam e por serem 

resistentes a demorada travessia. No período colonial, os portugueses introduziram 

no Brasil novas raças orientais e asiáticas trazidas da Índia e Oriente. Nos dias 

atuais, novas técnicas de criação procuram proporcionar às aves fatores de conforto 

em relação ao nível da temperatura, umidade e pureza do ar, preservando a saúde 

animal, com alimentação de qualidade, acompanhamento veterinário, água tratada, 

galpões com higienização adequada, entre outros (OLIVO, 2006). 

Existem três tipos de sistemas de criação no Brasil: sistema integrado 

indústria/avicultor, sistema de produção independente e o sistema de produção 

familiar. No sistema integrado, o avicultor recebe da indústria manufatureira as 

condições necessárias para criação das aves tanto para corte como para postura. 

Além das quais, são entregues ao avicultor pintinhos com um dia de nascido que 

são criados para futuro abate. A única função do avicultor é a manutenção da granja 

em condições estruturais adequadas (OLIVO, 2006). 

No entanto, os modernos sistemas de produção de ovos para consumo 

implicam na criação das aves em confinamento, com alta densidade de animais nas 

instalações, o que contribui para proliferação de importantes ectoparasitas de aves, 
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principalmente os ácaros hematófagos (SOARES et al, 2008). O Dermanyssus 

gallinae é um dos ácaros considerados como uma das principais pragas na 

avicultura (TUCCI et al., 1998; HAMSCHER et al., 2003; LIMSUWAN et al., 2007; 

HAMSCHER et al., 2007). 

Sendo assim, a utilização de produtos veterinários, aditivos alimentares e 

pesticidas é fundamental para manutenção de boa produção. As aves, criadas em 

galpões de alta tecnologia, se alimentam constantemente de rações acrescidas de 

vitaminas e crescem de forma muito rápida, podendo produzir ovos ou serem 

abatidas em tempo curto, garantindo lucros expressivos em curto intervalo de tempo. 

Portanto, na busca das melhores condições de higiene e sanidade, alguns 

avicultores procuram orientação de especialistas como técnicos agrícolas, 

veterinários e zootecnistas. Dessa forma podem prevenir ou mitigar algumas 

ameaças ao seu plantel. 

Em São Paulo, a Agência USP de Noticias publicou uma informação 

vinculada a uma tese de doutorado mostrando a presença do pesticida 

organoclorado alacloro em 0,07% das amostras de ovos de galinha comercializadas 

na cidade de São Paulo (USP, 2010). Este é utilizado como herbicida nas lavouras 

de milho, um dos principais ingredientes da alimentação das aves e, portanto, pode 

ter sido a origem da contaminação (CICASTO et al., 2006). 

Dados da avicultura sergipana referente a frango de corte estabelecem que 

em 2010 no Estado existiam 118 granjas integradas, 200 independentes e cerca de 

10.118 criatórios familiares. Sergipe tem uma capacidade de alojamento de mais de 

três milhões de aves (ENDAGRO, 2010). 

Desde o início do século passado, vários produtos como pesticidas 

organofosforados, organoclorados, carbamatos e piretróides vêm sendo utilizados 

na tentativa de controle de ácaros. Entretanto o uso destas substâncias pode 

determinar alto nível de toxicidade para as aves. Além disto, oferece grande 

desvantagem, como risco à saúde do aplicador e ao consumidor do produto final por 

apresentarem resíduos ou poluindo o meio ambiente (SOARES et al., 2008). 

Tanto no mercado interno como no de exportação, há grande demanda por 

pesquisas e para o monitoramento da presença de resíduos contaminantes em 

produtos de origem animal, entre eles o ovo. Desse modo, torna-se essencial a 

implantação do adequado monitoramento de produtos derivados de ovos, incluindo 
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os próprios ovos de consumo, além da adoção de boas práticas de uso de produtos 

químicos (MAZZUCO, 2006). 

Novos métodos analíticos são desenvolvidos e aperfeiçoados a cada dia em 

centros laboratoriais do mundo para quantificação de multirresíduos nos alimentos, 

dentre eles o ovo. Metodologias de extração como: extração em fase sólida “EFS” 

(Solid-phase extraction – SPE), dispersão da matriz em fase sólida “DMFS” (Matrix 

solid-phase dispersion – MSPD), microextração em fase sólida “MEFS” 

(Microextraction solid-phase – SPME), QuEChERS (Quick, Easy, Cheap, Effective, 

Rugged and Safe, ou  seja,  Rápido,  Fácil,  Barato, Efetivo. Robusto e Seguro), 

extração líquida pressurizada “ELP” (Pressurized liquid extraction – PLE), 

microextração em fase líquida “MFL” (Liquid phase microextraction – LPME), 

ultrassom (Ultrasonic) e Shoxlet, estão sendo utilizados na determinação de 

poluentes em ovos (HUANG et al., 2006; VALMASAKI et al., 2006; BOLAÑOS et al., 

2007; YU C. et al., 2008; SCORTICHINI e FORTI, 2009; TAO et al., 2009; BRUTTI, 

BLASCO e PICÓ, 2010; AHMAD et al., 2010; JIMÉNEZ et al., 2011; MORALES, 

2012; VICENTE, 2012). 

A utilização de reduzido volume de solventes orgânicos e a diminuição do 

tempo de análise são uma das melhores referências para utilização de alguns tipos 

de extração. Destas, a dispersão da matriz em fase sólida mostra-se fácil aplicação, 

rápida, de baixo custo, robusta e eficiente. 

Portanto, esse trabalho objetiva o desenvolvimento e validação de um novo 

método analítico por dispersão da matriz em fase sólida (DMFS) que, aliado a 

liofilização e aos pesticidas típicos da região, utilize pequenas quantidades de 

amostra e tenha um consumo reduzido de solvente orgânico, seja eficiente e 

sensível para análise de resíduos de pesticidas em ovos de galinha, e seja uma 

melhor forma de conservação na análise interlaboratorial de alimentos perecíveis. 

 

  

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=RedirectURL&_method=outwardLink&_partnerName=27983&_origin=article&_zone=art_page&_linkType=scopusAuthorDocuments&_targetURL=http%3A%2F%2Fwww.scopus.com%2Fscopus%2Finward%2Fauthor.url%3FpartnerID%3D10%26rel%3D3.0.0%26sortField%3Dcited%26sortOrder%3Dasc%26author%3DMorales,%2520Laura%26authorID%3D54389429800%26md5%3Df36172ce7f1f0806dd3d3b9cb9ec5855&_acct=C000037898&_version=1&_userid=687356&md5=52ce27fd6ae4a71c6c692d1e9afc6fb4
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Ovos de galinha (Galus galus domesticus) 

 

O Decreto No 56.585, de 20 de julho de 1965, é específico para classificação 

e fiscalização de ovos. De acordo com o Art. 1º - Pela designação de ovo, entende-

se ‘ovo de galinha’, sendo os demais, acompanhados da indicação da espécie de 

que procedem (BRASIL, 1965). 

Popularmente, o ovo é conhecido por três partes principais: casca, clara e 

gema; no entanto a estrutura é muito mais complexa e todas as partes são 

cientificamente conhecidas. Segundo ORDÓÑEZ (2005), a casca é formada por uma 

matriz de fibras entrelaçadas de natureza protéica e cristais de carbonato de cálcio 

intersticiais. É uma fonte alimentícia rica em elementos minerais como cálcio 

(98,2%), magnésio (0,9%) e fósforo (0,9%) em forma de fosfato. Ela possui duas 

membranas porosas que se separam para formar a câmara de ar permitindo a troca 

de gases e evaporação de água. 

A clara do ovo é basicamente uma solução aquosa de proteínas de natureza 

viscosa que circunda a gema servindo de barreira protetora para o desenvolvimento 

do embrião. A clara é constituída por três camadas: uma fina camada externa 

(23,0%), uma camada grossa (57,0%) e uma fina camada interna (20,0%). Contém 

de 85 a 90 % de água, sendo as proteínas o outro componente principal, mas 

também existem pequenas quantidades de glicoproteínas e glicose (menos de 1,0%) 

e sais minerais. No entanto, o seu conteúdo lipídico é muito baixo comparado à 

gema (ORDÓÑEZ, 2005). 

A gema é uma fonte concentrada de alimento para o embrião. É nela que se 

encontra uma grande quantidade de proteínas e lipídeos. Ela é considerada uma 

emulsão de gordura em água com extrato seco em torno de 50 %. A gema é uma 

dispersão de fosfoproteínas e lipoproteínas. Há também algumas lecitinas que, 

juntamente com certa quantidade de lipoproteínas, tornam a gema de ovo um ótimo 

emulsificante. Durante o período de armazenamento ocorre migração de 

aproximadamente 2% de água da clara para a gema (SOUZA-SOARES, 2005). É na 

gema que se encontra o colesterol. Na Figura 1 encontra-se a estrutura física interna 

do ovo. 
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Figura 1 – Estrutura física interna do ovo de galinha (Gallus gallus domesticus). 

 
 

 

3.2. Produção e consumo de ovos de galinha (Gallus gallus domesticus) 

 

De acordo com a FAO, em 2010, a produção mundial de ovos chegou a 

68,897 mil toneladas nos 204 países produtores. Dentre estes, se destaca o Leste 

Asiático com 40,64% desta produção. O Brasil corresponde com 3,03% do total 

mundial (Tabela 1). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelou que 

a produção de ovos de galinha no 4º trimestre de 2010 foi de 621.547 milhões de 

dúzias. No ano de 2011 a produção de ovos foi 4,3% maior do que a registrada em 

2010. Houve o registro de produção de 2,7 bilhões de dúzias do produto. A produção 

manteve-se crescente em todos os meses do ano, apresentando maior variação 

positiva em dezembro (7,0%). Mato Grosso foi responsável por 32,2% do 

crescimento registrado entre 2011 e 2010. O Paraná participou com 28,2% deste 

crescimento, enquanto que o Amazonas teve decréscimo que representou -6,3% da 

diferença. Em Sergipe, cinco granjas estão à frente da produção de ovos comerciais 

com 12.708. 623,08 dúzias de ovos por ano (EMDAGRO, 2010). 

Pelos resultados do estudo “Análise do Consumo Alimentar Pessoal no 

Brasil”, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Região Nordeste 

registra o maior consumo per capita de ovos do País, com uma quantidade de 3,2 % 

maior que a da segunda colocada, a região Norte. Sudeste e Sul, as duas principais 

Regiões econômicas do País têm um consumo quase igual à região Nordeste 

(Figuras 2). Deve-se considerar que esses dados se referem, especificamente, ao 
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consumo de ovos in natura, independente de suas diferentes formas de preparo 

(cru, cozido, frito etc.). Em relação ao consumo total no país, os resultados obtidos 

pela Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE, revelou as 

regiões Nordeste e Sudeste como o maior consumo de ovos de galinha do país 

(Figura 3) (APAVI, 2011).  

 

Tabela 1 – Relação dos maiores produtores de ovos de galinha no mundo em 2010. 

Região Maior produtor 

regional 

Volume anual 

(toneladas) 

Total mundial (%) 

Leste Asiático China 28.001 40,64 

Europa União Europeia 6.769 9,92 

America do Norte EUA 5.412 7.86 

Sul da Ásia Índia 3.414 4,96 

Ásia e Oceania Japão 2.515 3,65 

Leste Europeu Rússia 2.274 3,30 

America Latina e Caribe Brasil 2.087 3,03 

Oeste Asiático Turquia 740 1,07 

Sub Saara Africano Nigéria 623 0,90 

Norte da África Egito 336 0,49 

Ásia Central Cazaquistão 208 0,30 

Subtotal (7 primeiros países)   50,572 73,26 

Total mundial (204 países)  68,897 100,0 

Fonte: FAO, 2010. Adaptado de AVISITE. 

  

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pof/2002/default.shtm
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Figura 2 – Consumo per capita no Brasil e distribuição regional (base: censo de 2010). 

 

Dados: IBGE, 2011. Fonte: APAVI. 
 
 

Figura 3 – Distribuição do consumo total de ovos de galinha no Brasil (base: censo de 2010). 

 

Dados: IBGE, 2011. Fonte APAVI. 
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3.3. Contaminação fisiológica dos ovos 

 

A presença de resíduos de pesticidas na alimentação das aves é uma fonte 

importante de contaminação nos ovos.  Resíduos de compostos de caráter polar e 

apolar podem ser identificados e quantificados na gema muito tempo após o 

consumo pelas aves de alimentos contaminados. A gema desenvolve-se no ovário 

da ave no período de dias a semanas, é nesse período que resíduos podem ser 

incorporados à gema (SCHENCK e DONOGHUE, 2000). 

Segundo Griffin (1984, apud MAZZUCO, 2006), devido ao período fisiológico 

de formação do ovo, e principalmente da gema, existe a possibilidade de 

contaminação dos ovos por pesticidas. Num período de duas semanas, o 

crescimento da gema passa de 0,2 g em peso para 17 g. Isso ocorre devido ao 

acúmulo de nutrientes que chegam pela corrente sanguínea.  

A grande maioria dos componentes da gema são formados no fígado e 

transportados no sangue até o ovário e a deposição preferencial de determinados 

metabólitos residuais na gema e/ou no albúmen provavelmente relaciona-se à 

fisiologia inerente à produção do ovo no aparelho reprodutor da ave, além das 

propriedades lipo/hidrofílicas desses compostos. Portanto, variáveis importantes que 

irão determinar a quantidade de contaminantes no ovo incluem as propriedades 

físico-químicas dos compostos, diferenças na biodisponibilidade do 

composto/metabólito e finalmente, seu armazenamento preferencial em diferentes 

órgãos e tecidos (DONOGHUE et al., 1996; MAZZUCO, 2006). 

A contaminação de ovos pode ser feita indiretamente pela aplicação 

desordenada nas lavouras de milho ou soja, e de forma direta pela exposição das 

galinhas a estes pesticidas (DONOGHUE, 1997). 

Devido às propriedades físico-químicas dos pesticidas, houve um despertar 

nas décadas de 60 e 70 a respeito da presença de pesticidas organoclorados em 

alimentos como leite e ovos. Segundo Albert e Osten (1988, apud KENAGA 1972), a 

exposição direta ou indireta do leite a produtos levou a uma contaminação do 

alimento mesmo depois de processado. Segundo Albert e Osten (1988, apud 

FOSTER (1974) e, LISKA e STADELMAN (1969), a exposição das aves a esses 

produtos e o consumo da ração contaminada estão fundamentalmente relacionados 

à concentração do pesticida no ovo. 
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Nordlöf et al. (2012) compararam, através da espécie Haliaeetus albicilla do 

ecossistema do mar Báltico, as concentrações de compostos organohalogenados 

em ovos em duas épocas distintas, uma no ano de 1941 e outra entre os anos de 

1996-2001. Dentre os vários compostos analisados, o hexaclorohexano (isômeros), 

p,p’-DDT, p,p’-DDD ou p,p’-DDE não foram detectados no ovo de 1941. No entanto, 

o ß-HCH, p,p’-DDD e p,p’DDE foram detectados nos ovos da época mais recente 

numa concentração média de 1170, 710 e 103.000 ng g-1, respectivamente. Em 

contraste, o hexaclorobenzeno estava presente no ovo de 1941 a uma 

concencentração de 500 ng g-1, sendo comparável aos valores médios encontrados 

nos ovos em épocas mais recentes em concentração de 680 ng g-1. 

Segundo Donoghue et al. (1997), resíduos de pesticidas em ovos podem 

comprometer a segurança alimentar e afetar negativamente a confiança do 

consumidor neste produto avícola. Ao expor as galinhas poedeiras a drogas ou 

contaminantes, os seus resíduos podem chegar aos ovos. As possíveis fontes de 

exposição são: 1) uso inadequado de medicamentos, 2) uso de ração contaminada 

que pode causar contaminação cruzada (transferência de poluentes de um sistema 

a outro ocasionada por formas inesperada) e 3) uso de ração ou água contaminados 

por pesticidas ou metais. Estas exposições são observadas em trabalhos na 

identificação de pesticidas em ovos (MARTINEZ et al., 2000; VALSAMAKI et al., 

2006; LIMSUWAN et al., 2007; HAMSCHER et al., 2007; BOLAÑOS et al., 2007; 

LEDOUX, 2011). 

 

3.4. Pesticidas 

 

Os “produtos químicos sintéticos” representam compostos importantes aos 

seres humanos na civilização contemporânea. Foram com eles que grande parte do 

comércio mundial se desenvolveu e a produção de alimentos cresce a cada dia. Nos 

dias atuais, é completamente descartada a retirada desses produtos do ciclo 

econômico mundial, pois representam o que é na atualidade a produção mundial de 

alimentos. 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária define pesticidas ou agrotóxicos 

como produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados 

ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos 

agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas, de culturas florestais e 
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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 e 

produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores 

de crescimento (BRASIL, 2012). 

A globalização integrou continentes e de certa forma importou às nações 

estes produtos. No ano de 1939, o químico Paul Muller verificou que o p-

diclorodifenil-tricloroetano (DDT) tinha forte ação inseticida (BAIRD, 2002). Entrava 

para a história um dos maiores “problemas” de saúde pública dos dias atuais, os 

pesticidas. Estes são transportados de diversas formas chegando a serem 

encontrados em locais onde nunca foram aplicados e nas mais diversas matrizes 

(RISSATO et al., 2004). 

Nos anos de 1940 e 50, as indústrias químicas da América do Norte e da 

Europa Ocidental produziram grandes quantidades de novos pesticidas, 

especialmente inseticidas. Os ingredientes ativos da maioria desses pesticidas são 

organoclorados, muitos dos quais tinham propriedades notáveis, como: estabilidade 

contra decomposição ou degradação ambiental; solubilidade muito baixa em água; 

alta solubilidade como material lipofílicos da matéria viva e toxicidade relativamente 

alta (BAIRD, 2002).  

De certa forma o uso do DDT, comercializado inicialmente na Suíça em 

1941, permitiu o combate de insetos que transmitiam doenças infecciosas em 

regiões de clima quente. Esta descoberta ajudou os Aliados a vencerem a Segunda 

Guerra Mundial. O DDT também foi utilizado no combate ao mosquito transmissor da 

malária em várias partes da Europa, durante e após a guerra (BAIRD, 2002). 

