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RESUMO 

O Brasil é um importante produtor e consumidor de frutas no mundo. A graviola 

(Annona muricata L.) é uma fruta de sabor e aroma característicos e com 

crescente demanda, seja para o consumo in natura ou na forma processada, 

como sucos, doces, geleias e sorvetes. Todavia, a cultura da graviola está sujeita 

a ação de diferentes pragas e doenças e a aplicação de agrotóxicos tem sido 

uma das principais formas de controle. O presente trabalho tem como objetivo o 

desenvolvimento de uma metodologia rápida e de baixo custo baseada nas 

técnicas de dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) e cromatografia líquida 

de alta eficiência com detector espectrofotométrico na região do ultravioleta e 

visível com arranjo de diodos (HPLC UV-Vis/DAD) para a determinação de 

resíduos dos agrotóxicos bifentrina, lufenuron, teflubenzuron, tiacloprido, 

tiofanato metílico e tiametoxam, na fruta exótica graviola. Testes realizados com 

os padrões dos agrotóxicos permitiram o ajuste das condições cromatográficas 

para análise simultânea dos analitos. As melhores condições de extração foram 

obtidas utilizando 1,0 g de Florisil para 0,5 g de graviola in natura e eluição com 

5 mL de acetonitrila. A miniaturização do procedimento de extração mostrou-se 

eficiente à extração dos agrotóxicos. A validação analítica foi realizada a partir 

dos parâmetros: linearidade e sensibilidade, mostrando-se linear com 

coeficientes de determinação superiores a 0,9995 e sensível no intervalo de 

concentração de 0,01-10 g mL-1; seletividade, a partir dos estudos de efeito 

matriz; exatidão e precisão, com valores de recuperação entre 79 -118% e 

coeficientes de variação na faixa de 1-15 % para os níveis de concentração 0,1; 

0,25 e 0,5 g g-1  (n=5); e limites de detecção e quantificação nos intervalos de 

0,01 - 0,25 g g-1 e  0,1 - 0,5 g g-1 , respectivamente. O material metal-orgânico 

(MOF) [(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] foi testado como adsorvente para o 

processo de extração por MSPD e apresentou resultados satisfatórios  de 

recuperação (78-87%), comparados àqueles obtidos com o Florisil. 

PALAVRAS-CHAVE: Agrotóxicos, Graviola, Annona muricata L., MSPD, HPLC 

UV-Vis/DAD, MOF.
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ABSTRACT 

Brazil is a great producer and consumer of fruits in the world. The soursop 

(Annona muricata L.) is a fruit with special flavor and aroma and with growing 

demand for fresh or processed consumption, such as juices, jams, fruit jellies and 

ice cream. However, the culture of soursop is subjected to the action of different 

pests and diseases and the application of pesticides has been one of the main 

ways of control. The present work aims at developing a rapid and low-cost 

methodology based on matrix solid phase dispersion and high-performance liquid 

chromatography with diode-array detection (HPLC UV-Vis/DAD) for the 

determination of pesticide residues of Bifenthrin, Lufenuron, Teflubenzuron, 

Thiacloprid, Thiophanate-methyl and Thiamethoxam, in the exotic fruit soursop. 

Some tests conducted with the standards of pesticides allowed the adjustment of 

the chromatographic conditions for simultaneous analysis of analytes. The best 

extraction conditions were obtained using 1.0 g of Florisil to 0.5 g of fresh soursop 

and Elution with 5 mL of Acetonitrile. The miniaturization of the extraction 

procedure was shown to be efficient in the extraction of pesticides. Analytical 

validation was performed from the parameters: linearity and sensitivity, with 

coefficients of determination over 0.9995 and sensitive concentration range of 

0.01 -10 g mL-1; selectivity, from the matrix effect studies; accuracy and 

precision, with recovery values between -118 79% and RSD in the range of 1-

15% for concentration levels 0.1, 0.25 and 0.5 g g-1 (n = 5); and limits of 

detection and quantification in the intervals of 0.01-0.25 g g-1 and 0.1-0.5 g g-

1, respectively. Metal Organic Frameworks (MOF) [(Nd0, 

9Eu0.1)2(DPA)3(H2O)3] was tested as sorbent for the MSPD extraction process 

and presented satisfactory recovery results (78-87%) compared to those 

achieved with Florisil. 

�

�

�

KEYWORDS: Pesticides, Soursop, Annona muricata L., MSPD, HPLC UV-

Vis/DAD, MOF. 
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1. INTRODUÇÃO 

A busca por melhor qualidade de vida e bem-estar é uma preocupação cada 

vez mais evidente da sociedade, que em decorrência do acesso a informações quanto 

a necessidade de uma salutar alimentação tem mudado os hábitos alimentares e 

priorizado cada vez mais o consumo de frutas e legumes. As frutas constituem uma 

excelente fonte de alimentação, proporcionando importantes benefícios à saúde [1].

A produção e comércio de frutas apresentam-se como importantes pilares do 

agronegócio. Na lista da FAO, o Brasil ocupa a terceira colocação do ranking da 

produção mundial, com destaque para laranja, banana e abacaxi. Esta importante 

relevância do país é justificada devido ao seu clima tropical e subtropical que fornece 

condições favoráveis para o desenvolvimento de uma grande variedade de frutas, 

inclusive àquelas consideradas exóticas, como a graviola (Annona muricata L.) [2-3]. 

Originária da América Tropical, a gravioleira é uma planta pertencente à família 

Annonaceae e fornece um fruto com peculiares sabor e aroma que agradam 

facilmente ao paladar, além de possuir uma rica composição nutricional. No Brasil é 

cultivada em praticamente todo o território, mas é no Nordeste onde os índices de 

produção se destacam, tornando-se o maior produtor do mundo. Quanto ao comércio, 

a graviola tem destaque nas indústrias de sucos onde é vendida na forma de polpa 

[4-6]. 

Devido à grande demanda de consumo de frutas e a susceptibilidade das 

culturas ao ataque de insetos, fungos e doenças que limitam a produção e 

comercialização, produtores encontram nos agrotóxicos a forma mais prática, rápida 

e eficiente para o controle destas pragas. Todavia, muitas vezes a aplicação destes 

compostos é feita de maneira ostensiva, provocando assim a contaminação daqueles 

frutos que são comercializados e que tem como destino final o consumo humano [7-

8] 
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Problemas com agrotóxicos são provenientes de suas propriedades, como 

toxidade, persistência no meio-ambiente, potencial de bio-acumualação e mobilidade. 

Além de causar nos seres humanos desde problemas crônicos, como o 

desenvolvimento de doenças neurológicas, hepáticas, respiratórias, renais e 

cânceres; até problemas agudos. Preocupados com essa problemática, diferentes 

órgãos regulamentadores têm voltado a atenção para a implementação de leis e 

ações de controle de agrotóxicos, intensificado a fiscalização destes produtos em 

alimentos de modo a assegurar a saúde pública. Todavia, ainda não existe legislação 

que regularize a utilização de agrotóxicos na cultura da graviola [9]. 

Apesar da carência de legislação para o uso de agrotóxicos em graviola, é 

sabido que os limites máximos de resíduos (LMR) estabelecidos para as culturas 

alimentares ocorre em baixas concentrações (normalmente na ordem de µg g-1 ou 

inferiores). Assim, faz-se necessário que, para o monitoramento destas substâncias 

em alimentos, sejam aplicadas metodologias altamente sensíveis e eficientes. 

 A técnica de dispersão da matriz em fase sólida, do inglês Matrix Solid Phase 

Dispersion (MSPD) tem encontrado aplicações específicas em processos analíticos 

para preparo, extração e fracionamento de amostras sólidas e semissólidas, sendo 

muito utilizada para a determinação de resíduos de agrotóxicos e outros 

contaminantes em matrizes ambientais e alimentares. A sua simplicidade de execução 

e flexibilidade têm contribuído para que seja escolhida como procedimento de 

extração [10-11]. 

Aliada a ela está a cromatografia líquida de alta eficiência com detectores 

baseados na absorção de luz na região do ultravioleta e visível com arranjo de diodos 

(UV-Vis/DAD), que tem a capacidade de realizar separações e análises quantitativas 

de uma grande variedade de compostos presentes em diversos tipos de amostras, em 

escala de tempo de poucos minutos, com alta resolução, eficiência e detectabilidade 

[12].  
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Diante deste contexto, o presente trabalho visa desenvolver um método 

eficiente, rápido e de baixo custo para determinação de resíduos dos agrotóxicos 

bifentrina, lufenuron, teflubenzuron, tiacloprido, tiofanato metílico e tiametoxam na 

fruta exótica graviola (Annona muricata L.) utilizando as técnicas de dispersão da 

matriz em fase sólida (MSPD) e cromatografia líquida de alta eficiência com detector 

de UV-Vis com arranjo de diodos. 

�

1.1. Graviola 

O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo (segmento que tem 

garantido colheitas superiores a 40 milhões de toneladas por ano), superado apenas 

pela Índia e China. Essa importante posição do país no ranking, deve-se, sobretudo, 

à grande variedade de frutas que encontram nessa terra, com clima tropical e 

subtropical, condições favoráveis para o seu desenvolvimento. Dentre os frutos com 

maiores expressões comerciais destacam-se laranja, banana e abacaxi [2]. 

Associado às condições geográficas, e aliados a características peculiares 

como forma, sabor e aroma, além de apresentar importantes propriedades nutricionais 

e alto valor comercial, encontram-se aqueles frutos que são denominados como 

exóticos. Segundo Lorenzi (2006), todas aquelas frutas que são introduzidas de outros 

países e cultivadas em território nacional, mas que não são nativas, são consideradas 

exóticas. No Brasil, embora possuam uma expressão secundária na fruticultura, 

podem ser comumente encontradas no comércio. Dentro deste rol encontra-se a 

graviola (Annona muricata L.) [13]. 

Originária da América Tropical, mais especificamente dos vales peruanos e 

América Central, a gravioleira (Figura 1A) é uma planta pertencente à família 

Annonaceae, da qual fazem parte 75 gêneros e mais de 600 espécies; no entanto, 

apenas quatro gêneros produzem frutos comestíveis: Annona, Rollinia, Uvaria e 

Asimina. O gênero Annona inclui mais de 60 espécies sendo a graviola (A. muricata 

L.) juntamente com a pinha (A. squamosa L.), a cherimólia (A. cherimola Mill.) e a 
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atemoia (híbrido de A. squamosa x A. cherimola) as que apresentam maior destaque 

comercial [5,14-17]. 

A graviola (Figura 1B) é uma baga composta ou sincarpo, de forma mais ou 

menos ovóide ou elipsáide, com 20 cm de comprimento por 10 cm de diâmetro, cujo 

peso oscila de 400 g a 5 kg; apresenta uma casca verde-escura quando os frutos 

estão desenvolvidos e verde-clara quando no ponto de colheita, possui espículas 

parecidas com espinhos carnosos, moles e recurvadas, que são pseudoacúleos. A 

polpa é branca, suculenta e fibrosa, de agradável sabor ácido e peculiar aroma 

adocicado, com sementes geralmente pretas. Apresenta uma distribuição percentual 

média de cerca de 54% de polpa, 36% de casca e 10% de sementes [13, 16, 18].  

  

�

De grande importância nos mercados frutícolas das Américas Central e do Sul, 

é facilmente encontrada em países como Venezuela, Colômbia, Brasil, Porto Rico, 

Costa Rica, México, Panamá, Jamaica, Cuba, Espanha, Índia, Peru, entre outros. No 

Brasil é cultivada em praticamente todo o território, mas é no Nordeste onde os índices 

de produção se destacam [4-6]. 

Em 2006, quando a produção brasileira atingiu cerca 5,5 mil toneladas de frutos 

colhidos, 80% de todo o montante foi oriundo apenas da região nordeste. Já em 2012, 

�� ��

Figura 1. A) Gravioleira, B) Graviola. Fonte: LORENZI, 2006 [13].
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segundo levantamento feito pela Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB), 

cerca de 19 a 20 mil toneladas, foram produzidas apenas neste estado (com receita 

de R$ 25 a 35 milhões); números que tornaram o Brasil o maior produtor de graviola 

do mundo [3, 19]. 

Além dos peculiares sabor e aroma que facilmente agradam ao paladar, a 

graviola apresenta uma rica composição nutricional. Conforme mostra a Tabela 1, é 

uma boa fonte de água, vitaminas do complexo B, carboidratos, e sais minerais, 

essenciais à saúde humana. 