Em 1962, a partir do lançamento do livro “Silent Spring” (A Primavera 

Silenciosa) de Rachel Carson, a visão sobre o uso dos pesticidas foi modificando. A 

população passou a ter conhecimento sobre os problemas advindos do uso 

inadequado dos pesticidas, os quais podem entrar na cadeia alimentar acumulando-

se nos tecidos gordurosos dos animais, inclusive do homem, podendo causar graves 

danos à saúde (FÉLIX et al., 2007).  

Além do DDT, indicado no livro, mais 11 poluentes foram listados e banidos 

do uso em diversas partes do mundo. São eles: aldrin, dieldrin, endrin, clordano, 

heptacloro, mirex e toxafeno; compostos de aplicação industrial: bifenilas 
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policloradas (PCB) e hexaclorobenzeno; resíduos ou subprodutos não intencionais: 

dioxinas e furanos (EPA, 2010). 

Estes compostos são conhecidos como “Poluentes Orgânicos Persistentes” 

que, por apresentarem características lipofílicas, entram na cadeia alimentar 

acumulando-se nas gorduras e provocando males a saúde dos seres (WINDAL et 

al., 2009). 

Nos dias atuais, são utilizados também outras classes de pesticidas, tais 

como: triazinas, piretróides, dimetilcarbamatos, cloroacetanilidas, organofosforados 

e neonicotinóides. Estes possuem diferenciados níveis de toxicidades e formas de 

ação (BARBOSA, 2004). 

Para que esses produtos interajam com os seres humanos é necessário o 

contato dérmico (Ex.: lavagem de frascos contaminados), respiração (Ex.: 

fumigação) ou ingestão de alimentos ou água contaminados (FELLENBERG, 1980). 

Nas últimas décadas, foi identificada uma série de compostos químicos 

genotóxicos que interagem com o DNA celular, resultando em efeitos mutagênicos 

como o câncer. Os principais tipos de câncer relacionados a quem utiliza esses 

produtos, como os agricultores, são: pulmões, estômago, melanomas, próstata, 

cérebro, testículos, sarcomas, linfomas de Hodgkin (um dos vários tipos de câncer 

do sistema linfático), mieloma múltiplo e leucemias (GRISOLIA, 2005). 

A utilização dos pesticidas sem as medidas de proteção e controle 

adequados permitem que essas doenças sejam diagnosticadas frequentemente, por 

isso foram estabelecidos os limites máximos de resíduos (LMR), concentração 

máxima de resíduos de um pesticida para que se permita legalmente seu uso na 

superfície ou na parte interna dos produtos alimentícios para consumo humano e de 

animais. O LMR é estabelecido através dos níveis toxicológicos e pela ingestão 

diária aceitável (IDA) que define a dose diária aceitável que, ingerida durante toda a 

vida, parece não apresentar riscos apreciáveis para a saúde do consumidor, à luz 

dos conhecimentos atuais na avaliação de uma substância química (FAO, 1994). 

Os produtores devem respeitar o prazo de carência existente para cada 

princípio ativo nos diversos produtos comercializados. Cada princípio ativo possui 

um tempo de meia-vida para se degradar ou ser metabolizado.  Se este período não 

for respeitado o alimento pode chegar contaminado ao consumidor (MENEZES 

FILHO, 2005). 
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De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o mercado 

brasileiro de pesticidas é um dos maiores do mundo, com 107 empresas aptas a 

registrar produtos, e representa 16% do mercado mundial. Só em 2009, foram 

vendidas mais de 780 mil toneladas desses produtos em nosso país. O Brasil 

também ocupa a sexta posição no ranking mundial de importação de pesticidas. 

(BRASIL, 2011). Em 2010, estima-se que o mercado americano tenha movimentado 

US$ 7,8 bilhões e o brasileiro US$ 7,3 bilhões, com crescimento de 9%. O consumo 

de pesticidas no Brasil teria crescido menos que em países como França (28,6%) e 

Japão (19,34%) (ANDEF, 2011).  

Em estudo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, dezessete das 

dezoito culturas analisadas foram encontrados pesticidas que apresentam alto risco 

para a saúde da população, sem levar em consideração a existência ou não de 

autorização do Governo Federal para o uso destes pesticidas na cultura. O pimentão 

foi considerado o mais problemático nos ensaios de contaminação por pesticidas em 

2010. Das 2.488 amostras dos 18 alimentos analisados, 694 (28%) apresentaram 

presença de pesticidas indevidos ou não conformidades com os limites máximos de 

resíduos. Entre os pesticidas encontrados nas mais diversas matrizes pesquisadas 

estão cipermetrina, deltametrina e permetrina, piretróides encontrados acima dos 

limites máximos permitidos (BRASIL, 2011).  

 

3.4.1. Pesticidas selecionados para estudo 

 

A crescente demanda de alimentos tem motivado o uso de grandes 

quantidades de pesticidas nas plantações para prevenir ou combater pragas. Para 

tanto, têm sido desenvolvidos métodos analíticos com o intuito de avaliar os riscos 

de contaminação nestas matrizes (SILVA FILHO, 2009). No entanto, pouco ou 

nenhum controle e/ou fiscalização são realizados em granjas do Estado de Sergipe. 

Os pesticidas selecionados para esse trabalho pertencem às classes das triazinas, 

organofosforados, organoclorados, cloroacetanilidas carbamatos, neonicotinóides e 

piretróides. 

Em trabalhos descritos na literatura, alguns dos pesticidas selecionados já 

foram analisados em ovos: atrazina (LEHOTAY et al., 2001; BARANOWSKA et al., 

2005), lindano (PROVINI e GALASSI, 1999; CAÑAS et al., 2000; SCHENCK e 
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DONOGHUE, 2000; LEHOTAY et al., 2001; TAO et al., 2009; AHMAD et al., 2010; 

FOURNIER et al., 2010; NORDLÖF et al. (2012), pirimicarbe (CARABIAS-

MARTÍNEZ et al., 2000), etiona (SCHENCK e DONOGHUE, 2000; LEHOTAY et al., 

2001; CISCATO et al., 2006; BOLAÑOS et al., 2007); alacloro, bifentrina, 

cipermetrina, deltametrina e/ou permetrina (CISCATO et al., 2006; RIEDERER et al., 

2010). 

 

3.4.1.1. Piretróides 

 

Os piretróides naturais foram economicamente os mais importantes produtos 

vegetais utilizados no controle de insetos, pois suas propriedades físico-químicas 

lhes conferiam um amplo espectro de atividades, ação rápida e eficiente em doses 

baixas, praticamente atóxicas para mamíferos por rotas normais de aplicação e 

baixo poder residual. No entanto, sua rápida instabilidade ao ar e à luz limitava sua 

utilização na agricultura. Sendo assim, foi-se necessário investimento no 

desenvolvimento de moléculas que pudessem combinar atividade biológica com 

aumento de estabilidade para adequa-los ao uso agrícola, mantendo ou diminuindo 

as baixas toxicidades para os mamíferos (HIRATA, 1995). Os piretróides podem ser 

eliminados do organismo pelos rins e pelas glândulas mamárias, porém o processo 

para uma completa eliminação leva aproximadamente 35 dias. Nos primeiros 14 

dias, a quantidade de resíduos encontrados é suficiente para causar uma possível 

intoxicação. Os piretróides são classificados como não sistêmicos, possuindo ação 

de contato (via dérmica), penetração, ingestão (via oral) e fumigante (via 

respiratória). Em função do caráter lipofílico destes compostos levantou-se a 

hipótese que estes poderiam se concentrar em matrizes mais gordurosas (MARTHE 

et al., 2010). Esses resíduos podem ser originados do uso de rações contaminadas 

ou no tratamento direto dos animais com ectoparasitoses (CICASTO, 2006). Os 

piretróides selecionados para o trabalho foram permetrina, deltametrina, 

cipermetrina e bifentrina. 

Segundo Elliott (1974 apud HIRATA, 1995), a permetrina foi o primeiro 

piretróide desenvolvido com adequada estabilidade para uso agrícola. Sua aplicação 

inseticida e formicida, no Brasil, segundo a ANVISA, é geralmente foliar em culturas 

como soja e milho. Sua estrutura química diferencia-se do pesticida deltametrina, 
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além da troca do cloro pelo bromo, pela presença do grupo ciano. Assim, confere-se 

à deltametrina um poder inseticida cerca de dez vezes maior que a permetrina.  

Segundo Elliott (1974 apud HIRATA, 1995), a deltametrina tem sua 

aplicação inseticida no combate a ectoparasitas como os carrapatos e moscas. Sua 

aplicação é feita em culturas de grãos como milho, soja e trigo. Segundo Trevizan e 

Baptista (2000), foi identificada uma tendência de concentração do piretróide 

deltametrina no farelo de trigo no período de 90 dias de estudo. A deltametrina 

mostrou tendência de se concentrar nas partes mais externas e oleosas do grão, 

pericarpo e gérmen, e em menor escala no endosperma, resultando uma 

concentração do inseticida da ordem de 2,12 vezes no farelo. Concluíram que 

resíduos de deltametrina são estáveis em grãos sob condições de armazenamento, 

por período de 90 dias ou mais.  

Além do pesticida deltametrina, os princípios ativos cipermetrina e bifentrina 

são muito utilizados como ectoparasitas (HIRATA, 1995; SILVEIRA, 2006; MARTHE, 

2010; ANVISA, 2012). A cipermetrina é uma mistura de oito isômeros diferentes, 

cada um dos quais pode ter a sua propriedades química e biológica. É estável à luz. 

Encontra-se disponível como um concentrado emulsionável ou pó molhável 

(EXTOXNET, 1996). 

O pesticida bifentrina atua como acaricida e inseticida e tem sido muito 

empregado, devido a sua eficácia no controle dos insetos Sitophilus zeamais  

Motschulsky (Coleoptera: Curculionidae), e Tribolium castaneum (Coleoptera: 

Tenebrionidae) em cultura de grãos (CARVALHO, 2009). A bifentrina está sendo 

muito utilizada nas granjas do estado de Sergipe no controle de insetos e ácaros. 

 

3.4.1.2. Triazinas  

 

As triazinas são uma classe de herbicidas baseada em uma estrutura 

aromática simétrica, que apresenta átomos alternados de carbono e nitrogênio em 

um anel de seis membros. Nas triazinas úteis como herbicidas, um dos átomos de 

carbono do anel está ligado a um cloro, e os outros dois, a grupo amino, os quais 

consistem em átomos de nitrogênio ligados mediante ligações simples a hidrogênios 

e/ou cadeias carbônicas (BAIRD, 2002). 

A atrazina é um composto polar, fracamente básico e sua estabilidade pode 

ser explicada pela configuração eletrônica de seu anel heterocíclico. É aplicado pré 
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e pós-emergência nas plantas infestantes nas culturas de abacaxi, cana-de-açúcar, 

pinus, seringueira, sisal, sorgo, soja e milho. Esse produto é aplicado 20 dias após o 

início do crescimento da cultura de milho. A hidrólise ácida ou alcalina da atrazina 

produz um de seus mais abundantes produtos de degradação, a hidroxiatrazina; sua 

moderada solubilidade em água (33 mg L-1) é praticamente independente do pH da 

solução, entretanto, aumenta bastante em soluções cujo pH é menor que 2. O 

potencial herbicida da atrazina deve-se à sua ação na inibição da fotossíntese na 

etapa fotoquímica (BAIRD, 2002; JAVARONI et al., 1999). 

 

3.4.1.3. Organoclorados 

 

Todas as propriedades notáveis dessa classe de compostos envolvem uma 

característica muito peculiar, a grande estabilidade contra decomposição ou 

degradação ambiental. A ligação carbono-cloro dos organoclorados caracteriza-se 

por ser de difícil quebra sendo considerados extremamente persistentes. Além disso, 

por serem hidrofóbicos, possuem alta solubilidade em meios como óleos ou tecidos 

adiposos. São tóxicos para insetos, mas sua toxicidade é baixa em mamíferos. No 

entanto, a bioacumulação desses compostos nos organismos provocam, além de 

doenças carcinogênicas e teratogênicas, a transferência progressiva dos mesmos 

na cadeia alimentar (BAIRD, 2002). O lindano é um dos isômeros do 

hexaclorociclohexano. 

 

3.4.1.4. Organofosforados 

 

Os organofosforados representam um avanço em relação aos 

organoclorados por serem não persistentes. Contudo, possuem um efeito tóxico 

mais agudo comparados aos organoclorados para seres humanos e outros 

mamíferos. Os pesticidas organofosforados possuem, sem exceção, um átomo 

central de fósforo pentavalente ao qual são ligados a: (1) um átomo de oxigênio ou 

enxofre, unido ao átomo de fósforo mediante uma dupla ligação; (2) dois grupos 

metoxi (–OCH3) ou etoxi (–OCH2CH3) unidos ao átomo de fósforo por uma ligação 

simples; (3) um grupo R mais longo e mais complexo, conectado ao átomo de 

fósforo, usualmente através de um átomo de oxigênio ou enxofre mediante uma 

ligação simples. Como os hidrocarbonetos clorados, os organofosforados 
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concentram-se nos tecidos gordurosos, porém decompõem-se em dias ou semanas. 

Os organofosforados são tóxicos para insetos, pois inibem enzimas de seu sistema 

nervoso. Eles interrompem a comunicação entre as células, que é efetuada pela 

molécula acetilcolina (BAIRD, 2002). Dentre os pesticidas selecionados, a etiona é o 

único organofosforado. 

 

3.4.1.5. Carbamatos 

 

Este grupo de pesticidas é derivado do ácido carbâmico, são considerados 

de fácil degradação e não se acumulam em tecidos gordurosos, sendo pouco 

adsorvidos pelo organismo humano. Possuem ação mais curta que os 

organofosforados, com relação à função reguladora da acetilcolinesterase (enzima 

que torna possível a transmissão de impulsos nervosos no organismo); todavia, 

vários produtos deste grupo químico foram banidos em outros países devido aos 

seus efeitos carcinogênicos (CARVALHO, 2009). O pirimicarbe é muito utilizado nas 

culturas para aplicação foliar em alface, batata, berinjela, couve, couve-flor, feijão, 

pepino, pimenta, repolho, rosa, tomate e trigo. É frequentemente empregado como 

acaricida no combate ao Coccinella undecimpunctata. 

 

3.4.1.6. Cloroacetanilidas 

 

São derivados do ácido cloroacético (ClCH2COOH), no qual o grupo –OH 

encontra-se substituído por um grupo amino (BAIRD, 2002). O alacloro  é um 

herbicida aplicado pré-emergência em culturas como algodão, amendoim, milho e 

soja (ANVISA, 2011). Em contato com a pele e olhos, a irritabilidade é considerada 

leve. Quando se relaciona sua toxicidade à vida silvestre, como peixes e abelhas, é 

avaliado como tóxico e não tóxico, respectivamente. Apresenta-se na forma de 

cristais incolores amarelados. É um herbicida utilizado no controle pré e pós-

emergente de ervas daninhas de folhas largas. O alacloro é carcinógeno em animais 

(JAVARONI et al., 1999). Nas Tabelas 2 e 3 encontram-se algumas propriedades 

físico-químicas e toxicológicas dos pesticidas utilizados nesse trabalho. 
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Tabela 2 – Modo de ação, forma de atuação, grupo químico, fórmula molecular, toxicologia e formula estrutural dos pesticidas em estudo. 

 

Pesticidas Modo de ação Forma de 

atuação 

Grupo químico Fórmula molecular Toxicologia* 

atrazina herbicida sistêmico Triazinas C8H14ClN5 III 
lindano inseticida sistêmico Organoclorado C6H6Cl6 I 

alacloro herbicida sistêmico Cloroacetanilida C14H20ClNO2 III 

pirimicarbe inseticida sistêmico Carbamato C11H18N4O2 II 

etiona Inseticida/acaricida não sistêmico Organofosforado C9H22O4P2S4 II 

bifentrina Inseticida/acaricida não sistêmico Piretróide C23H22ClF3O2 II 

permetrina Inseticida/formicida não sistêmico Piretróide C21H20Cl2O3 III 

cipermetrina Inseticida/ formicida não sistêmico Piretróide C22H19Cl2NO3 II 

deltametrina Inseticida/formicida não sistêmico Piretróide C22H19Br2NO3 III 

*I (extremamente tóxico); II (altamente tóxico); III (medianamente tóxico); IV (pouco tóxico). Fonte: ANVISA, 2011; Tomlin, 2000. 
 

 

Tabela 3 – Propriedades físico-químicas dos pesticidas em estudo: Ponto de fusão, Pressão de vapor, log Kow, Massa molar e solubilidade em água e 
acetato de etila. 

 
Pesticidas Ponto de Ebulição (ºC) Pressão de vapor (mPa)* log Kow** MM (g mol

-1
) Solubilidade (mg L

-1
)* 

     Água Acetato de etila 

atrazina 205 3,9 x 10
-2 

2,7 215,68 35
 

2,4 x 10
4 

lindano 323.4 4,34 3,69 290,83 8,52 3,57 x 10
5 

alacloro 100 2,9  3,09 269,77 2,4 x 10
2
 - 

pirimicarbe 164,7-167,7 4,3 x 10
-1 

1,7 238,39 3,1 x 10
3 

2,26 x 10
5 

etiona 165 2 x 10
-1 

5,07 384,48 2 - 
bifentrina 150 1,78 x 10

-2 
6,6 422,88 1 x 10

-3 
- 

permetrina 200 2 x 10
-3 

6,1 391,30 2 x 10
-1 

- 
cipermetrina - 2,3 x 10

-4
 5,3 416,30 9 x 10

-3 
2 x 10

6
 

deltametrina - 1.24 x 10
-5
 4,6 505,20 2 x 10

-4
 - 

*20-25 ºC; **coeficiente de partição octanol:água; Fonte: IUPAC, 2012; Tomlin, 2000; Barceló, 1997; IFA, 2012. 
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Ponto de ebulição e pressão de vapor são propriedades físico-químicas que 

representam o comportamento do pesticida na análise cromatográfica. Estes 

precisam ser voláteis e termicamente estáveis para não degradarem durante a 

corrida cromatográfica. As temperaturas de ebulição indicam que os pesticidas são 

termicamente estáveis podendo ser analisados por cromatografia em fase gasosa, 

sendo o lindano o mais termicamente estável. Cipermetrina e deltametrina não 

possuem valores definidos, mas podem ser analisados do CG (MENEZES FILHO, 

2006; MAŠTOVSKÁ e LEHOTAY, 2004). A pressão de vapor indica a tendência que 

o compostos tem de volatilizar no seu estado puro de acordo com a temperatura. O 

pesticida lindano é o mais volátil, sendo a deltametrina o menos volátil.  