Tabela 1. Índices calóricos e nutricionais por 100 g de fruta. Fonte: LORENZI, 2006 
[13]. 

Graviola 

Calorias 67 Kcal 
Água 82 g 

Proteína 1 g 

Gordura 0,3 g 

Carboidrato 15 g 

Cinza 0,6 g 

Cálcio 15 mg 

Fósforo 23 mg 

Ferro 0,5 mg 

Potássio 325 mg 

Vitamina A 0,02 mg 

Vitamina B1 0,08 mg 

Vitamina B2 0,1 mg 

Vitamina C 25 mg 

A graviola é um fruto altamente perecível com período de conservação limitado 

há poucos dias; devido à intensa atividade metabólica, amolece muito rapidamente 

durante o amadurecimento. Problemas relacionados ao escurecimento enzimático da 

casca, por exemplo, é um dos motivos responsáveis por perdas econômicas na 



20 
�

�

comercialização do fruto in natura, acarretando a sua limitação no processo de 

importação [20].  

Como alternativa a essa problemática, produtores têm direcionado a sua 

comercialização ao processamento industrial, tendo em vista que o fruto é uma fonte 

potencial de matéria-prima para a produção de polpas para sucos, doces, geleias e 

sorvetes [21]. Na maioria das agroindústrias de polpa de frutas do Nordeste, a graviola 

é a quinta mais vendida, com 12% do total, ficando em volume atrás apenas das 

polpas de acerola, goiaba, maracujá e caju [3]. 

 Popularmente, o consumo de diferentes partes da gravioleira para fins 

terapêuticos é amplamente difundido em diferentes regiões do mundo, acreditando-

se que esta planta pode curar doenças como artrite, asma câncer, cólica intestinal, 

convulsões, diabetes, diarreia, disenteria, dor, edema, escorbuto, espasmos, febre e 

gripe [5].  

A cultura da graviola é suscetível ao ataque de inúmeros insetos e fungos; estes 

organismos uma vez na planta são hospedeiros específicos, seja da folhagem, flores, 

frutos e/ou raízes, em diferentes etapas do cultivo causando danos que variam desde 

atraso no desenvolvimento e perda na produtividade, até morte da planta. As 

principais pragas e doenças encontradas na cultura de graviola são: Broca-do-fruto 

(Cerconota anonella), Broca-da-semente (Bephratelloides maculicolis), Broca-do-

tronco (Cratosomus bombina), Podridão Preta (Rotryodiplodia theobromae), 

Rhizoctonia solani, Fusarium sp., Cylindrocladium sp., Collectotrichum 

gloeosporioides [16, 18, 22]. 

Por se tratar de uma cultura em potencial crescimento e com boas perspectivas 

econômicas, sobretudo na agroindústria, faz-se necessário o desenvolvimento de um 

cuidadoso e controlado manejo de plantação a fim de garantir um máximo de 

rendimento e rentabilidade. E como forma de controle, a solução mais adotada pelos 

produtores ainda é o uso agrotóxicos. Todavia, muitas vezes a aplicação destes 

compostos é feita de maneira ostensiva, provocando assim a contaminação daqueles 
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frutos que são comercializados e que tem como destino final o consumo humano [7]. 

A Tabela 2 apresenta um resumo com as principais pragas da gravioleira e os métodos 

para controle.  

Tabela 2. Principais pragas e indicações de métodos de controle na cultura da 

graviola. Fonte: Sobrinho, 1998, 2010 e 2011 [8, 22-23] 

Pragas Indicação de método de controle 

Broca-do-fruto 
(Cerconota anonella) Pulverizar as inflorescências e os frutos jovens 

com inseticidas, a cada 10 dias 
Broca-da-semente 

(Bephratelloides maculicolis)
Pulverizar os frutos com inseticidas piretróides, a 
cada 12 dias. 

Broca-do-tronco  
(Cratosomus bombina bombina)

Injeção nas perfurações feitas pela broca e/ou  
pincelamento do tronco e galhos com inseticida 
sistêmico. 

Podridão Negra 
(Collectotrichum gloeosporioides)

Realizar pulverizações intercaladas com 
fungicidas. 

Rhizoctonia solani 
Utilizar produtos à base de benomil, na 
concentração de 0,1% 

�

1.2. Agrotóxicos 

De acordo com o Artigo 2º, Inciso I, da  Lei Federal nº 7.802 de 11 de julho de 

1989 [24], legislação vigente mais expressiva, em nível nacional, sobre o tema 

abordado, agrotóxicos são definidos como: a) os produtos e os agentes de processos 

físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no 

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

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

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da 

flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados 

nocivos e b) substâncias e produtos, empregados como desfolhantes, dessecantes, 

estimuladores e inibidores de crescimento.  



22 
�

�

De maneira complementar, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) define como toda substância ou mistura de substâncias remanescentes ou 

existentes em alimentos ou meio ambiente decorrente do uso ou da presença de 

agrotóxico e afim, inclusive quaisquer derivados específicos, tais como produtos de 

conservação e de degradação, metabólicos, produtos de reação e de impurezas, 

considerados tóxicos e ambientalmente importantes. 

O uso de agrotóxicos como forma mitigadora e/ou combativa de pragas e 

doenças na agricultura é uma prática bastante remota, quando da utilização de 

substâncias tóxicas de origem natural, tais como piretro e nicotina, além de espécies 

inorgânicas contendo mercúrio, enxofre ou cobre [9,25]; mas foi há pouco mais de 

meio século que o uso de agrotóxicos se intensificou, tendo origem após as grandes 

guerras mundiais, quando a indústria química fabricante de venenos, usados como 

armas químicas, encontrou na agricultura um novo mercado para os seus produtos 

[7].  

Foi quando se deu início à “Revolução Verde”, programa incentivado pela 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) que visava 

uma forte implementação de inúmeras medidas de expansão da produtividade 

agrícola (com a finalidade de diminuir os índices de fome no mundo) com foco em 

países com pouco subsídio industrial para agricultura, àquele tempo, como Brasil e 

Índia. Dentre as medidas adotadas, contudo, encontrava-se a intensiva aplicação de 

agrotóxicos com o objetivo de eliminar toda e qualquer praga que limitasse a produção 

[7,26]. 

Desde então, números cada vez mais expressivos passaram a fazer parte do 

cenário mundial e nacional acerca do consumo desses produtos; estando o Brasil em 

destaque como o maior consumidor mundial; posição que ocupa desde de 2008 e que 

só em 2013 apresentou uma receita financeira de mais de 11 bilhões de dólares [27-

28].  
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Se por um lado os agrotóxicos são indispensáveis para o combate a pragas e 

catalisador para o processo de expansão do agronegócio; por outro, o uso massivo 

destes compostos apresenta-se como um potencial agente de contaminação do meio 

ambiente, de alimentos e consequentemente dos seres humanos [29].   

Problemas com agrotóxicos são provenientes de suas propriedades, como 

toxidade, persistência no meio-ambiente e potencial de bio-acumualação e 

mobilidade, os quais podem ser lixiviados, quando apresentam alta solubilidade em 

água, contaminando solos e rios. Além disso, essas substâncias podem causar nos 

seres humanos desde problemas crônicos, como o desenvolvimento de doenças 

neurológicas, hepáticas, respiratórias, renais e canceres; até problemas agudos [9]. 

Assim, inúmeros órgãos governamentais preocupados em assegurar a saúde 

pública têm dado atenção especial à implementação de leis e ações de controle de 

agrotóxicos, intensificado a fiscalização destes produtos em alimentos.  Como é caso 

da OMC (Organização Mundial do Comércio), FAO (Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura), OMS (Organização Mundial de Saúde), e Codex 

Alimentarius, em nível internacional, e ANVISA, ancorada pelo Ministério da Saúde 

em nível nacional.  

A ANVISA é o principal órgão brasileiro responsável por este controle, o qual 

coordena o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos nos Alimentos (PARA) 

instituída a partir da Resolução - RDC nº 119, de 19 de maio de 2003, cujo objetivo é 

avaliar continuamente os níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos in natura 

que chegam à mesa do consumidor; emitindo relatórios anuais com os limites 

máximos de resíduos (LMR) permitidos em cada tipo de cultura, bem como o intervalo 

de segurança de cada agrotóxico para cada cultura agrícola. 

Ainda não existe uma legislação que determine os limites máximos de resíduos 

para a cultura da graviola no Brasil. A Instrução Normativa Conjunta de 2006 (anexa 

à Consulta Pública nº 20, de 27 de abril de 2006) estabelece critérios e procedimentos 

para estabelecimento LMR’s para as culturas com suporte fitossanitário insuficiente. 
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Para efeitos desta Instrução Normativa, culturas com suporte fitossanitário insuficiente 

são aquelas para as quais a falta ou número reduzido de agrotóxicos e afins 

registrados acarreta impacto socioeconômico negativo, em função do não 

atendimento das demandas fitossanitárias [30].

 De acordo com o art. 2º da presente Instrução Normativa Conjunta, as culturas 

com suporte fitossanitário insuficiente serão organizadas em grupos, cada qual com 

suas respectivas culturas representativas, a partir das quais será possível fazer uma 

extrapolação dos LMR’s de agrotóxicos, estabelecidos em monografia, para as 

demais culturas de cada grupo. Dentre os grupos destacados encontra-se aquele que 

abrange as “Diversas frutas com Casca Não Comestível”, o qual inclui a cultura da 

graviola (Annona) e tem como cultura representativa a banana (Musa sp.) [30] 

 Os agrotóxicos selecionados para este estudo foram bifentrina, lufenuron, 

teflubenzuron, tiacloprido, tiofanato metílico e tiametoxam. A escolha foi baseada em 

resoluções, instruções normativas e boletins informativos que mencionam estes 

componentes como agentes de combate das principais pragas da cultura da graviola. 

Informações gerais, fórmulas estruturais e propriedades físico-químicas sobre eles 

são mostradas nas Tabelas 3, 4 e 5, respectivamente. 

Tabela 3. Informações gerais sobre os agrotóxicos selecionados para estudo.  
Fonte: ANVISA, 2014; CODEX ALIMENTARIUS, 2014 [31-32]. 

Agrotóxico 
Fórmula 

Molecular
Classe 

Química
Modo de Ação

Classe
Toxicológica

LMR1

(µg g-1) 

Bifentrina C23H22ClF3O2 Piretróide 
Inseticida, 
formicida e 
acaricida 

II 
0,1* 

0,02** 

Lufenuron C17H8Cl2F8N2O3 Benzoiluréia 
Inseticida e 
acaricida 

III - 

Teflubenzuron C14H6Cl2F4N2O2 Benzoiluréia Inseticida IV - 
Tiacloprido C10H9ClN4S Neonicotinóide Inseticida II 0,05** 

Tiofanato 
metílico 

C12H14N4O4S2 Benzimidazol Fungicida IV 0,5** 

Tiametoxam C8H10ClN5O3S Neonicotinóide Inseticida III 0,02* 
1– LMR’s estabelecidos para a cultura da banana, * Codex Alimentarius, ** ANVISA 
I-Extremamente Tóxico, II-Altamente Tóxico, III-Moderadamente Tóxico e IV-Pouco Tóxico 
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Tabela 4. Propriedades físico-químicas dos agrotóxicos em estudo. Fonte: EPA 2003; 
ECHA, 2011; EUROPEAN COMMISSION, 2004 e 2006; TOMLIN, 2000. [33-37] 

Agrotóxico 
MM 

 (g mol-1)
TEbulição

(°C) 
Log 
Kow 

SolH2O

 (mg L-1) 
SolOrg

(mg L-1) 

Bifentrina 422,9 51-66 > 6 0,1 
Acetona (7,3x105), 

Diclorometano (7,4x105) 

Lufenuron 511,2 
164,7- 
167,7 

5,12 <0,06 
Acetona (4,6x105), Hexano 

(1,3x102), Octanol 
(8,9x103) 

Teflubenzuron 381,1 222,5 4,3 0,019 
Acetona (1,0x104), 

Diclorometano (1,8x103), 
Hexano (50) 

Tiacloprido 252,72 136 1.26 0,184 
Acetonitrila (5,2x104), 

Acetona (6,4x104), 
Diclorometano (1,6x105) 

Tiofanato 
metílico 

342,4 172 1,5 24,6 

Acetona (5,8x104), 
Metanol (2,9x104), 

Acetonitrila (2,4x104), 
Hexano (6,0x103) 

Tiametoxam 291,71 139,1 –0.13 4,1x102

Acetona (4,8x104), 
Diclorometano (10,1x104), 
Acetato de Etila (0,7 x104), 

Metanol (1,3x104),  

SolH2O: Solubilidade em água; SolOrg: Solubilidade em solventes orgânicos. 

Tabela 5. Fórmulas estruturais dos agrotóxicos selecionados para estudo. 
Fonte: ANVISA, 2014. [31]

Princípio Ativo Fórmula Estrutural 

Bifentrina (2-methylbiphenyl-3-ylmethyl 
(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-

trifluoroprop-1-enyl)-2,2-
dimethylcyclopropane carboxylate) 
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Lufenuron [(RS)-1-[2,5-dichloro-4-
(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy) 

phenyl]-3-(2,6-difluorobenzoyl) urea] 

Teflubenzuron (1-(3,5-dichloro-2,4-
difluorophenyl)-3-(2,6-
difluorobenzoyl)urea) 

Tiacloprido ((Z)-3-(6-chloro-3-
pyridylmethyl)-1,3-thiazolidin-2-

ylidenecyanamide) 

Tiofanato-Metílico (dimethyl 4,4'-(o-
phenylene)bis(3-thioallophanate)) 

Tiametoxam (3-(2-chloro-1,3-thiazol-5-
ylmethyl)-5-methyl-1,3,5-oxadiazinan-

4-ylidene(nitro)amine) 

�

Diferentes classificações podem ser atribuídas aos agrotóxicos, sejam elas: 

quanto à origem, características físico-químicas, grupo químico, toxicidade, modo de 

ação ou forma de atuação [38]. 

No que diz respeito ao modo de ação, os agrotóxicos são diferenciados de 

acordo com a sua aplicação a um organismo-alvo. Assim, é possível citar os 

inseticidas, que matam insetos, herbicidas que são destinados a matar plantas e ervas 

daninhas; e fungicidas que são substâncias usadas para controlar o crescimento de 

alguns tipos de fungos, acaricidas para o combate de ácaros, bactericidas, raticidas, 

entre outros. Dentre estes, destacam-se no ranking de consumo os herbicidas e 

fungicidas [27]. 
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Do ponto de vista toxicológico, os agrotóxicos são classificados quanto à 

periculosidade ambiental em classes, que variam de I a IV em: extremamente, 

altamente, moderadamente ou pouco tóxicos, respectivamente; de acordo com a dose 

letal (DL50) oral e dérmica para ratos e outros indicadores relacionados a danos na 

córnea, lesões na pele e concentração letal inalatória (CL50) para ratos, segundo a 

Portaria nº 3, do Ministério da Saúde, de 16 de janeiro de 1992 [39]. 

Quanto à classe química dos agrotóxicos selecionados, temos: 

Piretróide: Os piretróides são compostos sintéticos que foram desenvolvidos a 

partir da estrutura química do piretro como uma alternativa de substituição dos 

derivados de piretrinas naturais, que apresentam uso limitado na agricultura devido à 

baixa fotoestabilidade. De modo geral, os piretróides sintéticos são fotoestáveis, 

altamente efetivos contra um largo espectro de insetos e mostram baixa toxicidade 

para mamíferos [40-41].  

Benzoiluréia: Entre as diferentes classes químicas de agrotóxicos que têm sido 

desenvolvidas para controlar pragas, benzoiluréias são promissoras, agindo como 

poderoso regulador de crescimento de insetos devido à sua atividade, que é baseada 

na interferência da formação de quitina na cutícula. Embora inseticidas benzoiluréias 

sejam relativamente de baixa toxicidade para mamíferos, os resíduos em plantas 

podem causar danos à saúde humana através da bioacumulação na cadeia alimentar 

[42-44].  

Neonicotinóide: Os inseticidas neonicotinóides, derivados da nicotina, 

destacam-se como importante método de controle de pragas em diferentes culturas 

devido à reduzida toxicidade a mamíferos, seletividade a importantes espécies de 

inimigos naturais e estratégia anti-resistência, tornando-se, portanto, o principal grupo 

de inseticidas lançado nas últimas três décadas e tem sido o que mais cresceu no 

mercado desde a comercialização dos piretróides [45-46]. 
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Benzimidazol: Caracterizados pela presença de um anel imidazol, constitui uma 

importante classe de fungicidas sistêmicos utilizados comercialmente devido a sua 

propriedade e eficácia no controle de fitopatógenos. Os agrotóxicos benomil e 

tiofanato-metílico junto com o carbendazim se apresentam como principais fungicidas 

da classe e se caracterizam por uma alta seletividade, atuando em poucos processos 

de metabolismo de diferentes fungos. A maioria destes compostos permanecem no 

ambiente após a sua aplicação durante muitos anos [47-48]. 

�

1.3. Dispersão da Matriz em Fase Sólida 

A técnica denominada dispersão da matriz em fase sólida, do inglês Matrix 

Solid Phase Dispersion (MSPD), foi apresentada à comunidade científica em 1989 por 

Baker e colaboradores como uma alternativa técnica de isolamento de drogas e 

metabólitos em tecidos biológicos, caracterizados pelos altos teores de proteínas, 

lipídios ou matéria orgânica e que exigiam exaustivos procedimentos experimentais. 

O seu desenvolvimento foi baseado nos princípios da extração em fase sólida (SPE – 

Solid Phase Extraction) [49]. 

O uso da SPE, embora seja amplamente aplicada no isolamento de uma 

grande variedade de classe de compostos, apresenta uma grande limitação quanto 

às amostras estudadas: é aplicada exclusivamente àquelas que se encontram no 

estado líquido. Logo, para o estudo de amostras sólidas é imprescindível a adição de 

processos preliminares que a tornem adequadas para tal aplicação, como por 

exemplo a adição de reagentes (ácidos, bases, solventes orgânicos) ou pré-extração 

com Soxhlet, ultrassom ou micro-ondas, que promovem o rompimento da estrutura da 

matriz [50]. 

Com o desenvolvimento da MSPD, no entanto, uma nova alternativa de 

extração permitiu a simplificação e/ou eliminação daquelas etapas consideradas 

trabalhosas e dispendiosas em estudos de amostras sólidas, semissólidas e/ou 

altamente viscosas de origem biológica (tecidos, frutas, plantas etc.) [10]. 
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O princípio fundamental da MSPD consiste no rompimento da amostra a partir 

da homogeneização com um suporte sólido que age como um abrasivo. Uma vez 

misturados, obtém-se uma fase mista em que matriz e os analitos encontram-se 

distribuídos na superfície do adsorvente por meio de diferentes mecanismos de 

interação. Este processo permite o preparo, purificação e extração em uma única 

etapa. A Figura 2 mostra o esquema de homogeneização da amostra com o suporte 

sólido. Nesta etapa, a escolha do suporte sólido, a proporção amostra:suporte e o 

tempo de trituração são fatores importantes para uma adequada extração dos analitos 

da amostra [51].��

�

Figura 2. Processo de homogeneização da amostra com suporte sólido para 

rompimento da sua estrutura. 

A escolha do suporte sólido é baseada em informações a respeito dos analitos 

e da matriz em que se encontra; portanto sua natureza química é importante no 

processo, de modo que a presença de sítios ativos presentes no suporte possam 

interagir com os analitos ou com os compostos provenientes da amostra. Isto definirá 

o mecanismo a ser empregado: adsorção, partição, troca iônica, exclusão por 

tamanho etc [52]. 

 Adsorventes comercialmente disponíveis em cartuchos de SPE, como sílica, 

alumina, C18 e Florisil, são rotineiramente utilizados também em MSPD, todavia, a 

utilização de novos materiais como nanotubos de carbono, zeólitas, materiais metal-
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orgânicos e polímeros com capacidade de reconhecimento molecular (MIP - 

Molecularly Imprinted Polymers), têm se destacado na literatura [53-54]. 

A proporção amostra:suporte e o tempo de trituração para dispersão são 

fatores que devem ser monitorados no processo de extração por MSPD, posto que 

ambos influenciam na qualidade da dispersão da amostra. A obtenção de uma fase 

homogênea, seca e em finas partículas são indicativos de uma eficiente abertura da 

amostra [51] 

Numa etapa posterior, é feita a eluição da amostra com solvente, o qual deverá 

ser cuidadosamente selecionado, pois deve eluir preferencialmente o(s) analito(s), 

mas não permitir a eluição dos interferentes da matriz [55]. O ideal é que a eluição 

seja realizada com um pequeno volume de solvente, de modo que a solução coletada 

já se encontre em concentração apropriada para a realização da análise instrumental; 

entretanto, em alguns casos, medidas adicionais são necessárias no auxílio da 

remoção de interferentes, como o uso de colunas auxiliares, ou conectando-se uma 

segunda coluna no próprio processo de MSPD [10]. A Figura 3 ilustra a etapa de 

eluição da amostra. 

Figura 3. Etapa de eluição da amostra em MSPD, para posterior análise instrumental. 

�

MSPD tem apresentado uma grande aplicabilidade, pois minimiza a maioria 

das complicações encontradas em técnicas de extração como a extração líquido-

líquido (LLE) convencional, que exige grandes volumes de solventes, ou extração em 

fase sólida, em quem a amostra deve estar em fase líquida [10, 56]. 
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1.4. Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

A cromatografia liquida de alta eficiência (CLAE, ou HPLC, do inglês high 

performance liquid chromatography) é uma importante técnica de análise, pois 

possibilita a separação de misturas que contêm um grande número de compostos 

similares e que são termicamente instáveis e não voláteis, os quais não são 

determinados por cromatografia gasosa, devido às altas temperaturas exigidas [12]. 

Apresentando-se como um método ideal para análise de resíduos de agrotóxicos em 

uma variedade de matrizes complexas [57]. 

Os parâmetros experimentais em HPLC devem ser otimizados para possibilitar 

a separação dos analitos de interesse, entre estes temos: fase estacionária (coluna), 

fase móvel, vazão, modo de eluição e detectores. 

A coluna é considerada o coração do sistema cromatográfico, uma vez que nela 

ocorre a separação. Não existe uma “coluna universal” que seja apropriada para 

qualquer tipo de separação, uma vez que o sucesso da mesma dependerá, em grande 

parte, da estrutura química da fase estacionária; fator determinante de sua 

seletividade. Assim, uma infinidade de fases estacionárias são desenvolvidas para o 

fim que se propõe, de modo que a suas escolhas definem o mecanismo de separação 

envolvido (adsorção, partição, exclusão por tamanho etc [52]. 

Em HPLC, a fase móvel desempenha um papel muito importante, pois sua 

composição é fundamental no processo de separação. Uma fase móvel ideal deverá 

possuir pelo menos os seguintes requisitos: solubilizar completamente os 

componentes da amostra, apresentar baixa reatividade, possuir baixa viscosidade, 

baixa toxidade e estar disponível em elevado grau de pureza. Dentre as fases móveis 

mais utilizadas destacam-se metanol, acetonitrila e água. É muito comum o uso de 

misturas binárias ou ternárias de solventes, a fim de se obter características 

intermediárias; as quais visam conseguir a separação de analitos que possuem ampla 

faixa de fator de retenção, k [12, 52]. 
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Eluição é a maneira como ocorre o desenvolvimento da separação dos 

componentes da amostra em HPLC, onde envolve o arraste de uma espécie através 

da coluna por adição contínua de volume específicos de solvente, podendo acontecer 

de dois modos: isocrático ou por gradiente. A aplicação de gradiente de eluição é 

favorável à obtenção de maior simetria para os picos cromatográficos, melhor 

resolução e detectabilidade, e menor tempo de análise. Neste tipo de eluição, a razão 

entre os solventes sofre variação programada durante o tempo de corrida, semelhante 

à variação de temperatura ocorrida na cromatografia gasosa [12, 58]. 

Os componentes da amostra eluídos da coluna precisam ser detectados para 

que possam ser identificados e quantificados [52]. Os detectores modernos são 

capazes de operar em uma ampla faixa ou intervalos de concentração; quando 

possível devem ser insensíveis à variação de vazão ou de temperatura e compatíveis 

com eluição por gradiente [12]. 