O coeficiente de partição octanol:água (Kow) fornece a indicação sobre a 

polaridade das moléculas e é usado como base para entender a bioacumulação em 

ambientes lipofílicos, como por exemplo os tecidos animais (PANNA, 2006). 

Pesticidas lipofílicos (log Kow > 4, mais solúvel em octanol e menos solúvel em água) 

tendem a se acumular em ambientes lipofílicos. Os hidrofílicos (log Kow < 1, mais 

solúvel em água e menos solúvel em octanol) possuem mais afinidade com a água 

(BAIRD, 2002). Bifentrina é o pesticida com maior tendência a bioacumulação e 

pirimicarbe o de menor tendência.  

A solubilidade é a tendência de quanto um determinado composto irá se 

dissolver em água ou em outros solventes (PANNA, 2006). De acordo com a Tabela 

3 os piretróides (bifentrina, permetrina, cipermetrina e deltametrina) são 

praticamente insolúveis em água. Já o solvente orgânico acetato de etila representa 

um bom solvente, pois para quase todos os pesticidas o valor de solubilidade é alto. 

Não foram encontrados na literatura registros da solubilidade dos pesticidas no 

solvente acetonitrila. 

As fórmulas estruturais dos pesticidas selecionados encontram-se na Figura 

4. 
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Figura 4 – Fórmulas estruturais dos pesticidas selecionados. 
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3.5. Técnicas de extração para análise de resíduos de pesticidas em 

alimentos 

 

A análise de resíduos é de certa forma um dos desafios mais difíceis a 

serem alcançados na Química Analítica. Esse fato é assim entendido, pois a análise 

química em nível traço geralmente inclui procedimentos complexos que vão além da 

extração dos analitos, como por exemplo: a etapa de limpeza do extrato. Sendo 

assim, o método analítico tende sempre ser desenvolvido com o menor número 

possível de etapas, assegurando, entretanto a confiabilidade dos resultados obtidos.  

No entanto, alguns laboratórios que determinam resíduos de pesticidas 

ainda estão usando procedimentos desenvolvidos 30 anos atrás, quando os 

requisitos analíticos e legais eram menos rigorosos e a tecnologia não era tão 

avançada. Procedimentos tradicionais são demorados, de trabalho intensivo, 

complicados e caros e, além disso, produzem quantidades consideráveis de 

resíduos (BEYER E BIZIUK, 2008; M. WILKOWSKA e BIZIUK, 2011).  

Recentes desenvolvimentos analíticos têm tentado minimizar o número 

de manipulação física e tratamento químico, o volume de solvente, a utilização de 

solventes tóxicos e o custo. Sendo assim, reunir os procedimentos de extração e 

clean-up em uma única etapa é um dos objetivos mais procurados (LEDOUX, 2011). 

Para tanto, métodos baseados em microextração em fase sólida ou líquida 

(SPME, LPME, DLLME ou SDME), extração em fase sólida e dispersão da matriz 

em fase sólida são técnicas de extração que estão substituindo as extração líquido-

líquido e Sohxlet.  

 

3.5.1. Dispersão da matriz em fase sólida 

 

O principal motivo da utilização da técnica de dispersão da matriz em fase 

sólida na extração de compostos poluentes em alimentos é sua simplicidade e 

rapidez, é extensivamente utilizada em amostras consideradas complexas ou não. A 

técnica combina diretamente a amostra com um adsorvente (dispersante), 

permitindo a realização simultânea de várias etapas no preparo da amostra. Esta 

consiste basicamente em introduzir a amostra em um recipiente contendo um 

suporte sólido (adsorvente), misturar até homogeneização, transferir o material 
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(matriz e adsorvente) para a coluna e eluir com solvente apropriado. A coluna 

“DMFS” consiste, portanto, da matriz dispersa no adsorvente (DÓREA, 2004). 

Alguns dos principais adsorventes utilizados em DMFS são Florisil®, sílica, C18 e 

alumina. 

A sílica é um polímero inorgânico de característica estrutural (-Si-OH) polar 

que possui superfície ligeiramente ácida, facilitando a retenção de compostos 

básicos. Facilmente adsorve água pela formação de pontes de hidrogênio com os 

grupos silanóis (LANÇAS, 2004).  

A alumina neutra (Al2O3)n é um material polar de característica anfótera. É 

geralmente utilizada na separação de compostos lipofílicos, sendo um dos 

adsorventes mais utilizados após a sílica (COLLINS, 2006).  

O Florisil® (Mg-Al(SiO4)n) possui uma alta polaridade em comparação a 

outros adsorventes. É um adsorvente muito utilizado na extração de pesticidas 

(LANÇAS, 2004). 

A característica apolar do polímero octadecilsilano (C18) em sua estrutura -

Si-(CH2)17-CH3, o inclui no grupo de adsorventes mais utilizados pela capacidade de 

retenção de  compostos lipídicos (KRISTENSON, 2006).  

O material adsorvente permite a quebra estrutural da matriz formando um 

novo grau de fracionamento. As ligações existentes entre a matriz e os analitos são 

quebradas, o que permite a formação de interações destes com o suporte. Quanto 

mais seca for a matriz, uma melhor homogeneização com o suporte é realizada e as 

interações dos analitos com o suporte são mais eficientes (MENEZES FILHO, 2005). 

Logo após, o solvente de eluição penetra nos poros e extrai os analitos de interesse. 

Além dessa função, o suporte também possui a funcionalidade de retenção de 

interferentes dependendo de sua polaridade (RIDGWA et al., 2007). 

A interação com os analitos ocorre de várias maneiras. Das principais 

interações químicas destacam-se ligação de hidrogênio, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo 

induzido, forças iônicas e forças de dispersão do tipo Van der Walls e de London 

(LANÇAS, 2004). 

A natureza da coluna DMFS e a extensão das interações permitem isolar 

analitos de polaridades diferentes ou de diferentes classes de compostos através da 

utilização de um único solvente de eluição ou uma mistura de solventes. No entanto, 

alguns interferentes da matriz também podem ser eluídos, provocando a utilização 

de outra etapa, o clean-up. Além da importância da polaridade do solvente, o volume 
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utilizado e a força eluotrópica, força necessária para remover o analito da fase 

sólida, são pontos fundamentais em DMFS que devem ser testados pela observação 

das recuperações no desenvolvimento do método. De certa forma, pouco solvente 

orgânico deveria ser utilizado. No entanto em alguns procedimentos a eluição 

eficiente dos analitos se dá com um volume maior de solvente (LANÇAS, 2004). 

Entretanto, a DMFS geralmente consome um volume 95 % menor de solvente em 

um tempo 90% mais curto que outras metodologias oficiais como Soxhlet e extração 

líquido-líquido (BARKER, 2000). 

Segundo Barker (2006), vários estudos recentes têm relatado o uso de água 

quente como um solvente de eluição bem como a adição de pressão, um processo 

conhecido como extração líquida pressurizada ou extração acelerada com solvente. 

Tais aplicações demonstram o potencial de tornar os métodos de extração baseados 

em DMFS isento de solventes tóxicos. Pré-condicionamento dos materiais de apoio 

utilizados aumenta a recuperação do analito e acelera o processo de mistura e 

dispersão da amostra. Uma outra característica interessante relatada por Barker 

(2006) é a miniaturização da técnica DMFS, usando quantidades menores de 

amostra e proporcionalmente menos apoio ou solvente, bem como o potencial para 

métodos on-line na cromatografia líquida. 

Além dessas modificações, o desenvolvimento de novos materiais 

adsorventes empregados em DMFS está ganhando destaque (BARRETO et al., 

2011; AQUINO et al., 2012). Na Tabela 4 encontram-se trabalhos realizados pelo 

Grupo de Análise de Poluentes Orgânicos (GAPO/UFS), utilizando dispersão da 

matriz em fase sólida em diversas matrizes. 
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Tabela 4 – Trabalhos realizados pelo Grupo de Análise de Poluentes Orgânicos (GAPO/UFS) utilizando dispersão da matriz em fase sólida em diversas 
matrizes para determinação de pesticidas. 

 
Matriz Sorvente (Dispersante) Clean-up Solvente de extração Análise instrumental Referência 

Feijão alumina neutra - acetato de etila CG-EM Lopes et al., 2003 

Quiabo sílica-gel alumina neutra acetato de etila CG-EM Dórea et al., 2004 

Arroz alumina neutra - acetato de etila CG-DCE Dórea et al., 2004 

Tomate alumina neutra Florisil
®
 diclorometano CG-EM Menezes Filho et al., 2006 

Coco C18 Florisil
®
 n-hexano saturado em acetonitrila CG-EM Silva et al., 2008 

Banana sílica-gel - n-hexano/acetato de etila (1:4, v/v) CG-EM Aquino et al., 2009 

Própolis sílica-gel Florisil
®
 diclorometano/acetato de etila (9:1, v/v) CG-EM Santos et al., 2008 

Porangaba alumina neutra C18 ciclohexano-/diclorometano (3:1, v/v) CG-EM Carvalho et al., 2009 

Mel sílica-gel - acetonitrila CG-EM Bezerra et al., 2010 

Mamão e manga sílica-gel - diclorometano/acetato de etila (1:1, v/v) CG-EM Aquino et al., 2010 

Charuto sílica-gel - n-hexano/diclorometano (1:1, v/v) CG-EM Prata et al., 2011 

Sambacaitá C18 - diclorometano CG-EM Aquino et al., 2011 

Manga MCM-41 - diclorometano/acetato de etila (1:1, v/v) CG-EM Barreto et al., 2011 

Água de coco liofilizada C18 - acetonitrila CLAE-UV Santana Santos et al., 2012 

Sambacaitá metal-organic framework - diclorometano CG-EM Aquino et al., 2012 
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3.6. Liofilização 

 

Para análise cromatográfica em fase gasosa, é muito importante que o 

extrato a ser injetado esteja isento de moléculas de água. A presença de umidade 

no sistema cromatográfico, devido a impurezas no gás de arraste ou ao índice de 

água em amostras injetadas, pode hidrolisar ou reativar suportes silanizados 

(“bleeding” ou sangramento) iniciando a degradação de muitas fases estacionárias 

líquidas (GROB e BARRY, 2004).  

Sendo assim, a primeira etapa de limpeza realizada foi a liofilização da 

matriz, técnica de secagem que abrange etapas como congelamento, secagem 

primaria e secagem secundária. Nesse procedimento existe a necessidade de 

interromper as atividades biológicas e reações químicas, etapa referente ao 

congelamento. O material então é desidratado por sublimação seguido de 

dessorção, utilizando baixas temperaturas de secagem e pressões reduzidas 

(TATTINI et al., 2006). A liofilização é muito utilizada para conservar alimentos 

perecíveis como café, frutas, carnes e ovos. 

Além de isentar a amostra de água, a liofilização representa a exclusão de 

reagentes hidrófilos como o sulfato de sódio anidro (Na2SO4) do procedimento. Esse 

reagente é muito utilizado para reter a umidade de amostras nos procedimentos 

mais variados em laboratório. A liofilização, além de ajudar na melhor interação 

matriz/adsorvente, trás uma ótima alternativa para conservação de amostras em 

análises intralaboratoriais e de monitoramento, pois como os ovos são alimentos 

perecíveis, podem modificar facilmente sua bioquímica e prejudicar a análise 

laboratorial. PROVINI e GALASSI (1999) quantificaram pesticidas organoclorados e 

bifenilas policloradas em ovos de pássaros de diversas espécies. O método de 

extração foi Soxhlet utilizando no procedimento ovo liofilizado. 

Este é o primeiro trabalho de extração de pesticidas por dispersão da matriz 

em fase sólida em ovos de galinha liofilizados. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.  Objetivo geral 

 

 Desenvolver e validar um método analítico para determinar resíduos de 

pesticidas em ovos de galinha (Gallus gallus domesticus) por dispersão da 

matriz em fase sólida e cromatografia em fase gasosa acoplada a 

espectrometria de massas. 

 

4.2.  Objetivos específicos 

 

 Efetuar um levantamento de granjas de galinhas poedeiras no Estado de 

Sergipe; 

 Selecionar os pesticidas que serão estudados; 

 Estabelecer condições cromatográficas para analisar os pesticidas selecionados 

por cromatografia em fase gasosa acoplada a espectrometria de massas; 

 Desenvolver e validar um método analítico por DMFS para determinar 

pesticidas em ovos de galinha (Gallus gallus domesticus); 

 Apresentar uma nova alternativa para análise de alimentos considerados 

perecíveis; 

 Aplicar o método desenvolvido em amostras de ovos de galinha (Gallus gallus 

domesticus) comercializados na cidade de Aracaju-SE. 
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5. REVISÃO DA LITERATURA 

 

Barker, Long e Short (1989), desenvolveram um método de extração para 

isolamento de compostos organofosforados, benzimidazóis e antibióticos ß-lactam 

em tecido animal. O procedimento de extração utilizou 0,5 g da matriz e 2,0 g de C18 

homogeneizados por 30 s, o qual foi adicionado numa coluna que continha 0,5 g de 

C18 como sorvente de limpeza. Então, hexano, benzeno, acetato de etila e metanol 

foram utilizados como solventes de eluição (8,0 mL de cada), dividindo o extrato em 

quatro frações. Essas frações foram evaporadas e redissolvidas em: (1) 500 µL de 

n-hexano ( para as frações hexano e benzeno); (2) 50 µL de acetonitrila com 450 µL 

de ácido fosfórico 0,01 mol L-1 (para a fração em acetato de etila). Estas foram 

filtradas (0,45 µm) antes da análise. (3) 500 µL de ácido fosfórico 0,01 mol L-1 (para 

a fração em metanol) que foi centrifugada e o sobrenadante foi filtrado (0,45 µm). A 

fração de organofosforados foi analisada em CG com detector de nitrogênio-fosforo. 

A fração com benzimidazóis e ß-lactam em CLAE com detector de arranjo de diodos. 

As recuperações variaram de 59,75 a 93,64%. O método representou um avanço no 

isolamento dos compostos e permitiu o desenvolvimento de novos métodos de 

extração para amostras sólidas ou semi-sólidas, o que proporcionou a extração dos 

mais diversos compostos nas mais diversas matrizes. 

Schenck e Donoghue (2000) descreveram um método para determinação de 

pesticidas organoclorados e organofosforados em ovos, utilizando acetonitrila como 

solvente de extração. Foi obtido um extrato fortemente pigmentado, indicando uma 

grande quantidade de co-extrativos. Sendo assim, cartuchos SPE de carbono grafite 

e aminopropil ou Florisil® foram testados. Os pesticidas organofosforados foram 

analisados por cromatógrafo em fase gasosa com detector fotométrico de chama 

(FPD) e os pesticidas organoclorados por detector de captura de elétrons (ECD). As 

recuperações variaram entre 86-108% para os oito organoclorados e 61 a 149% 

para os organofosforados. 

Baranowska et al., (2005) investigaram a distribuição dos pesticidas 

simazina e atrazina e os metais cádmio, chumbo e zinco na cadeia trófica. Para 

tanto, matrizes como solo, grama e alimentos, entre eles: cereais (para ração), 

cereja, morango, leite e ovos foram analisados. Para as amostras de ovos, um ovo 

(gema e clara) foi extraído com 50 mL de acetona durante 2 h por meio de um 
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agitador. Em seguida, a mistura foi centrifugada e a acetona foi evaporada até à 

secura. O resíduo foi dissolvido em 5 mL de metanol e a extração em fase sólida 

com cartucho C18 foi realizada. A coluna foi condicionada com 6 mL de metanol e 6 

mL de água.  Então, dez mililitros de água e 5 ml do resíduo redissolvido em metanol 

foram misturados e aspirados através da coluna a 5 ml min-1. Em seguida, o coluna 

foi lavada com 3 mL de água e deixada, até secar, sob vácuo durante cerca de 5 

min. As triazinas foram eluídas com 20 mL de metanol e o extrato foi analisa por 

CLAE com detector de arranjo de diodos a 224 nm. Para obter as curvas de 

calibração os padrões certificados dos compostos foram diluídos com metanol na 

faixa de concentração entre 0,5 e 100 µg g-1. Os coeficientes de correlação foram 

0,9988 e 0,9998 para atrazina e simazina, respectivamente. Os limites de 

quantificação foram de 0,5 µg g-1 para atrazina e 0,8 µg g-1 para simazina. As 

recuperações dos pesticidas variaram entre 70 e 77% para todas as matrizes. A 

coleta das amostras foi dividida em 16 níveis tróficos, nos quais cada nível equivale 

a um local de coleta. Os resultados das análises de amostras reais apresentaram 

que nos ovos, a simazina foi detectada em concentrações 30,14 e 59,48 µg g-1 nos 4 

níveis tróficos que essa matriz foi coletada. Atrazina foi detectada em ovos na 

concentração 52,17 µg g-1 em um dos níveis tróficos. Para os outros níveis tróficos, 

a atrazina não foi detectada em ovos. 