Detectores com absorção de luz na região do ultravioleta e visível com arranjo 

de diodos (UV-Vis/DAD) apresentam uma grande aplicação em HPLC, porque 

permitem a detecção de uma grande quantidade de substâncias; são baseados na 

relação existente entre a intensidade do feixe de luz que incide na amostra, e a 

intensidade do feixe que emerge dela, são sensíveis à concentração do analíto e 

seletivos para moléculas com grupos cromóforos (que absorvem num comprimento 

de onda específico) [52]. 
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1.5. Revisão de Literatura 

A literatura não relata trabalhos para a determinação de resíduos de 

agrotóxicos na fruta exótica graviola. Sendo assim, esta revisão relata alguns estudos 

que fizeram uso das técnicas selecionadas (dispersão da matriz em fase sólida e 

cromatografia) para a determinação dos agrotóxicos estudados, em outras matrizes 

de origem alimentar, sobretudo frutas, conforme Tabela 6. 

CHU et al., 2005 [59], desenvolveram um método multirresíduo para extração 

de 266 agrotóxicos, dentre estes bifentrina e tiametoxam, em suco de maça a partir 

da aplicação de macro-MSPD, em que 20 g de terra diatomácea foi misturada a 10 g 

da amostra. A mistura foi transferida para uma coluna de vidro e os resíduos dos 

agrotóxicos foram eluídos com 160 mL de hexano/diclorometano (1:1, v/v). Os 

agrotóxicos extraídos foram analisados por cromatografia gasosa/espectrometria de 

massas. 

SILVA et al., 2008 [47], desenvolveram um método simples e eficaz baseado 

na dispersão da matriz em fase sólida para determinar dimetoato, malationa, 

lufenuron, carbofurano, 3-hidroxi-carbofurano, tiabendazol, difenoconazol e triclorfom 

em polpa de coco utilizando cromatografia gasosa/espectrometria de massas com 

monitoramento de íons selecionados (GC/MS, SIM). Recuperações satisfatórias 

(70,1% - 98,7%) foram obtidas com o uso de 0,5 g de polpa de coco, 1,0 g de C18 

como sorvente dispersante, 1,0 g de Florisil como coluna auxiliar e 40 mL de 

acetonitrila saturada com hexano como solvente de eluição. 

GILBERT-LÓPEZ et al., 2010 [60], determinaram um total de 105 agrotóxicos, 

inclusive o tiacloprido em amostras de azeite de oliva. A técnica de extração por MSPD 

foi utilizada em conjunto com a extração líquido-líquido (LLE) (do inglês Liquid-liquid 

extraction). A LLE consistiu em uma prévia remoção de triglicerídeos da amostra (0,5 

g) utilizando acetronitrila saturada com éter de petróleo (50 mL) em frações de 15, 25 

e 10 mL. A última fração (10 mL) foi reduzida sob fluxo de nitrogênio a 2 mL e 

transferida para um almofariz onde foi homogeneizada com 2 g de fase aminopropil. 
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A mistura foi transferida para um cartucho de extração contendo 2 g de Florisil e os 

agrotóxicos foram eluídos com 10 mL de acetonitrila. O extrato foi evaporado, filtrado 

e analisado por LC-MS. 

GILBERT-LÓPEZ et al., 2010 [61], por MSPD, fizeram uso de 1 g de azeitonas 

(sem sementes) misturadas com 2 g de adsorvente aminopropil até a obtenção de um 

pó seco e homogêneo. Esta mistura foi então transferida para um cartucho contendo 

2 g de Florisil, e eluição com 10 mL de acetonitrila para a extração de 104 agrotóxicos. 

A eficiência do procedimento foi comparada à técnica QuEChERS. A extração por 

MSPD apresentou recuperação entre 50-70%, enquanto que a QuEChERS obteve 

valores de 70-120%. Em ambos os procedimentos, os extratos foram analisados por 

LC-MS. 

SANTOS et al., 2012 [62], desenvolveram um método de extração dos 

agrotóxicos teflubenzuron, lufenuron e bifentrina por MSPD e HPLC UV-Vis/DAD em 

água de coco liofilizada. O procedimento consistiu em pesar 0,5 g da amostra 

fortificada com os agrotóxicos e homogeneizar com 2,5 g de C18 com auxílio de 

almofariz e pistilo por 5 min. A mistura foi transferida para uma seringa de polipropileno 

contendo lã de vidro. A extração foi realizada a partir da eluição com 20 mL de 

acetonitrila, o extrato foi concentrado em evaporador rotatório a 1 mL, e uma alíquota 

de 20 µL foi analisada por HPLC UV-Vis/DAD. Recuperações variaram entre 74 e 

116%. 

SOUZA et al., 2013 [63], desenvolveram e validaram um método de extração 

por dispersão da matriz em fase sólida para determinação de atrazina, pirimicarbe, 

lindano, permetrina, deltametrina, cipermetrina, etiona, bifentrina e alacloro em ovos 

de galinha liofilizados. Uma eficiente extração foi obtida quando se fez uso de 0,25 g 

de ovo liofilizado disperso em 1,5 g de Florisil e condicionados em um cartucho de 

extração de SPE contendo 0,5 g de C18 como coluna auxiliar onde foi adicionado 10 

mL de acetonitrila. Os extratos foram analisados por GC/MS. Com esta metodologia 

foram obtidas recuperações entre 62 e 95%  
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LIU et al., 2015 [64], avaliaram a eficiência da extração acelerada por solvente 

por dispersão da matriz em fase sólida (MSPD/ASE) para extração de 42 agrotóxicos 

(33 organoclorados e 9 piretróides) da Morinda officinalis. A condição de extração 

otimizada fez uso de 1,0 g de farinha da amostra, 1,0 g de Extrelut e 8,0 g de Florisil, 

os quais foram homogeneizados em um almofariz. O homogeneizado foi transferido 

para um sistema de extração acelerada por solvente cujos parâmetros foram 

previamente definidos. O extrato foi recolhido, concentrado em evaporador rotatório e 

redissolvido em 1 mL de hexano para análise por GC-ECD. O procedimento por 

MSPD, possibilitou valores de recuperação entre 69 e 112%. 
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 Aplicação das técnicas MSPD e cromatografia para determinação dos agrotóxicos em matrizes alimentares. 

Agrotóxico Amostra 
mamostra 

(g) 
Adsorvente 

mAdsorvente 

(g) 
Solvente de 

Extração 
VSol.Ext 

(mL) 
Coluna 
Auxiliar 

Análise
Instrumental

Ref. 

Ovo de 
galinha 

0,25 Florisil 1,5 ACN 10 C18 GC-MS 
Souza, 
2013 

Água de 
Coco 

0,5 C18 2,5 ACN 20 - HPLC-UV/Vis
Santos, 

2012 
Suco de 

maçã 
10 

Terra 
Diatomáceas

20 HEX:DCM (1:1) 160 - GC–MS Chu, 2005 

Morinda 
officinalis 

1,0 Florisil 8 ASE - - GC-MS 
Liu, 

2015 
Água de 

Coco 
0,5 C18 2,5 ACN 20 - HPLC-UV/Vis

Santos, 
2012 

Coco 0,5 C18 1 
ACN (saturado 

com HEX) 
40 Florisil GC-MS Silva, 2008 

Água de 
Coco 

0,50 C18 2,5 ACN 20 - HPLC-UV/Vis
Santos, 

2012 

Azeite de 
Oliva 

2 Aminopropil 2 ACN 10 Florisil HPLC–TOF 
Gilbert-
López, 
2010 

Azeitona 1 Aminopropil 2 ACN 10 Florisil HPLC-MS 
Gilbert-
López, 
2010 

ACN: Acetonitrila, HEX: Hexano, DCM: Diclorometano, ASE: Extração acelerada por solvente
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Desenvolver e validar um método analítico para determinação de resíduos 

de agrotóxicos de diferentes classes químicas na fruta exótica graviola (Annona 

muricata L.).

�

2.2. Objetivo Específico 

• Selecionar os agrotóxicos que podem estar presentes na cultura da graviola;

• Otimizar as condições cromatográficas para análise dos agrotóxicos por 

HPLC UV-Vis/DAD; 

• Desenvolver um método analítico rápido, seletivo e sensível para 

determinação de resíduos dos agrotóxicos na graviola utilizando a técnica de 

dispersão da matriz em fase sólida;  

• Avaliar a eficiência do material metal-orgânico �[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] 

como adsorvente pela técnica de dispersão da matriz em fase sólida; 

• Validar o método desenvolvido por MSPD e HPLC UV-Vis/DAD. 

�

�

�

�

�

�
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Reagentes 

Acetonitrila grau HPLC (J.T Baker), Hexano grau HPLC (J.T Baker), Acetona 

grau HPLC (J.T Baker), Água ultrapurificada Milli-Q (Millipore Corporation), Lã 

de vidro silanizada (Hexis Científica), Sílica-gel 70-230 mesh (J.T. Baker), 

Alumina Neutra 50-200 µm (Sorbent Technologies), Florisil 100-200 mesh (J.T. 

Baker), C18 50 µm (Sigma-Aldrich), Sulfato de Sódio Anidro (Mallinckrodt Baker). 

MOF �[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3]. 

3.2. Padrões certificados de agrotóxicos 

Foram obtidos padrões certificados dos agrotóxicos: Bifentrina (Dr 

Ehrenstorfer GmbH, pureza 95,0%), Lufenuron (Chem Service, pureza 98,0%), 

Teflubenzuron (Riedel-de-Haën, pureza 99,8%), Tiacloprido (AccuStandard, 

pureza 99,0%), Tiametoxam (Fluka Analytical, Sigma-Aldrich, pureza 99,3%), 

Tiofanato metílico (Fluka Analytical, Sigma-Aldrich, pureza 99,3%). 

3.3. Equipamentos 

• Evaporador rotatório (Fisatom 802D); 

• Balança analítica (Sartorius BL 2105); 

• Sistema para SPE vacuum manifold (Varian, Walnut Creck, CA, 

EUA); 

• Cromatógrafo líquido de alta eficiência da marca Shimadzu (Quioto, 

Japão) modelo Prominence composto por: Desgaseificador DGU-

20A3, Sistema binário de bombas, Forno de coluna CTO-20A, Módulo 

de comunicação CBM-20A, Auto injetor SIL-20AT e Detector 

espectrofotométrico com arranjo de diodos SPD-M20A, Coluna 

Analítica Synergi 4u Polar-RP 80A (250x4,6 mm, Phenomenex) com 

coluna de guarda contendo a mesma fase estacionária da coluna e 

software de gerenciamento LC Solution.
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3.4. Obtenção e preparo da amostra 

Amostras de graviola madura foram obtidas na Central Estadual de 

Abastecimento de Sergipe, na cidade de Aracaju. No laboratório foi realizada a 

abertura do fruto com auxílio de uma faca de aço inoxidável esterilizada, e com 

uma pinça metálica foi efetuada a coleta da polpa e retirada das sementes. 

Com o auxílio de um processador de alimentos portátil, a polpa foi 

homogeneizada e posteriormente transferida para um frasco de vidro de tampa 

rosqueável, previamente limpo e etiquetado, o qual foi armazenado sob 

congelamento a -5°C. 

3.5. Síntese do material metal-orgânico �[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] 

O material metal-organicos do tipo �[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] foi 

sintetizado pelo Laboratório de Compostos Inorgânicos-Orgânicos com 

Propriedades Especiais do Departamento de Química, da Universidade 

Federal de Sergipe e seu procedimento de preparo e caracterização é 

detalhado no apêndice A. 

3.6. Preparo de soluções padrão dos agrotóxicos 

A partir dos padrões sólidos, foram preparadas soluções estoque 

individuais dos agrotóxicos em concentração de 1000 µg mL-1 em acetronitrila 

grau HPLC, das quais foram preparadas soluções intermediárias de 50-100 µg 

mL-1. Soluções conjuntas em diferentes concentrações foram preparadas para 

realização do ensaio de linearidade, a partir das curvas analíticas, e para os 

experimentos de extração por MSPD das amostras fortificadas. 
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3.7. Condições cromatográficas de análise 

Eluição em gradiente com fase móvel composta pela mistura binária 

acetonitrila:água, com tempo total de corrida de 60 min (Tabela 7); vazão da fase 

móvel 1mL min-1, volume de injeção de 20 �L, forno da coluna com temperatura 

controlada de 40°C e detecção dos agrotóxicos nos comprimentos de onda de 

220, 240 e 251nm. 