Lehotay, Maòtovská e Yun (2005) desenvolveram um método de análise de 

pesticidas de diferentes classes em ovos de galinha por dispersão da matriz em fase 

sólida, a qual foi comparada com o método QuEChERS. No método DMFS, 0,5 g de 

amostra foi homogeneizado com auxílio de almofariz/pistilo com 2,0 g do adsorvente 

C18 somados a 2,0 g de sulfato de sódio anidro.  O homogeneizado foi transferido 

para um cartucho contendo 2,0 g de Florisil. Então, 2 alíquotas de 5 mL de 

acetonitrila foram usadas como solvente de eluição e coletadas num tubo de 

centrífuga de 13 mL, utilizando um vácuo e aplicando uma velocidade de 3 gotas 

seg-1. O extrato foi concentrado para 0,5 mL até uma concentração de 1 g mL-1. Os 

extratos foram analisados por CG/EM ou por CL/EM/EM de acordo com a 

estabilidade dos pesticidas. Diversos pesticidas foram analisados, entre eles o 

lindano e a permetrina. Para estes dois pesticidas a recuperação média por DMFS 

foi de 93 a 113 % respectivamente e equivalentes limites de quantificação de 50 ng 

g-1. 
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Ciscasto et al. (2006), monitoraram entre os anos de 2003 e 2005 resíduos 

de pesticidas em ovos comercializados em São Paulo. Foram coletadas 130 

amostras na cidade de São Paulo e analisadas por um método do Codex 

Alimentarius. Inseticidas, fungicidas, herbicidas, acaricidas e seus metabólitos foram 

analisados e avaliados de acordo com o LMR estabelecidos pela Legislação 

Brasileira e pelo Codex Alimentarius. Para a amostragem de ovo, foi retirada a casca 

dos ovos e misturou-se a clara e a gema até a completa homogeneização. Do 

homogeneizado, uma alíquota de 20 g foi pesada e acrescentou-se quantidade 

suficiente para manter a proporção 2:1 de acetona:água. A amostra foi agitada por 

15 minutos em agitador mecânico a 110 rpm. O extrato foi particionado com 

diclorometano em presença de cloreto de sódio. Depois de evaporada, a fase 

orgânica foi purificada por cromatografia de permeação em gel utilizando 

ciclohexano e acetato de etila (1:1, v/v) como eluente. Um clean-up suplementar foi 

feito com sílica-gel desativada 1,5%. A coluna de sílica-gel foi eluída com hexano + 

tolueno (65:35 v/v), tolueno (100), tolueno + acetona (95:5 v/v), tolueno + acetona 

(80:20 v/v) e acetona (100). Dez mililitros do eluato foram levados para CG/DCE ou 

CG/DNF e 1 µL foi analisado. As recuperações variaram entre 70 a 120%. O limite 

de quantificação foi de 0,01 mg Kg-1 para a maioria dos pesticidas analisados. Os 

limites de detecção para os organoclorados foi de 0,001 mg Kg-1 e variaram entre 

0,01 e 0,05 mg Kg-1 para os organofosforados, organonitrogenados e outras classes 

estudadas. Das 130 amostras analisadas, uma foi positiva para o pesticida alacloro 

na concentração de 0,01 mg Kg-1, o qual é utilizado na cultura de milho.  

Valsamaki et al. (2006), desenvolveram e validaram um método por DMFS 

para quantificação de pesticidas organoclorados e bifenilas policloradas (PCB) em 

ovos de galinha. As amostras (1,0 g) foram extraídas com 2,0 g de Florisil como 

adsorvente, cujo desempenho foi comparado com LiChroprep RP-18. O 

homogeneizado foi introduzido numa seringa com capacidade de 10 mL com uma 

membrana filtrante (0,22 µm) e eluição com diclorometano/hexano (1:1, v/v). A 

purificação do extrato foi realizada com partição com ácido sulfúrico concentrado. A 

limpeza do extrato também foi avaliada com adsorvente alumina. Os resultados 

mostraram melhores valores de recuperação com o adsorvente Florisil com 

subsequente purificação ácida. Os limites de detecção do método foram menores 

que 0,7 ng g-1 para os analitos. Os desvios padrão relativos em níveis de fortificação 

entre 10 e 200 ng g-1 foram menores que 8,0 %. As recuperações variaram entre 82 
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e 110 %. Em amostras reais foi possível detectar a presença de γ-BHC, 4,4’-DDE, 

PCB 28, PCB 180 em cinco das 30 amostras analisadas por CG/DCE e CG/EM. 

Bolaños et al. (2007) utilizaram 0,5 g da mistura de gema e clara in natura na 

quantificação de pesticidas organofosforados e organoclorados, e bifenilas 

policloradas por dispersão da matriz em fase sólida e cromatografia em fase gasosa 

acoplada a espectrometria de massas com triplo quadrupolo (CG-QqQ-EM/EM). A 

temperatura inicial do coluna foi de 70 ºC (3,5 min). Esta temperatura foi aumentada 

a uma taxa de 50 ºC/min até 180 ºC; após, a temperatura foi aumentada até 300 ºC 

(mantida por 8 min) a uma taxa de 30 ºC min-1. O adsorvente utilizado foi o C18 e os 

solventes de eluição foram acetato de etila e acetonitrila saturada em n-hexano 

(85:15, v/v) e limpeza com Florisil®. As recuperações encontradas variaram de 70 a 

110% no nível de fortificação 15 µg Kg-1 e 70 a 106% no nível de fortificação 50 µg 

Kg-1. Os desvios padrão relativos (DPR) foram menores que 20%. A curva analítica 

variou de 10 a 150 µg Kg-1 com coeficientes de determinação (R2) maiores que 0,98. 

Os limites de detecção e quantificação dos pesticidas variaram de 0,01 a 2,25 µg Kg-

1 e limites de quantificação entre 0,02 a 7,78 µg Kg-1. Para os PCBs, os LD foram de 

0,03 a 0,41 µg Kg-1 e LQ 0,09 a 0,71 µg Kg-1. Na análise das amostras reais foram 

encontrados os pesticidas sulfato de endosulfan e p,p’-DDE abaixo do primeiro 

ponto da curva. PCB não foram detectados em amostras reais. 

Beyer e Biziuk (2010), avaliaram a eficiência de vários cartuchos em fase 

sólida com os sorventes alumina, Florisil®, C18, aminopropil (NH2) e Envi-Carb na 

limpeza de extratos de alimentos com baixo teor de gordura. Para isso, uma mistura 

modelo que incluiu ácido α-linolênico com uma substância interferente similar ao 

Omega-3 encontrado em óleo de peixe, foi utilizada como matriz referência para 

determinação de pesticidas organoclorados e bifenilas policloradas. Logo após, o 

método foi aplicado em amostras reais de Clupea harengus, uma espécie de peixe. 

Os solventes utilizados no desenvolvimento do método foram n-hexano, acetona, 

acetato de etila, isooctano e acetonitrila. Os padrões certificados foram lindano, 

aldrin, α-endosulfan, p,p’-DDT, p,p’-DDE, mirex, hexaclorobenzeno (HCB) e bifenilas 

policloradas. O modelo experimental foi feito através da fortificação da mistura 

modelo com a solução dos pesticidas e PCB preparados em n-hexano na 

concentração de 1 mg mL-1. Logo após, essa mistura foi passada no cartucho de 

extração em fase sólida já condicionado com 12 mL de n-hexano. Os analitos foram 

eluídos com solvente 2 x 5 mL de n-hexano-acetona (9:1, v/v) e, depois de secos em 
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nitrogênio, foram redissolvidos em 500 µL de isooctano. Este extrato foi analisado no 

CG-DCE. A utilização dos cartuchos SPE com as fases Florisil®, alumina e 

aminopropil (NH2) apresentaram extratos mais livres de interferentes e recuperações 

superiores a 70% para maioria do compostos. Já os cartuchos com as fases Envi-

Carb e C18 não eliminaram os interferentes da matriz. O procedimento de limpeza 

desenvolvido foi aplicado em amostras de alimentos com baixo teor de gordura, tais 

como o arenque (Clupea harengus). Recuperações maiores que 78%, com desvio-

padrão menor que 15% foram obtidos para os compostos. Limites de quantificação 

foram na faixa 5 a 10 µg Kg-1. 

Santos et al. (2012) desenvolveram um método de extração dos pesticidas 

teflubenzuron, lufenuron e bifentrina por dispersão da matriz em fase sólida e 

cromatografia líquida de alta eficiência com detector ultravioleta em água de coco 

liofilizada. A água de coco foi retirado a partir do fruto, congelada a -55 º C e 

liofilizada a pressão reduzida de 4,7 mm Hg durante 48 h. Da massa resultante, 0,5 

g da amostra foi considerada como massa de trabalho que foram fortificadas nos 

níveis de fortificação de 0,25; 0,5 e 1,0 mg kg−1 e deixadas em repouso durante 30 

min antes da extração para permitir que a solução interaja e penetre no interior da 

matriz. O procedimento de extração consistiu na maceração de 0,5 g da matriz com 

2,5 g de suporte C18. O homogeneizado foi introduzido numa seringa de 

polipropileno (100 mm × 20 mm id) com 1 g de lã de vidro. Então, 20 mL de solvente 

acetonitrila foram utilizados para eluição e concentrados por evaporador rotatório (45 

ºC) para 1,0 mL. Destes, 20 µL foram injetados no CLAE/UV. As recuperações 

variaram entre 74 e 116%, com desvio padrão relativo entre 0.4 e 9,4%. Os limites 

de detecção variaram de 0,04 a 0,05 mg Kg-1 e os limites de quantificação foram de 

0,1 mg Kg-1.  Não foram detectados resíduos de pesticidas nas amostras reais. 
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6. PARTE EXPERIMENTAL 

 

6.1. Seleção dos pesticidas 

 

A seleção dos pesticidas foi realizada segundo os seguintes critérios: 1) 

Legislação vigente; 2) informações do estudo de campo. Desta forma, os pesticidas 

tiametoxam e deltametrina foram selecionados por serem utilizados em granja 

visitada. No entanto, o tiametoxam não respondeu adequadamente, pela baixa 

sensibilidade e instabilidade frente à cromatografia em fase gasosa. Cipermetrina e 

bifentrina foram incluídos por serem revendidos por empresas do ramo avícola às 

granjas. Os pesticidas atrazina e alacloro são muito utilizados nas lavouras de milho 

dos Estados de Sergipe e São Paulo (CICASTO, 2008), sendo uma possível fonte 

de contaminação indireta.  

Para ovos de galinha, o Codex Alimentarius lista os pesticidas disulfoton 

(LMR = 0,02 mg Kg-1), diazinona (LMR = 0,02 mg Kg-1), penconazol (LMR = 0,05 mg 

Kg-1) e etefon (LMR = 0,2 mg Kg-1) No entanto, para o trabalho foi considerado a lista 

de noventa pesticidas designados para ovos (CODEX ALIMENTARIUS, 2011). Dos 

pesticidas listados foram selecionados lindano, permetrina e pirimicarbe no intuito de 

incluir mais classes de pesticidas, assim como a etiona que foi selecionada por ser 

organofosforado. 

A Instrução Normativa nº 08, de 29 abril de 2010 (Programas de Controle de 

Resíduos e Contaminantes do Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento) 

relacionava resíduos de medicamentos veterinários em ovos como nitrofurazona, 

furazolidona, clorafenicol, furaltadona, entre outros. Nos dias atuais, pesticidas 

como: aldrin, dieldrin, endrin, gama-HCH (lindano), alfa-HCH, delta-HCH, heptacloro, 

hexaclorobenzeno, dodecacloro, 4,4’-DDE, 4,4’-DDT, 4,4’-DDD, 2,4’-DDE, 2,4’-DDT, 

2,4’-DDD são contemplados na Instrução Normativa nº 11, de 22 Maio de 2012. Vale 

ressaltar que antes do desenvolvimento desse trabalho, nenhum desses pesticidas 

estavam contemplados para ovos de galinha na Legislação Brasileira 

(PNCRC/Animal, Brasil 2012). 

Os limites máximos de resíduos para o Codex Alimentarius e Legislação 

Brasileira encontram-se na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Limites máximos de resíduos (LMR) pelo Codex Alimentarius (ovos) e Legislação 
Brasileira (ovos de galinha).  

 
Pesticidas LMR (mg Kg

-1
)  

 Codex Alimentarius (ovos) Legislação Brasileira 

atrazina - - 

aldrin e dieldrin 0,1  
 
 
 
 
 
 
 
 

0,01** 
 
 

endrin - 

hexaclorobenzeno - 

alfa-HCH - 

delta-HCH - 

heptacloro - 

gama-HCH(lindano) 0.01 

dodecacloro - 

4,4-DDE - 

4,4-DDT e 2,4-DDT 0,1* 

4,4-DDD - 

2,4-DDE - 

 2,4-DDD - 

pirimicarbe 0.01 - 

alacloro - - 

etiona - - 

bifentrina - - 

permetrina 0.1 - 

cipermetrina  0.01 - 

deltametrina 0.02 - 

Fonte: Codex Alimentarius, 2012; Legislação Brasileira (PNCRC/Animal, 2012). 
*para DDT. 
**soma de todos. 

 

6.2. Padrões certificados dos pesticidas 

 

Os padrões certificados dos pesticidas foram: atrazina 97,5% (Riedel-de-

Haën) permetrina 98% (Fluka Analytical), etiona 97,8% (Fluka Analytical), lindano 

99% (Chemservice), alacloro 99,2% (Fluka Analytical), pirimicarbe 99% (Fluka 

Analytical), cipermetrina 95,1% (Fluka Analytical), deltametrina 99% (Fluka 

Analytical) e bifentrina 99% (Dr. Ehrenstorfer). As soluções padrão estoque, em 

acetato de etila, foram preparadas nas seguintes concentrações: atrazina (207 µg 

mL-1), permetrina (225 µg mL-1), etiona (223 µg mL-1), lindano (1525 µg mL-1), 

alacloro (234 µg mL-1), pirimicarbe (792 µg mL-1), cipermetrina (141 µg mL-1), 



53 
 

deltametrina (440 µg mL-1) e bifentrina (850 µg mL-1). As soluções padrão de 

trabalho foram preparadas em acetato de etila com concentração de 10 µg mL-1 para 

cada pesticida. As soluções de trabalho foram armazenadas em freezer a 4 ºC e 

utilizadas no máximo por quatro semanas. 

 

6.3. Reagentes e adsorventes 

 

Acetato de etila (Merck, Darmstadt, Alemanha), acetonitrila (Merck, 

Darmstadt, Alemanha), acetona (Merck, Darmstadt, Alemanha), Florisil® 100-200 

mesh (J.T. Barker, EUA), sílica gel 70-230 mesh (Parc-Technologique BLVD, 

Canadá), alumina neutra 50-200 µm (Sorbent Technologies, EUA), C18 50 µm – 65 

Aº (Sigma Aldrich), Carvão ativado em pó (Synth, Brasil), Cartucho com 500 mg de 

sorvente C18 (Octadecilsilano) e 6,0mL de reservatório (STRATA Phenomenex, 

EUA). Os solventes e reagentes utilizados foram de grau de pureza HPLC. 

 

6.4. Equipamentos 

 

Banho Maria (Quimis, Q-214M2), refrigerador (Electrolux, FE 18), estufa 

(Tecnal, TE-393/1), bomba de vácuo (Fanem, 089-CAL), lavadora ultrassônica 

(Unique, Ultracleaner 1400), balança analítica (Sartorius TE214S), evaporador 

rotatório (Fisatom 802D), sistema  para  SPE  Vacuum  Manifold  (Varian,  Walnut  

Creck,  EUA), liofilizador (Liotop equipment, Liobras, São Carlos, SP, Brasil). 

 

6.5. Coleta, Transporte, Processamento e Armazenamento dos ovos de 

galinha 

 

6.5.1. Coleta e transporte das amostras de ovos de galinha  

 

Unidade amostral (U. A.) é definida como a porção ou quantidade mínima do 

produto exigida para realização de determinada análise, ou conjunto de análises de 

um grupo específico (BRASIL, 2010).  

Deve-se ressaltar que as amostras devem ser preferencialmente de uma 

única origem (proprietário/propriedade rural) escolhida aleatoriamente, devendo ser 

mantidos os registros que asseguram sua rastreabilidade (BRASIL, 2010). 



54 
 

O PNCRC/MAPA prescreve a quantidade de 500 g correspondente a 10 

ovos de galinha por amostra seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Codex 

Alimentarius (BRASIL, 2010).  

Os ovos foram coletados segundo as recomendações do manual de coleta 

de amostras de ovo do PAMvet-PR (2007)  e do PNCRC/MAPA (2010). Os ovos 

foram enviados ao laboratório em temperatura ambiente, devidamente 

acondicionados de forma a manter a integridade durante o transporte 

(PNCRC/MAPA, 2010). Para tanto, alguns cuidados foram observados no momento 

da coleta: (1) verificar se as unidades amostrais que compõem a amostra, possuem 

a mesma identidade, origem, marca, classificação, lote, data de produção e de 

validade; (2) verificar a integridade do produto (ovos trincados, quebrados, com 

sujidades etc.); (3) manusear cuidadosamente as amostras para evitar possíveis 

danos (PAMvet-PR, 2007).  

Os ovos de galinha utilizados para o desenvolvimento do método foram 

adquiridos em um supermercado localizado em Aracaju-SE e transportados à 

temperatura ambiente, utilizando caixa de isopor, até o Laboratório de Análise de 

Compostos Orgânicos Poluentes da Universidade Federal de Sergipe (LCP/UFS), 

onde foram processados e armazenados. 

Dessa mesma forma, as amostras reais foram adquiridas no mercado 

municipal de Aracaju e em supermercados localizados na cidade de Aracaju-SE 

(Tabela 6). Estas foram coletadas em caixas com 10 ovos cada. Cada amostra foi 

analisada em duplicata. 
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Tabela 6 – Amostras coletadas para este estudo. 
 

Amostra Data de coleta Local da coleta Classificação Origem Lote Data de produção Data de validade 

1 08/02/2012 Mercado municipal*  - São Cristóvão - SE - 05/02/2012 20/02/2012 

2 08/02/2012 Mercado municipal*  - Nossa Senhora da Glória - SE - 08/02/2012 23/02/2012 

3 08/02/2012 Mercado municipal*  - São Cristóvão - SE - 06/02/2012 21/02/2012 

4 06/03/2012 Mercado municipal * A Indiaroba - SE - 04/03/2012 21/03/2012 

5 07/03/2012 Supermercado A A Tupã - SP - 01/03/2012 21/03/2012 

6 07/03/2012 Supermercado A A Fortaleza - CE - 20/02/2012 11/03/2012 

7 07/03/2012 Supermercado B A Pedras de Fogo - PB  01/03/2012 22/03/2012 

8 07/03/2012 Supermercado B - Montes Claros - MG - 27/02/2012 18/03/2012 

*Aracaju - SE 
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6.5.2. Processamento e Armazenamento 

 

6.5.2.1. Amostra de ovo de galinha 

 

6.5.2.1.1. Procedimento geral 

 

Para o desenvolvimento do método, os dez ovos de galinha adquiridos foram 

quebrados (as cascas foram descartadas) e os conteúdos internos, clara e gema, 

foram pesados (500 g) e misturados num béquer de 1000 mL utilizando um 

processador. Um volume de 30 mL desta mistura foi armazenado num tubo tipo 

“falcon”, limpo e esterilizado. Esta mistura foi levada a ultra-freezer na temperatura 

de -80 ºC e, depois de congeladas, foram liofilizadas por 24 h (4.7 mm Hg).  O 

armazenamento foi feito sob atmosfera de nitrogênio e em refrigerador a 4 ºC.  

 

6.5.2.1.2. Procedimento para definição da massa de trabalho 

 

Para definição da massa de trabalho foi realizado um procedimento para 

estudar a perda de massa no processo de liofilização. Sendo assim, dois ovos de 

galinha com características físicas praticamente idênticas foram adquiridos. 

Utilizando um paquímetro com incerteza de 0,05 mm foi medido o tamanho dos ovos 

de, 58,55 mm e 59,20 mm, para o 1° e 2° ovo, respectivamente.   

A partir dessas observações, o primeiro ovo foi quebrado e toda sua 

composição (exceto a casca) foi medida em um béquer, totalizando numa massa de 

clara e gema in natura de 52,1190 g. Em seguida, o mesmo procedimento de 

pesagem foi realizado para o segundo ovo. No entanto, para uma análise 

comparativa posterior quanto à perda mássica após a liofilização, pesou-se 26,0595 

g do segundo ovo, correspondente a metade da massa inicial do primeiro ovo. Essas 

duas composições foram processadas e armazenadas como citado anteriormente. 
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6.5.3. Limpeza de materiais 

 

6.5.3.1. Materiais comuns 

 

As vidrarias (exceto as do subitem 6.5.3.2.) foram enxaguadas com água 

corrente (n = 3), imersas por 8 horas em uma solução de detergente neutro a 2% 

Extran-Merck®. Posteriormente enxaguadas em água corrente. Em seguida, em 

água destilada, acetona e acetato de etila. A secagem desses materiais não 

volumétricos foi realizada em estufa a 100 °C por 2 h. Os materiais foram cobertos 

com papel alumínio e guardados em armários fechados. 

  

6.5.3.2.  Descontaminação de materiais utilizados 

 

Os materiais foram lavados com acetona em frascos de descarte. Logo 

após, foram imersos em solução detergente neutro a 2% Extran-Merck®, levados à 

lavadora ultrassônica por 30 min, enxaguados com água corrente, imersos em água 

destilada, levados novamente à lavadora ultrassônica por 10 min, lavados com 

acetona e acetato de etila e secos em estufa a 100 ºC por 2 h. Os materiais foram 

cobertos com papel alumínio e guardados em armários fechados. Antes da utilização 

os materiais foram ambientados com solvente de uso. 
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6.5.4. Extração de pesticidas por DMFS na matriz ovo de galinha 

 

O procedimento consistiu na maceração, por aproximadamente 1 min 30 s, 

de 0,25 g da matriz de ovo liofilizado (fortificados com 125 µL da solução mista de 

pesticidas 10 µg mL-1) com 1,5 g de Florisil® (ativado a 130 ºC)1 utilizando um 

sistema almofariz/pistilo. Para empacotamento da coluna DMFS, a base da coluna 

foi preenchida com 0,5 g do adsorvente C18 e logo após foi realizado um 

condicionamento desse material com 2,0 mL de acetonitrila sem deixar secar. Então, 

o homogeneizado foi adicionado acima da coluna auxiliar de limpeza e 10,0 mL de 

acetonitrila foram utilizados como solvente de eluição. O extrato foi levado a 

evaporador rotatório (50 ºC e 80 rpm) até um volume aproximado de 2,0 mL. Logo 

após, em balão volumétrico de 1 mL, foi seco completamente em leve fluxo de 

nitrogênio, restituído num volume final de 1,0 mL em acetato de etila. Um microlitro 

desse extrato foi analisado no CG/EM. O fluxograma do procedimento de extração 

está apresentado na Figura 5.  

 

  

                                                             
1
 Procedimento de ativação do Florisil

®
:  

50 gramas do Florisil
®
 foram pesados num almofariz e levados a estufa a 130 ºC por 24 h. Logo após, 

foram armazenados em dessecador. Esse procedimento foi realizado antes das análises. 
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Figura 5 – Fluxograma de extração de pesticidas por dispersão da matriz em fase sólida em amostra 

de ovo de galinha. 
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1. Processamento (30 mL) 
2. Liofilização (1 g) 
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125 µL da solução 
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(10 µg mL-1) 
Homogeneização 

com Florisil (1,5 g) 
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1. Coluna auxiliar: C18 (0,5 g) 

condicionado com 2,0 mL de 
acetonitrila; 

2. Eluente: Acetonitrila (10 mL). 

Concentração em evaporador rotatório (80 kPa) 
Banho-maria (50 ºC) 

Volume: ± 2,0 mL 

Volume final: 1,0 mL 
redissolvido em 
acetato de etila 

 

CG/EM 
1 µL 

 

Eluente (10 mL 

de acetonitrila) 

 

Homogeneizado 
(Ovo + Florisil®) 
 

C18  

 
 

Fluxo de Nitrogênio 
até secura 
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6.5.5.  Equipamento e condições cromatográficas 

 

As análises cromatográficas foram realizadas em cromatografo em fase 

gasosa (CG/EM da Shimadzu - Quioto, Japão), modelo GC-2010 acoplado ao 

espectrômetro de massas modelo QP-2010 Plus, injetor AOC20i, coluna capilar DB - 

5MS (5% difenil 95% dimetilpolisiloxano; 30 m, 0,25 mm lD, 0,25 µm; J&W Scientific, 

EUA). As condições cromatográficas tanto para o modo SCAN quanto para o SIM 

foram: temperaturas do injetor no modo splitless (280 ºC), com tempo de 1 min, a 

temperatura da interface (300 ºC) e gás de arraste hélio (99,999%) com vazão de 

1,2 mL min-1 (pressão 72,8 kPa). A programação do forno: temperatura inicial de 

60°C (1,0 min); taxa de aquecimento de 10 °C min-1 até 300 ºC (5,0 min) e corte do 

solvente foi de 7 min. O espectrômetro de massas foi operado nos modos SIM 

(monitoramento de íons selecionados) com ionização por elétrons (EI) a 70 eV. O 

volume de injeção dos extratos foi de 1 µL. Os banco de dados foram NIST e 

WILEY. O tunning foi realizado no espectrômetro de massas para monitoramento 

dos íons 69, 219 e 512 foi feito com perfluorobutilamina (PFTBA). O tempo total de 

análise foi de 30 min. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

7.1. Estudo de campo 

 

Quatro granjas foram visitadas no Estado de Sergipe, as quais estão 

localizadas nas cidades de Poço Verde, Indiaroba, Estância e São Cristóvão. Para 

identificar os locais e tipos de manuseio das aves e dos ovos de galinhas (produção, 

armazenamento e transporte) foram realizadas visitas e questionários avaliativos 

(Apêndice A) sobre as condições estruturais e uso de possíveis pesticidas. As quatro 

granjas visitadas possuem diferentes estruturas físicas. 

 

7.1.1. Granja A 

 

A granja localizada na cidade de Poço Verde não possui registro de 

funcionamento nem materiais de referência, sendo classificada como criatório 

familiar (Figura 6). Sua localização é considerada imprópria para uma granja, pois 

está próxima a uma rodovia estadual e à cidade. Oitenta e uma galinhas produzem 

cerca de 60 ovos/dia. 

A postura dos ovos é feita no próprio terreno, o que pode provocar 

contaminação na superfície dos ovos. O seu recolhimento é feito em potes de 

plástico com as mãos sem a utilização de luvas. Os ovos são armazenados em 

placas de papel à temperatura ambiente e a comercialização é feita nas 

dependências da casa do proprietário, em feiras livres ou em mercearias. Para 

transportá-los até o comércio local é utilizado motocicleta.  

O local possui uma grande quantidade de moscas. Para o controle é utilizado 

um produto comercial denominado “BUTOX”, inseticida indicado para moscas e 

carrapatos. Os carrapatos são encontrados no gado leiteiro cujos estábulos estão a 

menos de 4 metros da granja. O “BUTOX” possui como princípio ativo a deltametrina 

e é aplicado com pulverizador sobre o gado. Para a aplicação não é utilizado 

nenhum tipo de proteção e há o contato direto do proprietário com o produto. As 

embalagens são descartadas no lixo comum e não há nenhuma orientação sobre os 

procedimentos seguros a serem tomados no manuseio e descarte das embalagens. 
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Figura 6 – Granja A: (1) aves no criatório familiar; (2) Aves dentro do galpão; (3) aves se alimentando 
de ração; (4) Aves no ninho para postura; (5) Galo; (6) Foto tirada na parte externa do galpão. 
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6 5 
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7.1.2. Granja B 

 

A granja B está localizada na cidade de Estância na área rural distante cerca 

de 4 Km da cidade (Figura 7). O sistema é independente, de grande porte, com 

quatro galpões utilizados para o controle de criação de aproximadamente 115.000 

mil aves e uma produção de 61.200 ovos/dia. A produção de ovos possui um 

controle de qualidade e também é utilizado o procedimento denominado ovoscopia 

(observação do interior do ovo em presença de fonte e luz em ambiente escuro 

verificando a existência de defeitos no ovo) para evitar a comercialização de ovos 

com qualidade inadequada ao consumo (OLIVIO, 2006). Além disso, os ovos são 

lavados com uma solução de clorofenol. O armazenamento dos ovos é feito em 

placas de papel e paletes por classificação de peso. A venda é realizada para 

distribuidoras que repassam o produto a feiras, comércio local, supermercados, 

entre outros. O transporte dos ovos é feito em caminhão tipo baú. A presença de 

moscas e a aplicação do produto comercial “ACTARA”, (principio ativo tiametoxam) 

é constante no ambiente de criação. A solução é preparada com 100 g do produto 

diluídos em 5 L de “cabaú” (melaço de cana) e a aplicação é feita com pulverização 

dos galpões. Moscas mortas foram observadas embaixo das gaiolas. Existe a 

preocupação no controle das moscas já que podem trazer doenças ao bando. 
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Figura 7 – Granja B: (1) galpão de criação dos pintinhos; (2) moscas mortas acima do estrume das 

aves; (3) galpão de criação das aves adultas; (4) processamento dos ovos; (5) Análise por ovoscopia; 

(6) Moscas mortas acima da ração das aves. 
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7.1.3. Granja C 

 

A granja localizada na cidade de Indiaroba possui cerca de 10.000 aves e 

produz cerca de 7.200 ovos/dia (Figura 8). De sistema independente, considerada 

de pequeno porte, mas possui uma estrutura com três galpões. Os ovos são 

armazenados em placas de papel e caixas de papelão e não existe nenhum 

tratamento prévio antes da comercialização, a qual é feita nas feiras livres, 

mercados municipais (principalmente o Mercado Municipal de Aracaju) e no próprio 

local. O transporte é feito em carrinhos de mão, tratores e carros tipo “van”. Foram 

observados pulverizadores de produtos químicos na granja. No entanto, o 

proprietário não declarou a formulação utilizada. O proprietário informou o local da 

venda do produto, de nome “DICLORVOL”, cujo princípio ativo é o diclorvós. No 

entanto, esse produto foi retirado de comercialização, o qual foi substituido pelo 

“BIFENTOL” (principio ativo bifentrina). 
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Figura 8 – Granja C: (1) galpão 1; (2) Foto dos alojamentos da granja; (3) Interior da granja; (4) Transporte dos 

ovos no interior da granja (5) pulverizador de pesticidas; (6) Armazenamento dos ovos. 
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7.1.4. Granja D 

 

Nas redondezas da cidade de São Cristóvão encontra-se uma granja de 

grande porte que possui um plantel de aproximadamente 100.000 aves (Figura 9). 

De acordo com o proprietário, cerca de 72.000 ovos/dia são produzidos. Esses ovos 

são lavados com água corrente na granja e comercializados em feiras, comércio 

local e em outros estados. O transporte até os locais de comercialização é efetuado 

em caminhão tipo “baú”. De acordo com informações, o controle de moscas é feito 

com o produto comercial “ACTARA 25%”, que possui em sua formulação o princípio 

ativo tiametoxam. A solução é preparada em uma concentração de 25 g L-1 (2 litros 

de água + 2 litros de melaço de cana de açúcar [cabaú] + 100 g do formulado). A 

aplicação é feita quinzenalmente em locais específicos na granja. O produto utilizado 

não é indicado para esse fim, mesmo possuindo o mesmo princípio ativo do 

recomendado pela ANVISA, o produto AGITA. Segundo o proprietário o “AGITA” tem 

um custo superior ao “ACTARA 25%” e não seria economicamente viável a sua 

utilização. Além desse produto, é utilizado o raticida “DEFENSOR”, cujo princípio 

ativo é o BRODIFACOUM, já que a infestação de ratos é constante nos galpões 

onde as galinhas são criadas. O produto é aplicado próximo às aves, nas “tocas” do 

rato. Os ratos morrem próximo às aves após quatro dias da ingestão do produto. 
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Figura 9 – Granja D: (1) Galpões de criação; (2) Visão interna do galpão de criação; (3) Forma de aplicação do 

ACTARA no melaço de cana; (4) Transporte dentro da granja; (5) Processamento dos ovos – lavagem com água; 

(6) Transporte dos ovos. 
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7.2. Otimização das condições cromatográficas 

 

O desenvolvimento do método cromatográfico por CG/EM buscou, entre 

outras coisas, a separação ideal para todos os pesticidas e a melhor sensibilidade e 

seletividade. Sendo assim, feita a seleção dos pesticidas e conhecendo algumas das 

suas propriedades físico-químicas, bem como a fase estacionária da coluna, o 

processo de otimização das condições cromatográficas foi iniciado. As soluções 

padrão dos pesticidas foram analisadas individualmente utilizando a varredura dos 

íons em modo SCAN (40 – 550 m/z) para obtenção dos tempos de retenção dos 

pesticidas. Como foram observadas co-eluições, somente, entre os isômeros (2), (3) 

e (4) da cipermetrina, a programação linear de temperatura utilizada durante esse 

procedimento foi mantida. Cada pico observado no cromatograma corresponde a um 

pesticida em análise por CG/EM no modo SCAN na concentração 10,0 µg mL-1 

(Figuras 10 e 11). Logo após, três íons (m/z) de maior intensidade sendo dois íons 

de identificação e um de quantificação (íon base), foram selecionados; e, o modo de 

monitoramento de íons selecionados (SIM) foi utilizado para análise da solução dos 

pesticidas na concentração de 10,0 µg mL-1 (Tabela 7). 

 

Figura 10 – Cromatograma de íon total por CG/EM da solução (10 µg mL
-1

) dos pesticidas (modo 
SCAN): (1) atrazina; (2) lindano; (3) pirimicarbe; (4) alacloro; (5) tiametoxam; (6) etiona; (7) bifentrina; 

(8) permetrina 1; (9) permetrina 2; (10) cipermetrina – isômeros; (11) deltametrina. 
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Tabela 7 – Tempos de retenção e fragmentos (m/z) utilizados para identificação e quantificação dos 
pesticidas estudados no extrato da matriz por CG/EM. 

 
Pesticidas Tempo de retenção (min) Fragmentos (m/z) 

atrazina 15,18 173, 200*, 215 

lindano 15,36 181*, 183, 219 
pirimicarbe 16,07 146, 160*, 188 
alacloro 16,68 153, 231*, 384 
etiona 20,25 153, 231*, 384 
bifentrina 21,84 165, 166, 181* 
cis-permetrina 23,65 163, 183*, 390 
trans-permetrina 23,77 163, 183*, 390 
Cipermetrina 1 24,50 163*, 165, 181 
deltametrina 26,29 181*, 251, 253 

*íon de quantificação 
 

 

Figura 11 - Janelas de aquisição da solução de pesticidas (10 µg mL
-1

) por CG/EM-SIM. Os picos 
numerados são os seguintes: (1) atrazina; (2) lindano; (3) pirimicarbe; (4) alacloro; (5) etiona; (6) 
bifentrina; (7) cis-permetrina; (8) trans-permetrina; (9) cipermetrina e (10) deltametrina. 
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7.3. Liofilização 

 

Para caracterizar o comportamento da liofilização no desenvolvimento do 

método foram realizados dois testes comparativos. O primeiro consistiu em observar 

a perda mássica de água em amostras de ovos após a liofilização, indicando a 

massa de trabalho a ser utilizada. O segundo observou a possibilidade ou não de 

perda de analitos pela técnica. Este último será apresentado posteriormente. 

De acordo com os resultados do procedimento descrito no subitem 6.5.2.1.2, 

foi observado no processo de liofilização que a massa residual medida em ambas as 

composições foi a mesma, o que correspondeu a uma perda de massa cerca de 

75,0 ± 1,26%. Portanto, aproximadamente 25,0% de gema e clara em pó foram 

recuperadas nos dois ovos separadamente.  

Segundo Prestes et al. (2009), a massa da matriz a ser processada num 

procedimento de extração está diretamente relacionada à representatividade 

estatística dos resultados finais. Para tanto, o cálculo da massa de amostra a ser 

utilizada no trabalho levaram-se em consideração os limites máximo de resíduos 

estabelecidos pelo Codex Alimentarius. Então, 0,25 g foi a massa da matriz 

liofilizada utilizada no procedimento de extração correspondendo a 1 g de ovo in 

natura. Os testes de liofilização mostraram que esse procedimento não ofereceu 

perdas analíticas, sendo assim os níveis de fortificação foram calculados com base 

na massa original da amostra, 1 g. 

A liofilização mostrou ser uma nova alternativa para presença de pesticidas 

em ovos de galinha. O ovo em pó é um ótimo substituto para o produto in natura, por 

ser livre de patógenos e não necessitar de refrigeração. Seu uso para aplicações 

industriais é muito difundido e ganha cada vez mais destaque sendo mais seguro 

(por ser inócuo) e mais barato (pela alta eficiência do processo e pelas mínimas 

perdas) do que o produto original (SOUZA-SOARES e SIEWERD, 2005). 

Um dos parâmetros mais importantes na análise química é o preparo e 

conservação da amostra. Pedro et al. (2001) compararam a utilização do ovo 

desidratado em relação ao ovo in natura na preparação de meio de cultura de 

micobactérias. Foi concluido que o ovo desidratado pode ser uma forma alternativa e 

vantajosa, no preparo do meio de cultura, pois minimizou os incovenientes do 

procedimento tradicional, como a lavagem do ovo antes da análise.  
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Além da liofilização conservar as propriedades da matriz por mais tempo 

durante o desenvolvimento do método, indicará ou não uma melhor interação do 

agente dispersante com a matriz/pesticidas no procedimento MSPD, podendo 

facilitar a extração dos analitos. Isso pode ser um avanço na análise de alimentos 

considerados perecíveis, pois a repetitividade e reprodutividade do método analítico 

será efetuada com uma matriz em condições de conservação mais adequada.  

Transformar o ovo in natura em pó pode também ser uma alternativa para a redução 

significativa dos compostos poluentes pelo processo de liofilização. 