Tabela 7.  Programação de eluição no modo gradiente em HPLC-UV/DAD 
otimizada para análise dos agrotóxicos selecionados. 

Tempo (min) % Acetonitrila % Água

0,01 30 70 
7,00 30 70 
25,00 60 40 
28,00 60 40 
41,00 100 0 
45,00 100 0 
50,00 30 70 
60,00 30 70 

�

3.8. Procedimento de extração por MSPD 

O procedimento de extração consistiu nas seguintes etapas:  

• Pesar em vidro de relógio 0,5 g de polpa de graviola, 

• Para amostras fortificadas, fez-se a adição de 100 µL de solução padrão 

conjunta à polpa de graviola e aguardou-se 30 min para evaporação do 

solvente e interação dos agrotóxicos com a matriz. 

• Pesar em vidro de relógio 1,0 g de Florisil, 

• Homogeneizar a graviola com o adsorvente por 5 min com auxílio de um 

almofariz e pistilo, 

• Preparar o cartucho de extração com lã de vidro e sulfato de sódio anidro 

(0,5 g), 

• Transferir o conteúdo do almofariz para o cartucho de extração, 
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• Eluir com 5 mL de acetonitrila usando o sistema para SPE vacuum 

manifold a vácuo, ajustando o fluxo para 1 mL min-1, recolhendo o eluato 

em um balão de fundo redondo. 

• Evaporar o solvente em evaporador-rotatório (40°C e 100 rpm) até cerca 

de 1 mL,  

• Ajustar, sob fluxo de N2, o volume do extrato com balão de 1 mL com 

acetonitrila. 

• Filtrar com membrana de 0,45 µm, 

• Analisar 20 µL por HPLC UV-Vis/DAD.  

�

3.9. Limpeza de materiais 

A lavagem da vidraria segue um procedimento padrão do Laboratório de 

Análises e Compostos Poluentes Orgânicos (LCP): 

• Enxágue com água corrente por duas vezes; 

• Lavagem com solução de detergente neutro 5% (v/v), imersas por 24h; 

• Enxágue com água corrente até a completa retirada da solução de 

detergente neutro. 

• Enxague com água destilada, 

• Enxágue com acetona, 

• Secagem em estufa a 100°C (com exceção das vidrarias volumétricas). 

3.10. Descarte de resíduos 

Os resíduos gerados durante o desenvolvimento do trabalho foram 

descartados de acordo com as suas classificações: Resíduos líquidos oriundos 

de solventes orgânicos foram descartados em bombonas de plástico 

devidamente identificadas e distintas entre solventes clorados e não clorados. 

Os resíduos sólidos advindos do procedimento de extração foram armazenados 

em frasco de vidro também identificados. 

�
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Desenvolvimento das condições cromatográficas de análise 

O uso de padrões analíticos certificados permite que se tenha um 

conhecimento do comportamento do princípio ativo na técnica cromatográfica 

escolhida para análise [65]. Desta forma, inicialmente, soluções padrões 

individuais dos agrotóxicos bifentrina, lufenuron, teflubenzuron, tiacloprido, 

tiametoxam e tiofanato metílico com concentração conhecida foram analisadas 

no HPLC Proeminence/Shimadzu com detector UV-Vis/DAD em modo 

exploratório. 

O método de análise exploratória em cromatografia líquida é uma 

ferramenta comumente utilizada no desenvolvimento de um método de 

separação, pois é capaz de fornecer ao analista informações relacionadas ao 

comportamento dos analitos como grau de afinidade com as fases estacionária 

e móvel, tempo de retenção, e possíveis co-eluições; informações estas 

utilizadas na elaboração do método de eluição, seja isocrático ou gradiente. Isto 

minimiza o número de experimentos e consequentemente há ganho de tempo e 

redução de custos operacionais [66]. 

Para tanto, fez-se uso da coluna analítica Synergi (250 mm X 4,6 mm X 4 

µm), composta pela ligação de grupos octadecil e éter-fenil ligados à superfície 

de sílica, que de acordo com Snyder (2007), confere uma maior abrangência de 

análise de compostos com uma ampla faixa de polaridade; fase móvel 

acetonitrila:água, vazão 1,0 mL min-1. Foi ultizado um gradiente de variação 

linear do percentual de acetonitila (5-100%) na composição da fase móvel em 

um tempo total de 60 min [66]. 

A configuração instrumental escolhida confere um modo de eluição em 

fase reversa, em que a fase estacionária é menos polar que a fase móvel, e a 

separação é governada pelo mecanismo de partição dos analitos entre estas 

fases. Assim, compostos que apresentam fortes interações com a fase 
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estacionária levam mais tempo para serem eluídos pela fase móvel, e 

consequentemente maior o tempo de retenção [12] 

Das análises em modo exploratório, uma vez obtido o tempo de retenção, 

determinou-se a proporção da fase orgânica (acetonitrila) necessária para que 

cada analito fosse eluído da fase estacionária, Tabela 8. Este dado é útil pois 

permite inferir quanto ao grau de interação dos agrotóxicos entre a fase 

estacionária e fase móvel. 

Tabela 8. Tempos de retenção e porcentagem de acetonitrila na composição da 
fase móvel dos agrotóxicos estudados após análise cromatográfica em modo 
exploratório. 

Agrotóxico Tr (min) ACN (%) 

Tiametoxam 16,8 32 

Tiacloprido 25,5 45 

Tiofanato metílico 27,7 49 

Teflubenzuron 41,1 70 

Lufenuron 42,7 73 

Bifentrina 49,7 84 

�

Tendo em vista que os agrotóxicos estudados apresentam diferentes 

classes químicas, obteve-se uma ampla faixa de proporção de acetonitrila na 

fase móvel; além disso, nota-se que não houveram semelhanças muito 

significativas de afinidade à fase estacionária a ponto de causar co-eluições 

entre os analitos. Posto estas observações, optou-se por desenvolver um 

gradiente de eluição, visando a obtenção de análise simultânea dos agrotóxicos 

com picos bem definidos e boa resolução. Outro fator que motivou o 

desenvolvimento de um método de eluição em modo gradiente foi o perfil dos 

extratos da graviola obtidos por MSPD. A Figura 4 apresenta o diagrama da 

programação de eluição desenvolvido. 

�
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Figura 4. Gradiente de eluição da fase móvel desenvolvido para análise 
cromatográfica. 

�

Para a elaboração da programação de eluição apresentada na Figura 4, 

atente para os seguintes fatos: 

a) a porcentagem inicial de solvente orgânico (30% ACN) foi definida 

levando em consideração que o primeiro composto eluído (tiametoxam) no 

método de análise exploratória precisou de cerca de 32% de ACN na 

composição da fase móvel; esta proporção foi mantida por 7 minutos, a fim de 

evitar uma eluição demasiadamente rápida.  

b) por outro lado, haja vista que o último composto foi eluído com 

aproximadamente 84%, o gradiente poderia ser finalizado nesta proporção; 

todavia optou-se por elevar até 100% de ACN, concluindo o gradiente em 45 

minutos. Esta medida foi adotada como forma de manutenção da coluna 

cromatográfica uma vez que promove a completa eluição de compostos 

provenientes da matriz que apresentam alta afinidade com a fase estacionária 

c) A partir de 45 min aplicou-se o procedimento de reequilíbrio da coluna 

com a finalidade de retomar às condições iniciais de análise. Procedeu-se pelo 

lento decréscimo da concentração de acetonitrila e permanência por 5 min a fim 

de assegurar que o cromatógrafo estivesse apto a uma subsequente análise. 

Indicativos de que este procedimento foi eficiente deu-se pelo monitoramento da 
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linha de base do detector e da estabilidade da pressão do sistema de 

bombeamento.

A Figura 5 apresenta o perfil cromatográfico obtido da análise de uma 

solução padrão conjunta dos agrotóxicos a partir do gradiente de eluição 

desenvolvido, e a Tabela 9 apresenta os respectivos tempos de retenção.  

Tabela 9. Tempo de retenção dos agrotóxicos estudados.�

Agrotóxico 
Tempo de 

retenção (min) 
1 - Tiametoxam 6,5 
2 - Tiacloprido 16,2 
3 - Tiofanato metílico 18,9 
4 - Teflubenzuron 32,9 
5 - Lufenuron 34,6 
6 - Bifentrina 39,5 

�

O gradiente de eluição desenvolvido mostra-se eficiente para a separação 

analítica dos agrotóxicos estudados tendo em vista que possibilita uma análise 

simultânea com satisfatórios índices de resolução e fator e separação entre os 

picos cromatográficos.  

Figura 5. Cromatograma obtido por HPLC UV-Vis/DAD da solução padrão dos 
agrotóxicos com concentração de 10 �g mL-1.  
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4.1.1. Efeito da Temperatura na eficiência de separação 

Embora a temperatura não seja considerada um dos principais 

parâmetros de otimização em cromatografia líquida, estudos mostram que 

avaliação desta variável pode promover melhoras significativas de separação de 

compostos que não são separados apenas pela aplicação de gradientes de 

eluição [67]. 

Durante o desenvolvimento do procedimento de extração por MSPD, após 

observação da presença de sinais de compostos provenientes da graviola com 

tempos de retenção muito próximos aos agrotóxicos teflubenzuron e lufenuron 

(causando sobreposição dos picos), fez-se necessário modificações nas 

condições cromatográficas para análise dos extratos fortificados a fim de 

assegurar a quantificação destes analítos. A partir da aquisição de um forno para 

coluna (o qual permite o controle de temperatura numa faixa de 10-85°C e 

garante um rápido equilíbrio do sistema possibilitando ajustes de temperatura a 

partir de aumento e diminuição linear e/ou gradual de temperatura) novas 

alternativas de separação foram avaliadas.  

A Figura 6 mostra os cromatogramas do extrato da graviola fortificada 

obtidos após análises em diferentes temperaturas da coluna analítica. Conforme 

se observa, há uma discreta diminuição nos tempos de retenção dos 6 

agrotóxicos, isso se deve ao fato de que em temperaturas mais elevadas a 

viscosidade da fase móvel é reduzida e a velocidade de difusão aumenta, 

fazendo com que a transferência de massa entre a fases estacionária e móvel 

seja aumentada e com ela a eficiência, tornando possível diminuir o tempo de 

análise [68]. 

�

�

Figura 6. Perfis cromatográficos em diferentes temperaturas de extrato 
fortificado. A: 30°C, B: 35°, C: 40°C e D: 45°C.
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Note ainda que à medida em que a temperatura da coluna é aumentada 

um novo perfil de separação é obtido, sobretudo na região final do cromatograma 

(30-40 min), de modo que, picos dos agrotóxicos que outrora foram mascarados 

pela co-eluição com compostos da matriz, agora são revelados. A temperatura 

que favoreceu uma melhor separação foi 40°C e, portanto, esta foi implementada 

às condições cromatográficas de análise.  

4.1.2. Detecção por UV-Vis/DAD 

A técnica de detecção utilizada para identificação e quantificação dos 

agrotóxicos estudados foi a espectroscopia na região do ultravioleta-visível com 

arranjo de fotodiodos. Esta é uma das técnicas mais comumente utilizadas como 

detector para cromatografia líquida e se apresenta como boa alternativa para a 

análise de diferentes classes de agrotóxicos [69]. 

Uma das principais vantagens de se trabalhar com o detector de UV-

Vis/DAD é a possibilidade de realizar uma varredura espectral de cada pico 

cromatográfico. A obtenção de um espectro para cada substância separada 

permite a verificação de dados como a região de maior absorção dos compostos, 

além da sua pureza indicando a eficiência da separação. Além disso, picos mal 

resolvidos, oriundos de substâncias co-eluidas ou parcialmente co-eluidas, 

podem ser determinadas avaliando a sobreposição espectral das espécies [70]. 

A Tabela 10 apresenta os espectros dos agrotóxicos.

Quanto à seleção do comprimento de onda para identificação e 

quantificação de cada agrotóxico levou-se em consideração aqueles que 

promoveram um máximo de absorção obtidos a partir dos espectros e/ou a 

influência de interferências espectrais provenientes da matriz.  