 

7.4. Desenvolvimento do método de Extração 

  

7.4.1. Escolha do solvente de eluição 

 

A seleção do solvente de eluição é um dos pontos fundamentais no 

desenvolvimento de um método de extração multirresíduo (PRESTES et al., 2009). 

Sendo assim, antes da discussão sobre a seleção do solvente de eluição é 

importante apresentar o conceito de alimentos gordurosos. De acordo com a U. S. 

Food and Drug Administration (FDA), alimentos gordurosos possuem em sua 

composição valores ≥ 2% de gordura e os não gordurosos < 2%. No entanto, 

Lehotay et al. 2005, abrange esse conceito de três maneiras, alimentos não 

gorduroso possuem uma porcentagem menor que 2%, alimentos com baixos teores 

de gordura se encontram entre 2 a 20% de gordura e quando a composição está 

acima de 20% são considerados com altos teores de gordura. Dos alimentos 

observados pelos autores estão inclusos como pouco gordurosos: leite, nozes, trigo, 

milho, soja, outros grãos, peixes, moluscos, outros frutos do mar, fígado, rim, carne 

de aves, suínos, bovinos, abacate e ovos. 

Acetonitrila, acetona e acetato de etila são três solventes utilizados na 

determinação de pesticidas (LEHOTAY et al., 2004). Solventes como diclorometano, 

acetato de etila, acetona e hexano quando utilizados na extração de pesticidas em 

matrizes gordurosas necessitam de etapas posteriores de limpeza da amostra para 

remoção de co-extrativos lipídicos, pois possuem a propriedade de dissolver os 

lipídios (LEHOTAY et al., 2005). 

Em contrapartida, acetonitrila é um bom solvente de extração de pesticidas 

em matrizes com baixo teor de gordura, como o ovo, porque geralmente responde 
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com altos valores de recuperação para pesticidas de diferentes polaridades. Outra 

característica importante é que este solvente não dissolve gorduras altamente 

apolares ou proteínas altamente polares, sais e açúcares comuns em alimentos 

(LEHOTAY et al., 2005). 

O fato do solvente acetonitrila adequar-se a extração de menos interferentes 

lipofílicos, o indica como um bom solvente de eluição em DMFS na análise de 

amostras biológicas como o ovo (LEHOTAY et al., 2001; FRENICH et al., 2010). De 

acordo com JIMÉNEZ et al. (2011), este solvente tem uma grande participação em 

análises de amostras biológicas por participar da precipitação de proteínas. 

Limsuwan et al. (2007), utilizaram acetonitrila como solvente de extração do 

pesticida carbamato PROPOXUR (2-isopropoxifenil-N-metilcarbamato) e do 

pesticida organofosforado FOXIM (fenilgloxilonitrilooximo o,o-dietil fosfotionato) em 

ovos. 

Entre os solventes acetona e acetato de etila, este último leva ligeira 

vantagem por ser um solvente de caráter universal, uma vez que possui capacidade 

de extrair pesticidas de diferentes classes em diversos tipos de amostras. Outra 

vantagem é que o acetato de etila é menos volátil que a acetona, assim as 

mudanças de volume por volatilização do solvente de extração são menores 

(LEHOTAY, 2004).  

Bolaños et al. (2007), observaram que na análise de pesticidas em ovos os 

extratos eluídos com acetonitrila ou acetonitrila saturada em n-hexano apresentaram 

extratos mais livres de interferentes. Além desse trabalho, Silva (2007) relatou que a 

extração de pesticidas em polpa de coco apresentou melhores resultados utilizando 

estes mesmos solventes. Lehotay et al. (2005), desenvolveram um método por 

DMFS na extração de pesticidas em ovos utilizando 10 mL de acetonitrila como 

solvente de eluição. 

Os solventes acetonitrila, acetato de etila e acetona foram testados nesse 

trabalho para observação com relação às recuperações. Essas observações 

levaram em consideração a cor do extrato observada a olho nu. Quanto mais intensa 

a cor do extrato mais co-extrativos foram eluídos. Segundo Chung e Chan (2010), a 

seleção do clean-up na extração de pesticidas organofosforados e carbamatos em 

alimentos diversos, entre eles o ovo, foi feita seguindo os critérios de avaliação tanto 

do teor de gordura no alimento quanto da coloração do extrato. A acetonitrila foi 

escolhida como solvente de extração. 
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7.4.2. Escolha do dispersante e da coluna auxiliar de limpeza do 

extrato 

 

Os materiais testados neste trabalho foram sílica, Florisil®, C18 e alumina 

neutra. Estes foram utilizados como suporte ou coluna auxiliar de limpeza (co-

coluna).  

 

7.4.2.1. Dispersantes: sílica, alumina neutra, Florisil® e C18 

 

Os sorventes sílica, alumina neutra, Florisil® e C18 foram testados 

individualmente na proporção matriz/suporte (1:1, m/m) com 0,25 g de cada, os 

quais foram utilizados sem tratamento térmico prévio (realizados para que a 

superfície do material esteja suficientemente ativa, LANÇAS, 1993). Como já citado, 

o uso de um adsorvente apenas não é capaz de extrair e limpar, em uma única 

etapa, o extrato de amostras biológicas complexas como o ovo. 

Os testes de extração realizados com esses suportes apresentaram intensa 

coloração não tornando possível a análise dos quatro extratos obtidos com estes 

adsorventes no sistema cromatográfico. Além dessa observação, ao serem 

estocados em refrigerador a 4 ºC por 24h, houve a visualização de precipitados de 

cor esbranquiçada no extrato final (Figura 12). 

 

Figura 12 – Extratos de ovo obtidos utilizando: (A) amostra de ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + 
sílica (0,25 g); (B) amostra de ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + Florisil

®
 (0,25 g); (C) amostra de 

ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + alumina neutra (0,25 g); (D) amostra de ovo de galinha liofilizado 
(0,25 g) + C18 (0,25 g) e acetonitrila (10 mL). 

 

A B C D 
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7.4.2.2. Dispersante alumina neutra e coluna auxiliar Florisil® 

 

O objetivo deste procedimento foi combinar dois sorventes de características 

diferentes, mas de polaridade similar, sendo o primeiro alumina neutra e o segundo 

Florisil®. Seguindo a proporção matriz:adsorvente (1:4, m/m), com ativação do 

suporte a 130 ºC, utilizada por BOLAÑOS et al. (2007). No entanto, com 0,25 g da 

matriz e 1,0 g do adsorvente, e eluição com solvente acetonitrila (10,0 mL) como 

indicado no trabalho de Lehotay et al. (2005), os testes realizados com esse sistema 

(alumina neutra/Florisil®) não foram satisfatórios pelo fato do extrato ainda 

apresentou material lipofílico (visto a olho nu), os quais não foram analisados no 

CG/EM. 

 

7.4.2.3. Dispersante C18 e coluna auxiliar Florisil® 

 

O material C18 possui uma ótima eficiência no clean-up de inteferentes 

apolares, proporcionando boas recuperações aos analitos.  Por outro lado, o Florisil® 

foi testado como co-coluna na tentativa de retenção dos compostos interferentes 

polares (BOGIALLI et al., 2006; BOLAÑOS et al., 2007). Neste procedimento foi 

testada a proporção matriz:adsorvente (1:4, m/m), 0,25 g da matriz e 1,0 g do 

adsorvente, utilizando acetonitrila (10 mL) como solvente de eluição. A massa de 

coluna auxiliar foi de 0,5 g. Ao analisar o extrato no cromatograma (Figura 13), 

muitos compostos endógenos foram eluídos. Portanto, essa combinação não foi 

eficiente na limpeza do extrato. 
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Figura 13 – Cromatograma por CG/EM (modo SCAN) do procedimento de extração utilizando 
amostra de ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + adsorvente C18 (1,0 g), coluna auxiliar Florisil

®
 (0,5 g) 

e acetonitrila (10 mL). 

 
 

 
7.4.2.4. Dispersante C18 e coluna auxiliar Florisil®/Alumina neutra 

 

Valmasaki et al. (2006) avaliaram a combinação no procedimento DMFS o 

sorvente Florisil® com alumina neutra (ativados a 150 ºC) na tentativa de reter os 

interferentes presentes no ovo. No entanto esse último foi descartado, por causa da 

baixa eficácia na limpeza, obtendo extratos com a presença de muitos interferentes 

que não são apropriados para a análise por CG, mesmo apresentando valores de 

recuperação considerados satisfatórios. 

Então, a combinação do suporte C18 e a coluna auxiliar de limpeza 

Florisil®/alumina neutra foi aplicada (n = 2). Neste procedimento, a massa da matriz 

utilizada foi de 0,25 g e a proporção matriz/suporte foi de 1:4 (m/m) e coluna auxilar 

de limpeza (0,5 g) (1:1, m/m). O solvente de eluição foi acetonitrila (10 mL). O 

extrato foi então guardado em refrigerador a 4 ºC e no dia seguinte foi observado 

que ocorreu a precipitação de partículas esbranquiçadas. Então, o sobrenadante foi 

cuidadosamente retirado e analisado no CG/EM. 

Os resultados observados nesse procedimento foram satisfatórios em 

relação à intensidade do sinal (Figura 14). No entanto, o extrato final permaneceu 

oleoso (observado a olho nu), sendo essa combinação descartada. A alumina neutra 

não foi um adsorvente eficiente para limpeza da amostra. Portanto, a possibilidade 

de utilização desse material foi descartada. 
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Figura 14 – Cromatograma por CG/EM (modo SCAN) do procedimento de extração utilizando 
amostra de ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + adsorvente C18 (1,0 g), coluna auxiliar Florisil

®
/alumina 

neutra (0,5 g) e acetonitrila (10 mL). 
 

 

 

7.4.2.5. Dispersante Florisil® e Coluna auxiliar C18 

 

Considerando os resultados obtidos com a utilização do C18, foi avaliado o 

uso do cartucho comercial C18 (STRATA Phenomenex, EUA), para a limpeza do 

extrato da amostra, mantendo-se a proporção matriz/suporte Florisil® (1:4, m/m), 

0,25 g da matriz e 1,0 g do adsorvente. A acetonitrila (10 mL) permaneceu como 

solvente de eluição. Neste procedimento, a coluna DMFS (mistura macerada) foi 

adicionada, pós-condicionamento com acetonitrila (2,0 mL), acima do material C18 do 

cartucho comercial. Foi observado que pela coloração amarelada da fase do 

cartucho, o C18 reteve alguns dos compostos interferentes da matriz. No entanto, 

muitos compostos com áreas relativamente altas ainda foram eluídos, estes são 

observados no cromatograma até o tempo de retenção de 17,5 min (Figura 15). 

Beyer e Biziuk (2010) avaliaram o cartucho comercial C18 na limpeza de extratos de 

amostras com pouco teor de gordura. Eles observaram que este material permitiu a 

passagem de interferentes ao extrato final. No entanto, foi levada em consideração a 

eficiência do adsorvente C18 no procedimento. 
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Figura 15 – Cromatograma por CG/EM (modo SCAN) do procedimento de extração utilizando 
amostra de ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + adsorvente Florisil

®
 (1,0 g) e clean-up com cartucho 

C18 e acetonitrila (10 mL). 

 

De acordo com as observações apresentadas no procedimento anterior, 

manteve-se o sorvente C18 como co-coluna e aumentou-se a quantidade do suporte 

para que o procedimento de limpeza fosse mais eficiente. Segundo Ramos (2012), a 

proporção amostra:sorvente deve ser cuidadosamente otimizada baseando-se na 

meta particular de cada estudo. Valmasaki et al., (2005) atribuiu ao silicato de 

magnésio presente na molécula do Florisil® a capacidade de adsorção lipídica na 

determinação de pesticidas em ovos, permitindo extratos mais limpos. Sendo assim, 

a massa de Florisil® foi para 1,5 g com 0,25 g de co-coluna C18. No entanto, essa 

massa de C18 ainda foi muito baixa, não retendo boa parte dos interferentes da 

matriz. Foi observado também que no decorrer da extração, a co-coluna ficou 

completamente amarelada e que mesmo assim o extrato final ficou com intensa 

coloração indicando uma presença maior de interferentes. No entanto, após 

armazenamento em refrigerador não foi observado precipitado. 

Logo após, foi testado uma co-coluna C18 com 0,5 g (n = 3). De fato, nesse 

procedimento foi observado que a retenção de compostos foi maior tanto pela 

intensidade dos picos do cromatograma, como nas colorações finais da co-coluna e 

do eluato. Os dois extratos foram analisados no CG/EM (Figuras 16 e 17) e foram 

observadas diferenças significativas nas áreas dos picos dos dois cromatogramas.  

Essas figuras, representam o quanto a quantidade de co-coluna foi importante para 

a limpeza do extrato. Como a concentração tanto de co-extrativos lipídicos é muito 

elevada na matriz, uma massa maior da co-coluna reteve mais eficientemente esses 

compostos (Figuras 18 e 19).  
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Figura 16 – Cromatograma por CG/EM (Modo SCAN) do procedimento de extração utilizando amostra (0,25 g) + adsorvente Florisil

®
 (1,5 g), coluna auxiliar 

C18 (0,25 g) e acetonitrila (10 mL). 

 

Figura 17 – Cromatograma por CG/EM (Modo SCAN) do procedimento de extração utilizando amostra (0,25 g) + adsorvente Florisil
®
 (1,5 g), coluna auxiliar 

C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL). 
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Figura 18 – (A) Coluna DMFS do procedimento de extração utilizando amostra (0,25 g) + Florisil
®
 (1,5 

g), coluna auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL); (B) Comparação dos extratos em acetonitrila dos 
procedimentos utilizando adsorvente Florisil

®
 e coluna auxiliar C18 0,25 g e 0,5 g, respectivamente, 

em amostra de ovo de galinha liofilizado. 
 

 

 

Figura 19 – (A) Extrato final utilizando amostra de ovo de galinha liofilizado (0,25 g) + Florisil (1,5 g), 
co-coluna C18 (0,25 g) e acetonitrila (10 mL); (B) Extrato final utilizando amostra de ovo de galinha 

liofilizado (0,25 g) + Florisil (1,5 g), coluna auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL) na extração DMFS. 
 

 

  

B A 

B A 
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7.5. Ensaio de recuperação dos pesticidas por DMFS na matriz ovo de 

galinha 

 

No desenvolvimento de métodos de extração para determinação de 

pesticidas, nas mais diversas matrizes, sejam elas ambientais ou não, é necessário 

conhecer a matriz de interesse e os analitos que se deseja identificar e quantificar. 

Ou seja, observar as características físico-químicas destes pode além melhorar o 

desempenho na extração e pré-concentração, minimizar os custos econômicos e 

ambientais de análise. Um método de extração multirresíduo é caracterizado pela 

análise das mais diversas classes de compostos em mesmo procedimento, o que 

representa um avanço, pois diminui o tempo de análise, mantendo uma alta 

seletividade e sensibilidade na detecção e quantificação (BEZERRA, 2009) 

A padronização externa foi o parâmetro analítico escolhido para a 

quantificação dos pesticidas. Esta compara a área da substância a ser quantificada 

na amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações conhecidas 

preparadas a partir de um padrão (RIBANI et al., 2004).  

A eficiência do método foi calculada comparando as áreas dos picos de cada 

composto extraído nos ensaios com aquela obtida da solução padrão preparada no 

extrato da matriz, por diluição, em um nível de fortificação de 1,25 µg g-1 para 

minimizar os erros por excesso ou redução gerados pelo efeito matriz. Este efeito é 

observado pela transferência de compostos da matriz para o extrato, os quais 

podem co-eluir com os pesticidas, reprimindo ou aumentando a área do mesmo. 

Sendo assim, o método analítico para determinação de resíduos de pesticidas em 

matrizes complexas requer o isolamento dos resíduos da matriz e limpeza dos 

extratos antes da análise cromatográfica (BEZERRA, 2009). 

De acordo com os resultados de otimização para um nível de fortificação de 

1,25 µg g-1 pode-se observar valores de recuperação adequados para os analitos 

nos dois sistemas testados, os quais variaram na faixa de 70 a 104 % (Tabela 8). 

Estes valores são aceitáveis para análise de resíduos de pesticidas em amostras 

consideradas complexas (GARP, 1999).  

O sistema “dispersante C18/co-coluna Florisil®/alumina neutra” não reteve 

eficientemente os lipídeos, e, assim, poderia prejudicar o sistema cromatográfico, 

mesmo suas recuperações variando entre 85,5 e 99,5% com desvio padrão relativo 

na faixa de 0,4 a 12,8%. Sendo assim, o sistema “dispersante Florisil®/co-coluna 
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C18”, por apresentar uma limpeza mais eficiente da matriz bem como recuperações 

entre 69,6 a 103,8%, com desvio padrão relativo na faixa de 16,2 a 45,5%, foi 

escolhido para a continuação do trabalho (Tabela 8). Deve-se salientar que os 

pesticidas bifentrina, pirimicarbe e lindano foram adicionados ao trabalho logo após 

essa etapa. 

 

Tabela 8 - Eficiência na recuperação para o nível de fortificação de 1,25 µg g
-1 

dos pesticidas em ovo 
de galinha (Gallus gallus domesticus) utilizando os sistemas “dispersante C18/co-coluna 

Florisil
®
/alumina neutra” (n = 2); “dispersante Florisil

®
/co-coluna C18” e eluição com 10 mL do solvente 

acetonitrila (n = 3). 
 

Pesticidas 
 

Dispersante C18/co-coluna 
Florisil

®
/alumina neutra 

Dispersante Florisil
®
/co-coluna C18 

 Rec (%) DPR (%) Rec (%) DPR (%) 

atrazina 92,5 0,8 84,7 24,3 
lindano - - 85,7 23,0 
pirimicarbe - - 81,8 25,0 
alacloro 92,8 0,4 84,3 25,6 
etiona 99,5 10,7 70,4 45,5 
bifentrina - - 83,4 19,3 
cis-permetrina  89,5 7,1 99,0 16,2 
trans-permetrina 93,5 8,3 103,8 21,9 
cipermetrina 1 85,5 5,8 88,6 22,5 
deltametrina 88,5 12,8 69,6 35,4 

 

7.6. Estudo de interação analitos/matriz pós-liofilização 

 

Definidos os sorventes do método por DMFS, o estudo da interação dos 

analitos com a matriz foi realizado para identificar se no processo de liofilização 

havia a possibilidade de perdas analíticas. Dependendo do método de secagem, os 

analitos podem ser parcialmente perdidos ou tornam-se parcialmente adsorvidos 

dentro da estrutura da matriz, tornando-se assim menos disponível para a extração 

com solvente (JIMÉNEZ, COMPANYÓ E GUITERAS, 2012).  

Foram obtidas as recuperações dos testes (n = 3) seguindo a sequência: (1) 

pesagem direta no almofariz; (2) fortificação no nível 1,25 µg g-1 (125 µL – 10 µg mL-

1) em dois tipos: (A) na matriz in natura (1,0 g) e (B) na matriz liofilizada (0,25 g); (3) 

liofilização (24 h); e (4) extração através do procedimento utilizando: 0,25 da 

amostra + 1,5 g do suporte Florisil, co-coluna C18 0,5 g e acetonitrila, 10 mL. 

Estes procedimentos foram comparados em relação às médias das 

recuperações. No entanto, algumas observações visuais dos procedimentos foram 

necessárias. Ao adicionar a mistura dos pesticidas na amostra de ovo in-natura (1,0 
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g) observou-se, após tempo de interação 30 min, que a água ainda presente na 

matriz permitiu que a diferença de polaridade fosse visualizada, formando duas 

fases. Ao analisar os valores de recuperação neste procedimento (A), observa-se 

que foram inferiores em relação ao procedimento (B) (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Média das recuperações (Rec%), estimativa do desvio padrão (s) e desvio padrão relativo 
(DPR%) da interação entre os pesticidas e a matriz ovo de galinha liofilizado para um nível de 

fortificação de 1,25 µg g
-1

 (n = 3) utilizando amostra (0,25 g) + adsorvente Florisil
®
 (1,5 g), coluna 

auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL). 
 

Pesticidas 

Procedimento 

(A) (B) 
Amostra de ovo in-natura 

(1,0 g) 
Amostra de ovo liofilizado 

(0,25 g) 

 Rec (%) DPR (%) Rec (%) DPR (%) 

1. atrazina 62,5 11,7 78,5 13,9 
2. lindano 23,2 3,9 77,1 13,0 
3. pirimicarbe 80,9 11,4 97,3 14,3 
4. alacloro 41,0 3,2 81,5 13,2 
5. etiona 41,3 18,2 64,8 24,5 
6. bifentrina 43,5 14,7 75,3 18,4 
7. cis- permetrina  48,9 19,1 63,4 15,9 
8. trans-permetrina 46,4 20,2 62,6 19,1 
9. cipermetrina 1 48,5 21,8 71,6 9,7 
10. deltametrina 38,0 18,9 57,0 22,1 

 

Sugere-se que o contato direto da solução de pesticidas com a amostra 

liofilizada garantiu uma interação mais significativa do que com a amostra in-natura. 

Ou seja, a diferença de polaridade das duas fases permitiu que os pesticidas fossem 

sublimados juntamente com o solvente durante o processo de extração. No entanto, 

pesticidas como atrazina e pirimicarbe, por serem mais polares (Solubilidade em 

água iguais a 35 e 3,1 x 103 mg L-1, respectivamente), interagiram com maior 

eficiência se distribuindo mais facilmente ao ambiente exposto  apresentando 

valores de recuperação maiores que os demais, 62,5 e 80,9%, com desvio padrão 

relativo de 13,9 a 21,8%, respectivamente. Nesta mesma situação, a deltametrina, 

por ser o menos solúvel em água (2 x 10-4 mg L-1) obteve a menor recuperação. Em 

relação aos procedimentos (B), todos os pesticidas obtiveram recuperações 

satisfatórias, superiores a 50%, variando entre 57 e 97,3% com desvio padrão 

relativo de 9,7 a 24,5%. 

O procedimento de liofilização indica perdas analíticas no processo, mas 

somente um balanço de massa utilizando todos os caminhos, desde a contaminação 

da alimentação da ave até a coleta dos ovos, podem fornecer dados mais claros a 
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respeito. No entanto, o procedimento de fortificação utilizando massa seca no 

procedimento de extração por DMFS em ovos de galinha é significativamente mais 

adequado, pois indicou uma melhor simulação laboratorial da interação dos 

pesticidas com a matriz através das recuperações encontradas. Esse fato pode ser 

um indicativo para que o ovo liofilizado seja utilizado como matriz para as análises 

de monitoramento e intralaboratoriais. 

 

7.7. Validação do método analítico por DMFS em matriz ovo de galinha 

 

No desenvolvimento de um método analítico é fundamental garantir a 

confiabilidade dos resultados (BRASIL, 2011). Esses resultados devem estar 

representados por meio de parâmetros estabelecidos na validação. Para a ANVISA 

(2007), validação é o processo de verificação que demonstra que o método utilizado 

é adequado ao objetivo desejado. Segundo o INMETRO (2010), são meio e critérios 

objetivos para demonstrar que os métodos de ensaios conduzem a resultados 

confiáveis e adequados à qualidade pretendida. Os parâmetros de validação devem 

estar claramente declarados no procedimento e incluir, quando aplicável: 

seletividade, linearidade, faixa linear, limite de detecção, limite de quantificação, 

exatidão, precisão e robustez. 

Neste trabalho, os parâmetros para esta avaliação foram: seletividade, 

exatidão (em termos de recuperação), precisão (em termos de coeficiente de 

variação), linearidade (em termos de coeficiente de correlação da curva analítica 

para uma dada faixa linear de concentração), sensibilidade e limite de detecção e 

quantificação. 

 

7.7.1. Seletividade 

 

A matriz 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 exatidão e a precisão estarão seriamente 

comprometidas (INMETRO, 2010). 
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A seletividade representa a capacidade que um método instrumental tem de 

avaliar, de forma inequívoca, os analitos de interesse na presença de interferentes, 

tais como produtos de degradação, impurezas, outros analitos de interesse, bem 

como compostos de propriedades similares que possam estar, porventura, 

presentes. É a garantia que o pico de resposta seja exclusivamente o composto de 

interesse (BEZERRA, 2009; LANÇAS, 2004).  

Como a matriz de trabalho é complexa, o desenvolvimento do método 

proposto teve a preocupação de analisar, no cromatógrafo, extratos que antes 

passaram pela etapa de limpeza. Essa etapa reteve compostos endógenos que 

poderiam superestimar os resultados e interferir a seletividade do método. Os dois 

solventes utilizados, acetato de etila e acetonitrila, solubilizaram os analitos e todos 

os pesticidas apresentaram boas separações. Os experimentos principais foram 

realizados no extrato da matriz ovo e através dos cromatogramas foi observado que 

nenhum interferente superestimou a quantificação dos analitos (Figuras 20, 21, 22 e 

23). Portanto, o método é seletivo para os pesticidas selecionados. 
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Figura 20 – Cromatograma do branco analisado no CG/EM (modo SCAN) utilizando amostra de ovo liofilizado (0,25 g) + adsorvente Florisil
®
 (1,5 g), coluna 

auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL). 

 

Figura 21 – Cromatograma do extrato branco fortificado (1,25 µg g
-1

) e analisado no CG/EM (modo SCAN) utilizando amostra de ovo liofilizado (0,25 g) + 
adsorvente Florisil

®
 (1,5 g), coluna auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL). 
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Figura 22 – Cromatograma do branco analisado no CG/EM (modo SIM) utilizando amostra de ovo liofilizado (0,25 g) + adsorvente Florisil
®
 (1,5 g), coluna 

auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL).

 

Figura 23 – Cromatograma do extrato branco fortificado (1,25 µg g
-1

) e analisado no CG/EM (modo SIM) utilizando amostra de ovo liofilizado (0,25 g) + 

adsorvente Florisil
®
 (1,5 g), coluna auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL). 
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7.7.1.1.  Estudo do efeito matriz 

 

Todas as fontes de erros em potencial, em qualquer método analítico, 

devem ser investigadas e caracterizadas. Em cromatografia não é diferente, já que o 

aumento da resposta cromatográfica pode causar algumas alterações na análise, 

entre eles: mascaramento do pico do analito de interesse, aumento no sinal do 

detector ou erro na identificação do analito. Valores de recuperação acima de 100% 

e a baixa precisão dos resultados representam erros comuns na Química Analítica 

(PINHO et al., 2009). 

Quando as soluções padrão dos pesticidas são preparadas em solvente 

puro e analisadas por cromatografia gasosa, os sítios ativos no sistema de injeção 

(liner) estão disponíveis para a retenção dos analitos e, assim, menor quantidade é  

transferida para a coluna, e, conseqüentemente, detectada pelo equipamento. Na 

análise do extrato da matriz contendo esses analitos, ocorre uma  competição entre 

os componentes da matriz e os analitos pelos sítios ativos do “liner”. O efeito matriz 

ocorre quando os analitos são injetados juntamente com os componentes da matriz 

(PINHO et al., 2009). 

O efeito matriz foi avaliado por meio da construção de curvas analiticas dos 

pesticidas no solvente puro (acetato de etila), as quais foram comparadas com as 

curvas no extrato da matriz ovo, segundo o procedimento de MENEZES FILHO, 

2005. As inclinações das retas indicaram uma diferença de sinais (áreas) 

relacionadas aos modos de preparo das curvas. Quando a curva foi preparada no 

solvente orgânico puro (acetato de etila) as áreas para todos os pesticidas foram 

menores em relação aos pontos preparados no extrato da matriz ovo. 

Para evidenciar esse fato foi realizado também a comparação das 

inclinações das curvas de calibração no solvente e na matriz. Quando a razão dessa 

comparação for maior que 1,2 ou menor que 0,8 representa um elevado efeito 

matriz. Separadamente, um valor menor que 1 indica um efeito de matriz negativo, 

ou  seja, uma supressão do sinal devido à matriz. Para valores maiores que 1 ocorre 

a potencialização no sinal do analito (INMETRO, 2010). 

Para os pesticidas foram verificadas variações tanto nos coeficientes 

angulares quanto nos lineares. As razões calculadas entre os coeficientes angulares 

(matriz/solvente) foram maiores que 1,0 (Tabela 10). Dentre os pesticidas, o maior 

efeito matriz foi apresentado pela permetrina 1 (1,86) e o menor pelo lindano (1,24). 
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Portanto, a quantificação foi realizada utilizando a curva preparada no extrato da 

matriz. 

 
Tabela 10 – Razão dos coeficientes angulares das curvas preparadas em solvente orgânico (acetato 

de etila) e no extrato da matriz. 
 

Pesticidas Razão dos coeficientes angulares 

atrazina 1,50 

lindano 1,24 

pirimicarbe 1,50 

alacloro 1,52 

etiona 1,80 

bifentrina 1,55 

cis-permetrina 1,86 

trans-permetrina 1,65 

cipermetrina 1 1,69 

deltametrina 1,63 

 

 

7.7.2. Curva analítica, linearidade e sensibilidade do método 

 

Um método quantitativo requer que se conheça a dependência entre a 

resposta medida e a concentração do analito. Para tanto, uma faixa de concentração 

é aplicada em função dos sinais do equipamento. Para o limite inferior da faixa de 

concentração, é indicado o valor do limite de quantificação. No limite superior, os 

fatores limitantes dependem do sistema de resposta do equipamento de medição. A 

linearidade é verificada a partir da equação da regressão linear (INMETRO, 2010).  

As curvas analíticas (Figura 24) foram preparadas pela diluição da solução 

dos pesticidas no extrato da matriz no intervalo de 0,01 a 2,0 µg g-1, com cinco ou 

seis pontos como recomendado pelo INMETRO e injeções em triplicata de cada 

ponto. Para todos os pesticidas, o coeficiente linear foi superior a 0,99, considerado 

aceitável. Para o método, a linearidade variou de 0,01 a 2,0 µg g-1. O método é mais 

sensível quando pequenas variações de concentração resultam em maior variação 

de resposta, ou seja, maior inclinação (b). Para tanto, o pesticida bifentrina é o 

analito com maior valor de inclinação, e, consequentemente, o analito mais sensível, 

diferente da cipermetrina, o menos sensível. A tabela 11 apresenta os tempos de 

retenção, a faixa linear, equação da reta e coeficientes de linearidade (r). 
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Tabela 11 – Faixa Linear, equação da reta e coeficiente de linearidade. 
 

Pesticidas Faixa linear de concentração 

(µg mL
-1

) 

Equação da reta 

(y = a + b*x) 

Coeficiente linear 

(r) 

atrazina 0,05 – 2,0 y = 31602,71x - 199,19 0,99983 

lindano 0,05 – 2,0 y = 21854,87x + 86,61 0,99960 

pirimicarbe 0,01 – 2,0 y = 113959,23x - 261,12 0,99974 

alacloro 0,02 – 2,0 y = 40529,05x + 15,501 0,99961 

etiona 0,05 – 2,0 y = 52839,93x - 11173,43 0,99940 

bifentrina 0,01 – 2,0 y = 161784,69x + 255,01 0,99949 

permetrina 1 0,01 – 2,0 y= 31361,17x + 1723,35 0,99640 

permetrina 2 0,02 – 2,0 y = 75927,44x + 686,41 0,99893 

cipermetrina 1 0,05 – 2,0 y = 12777,46x - 30,505 0,99945 

deltametrina 0,05 – 2,0 y = 29962,84x - 917,86 0,99943 
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Figura 24 – Curvas de regressão linear para os pesticidas estudados obtidas no extrato da matriz ovo de galinha. 
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7.7.3. Exatidão e Precisão 

 

A exatidão junto à precisão representa a porção mais importante da 

validação de um método analítico, pois permitem estimar os erros e as variações 

embutidos no resultado analítico (LEITE, 1998). 

Exatidão expressa à concordância entre o valor encontrado e o valor aceito 

como verdadeiro ou aceito como referência (LANÇAS, 2004). Estes valores variam 

de acordo com a literatura. A ANVISA (2007) apresenta valores de recuperação 

entre 70 e 120% como ideais para que o método esteja respondendo as 

perspectivas analíticas. A Agricultural Marketing Service (2002), amplia essa faixa 

aceitável para 50 a 150% (AMS-USDA, 2002). Para procedimentos de extração 

multirresíduos, de acordo com a União Européia, podem ser consideradas durante a 

validação do método recuperações fora da faixa de 70-120%.  

A recuperação está relacionada com a exatidão, pois reflete a quantidade de 

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

presente na amostra. A exatidão é expressa como erro sistemático percentual, 

inerente ao processo (perda da substância devido à baixa recuperação da extração, 

medidas volumétricas imprecisas ou substâncias interferentes na amostra, entre 

outros) (LEITE, 1998). Os valores de recuperação são calculados pela da relação: 

 

         
               

              
      

 

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

de confiança (ou seja, aparece sempre associada a valores de precisão). Estes 

limites podem ser estreitos em níveis de concentração elevados e mais amplos em 

níveis de traços (RIBANI et al., 2004). 

A precisão de um método representa a dispersão de resultados entre 

ensaios independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes 

ou padrões sob condições definidas. Usualmente, é expressa em termos de 

estimativa do desvio padrão absoluto (s) ou desvio padrão relativo (DPR), também 

conhecido como coeficiente de variação (CV) (INMETRO, 2010; RIBANI et al., 2004) 

e seus valores aceitáveis para análise de traços ou impurezas chega até 20%. 

http://www.ams.usda.gov/
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A ANVISA estabelece que ensaios em triplicata para três diferentes níveis de 

concentração, num mínimo de nove determinações, são ideais para avaliar os 

parâmetros de exatidão e precisão. As amostras fortificadas foram submetidas 

método desenvolvido. Para tanto, três níveis de fortificação foram avaliados nesse 

trabalho: 0,5; 1,0 e 1,5 µg g-1 numa série de três replicatas para cada nível. A 

fortificação da matriz, para obtenção dos níveis propostos, foi realizada com os 

volumes respectivos de 50, 100 e 150 µL da solução de trabalho de 10 µg mL-1. 

Estes níveis foram escolhidos por estarem localizados numa faixa de concentração 

no meio da curva analítica.  

As recuperações dos pesticidas em amostras fortificadas de ovo, nas 

concentrações 0,5; 1,0 e 1,5 µg g-1 (Tabela 12) variaram entre 61,6 a 95%, com 

estimativa de desvio padrão relativo (DPR) de 0,13 a 29,92%, Os pesticidas atrazina 

(64,5 a 95%), lindano (61,6 a 89,1%), pirimicarbe (68 a 81,7%), alacloro (66,4 a 

80,9%), bifentrina (75,2 a 87,9%) e cipermetrina 1 (74,4 a 84,2%) apresentaram as 

melhores recuperações para o nível de fortificação 1 µg g-1. 
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Tabela 12 – Eficiência na recuperação média dos pesticidas (%), desvio padrão (s) e desvio padrão 
relativo (DPR) no extrato de ovo de galinha por DMFS e CG/EM/SIM. 

 
Pesticida Nível (µg g

-1
) Recuperação média (%) ± s DPR (%) 

 0,5 74,8 ± 5,9 7,9 
atrazina 1,0 95,0 ± 4,3 4,5 

 1,5 64,5 ± 5,2 8,0 
 0,5 61,6 ± 9,2 14,9 

lindano 1,0 89,1 ± 16,1 18,1 
 1,5 79,5 ± 6,0 7,6 
 0,5 70,8 ± 4,8 6,7 

pirimicarbe 1,0 81,7 ± 7,6 9,3 
 1,5 68,0 ± 1,9 2,8 
 0,5 67,5 ± 4,5 6,6 

alacloro 1,0 80,9 ± 9,9 12,2 
 1,5 66,4 ± 2,63 4,0 
 0,5 76,3 ± 4,3 5,6 

etiona 1,0 81,2 ± 7,7 9,5 
 1,5 82,2 ± 4,6 5,6 
 0,5 83,4 ± 5,6 7,1 

bifentrina 1,0 87,9 ± 6,8 7,8 
 1,5 75,2 ± 4,7 6,3 
 0,5 81,5 ± 8,0 9,8 

cis-permetrina 1,0 83,8 ± 9,3 11,7 
 1,5 84,4 ± 3,7 4,4 
 0,5 86,9 ± 8,4 9,7 

trans-permetrina 1,0 86,2 ± 8,8 10,2 
 1,5 84,8 ± 4,0 4,7 
 0,5 74,4 ± 4,5 6,0 

cipermetrina 1 1,0 84,2 ± 5,2 6,2 
 1,5 79,5 ± 0,1 0,13 
 0,5 64,6 ± 19 29,9 

deltametrina 1,0 86,5 ± 4,1 4,7 
 1,5 86,5 ± 8,8 10,2 

    
 

Os pesticidas etiona e cis-permetrina apresentaram um mesmo 

comportamento a medida que o nível de fortificação diminuiu. Para a etiona os 

valores de recuperação foram 82,2, 81,2 e 76,3%. Para a cis-permetrina, os valores 

de recuperação foram 84,4, 83,8 e 81,5%. A trans-permetrina, assim com seu 

isômero, obteve médias de recuperação muito próximas para todos os níveis, mas, 

ao contrário da permetrina 1, seus valores 84,8, 86,2 e 86,9%, aumentaram a 

medida que os níveis de fortificação diminuíram.  