Para os agrotóxicos tiametoxam e tiacloprido foram adotados os 

comprimentos de onda máximos definidos pelo software LC Solution. Já para os 

agrotóxicos tiofanato metílico, teflubenzuron, lufenuron e bifentrina, observou-se 

que estes apresentam máximos de absorção em regiões baixas do UV-Vis          
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(< 210 nm) semelhante aos compostos provenientes da graviola; assim optou-

se por fazer a análise destes últimos agrotóxicos em 220 nm de modo a 

minimizar as interferências.  

Tabela 10. Espectros de absorção na região do UV-Vis dos agrotóxicos estudados. 
Fonte: AHARONSON (1994), SANNINO (1995) [71-72]. 

Agrotóxico Espectro �Exp �Lit

Tiametoxam 

�

251 254 

Tiacloprido 

�

241 244 

Tiofanato 
metílico 

�

220 254 
280 

Teflubenzuron 

�

220 260 

Lufenuron 220 260 
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Bifentrina

�

220 - 

�máx Exp: Comprimento de onda experimental 
�máx Lit: Comprimento de onda citado na literatura
� �

A Figura 7 apresenta o perfil cromatográfico de solução padrão conjunta 

nos comprimentos de onda selecionados para cada agrotóxico. 
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4.2. Desenvolvimento do procedimento de extração por MSPD 

Paralelamente à otimização das condições cromatográficas, foram 

realizados os testes de extração utilizando a técnica de dispersão da matriz em 

fase sólida; que foi escolhida devido a sua simplicidade de aplicação e 

capacidade de agrupar diferentes etapas (abertura da amostra, pré-

concentração, limpeza) em um único estágio; além de possibilitar o estudo da 

polpa da graviola in natura sem a necessidade prévia de processamentos como 
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1- Tiametoxam (6,86 min), 2-Tiacloprido (14,11 min), 3-Tiofano Metílico (16,67 min),                 
4-Teflubenzuron (31,03 min), 5-Lufenuron (33,35 min), 6-Bifentrina (38,52 min). 
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Figura 7. Sobreposição dos cromatogramas de solução padrão conjunta dos 
agrotóxicos estudados nos comprimentos de onda selecionados. Análise com 
temperatura da coluna em 40°C. 
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secagem, partição líquido-líquido, filtração, centrifugação, entre outros, uma vez 

que a simples remoção da casca e sementes tornam a amostra apta ao 

procedimento proposto [50, 73]. 

Os testes aplicados consistiram em avaliar o potencial do processo de 

isolamento dos agrotóxicos estudados presentes na graviola com base no 

estudo de recuperação, bem como o poder de limpeza do extrato, a fim de 

minimizar a presença de interferentes; a partir da investigação das diferentes 

variáveis inerentes à técnica, sobretudo dando enfoque à cuidadosa seleção de 

materiais adsorventes e solventes de eluição, conforme sugere TAO et al., 2012 

[74].  

Estudos de recuperação foram efetuados fortificando-se a matriz com 

solução padrão dos agrotóxicos com concentração conhecida. Foram efetuadas 

as etapas de extração necessárias à recuperação dos analitos, e o seu valor foi 

então determinado. A recuperação foi calculada pela relação: 

Onde “valor obtido” e “valor adicionado” representam a quantificação das 

áreas integradas dos picos cromatográficos oriundos dos extratos fortificados e 

extratos de controle, respectivamente. Valores de recuperação na faixa de 70-

120% são considerados aceitáveis, quando se estuda amostras complexas 

como frutas, com coeficientes de variação máximo de ± 20% [52]. 

�

4.2.1. Seleção do adsorvente/solvente de extração 

Os adsorventes avaliados neste trabalho foram sílica, alumina neutra, 

Florisil e C18. Estes adsorventes são rotineiramente escolhidos no 

desenvolvimento de metodologias de extração em fase sólida pois apresentam 

características diferenciadas entre si e por isso permitem uma robustez de 

aplicação em diferentes classes de compostos. Já os solventes de eluição 
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avaliados foram: acetonitrila, hexano, e a mistura acetonitrila:acetona (70:30, 

v/v). 

Nesta etapa, os ensaios foram realizados com nível de fortificação da 

amostra de 5 �g g-1, proporção matriz/adsorvente 1:2 (m/m) (com massa da 

graviola de 0,5 g), foi utilizado 0,5 g sulfato de sódio anidro como agente secante, 

e volume de 20 mL de solvente de extração. O sistema foi montado em um 

cartucho vazio de SPE com capacidade de 6 mL. 

Ensaios com alumina neutra foram realizados com os solventes 

supracitados. Segundo Lanças, 2004, a alumina neutra (óxido de alumínio) é um 

adsorvente anfótero, ou seja, pode interagir com compostos tanto de caráter 

ácido como básico, agrupando agrotóxicos de diversas classes químicas e, 

consequente colaborando para um processo de extração multirresíduo [55]. Os 

valores de recuperação obtidos são apresentados na Figura 8. 

Figura 8. Eficiência na recuperação (%) (n=3) dos agrotóxicos estudados com 
nível de fortificação 5 µg g-1, utilizando o adsorvente alumina neutra como 
suporte sólido com diferentes solventes de eluição. *n.d.: Não detectado. 

�

Conforme foi observado, as melhores recuperações foram obtidas quando 

se fez eluição com acetonitrila, com valores entre 69-169%.  Todavia esses 

valores não são satisfatórios, pois encontram-se foram da faixa de recuperação 
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aceita (70-120%). A recuperação de 169% do agrotóxico lufenuron dá indícios 

de possíveis co-eluições entre o sinal deste analito com algum composto 

presente na graviola, causando assim efeito matriz.  Este mesmo efeito foi 

observado para o tiametoxam quando a eluição foi realizada com a mistura 

acetonitrila/acetona; e isso pode ser justificado à possibilidade de a fração de 

acetona ter favorecido a extração de compostos adicionais da coluna de 

extração. 

Dentre os adsorventes avaliados, o C18 é o único que apresenta 

características apolares e tem sido amplamente descrito pela literatura na 

extração de diferentes tipos de matrizes alimentares. SANTOS et al., 2012 [62] 

fizeram uso deste adsorvente para extrair os agrotóxicos teflubenzuron, 

lufenuron e bifentrina em água de coco liofilizada aplicando a técnica MSPD.  

A Figura 9 apresenta os valores de recuperação obtidos quando usado o 

C18. É possível observar que os resultados mostraram-se bastante semelhantes 

para as extrações realizadas tanto com acetonitrila como para mistura 

acetonitrila/acetona, de modo que ambos poderiam ser utilizados como solvente 

de extração. Todavia, as baixas recuperações para o tiametoxam e o tiofanato 

metílico desfavorecem a escolha deste adsorvente. 
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Figura 9.Eficiência na recuperação (%) (n=3) dos agrotóxicos estudados com nível 
de fortificação 5 µg g-1, utilizando o adsorvente C18 como suporte sólido com 
diferentes solventes de eluição. *n.d: Não detectado.
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As Figuras 10 e 11 apresentam os valores de recuperação obtidos quando 

se fez uso da sílica gel e de Florisil, respectivamente.  

�

�

Figura 11. Eficiência na recuperação (%) (n=3) dos agrotóxicos estudados com 
nível de fortificação 5 µg g-1, utilizando o adsorvente Florisil como suporte sólido 
com diferentes solventes de eluição. *n.d: Não detectado. 
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Figura 10. Eficiência na recuperação (%) (n=3) dos agrotóxicos estudados com 
nível de fortificação 5 µg g-1 utilizando o adsorvente sílica gel como suporte sólido 
com diferentes solventes de eluição. *n.d: Não detectado.
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Destes ensaios, nota-se apreciável semelhança a respeito da eficiência 

de extração dos agrotóxicos tanto quando utilizado o solvente acetonitrila, bem 

como com a mistura de solventes acetonitrila/acetona (7:3, v/v) para ambos os 

adsorventes; de modo que estes resultados por si só não possibilitam a escolha 

do melhor solvente/adsorvente de extração.  

Diante desta semelhança, optou-se em dar continuidade a otimização da 

metodologia proposta utilizando a acetonitrila como solvente extrator, uma vez 

que com esta escolha, evita-se a adição de etapas de secagem e retomada do 

extrato com o solvente orgânico que compõe a fase móvel definida para análise 

cromatográfica;. Segundo MASTOVSKÁ et al., 2004 [75], acetonitrila é 

considerado um dos melhores solventes extratores para análise de agrotóxicos, 

pois geralmente apresenta compatibilidade com o preparo da amostra, em 

análises por cromatografia líquida, além de poder ser empregada para 

agrotóxicos de diferentes polaridades. 

Quanto à seleção do adsorvente, é importante ressaltar que a sílica e o 

Florisil se destacaram quanto à capacidade de extração multirresíduo dos 

agrotóxicos. Estima-se que a paridade de eficiência deles esteja relacionada às 

suas características químicas; ora, seja a sílica um dióxido de silício com grupos 

hidroxila ((SiO2)n-OH) e o Florisil (Mg.Al(SiO4)n), ambos se apresentam com 

características polares, de modo que os agrotóxicos interagem de maneira 

semelhante a estes adsorventes por um mecanismo de adsorção [52]. 

A fim de facilitar a escolha entre a sílica e o Forisil, fez-se uma análise 

comparativa quanto aos perfis cromatográficos dos extratos em acetonitrila. 

Conforme observa-se na Figura 12, o cromatograma oriundo da extração com 

Florisil, apesar de revelar perfil semelhante ao da sílica, apresenta intensidades 

reduzidas dos compostos da matriz; desta forma, optou-se pela escolha do 

Florisil como adsorvente de extração. 
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Definido o melhor sistema adsorvente/solvente que promoveu 

recuperação satisfatória dos agrotóxicos, foram realizados ensaios para avaliar 

a quantidade de solvente adequada para a extração destes, uma vez que o 

volume de 20 mL de acetonitrila foi baseado nos estudos de SANTOS et al., 2012 

[62], em que foram obtidos bons resultados na extração por MSPD dos 

agrotóxicos tiametoxam, tiacloprido e tiofanato metílico em água de coco 

liofilizada. 

 Assim, foi repetido o procedimento de extração fazendo uso de 5 e 10 mL 

de acetonitrila. Conforme mostra a Figura 13 não houveram alterações 

significativas com a variação dos volumes do solvente quanto aos valores de 

recuperação; concluindo-se assim que o volume de 5 mL de acetonitrila foi 

suficiente para o procedimento de extração dos agrotóxicos. No entanto, 

indicativo de efeito matriz em relação ao lufenuron ainda foi observado. 

220 nm
Figura 12. Sobreposição de cromatogramas de extratos da graviola livre de 
contaminação obtidos a partir das extrações realizadas com sílica (Azul), Florisil 
(Preto) e solução padrão conjunta dos agrotóxicos (Vermelho). Para condições de 
análise ver item 3.6. 
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Figura 13. Eficiência na recuperação (%) (n=3) dos agrotóxicos estudados com 
nível de fortificação de 5µg g-1, utilizando diferentes volumes de acetonitrila como 
solvente de eluição.  

Quanto à massa de adsorvente testado, KRISTENSON et al., 2006 [56], 

indicaram que o principal fator a ser levado em consideração é a performance 

da homogeneização de modo que se obtenha uma eficiente distribuição da 

amostra ao suporte sólido. Não se realizou a apuração da variação da proporção 

matriz/adsorvente, pois a inicialmente testada, 1:2 (m/m), mostrou-se eficiente 

no que se propôs: promoveu uma efetiva homogeneização da matriz. Assim, a 

amostra que se apresentava fibrosa ficou uniformemente distribuída na 
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4.2.2. Ensaios de limpeza da amostra. 

Tendo em vista que a eficiência de um procedimento de extração não se 

limita aos ensaios de recuperação, deve-se dar atenção também à qualidade do 

extrato obtido; ou seja, um extrato livre da presença, sempre quanto possível, de 

compostos provenientes da matriz que poderão causar co-eluições com os 

analitos. Como alternativas adotadas para esta finalidade pode-se fazer uso de 

solventes de limpeza e/ou coluna auxiliar com adsorvente. A escolha destes 

parâmetros depende sobretudo da característica da matriz e das propriedades 

físico-químicas dos analitos [11]. Ensaios com a finalidade de promover uma 

limpeza do extrato foram realizados. 