O pesticida deltametrina apresentou recuperações entre 64,6 e 86,5%, 

sendo que os níveis 1 e 1,5 µg g-1 mostraram uma igualdade na média de 

recuperação. Para este mesmo pesticida, o nível de fortificação de 0,5 µg g-1 

apresentou um desvio padrão relativo superior a 20%, único valor dentre os demais 

acima do indicado pela ANVISA. Em contraste, a cipermetrina 1 apresentou o valor 
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do coeficiente de variação de 0,13% para o nível de fortificação 1,5 µg g-1, sendo 

considerado o menor de série.  

Como apresentado no subitem 7.7.1.1., o efeito matriz pode ser usado para 

explicar os valores de recuperação de pesticidas acima de 100% e a baixa precisão 

de resultados. No entanto, no método apresentado nenhum dos pesticidas 

apresentou recuperação superior a 100% e a precisão foi considerada satisfatória. 

Como alguns dos pesticidas estão sendo analisados pela primeira vez por 

um método que envolve a dispersão da matriz em fase sólida em ovos, a 

comparação com outros trabalhos são limitados àqueles estudados com outras 

técnicas de extração e/ou análise. 

Schenck e Donoghue (2000) obtiveram para o lindano recuperações médias 

de 92,3% (RSD = 13%), 92,6% (RSD = 6%) e 85,8% (RSD = 9%) para os níveis 

0,002; 0,01 e 0,10 µg g-1. Já para a etiona, 88,9% (RSD = 13%) 98,2% (RSD = 2%) 

nos níveis 0,006 e 0,10 µg g-1, respectivamente. No entanto, o método desenvolvido 

possui muitas etapas e utiliza grande quantidade de solvente acetonitrila (90 mL). No 

mesmo ano, Carabias-Martínez et al. (2000) fizeram extração de pesticidas, entre 

eles pirimicarbe e atrazina, em ovos. O método de extração foi Soxhlet utilizando 

125 mL de hexano por 90 min. O diferencial foi a utilização de uma membrana, 

acoplada ao sistema cromatográfico, que ajudou na limpeza do extrato.  

Ahmad et al. (2010) investigaram a presença de pesticidas organoclorados, 

entre eles o lindano, em amostras de ovos. O método tanto obteve recuperação 

satisfatória para esse analito, 83,5% no nível de concentração 0,1 µg g-1, como 

identificou a presença deste na concentração de 0,019 µg g-1. Diferente do trabalho 

proposto, a extração por Soxhlet utilizou um grande volume de solvente éter de 

petróleo (250 mL), o que já não é mais indicado, pois gera uma grande quantidade 

de resíduos. 

Lehotay et al. (2001) analisaram cis-permetrina, trans-permetrina, atrazina, 

etiona e lindano, dentre outros pesticidas, em ovos. Sua técnica de extração permitiu 

uma média de recuperações de 98%, 101%, 117%, 82% e 104%, nos níveis 25, 50, 

e 100 ng g-1, com DPR de 16%, 14%, 15%, 27% e 22%, respectivamente. As 

análises cromatográficas foram feitas de forma direta, sem limpeza prévia. Para isso, 

foi necessário à utilização de um micro tubo com uma quantidade da amostra. Este 

foi colocado manualmente no sistema de injeção e as temperaturas do injetor foram 

programadas com aquecimento suave para evaporação inicial do solvente e logo 
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após um aquecimento rápido para dessorver termicamente os componentes 

semivoláteis da amostra, entre eles os pesticidas. Um dos grandes benefícios da 

introdução direta da amostra (do inglês, Direct sample introduction - DSI) é que 

componentes não voláteis da matriz permanecem no microtubo, que é descartado 

após cada injeção. Há desvantagem é que para essa técnica existe a necessidade 

de sistemas de detecção muito seletivo quando se emprega amostras complexas, 

pois componentes semivolateis da matriz podem entrar na coluna. Assim como este 

método, o trabalho proposto obteve recuperações e desvios padrão relativo 

satisfatórios para estes pesticidas, mas em uma única etapa mostrou-se capaz de 

limpar a matriz de forma eficiente e seletiva. 

Bolaños et al. (2007), obtiveram para o pesticida etiona recuperações 

médias entre 102 a 78% para dois níveis de fortificação 0,015 e 0,05 µg g-1 (cinco 

replicatas para cada nível) com RSD de 18 e 7% respectivamente. Os valores de 

recuperação e os desvios padrão relativos para a etiona estão de acordo com os 

estudados pelo autor. Mas, o trabalho proposto leva uma pequena vantagem por 

utilizar menores quantidades dos materiais C18 e Florisil® e, com somente um 

solvente de eluição consegue recuperar pesticidas de diferentes classes, 

proporcionando uma limpeza adequada. 

Segundo Baranowska et al. (2005), as recuperações encontradas nas 

matrizes de trabalho variaram entre 70 a 77% para os pesticidas atrazina e 

simazina. No entanto, em ovos, especificamente, os valores de recuperação para 

ambos os pesticidas não foram informados. No entanto, nessa matriz, a atrazina foi 

quantificada na concentração de 52,17 µg g-1 numa faixa de trabalho da curva 

analítica de 0,5 a 100 µg g-1. Essa uma grande evidência para que a atrazina seja 

quantificada em ovos. No método proposto, os valores de recuperação da atrazina 

em ovos são apresentados, o que garante uma melhor confiabilidade dos resultados. 

O resultados de recuperação apresentados por Ciscato et al. (2006) para os 

pesticidas foram: alacloro 110 a 136,4% (níveis 0,01 e 0,02 µg g-1, respectivamente), 

bifentrina 100 a 83,5% (níveis 0,01 e 0,1 µg g-1, respectivamente), cipermetrina 68,4 

a 129% (níveis 0,5 e 0,01 µg g-1, respectivamente), deltametrina 94,4 a 92,2% 

(níveis 0,01 e 0,02 µg g-1, respectivamente), etiona 82,5 a 57,6% (níveis 0,2 e 0,4 µg 

g-1, respectivamente). Este foi um dos primeiros trabalhos que evidenciaram, no 

Brasil, a preocupação da utilização de pesticidas em granjas e, por ter sido 

identificado o pesticida alacloro em uma das amostras de ovos gera uma maior 
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apreensão a respeito da contaminação das aves e ovos através da aplicação 

desordenada nas lavoras de milho ou soja. No entanto, o método, mesmo utilizando 

permeação em gel como técnica de limpeza, apresentou alguns dos resultados de 

recuperação superiores a 100% evidenciando o efeito matriz em alguns dos analitos. 

Além de apresentar alguns desvios padrão nulos para pesticidas como bifentrina e 

cipermetrina. 

 

7.7.4.  Limites de detecção e quantificação para análise por CG/EM 

 

Para a validação de um método analítico, é normalmente suficiente fornecer 

uma indicação do nível em que a detecção do analito pode ser distinguida do sinal 

do branco/ruído (INMETRO, 2010). Sendo assim, o limite de detecção (LD) é a 

menor concentração do analito que pode ser diferenciada, com segurança, do ruído 

do sistema (relação 3:1 sinal/ruído). Representa a menor concentração que pode ser 

detectada, mas não necessariamente quantificada num determinado procedimento 

experimental (RIBANI et al., 2004).  

Já o limite de quantificação, utilizando a relação 10:1 sinal/ruído, representa 

a menor concentração da substância em exame que pode ser medida, utilizando um 

determinado procedimento experimental. Na prática, corresponde normalmente ao 

padrão de calibração de menor concentração (RIBANI et al., 2004). 

Para determinação do LD e do LQ do procedimento (Tabela 13), extratos de 

amostras em branco foram fortificados com os pesticidas em concentrações 

correspondentes ao primeiro ponto na curva analítica para cada pesticida e 

analisados sete vezes. Neste trabalho, o limite de detecção (LD) e o limite de 

quantificação (LQ) foram expressos como: 

 

          
 

 
                                          

 

 
  

 

Onde:  

s = desvio padrão (n = 7) 

S = coeficiente angular da curva analítica 
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Na Tabela 13 há uma relação entre valores encontrados na literatura dos 

limites de quantificação ou detecção em relação ao método proposto. 

 
Tabela 13 – Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) do método DMFS desenvolvido 

em relação a outros métodos. 

Pesticidas 

Método Proposto Lehotay et 
al., 2001 

Baranowska 
et al., 2005 

Schenck e 
Donoghue 

(2000) 

Carabias-
Martínez et 

al., 2000 

Ciscato et 
al., 2006 

CG/EM CG/EM-EM CLAE-DAD CG/DFC CLAE/UV 
CG/DCE 

ou 
CG/DNF 

LD (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) LD (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) 

atrazina 0,015 0,050 0,01 0,5 - 0,013 - 
lindano 0,015 0,050 0,01 - - - - 
pirimicarbe 0,003 0,010 - - - 0,044 - 
alacloro 0,006 0,020 - - - - 0,003 
etiona 0,020 0,050 0,01 - 0,006 - 0,06 
bifentrina 0,003 0,010 - - - - 0,003 
cis-permetrina 0,003 0,010 0,01 - - - - 
trans-permetrina 0,006 0,020 0,01 - - - - 
cipermetrina 1 0,015 0,050 - - - - 0,015 
deltametrina 0,015 0,050 - - - - 0,006 

 

 

7.7.5. Aplicação do método analítico em amostras comerciais 

 

As amostras de ovos de galinha foram encaminhadas ao laboratório e foram 

identificadas com de letras de A até H. As extrações foram feitas em duplicata e foi 

identificada a presença do pesticida bifentrina na amostra B em valor de 

concentração médio de 0,004 µg g-1, abaixo do limite de quantificação. Os 

resultados levaram em consideração o branco da matriz. Os cromatogramas das 

amostras de ovos de galinha comercial e do branco da matriz no modo SIM estão 

apresentados na figura 25 e 26. 
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Figura 25 – Cromatogramas das amostras comerciais de ovo de galinha no modo SIM: Amostra A; 
(A) Amostra B (B) Janela de Aquisição da bifentrina; Amostra C; Amostra D; Amostra E; Amostra F; 

Amostra G e Amostra H 
 

Amostra A 

 

Amostra B 

(A) 

 

 (B) 

 

Amostra C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bifentrina 
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 Amostra D 

 

 Amostra E 

 

 Amostra F 

 

Amostra G 

 

  

Continuação Figura 25 
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 Amostra H 

 

 

Figura 26 – (A) Cromatograma do extrato branco (modo SIM) utilizando amostra de ovo liofilizado 

(0,25 g) + adsorvente Florisil
®
 (1,5 g), coluna auxiliar C18 (0,5 g) e acetonitrila (10 mL); (B) Janela de 

aquisição do bifentrina. 

(A) 

 

 (B) 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo de campo permitiu que quatro granjas de diferentes localidades e 

sistemas de criação fossem selecionadas para o trabalho. Nelas, foi observado a 

utilização de alguns pesticidas no controle de moscas. A identificação, em trabalhos 

anteriores, de pesticidas utilizados no combate a ervas daninha na cultura milho é 

um agravo, pois pode ser uma contaminação indireta. 

O método por dispersão da matriz em fase sólida foi desenvolvido seguindo 

os critérios observados na literatura. Cinco testes de extração foram realizados e 

analisados sob o ponto de vista da retenção dos interferentes para que o sistema 

cromatográfico (modo SCAN) permanecesse apto para análise de resíduos. Dos 

materiais testados, o Florisil® representou o melhor adsorvente/dispersante que além 

de reter compostos interferentes, interagiu de forma eficiente com os pesticidas, 

proporcionando valores de recuperação adequados. O C18 como adsorvente auxiliar 

(co-coluna) foi fundamental para retenção dos compostos interferentes apolares, 

principalmente os lipídeos, como também participou da limpeza do extrato com 

menor coloração final. De acordo com as observações visuais, quanto menor a 

coloração do extrato final, menos interferentes.  

O procedimento para definição da massa de trabalho foi realizado com o 

objetivo de observar a perda mássica de água no processo de liofilização. Foi 

concluído que 75 ± 1,26% da água presente na matriz foram sublimados e que os 

25% restantes foram de massa seca de gema e clara. A partir disso, a massa de 

0,25 g, correspondente a 1 g da matriz in natura, foi definida como a massa da 

matriz liofilizada para o trabalho. 

A acetonitrila (10 mL) foi escolhida como solvente de eluição por ser utilizado 

em grande parte dos trabalhos observados na literatura voltados para extração de 

compostos em matrizes com baixo teor de gordura. Dentre os sorventes, foram 

testados: sílica, alumina neutra, Florisil® e C18. As diversas combinações 

matriz/dispersante/co-coluna foram avaliadas. O sistema: matriz de ovo liofilizado 

(0,25 g)/dispersante Florisil®  (1,5 g)/coluna auxiliar C18 (0,5 g), foi o mais eficiente. O 

Florisil® foi ativado a 130 ºC. As recuperações (n = 3) variaram de 69,6 a 103,8%, 

com desvio padrão relativo na faixa de 16,2 a 45,5%. 
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Testes de interação matriz/pesticidas foram feitos como o objetivo de 

estudar se houve a possibilidade de perdas analíticas dos analitos pelo 

procedimento de liofilização, sendo observado que há perdas significativas dos 

pesticidas quando houve a fortificação na amostra de ovos in natura, o que 

prejudicaria a quantificação do método se este tivesse sido desenvolvido desse 

modo. Sendo assim, o procedimento de liofilização contribuiu para uma melhor 

interação matriz/pesticidas/adsorvente, com recuperações médias próximas as 

encontradas na exatidão do método. A redução na concentração desses pesticidas 

estudados após a liofilização abre a perspectiva de maior estudo quanto a melhora 

na qualidade do ovo liofilizado em relação ao ovo in natura, pela presença de 

contaminantes. Um balanço de massa realizado durante o processo fisiológico na 

galinha pode ser uma alternativa, já que analisaria desde a alimentação da ave à 

extração dos ovos. 

A validação do método analítico foi realizada através dos parâmetros: a) 

seletividade, mostrando que o método é seletivo para todos os pesticidas. Nesta 

etapa também foi realizado o estudo do efeito matriz que apresentou razões dos 

coeficientes angulares (curva solvente:curva extrato da matriz) superiores a 1 para 

todos os pesticidas indicando que a matriz interfere nas análises; b) linearidade, em 

termos de coeficiente de determinação da curva analítica, superiores a 0,990 para 

todos os pesticidas, numa dada faixa de concentração de 0,01 µg g-1 a 2,0 µg g-1; c) 

sensibilidade, apresentando o pesticida bifentrina como o mais sensível e a 

cipermetrina como menos sensível; d) limites de detecção e limites de quantificação, 

nos intervalos de 0,003 µg g-1 a 0,015 µg g-1 e 0,01 µg g-1 a 0,05 µg g-1, 

respectivamente; e) exatidão (n = 3), para os níveis 0,5 µg g-1, 1,0 µg g-1 e 1,5 µg g-1 

variaram entre 61,6% a 95%; f) precisão, em termos de desvio padrão relativo (DPR) 

na faixa de 0,13% a 29,92%; e g) aplicação em amostras reais, que apresentou a 

identificação do pesticida bifentrina em concentrações médias abaixo do limite de 

quantificação do método, 0,004 µg g-1 para a amostra B. 

Portanto, as técnicas DMFS e CG/EM proporcionaram uma rápida e eficiente 

extração para determinação dos pesticidas selecionados em ovos de galinha. Vale 

ressaltar que somente o pesticida lindano possui limite máximo de resíduo pelo 

Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes em Produtos de Origem 

Animal (PNCRC/MAPA, 2010) e nenhum dos pesticidas selecionados possuem LMR 

em ovo de galinha pelo Codex Alimentarius. O método proposto trás uma ótima 
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escolha para análise de pesticidas em um alimento considerado perecível, indicando 

sua forma liofilizada como alternativa viável, tanto no monitoramento quanto em 

análises interlaboratoriais. 

Sendo assim, uma melhor fiscalização e observação das formulações 

utilizadas nas granjas devem ser realizadas para garantir ao consumidor final um 

produto alimentar de qualidade, pois o ovo de galinha é considerado fundamental na 

alimentação da população de alguns países. 
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9. PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

 Fazer um balanço de massa que envolva a análise da ração da ave, o 

sangue, o fígado e o ovo nas formas: clara, gema e casca separadamente; 

 Avaliar o comportamento dos pesticidas em relação a duas formas de preparo 

do ovo de galinha para alimentação: cozido e frito; 

 Testar novos materiais adsorventes; 

 Desenvolver um novo método por Microextração em fase líquida. 
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Levantamento das granjas 

1. Nome da granja: ________________________________________________ 

2. Cidade: _______________________________________________________ 

3. Registro de funcionamento: [  ] Sim [  ] Não 

4. Data da visita:__/__/____ ; Data da coleta:__/__/____ 

5. Horário: _______________________________________________________ 

6. Localização: ____________________________________________________ 

7. Quantidade de aves: _____________________________________________ 

8. Produção: _____________________________________________________ 

9. Tipo de transporte: ______________________________________________ 

10. Tipo de armazenamento: __________________________________________ 

11. Comércio: [  ] feiras [  ] comércio local [  ] indústrias [  ] consumo próprio 

12. Pesticidas 

Pesticidas Objetivo Frequência 

   

   

   

   

 

13. Tipo de manuseio: 

Manual [  ] Máquinas [  ] 

14. Como faz a solução (concentração): _________________________________ 

15. Como faz a aplicação: ____________________________________________ 

16. Material de referência da granja: ____________________________________ 

17. Coleta 

 Número de amostras: _________________________________ 

 Data da ultima aplicação de pesticidas:__/__/____ 

 Data da chegada no LCP:__/__/____ 

 Data da extração:__/__/___ 

 Data da análise:__/__/____ 

18. Conservação/preservação da amostra: _______________________________ 

OBSERVAÇÕES:___________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 