Conforme discutido na otimização das condições cromatográficas, a 

presença de interferentes na região dos agrotóxicos teflubenzuron e lufenuron 

mostraram-se evidentes quando da análise com a coluna analítica à temperatura 

ambiente; posto que este inconveniente foi eliminado utilizando uma temperatura 

de 40°C, as análises subsequentes foram realizadas nesta condição. 

Na avaliação da influência de coluna auxiliar, uma vez que o Florisil foi 

escolhido como o adsorvente mais eficiente, foram testados alumina neutra, C18 

e sílica-gel. Para tanto, fez-se a previa adição de 0,5 g destes adsorventes na 

coluna de extração antes da amostra homogeneizada. A literatura não reporta 

critérios para seleção da quantidade de adsorvente utilizado, logo a escolha da 

massa da coluna auxiliar foi definida baseando-se na equiparação da massa da 

graviola.  

Conforme é observado na Figura 14 as colunas auxiliares não eliminaram 

e nem reduziram significativamente a intensidade dos sinais interferentes, 

sendo, portanto, rejeitada a adição desta etapa no processo de montagem da 

coluna de extração. 
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Figura 14. Sobreposição dos cromatogramas obtidos a partir dos ensaios de 
limpeza da amostra com adição de coluna auxiliar. Preto: Sem coluna auxiliar; 
Vermelho: Alumina; Azul: C18; Verde: Sílica. Para condições de análise ver item 
3.6. 
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A Figura 15 apresenta os cromatogramas obtidos do ensaio de extração 

utilizando 0,5 g de Florisil e 5 mL de acetonitrila;  A é o cromatograma 

proveniente da amostra controle da graviola, a qual se encontra isenta dos 

agrotóxicos avaliados, B representa os cromatogramas do ensaio realizado em 

duplicata da amostra fortificada ao nível de 5,0 �g g-1 onde são identificados os 

picos dos agrotóxicos recuperados após processo de extração e C é o 

cromatograma obtido da amostra de comparação preparada pela diluição da 

solução padrão conjunta preparada com o extrato do branco da amostra. 
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Figura 15. Cromatogramas obtidos por HPLC UV-Vis/DAD de ensaio realizado 
com 1,0 g de Florisil e 5 mL de acetonitrila na fruta exótica graviola. Para condições 
de análise ver item 3.6.
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4.2.3. Miniaturização do processo de MSPD 

Nos últimos anos, as técnicas de preparo de amostra para a determinação 

de compostos orgânicos em amostras ambientais e alimentares estão sendo 

substituídas por técnicas miniaturizadas, que são caracterizadas pelo baixo 

custo, alta eficiência, reduzida quantidade de solvente, além de possibilitar a 

automação. Essa tendência tem acompanhado os preceitos da química analítica 

verde, que tem como principal objetivo a redução/eliminação de ativos poluidores 

do meio ambiente e/ou a implementação de materiais alternativos que possuem 

pouca ou nenhuma toxicidade à saúde humana [76-78].

CELEIRO et al., 2014 [79]; desenvolveram um procedimento de micro 

dispersão da matriz em fase sólida (µ-MSPD) para a determinação multirresíduo 

de 38 ingredientes cosméticos, 25 fragrâncias alergênicas e 13 conservantes em 

diferentes tipos de cosméticos por cromatografia gasosa/espectrômetro de 

massa com analisador triplo quadrupolo (GC-MS/MS). O procedimento de 

extração consistiu em homogeneizar 0,1 g da amostra com 0,2 g de sulfato de 

sódio anidro (agente secante) e 0,4 g de Florisil com auxílio de almofariz e pistilo 

por 5 min. A mistura foi transferida para uma pipeta Pasteur de vidro contendo 

uma pequena quantidade de lã de vidro e a extração foi realizada a partir da 
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adição de 1 mL de solvente orgânico (acetato de etila ou hexano:acetona (1:1, 

v/v)). 

Visando a adequação da metodologia proposta aos princípios da química 

verde, foi avaliada a capacidade de extração dos agrotóxicos pela miniaturização 

da técnica de MSPD a partir da redução proporcional dos reagentes em relação 

à massa de graviola utilizada, conforme apresentado na Tabela 11. 

Tabela 11. Proporção de reagentes e amostra utilizados nos ensaios de 
miniaturização do procedimento de extração por MSPD. 

� Ensaio 
� A B C 

Graviola (g) 0,5 0,25 0,1 
Florisil (g) 1,0 0,5 0,2 

Sulfato de Sódio Anidro (g) 0,5 0,25 0,1 
Acetonitrila (mL) 5,0 2,5 1,0 

Capacidade do Cartucho (mL) 6,0 3,0 1,0 

A Figura 16 apresenta os resultados de recuperação obtidos dos ensaios 

de miniaturização. Conforme é observado, a redução da massa da graviola e dos 

reagentes não afetaram significativamente a eficiência de extração, indicando 

que o procedimento miniaturizado pode ser aplicado sem comprometer a 

eficiência de extração dos agrotóxicos.  

Figura 16. Eficiência de recuperação (%) (n=3) com nível de fortificação de 5 µg 

g-1, dos ensaios de miniaturização da técnica de extração por MSPD. 
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4.2.4. Avaliação de adsorventes alternativos 

A utilização de adsorventes alternativos, como nanotubos de carbono, 

zeólitas, materiais metal-orgânicos, polímeros com capacidade de 

reconhecimento molecular (MIP’s), têm se mostrado bastante promissora no que 

diz respeito à remoção de diferentes grupos de poluentes orgânicos, inclusive 

agrotóxicos, em técnicas de extração que convencionalmente fazem uso de 

adsorventes comerciais [53-54]. 

Os materiais metal-orgânicos (MOF, do inglês Metal Organic Frameworks) 

são compostos cristalinos microporosos descobertos no início da década de 90 

por Yaghi e colaboradores [80]. Esses materiais são constituídos por uma parte 

inorgânica, substância metálica, e por uma parte orgânica, ligantes orgânicos, 

que proporcionam desde discretos complexos moleculares zero-dimensional até 

infinitas redes com uma, duas ou três dimensões [81]. Eles são obtidos a partir 

da reunião espontânea dos íons metálicos com ligantes orgânicos 

multifuncionais governados por forças intermoleculares, tais como impedimento 

estérico, interações eletrostáticas, forças hidrofóbicas dentre outras [82-83]. 

Esses materiais são alvo de grande interesse em diversas áreas do 

conhecimento e tem sido extensamente testados para diferentes aplicações, tais 

como: catalisadores, sensores, na estocagem e processamento de gás, 

separação de isômeros, carreadores de fármacos e, recentemente, como 

dispositivo para fases estacionárias para pré-concentração de analitos [83]. 

Entretanto, a utilização de MOF como sorvente para extração em fase sólida tem 

sido discretamente investigada. 

CARVALHO et al., 2009 [84], avaliaram a capacidade de extração dos 

agrotóxicos acefato, clorpropam, pirimicarbe, bifentrina, tetradifona e fosalona a 

partir do polímero de coordenação bidimensional �[Gd(DPA)(HDPA)] na planta 

medicinal Cordia salicifolia, obtendo recuperações entre 20 e 108%. BARRETO 

et al., 2010 [85], obtiveram resultados satisfatórios de recuperação (78-109%) 

quando aplicado o MOF do tipo �[(La0.9Eu0.1)2(DPA)3(H2O)3] na extração dos 

agrotóxicos pirimicarbe, parationa metílica, malationa, procimidona, �-
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endosulfan and �-endosulfan em alface. AQUINO et al., 2010 [86], compararam 

a eficiência do polímero de coordenação [Zn(BDC)(H2O)2]n para extração dos 

agrotóxicos pirimetanil, ametrina, diclofluanida, tetraconazol, flumentralin, 

cresoxin-metílico e tebuconazol na planta medicinal Hyptis pectinata em relação 

ao adsorvente comercial C18, obtendo bom desempenho do polímero. Estes 

trabalhos aplicaram o procedimento de extração por MSPD. 

Em parceria com o Laboratório de Compostos Inorgânicos-Orgânicos com 

Propriedades Especiais do Departamento de Química, da Universidade Federal 

de Sergipe, foram realizados testes com o material metal-orgânico 

�[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] como adsorvente para avaliar a sua capacidade de 

extração dos agrotóxicos bifentrina, teflubenzuron, tiacloprido, tiametoxam e 

tiofanato metílico na graviola.  

A Figura 17 mostra os resultados de recuperação obtidos quando utilizado 

o MOF do tipo �[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] na extração dos agrotóxicos na 

graviola fortificada com nível de 5,0 µg  g-1, comparados àqueles obtidos a partir 

do uso de Florisil. A proporção matriz/adsorvente utilizada neste teste foi de 1:5 

(m/m) de modo a promover uma completa homogeneização da fruta com o 

material e por consequência uma melhor interação entre os analitos e o material. 

A eluição foi realizada com 5 mL de acetonitrila. 

Figura 17. Eficiência de recuperação (%) (n=3) dos agrotóxicos com nível de 
fortificação 5 µg g-1 utilizando os adsorventes MOF �[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3]  
e Florisil. 
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Conforme é observado, o material metal-orgânico 

�[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] apresentou resultados satisfatórios de recuperação 

para a maioria dos agrotóxicos estudados, com valores dentro da faixa 

estabelecida pela literatura (70-120%) e próximos àqueles  obtidos com o 

adsorvente Florisil; mostrando-se portanto, como um eficiente adsorvente para 

o processo de extração por dispersão da matriz em fase sólida para os 

agrotóxicos bifentrina, teflubenzuron, tiacloprido, tiametoxan e tiofanato metílico 

em graviola. 

4.3. Validação do Método Analítico 

Após o desenvolvimento de um método analítico e antes de sua aplicação 

na análise de amostras reais, é fundamental que o mesmo seja submetido à 

avalição de diferentes parâmetros de qualidade, de modo a assegurar que nas 

condições em que será aplicado, fornecerá informações que expressem 

resultados confiáveis. Este processo de avaliação é chamado de validação 

[55,87-89]. 

Segundo Ribanni, 2004, a validação de um método analítico é definida 

como um processo contínuo de avaliação, desde a etapa de planejamento, 

passando pelo desenvolvimento e coleta de dados, até o monitoramento 

constante da aplicação e transferência deste; de modo que, quando bem 

definido, oferece evidências objetivas de que o método é adequado para o uso 

desejado [87]. 

Diferentes parâmetros podem ser aplicados durante o processo de 

validação, os quais visam diminuir ou controlar os fatores que levam à imprecisão 

ou inexatidão de um dado gerado. Os principais parâmetros a serem estudados 

durante o processo analítico de validação do método são: exatidão, precisão, 

fidelidade, linearidade, limite de detecção e limite de quantificação, 

especificidade, robustez entre outros [52].  
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Os parâmetros contemplados neste trabalho para a validação do método 

analítico desenvolvido para a determinação dos agrotóxicos bifentrina, lufenuron, 

teflubenzuron, tiacloprido, tiametoxam e tiofanato metílico foram: linearidade, 

sensibilidade, seletividade, exatidão, precisão, limite de detecção e limite de 

quantificação.  

As condições de extração escolhidas para a validação do método analítico 

foram aquelas referidas ao Ensaio A apresentado na Tabela 11, item 4.2.3. 

4.3.1. Linearidade  

Uma vez otimizada as condições cromatográficas de análise, foram 

realizados testes para determinação da linearidade visando à definição do 

intervalo de concentração no qual é possível quantificar de forma segura os 

analitos.  

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer 

resultados diretamente proporcionais à concentração do composto estudado, 

dentro de uma determinada faixa de concentração. Pode ser determinada a partir 

da relação matemática entre o sinal medido e a concentração ou massa da 

espécie de interesse, geralmente obtida por uma equação de reta, y = ax + b, 

chamada de curva analítica, com a qual é possível calcular o coeficiente de 

correlação (r) ou o coeficiente de determinação (r2), que são parâmetros que 

permitem uma estimativa da qualidade da curva. A ANVISA recomenda um 

coeficiente de correlação igual a 0,99, enquanto o Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO) aceita valores 

acima de 0,90 [87] 

Para a obtenção das curvas analíticas foi preparada uma solução 

intermediária de 50 �g.mL-1 em acetonitrila dos agrotóxicos, da qual foram 

preparadas soluções de trabalho nas concentrações 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,25; 

0,50; 1,0; 2,5; 5,0 e 10,0 �g mL-1. Após análise, as curvas foram construídas a 

partir da relação entre a concentração e a área de resposta, sendo assim 
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determinadas as equações da reta e os coeficientes de determinação, Tabela 

12. 

Tabela 12. Equação da reta e coeficiente de determinação dos agrotóxicos em 
um intervalo de concentração de 0,01-10 �g mL-1. 

Agrotóxicos 
Intervalo de 

concentração 
(�g mL-1) 

Equação da Reta 
Coeficiente de 

 Determinação (R2) 

Bifentrina 0,01-10 y = 86201x - 238,68 0,9996 

Lufenuron 0,01-10 y = 72824x - 144,24 0,9996 

Teflubenzuron 0,025-10 y = 77315x - 347,69 0,9996 

Tiacloprido 0,01-10 y = 111295x - 250,14 0,9996 

Tiametoxam 0,01-10 y = 81645x + 720,09 0,9995 

Tiofanato metílico 0,01-10 y = 91964x + 1043,3 0,9997 

Como é notado, os elevados valores de coeficiente de determinação 

(>0,9990) indicam uma alta correlação linear entre a concentração dos 

agrotóxicos e as respostas cromatográficas para o intervalo em que foi proposto; 

estando de acordo com a recomendação dada por órgãos de regulamentação 

de métodos analíticos tais como o INMETRO e ANVISA [90]. 

A partir das equações das retas foi possível inferir a respeito da 

sensibilidade analítica do método de análise tomando como parâmetro os 

coeficientes angulares, que indica o quão sensível o método é capaz de distinguir 

com fidelidade concentrações muito próximas, onde quanto maior a inclinação 

maior a sensibilidade. Desta maneira, nota-se que o agrotóxico que apresenta 

uma maior sensibilidade de resposta com a variação de concentração é o 

tiacloprido, enquanto que lufenuron apresentou-se com a menor sensibilidade 

[91]. 

Os intervalos de concentração, e sobretudo os limites inferiores, obtidos 

neste estudo são considerados satisfatórios levando em consideração a técnica 

de detecção utilizada; estando de acordo com o que é apresentado pela literatura 

em trabalhos que fizeram uso de cromatografia líquida com detector 



67 
�

�

espectrofotométrico na região do ultravioleta visível. TUZIMSKI et al., 2016 [92], 

definiram o intervalo de 0,15 - 2,4 µg mL-1 para o lufenuron; SECCIA et al., 2008 

[93], estabeleceram o intervalo de 0,01 - 1,0 µg mL-1 para os agrotóxicos 

tiametoxam e tiacloprido. WANG et al., 2014 [94], e YU et al., 2012 [95], 

obtiveram boa linearidade para o agrotóxico bifentrina com intervalos 

consideravelmente inferiores ao estabelecido no presente estudo (0,1 – 20 ng 

mL-1 e 0,05 – 20 ng mL-1, respectivamente); todavia é importante ressaltar que 

as análises foram realizadas com o comprimento de onda de 210 nm, condição 

que favorece uma maior sensibilidade analítica, mas que não foi empregada no 

presente estudo devido à presença de interferências oriundas do extrato da 

graviola.  

4.3.2. Seletividade 

Monitorar de maneira inequívoca a identificação e quantificação dos 

analítos estudados em um método analítico é de fundamental importância para 

que se garanta a qualidade deste. Tal monitoramento consiste em investigar a 

presença de outras substâncias susceptíveis de interferirem na determinação e 

expressa o quão seletivo é o método proposto [96-97]. 

Um importante parâmetro que permite avaliar a seletividade do método é 

o estudo de efeito matriz; o qual tem por objetivo avaliar se os componentes da 

amostra interferem no sinal do analito a partir do aumento ou supressão da 

resposta cromatográfica [98-100] 

Segundo PINHO et al., 2010, o efeito matriz pode ser avaliado a partir da 

construção de duas curvas analíticas; uma com os analitos preparados em 

solvente e outra no extrato da matriz em que, após obtenção das equações da 

reta é calculada a razão entre os coeficientes angulares. Quando a razão obtida 

for superior a 1 o efeito de matriz é positivo, enquanto que valores inferiores a 1 

indicam efeito de matriz negativo [100]. 
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Para a avaliação do efeito matriz foram construídas duas curvas 

analíticas: uma a partir da diluição da solução padrão em solvente orgânico 

(acetonitrila) e outra pela diluição em extrato da graviola obtido após o processo 

de extração por MSPD. Todos os pontos da curva no extrato da matriz foram 

realizados a partir da diluição de 100 µL de solução padrão em 900 µL do extrato, 

de acordo com estudos de KRUVE et al., 2008, a fim de evitar a diluição 

excessiva dos possíveis compostos interferentes e por consequência, obter um 

falso resultado do estudo [99]. 

A Tabela 13 apresenta as equações das retas dos agrotóxicos estudados, 

determinadas a partir das curvas preparadas no solvente e no extrato da matriz, 

ambas com as concentrações 0,01; 0,025; 0,05; 0,10; 0,25; 0,50 e 1,0 �g mL-1. 

Tabela 13. Intervalo de concentração, equações das retas, coeficientes de determinação 
e razão dos coeficientes angulares para os agrotóxicos. 

� � Extrato da Matriz Solvente 

Agrotóxicos 
Intervalo de 

concentração 
(�g mL-1) 

Equação da Reta R2 Equação da Reta R2 RCA

Bifentrina 0,05-1,0 y=73962x-425,42 0,9994 y=83369x+331,62 0,9997 0,88

Lufenuron 0,25-1,0 y =101045x + 87817 0,9968 y=77178x+429 0,9999 1,31

Teflubenzuron 0,05-1,0 y = 81241x + 71508 0,9814 y = 87134x - 674,89 0,9998 0,93

Tiacloprido 0,01-1,0 y =123039x-551,83 0,9999 y=124373x-184,37 1 0,99

Tiofanato 

metílico 
0,01-1,0 y=105849x-420,8 0,9998 y=103306x-615,33 0,9998 1,02

Tiametoxam 0,01-1,0 y=69932x+828,39 0,9999 y=74572x+737,62 0,9999 0,94

*RCA: Razão dos coeficientes angulares 

Os intervalos de concentração apresentados na Tabela 13 foram 

estabelecidos levando-se em consideração a melhor linearidade das curvas 

analíticas, sendo satisfatórios tendo em vista que compreendem os LMR’s 

preconizados pela ANVISA e/ou Codex Alimentarius para todos os agrotóxicos 

estudados, conforme mencionado na Tabela 3. 
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A partir das razões dos coeficientes angulares (RCA) apresentados nota-

se que para o agrotóxico lufenuron há uma significativa presença de efeito matriz 

oriunda do aumento do sinal analítico em decorrência compostos presentes na 

graviola. Tendo em vista que a região do cromatograma em que este agrotóxico 

é identificado corresponde àquela em que também ocorre a eluição de inúmeros 

compostos interferentes, justifica-se o elevado efeito matriz; sobretudo nas 

baixas concentrações em que as curvas analíticas foram preparadas. 

Para o agrotóxico bifentrina, nota-se que a influência do efeito matriz foi 

negativa. Este comportamento é justificado devido à presença de um pico com 

tempo de retenção próximo ao deste analito, causando assim uma parcial co-

eluição. Todavia, no intervalo de concentração em que foi realizado é possível 

quantificar de maneira inequívoca a área deste analito. 

Tendo em vista que, de modo geral, houve aumento/diminuição da 

intensidade dos sinais analíticos, embora sutil para maioria deles, foram 

adotados como referência as quantificações dos agrotóxicos a partir da 

calibração no extrato da matriz. 

�

4.3.3. Exatidão e Precisão 

A exatidão expressa a concordância entre o valor encontrado e o valor 

aceito como verdadeiro ou como referência, já a precisão é a expressão da 

concordância entre vários resultados obtidos para uma mesma amostra [96]. 

Neste estudo, a exatidão foi determinada pelos valores de recuperação, 

obtidos a partir de ensaios de fortificação de amostras da fruta exótica graviola 

isentas de contaminação em três níveis de concentração para cada pesticida e 

em quintuplicata para cada nível. 

A precisão foi determinada a partir dos ensaios de repetibilidade, onde foi 

utilizado o mesmo método, para a mesma amostra, no mesmo laboratório, pelo 

mesmo operador, usando o mesmo equipamento com análises na modalidade 
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intradia, conforme define Lanças, 2004; sendo os resultados expressos em 

termos dos coeficientes de variação (CV) obtidos das análises [55]. 

Visto que durante os estudos de desenvolvimento e otimização do método 

de extração por MSPD, os testes foram realizados com o nível de fortificação de 

5,0 �g g-1; agora, com a finalidade de assegurar a mesma eficiência de extração 

para níveis de concentração cada vez mais baixos, o método foi aplicado para 

as concentrações 0,5; 0,25 e 0,1 �g g-1 (0,25; 0,125 e 0,05 �g mL-1), as quais 

foram escolhidas tomando-se como parâmetro os intervalos de concentração 

estabelecidos no estudo de efeito matriz ( Tabela 13 ).  A Tabela 14 exibe os 

valores encontrados para os testes de exatidão e precisão em graviola. 

Tabela 14. Eficiência da recuperação e coeficientes de variação do método 
MSPD para determinação de agrotóxicos na fruta exótica graviola (n=5). 

Agrotóxicos 
Fortificação

(µg g-1) 
Recuperação 

Média (%) 
CV (%) 

Bifentrina 
0,1 97 11 

0,25 97 7 
0,5 96 2 

Lufenuron 
0,1 - - 

0,25 - - 
0,5 110 13 

Teflubenzuron 
0,1 118 11 

0,25 108 10 
0,5 79 15 

Tiacloprido 
0,1 104 9 

0,25 90 3 
0,5 91 1 

Tiofanato 
Metílico 

0,1 81 9 
0,25 79 7 
0,5 86 3 

Tiametoxam 
0,1 94 5 

0,25 114 6 
0,5 87 3 

Os valores de recuperação e coeficientes de variação obtidos para os 

agrotóxicos bifentrina, tiacloprido, tiametoxam e tiofanato metílico indicam que o 

método proposto apresenta ótima exatidão e precisão para os três de níveis de 
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concentração avaliados, tendo em vista que os resultados encontram-se dentro 

do faixa de 70-120% e inferiores a 20% respectivamente, conforme sugere 

RIBANNI et al., 2004 [87]. 

Para os agrotóxicos teflubenzuron e lufenuron, por outro lado, foram 

obtidos alguns resultados insatisfatórios para os dois parâmetros avaliados; ou 

seja, elevados valores de recuperação e coeficiente de variação são observados 

à medida em que o nível de concentração da fortificação é reduzido (fato pelo 

qual não foi possível realizar a quantificação dos dois níveis mais baixos do 

lufenuron), corroborando os resultados observados no estudo de efeito matriz, já 

que foram os compostos que mais sofreram interferências na análise 

cromatográfica. 

Para as concentrações estabelecidas na Tabela 14, o método revela-se 

exato e preciso para a quantificação de resíduos de agrotóxicos em matriz da 

fruta exótica graviola (Annona muricata L.) 

�

4.3.4. Limite de Detecção e Limite de Quantificação

Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) são parâmetros que 

estão relacionados à capacidade de o método proposto identificar os analitos em 

baixas concentrações e correspondem respectivamente à menor quantidade que 

um analito pode ser detectado, mas não necessariamente quantificado como um 

valor exato; e à menor concentração pode ser quantificada com um nível 

aceitável de exatidão e precisão [89, 96]. 

Diferentes procedimentos podem ser aplicados para a determinação de 

LD e LQ: método visual, método da relação sinal-ruído, método baseado em 

parâmetros da curva analítica; e a escolha entre um deles deve levar em 

consideração à técnica analítica utilizada e o grau de confiabilidade estatística 

necessária [89]. 
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Neste trabalho, os limites de detecção e quantificação foram calculados 

utilizando o método baseado em parâmetros da curva analítica, pois, conforme 

sugere RIBANNI et al., 2004, é o mais confiável estatisticamente para métodos 

cromatográficos e eletroforéticos. Para tanto, utilizou-se as seguintes relações 

matemáticas: 

Onde s é a estimativa do desvio padrão da resposta e S o coeficiente 

angular da curva analítica [87]. 

 A Tabela 15 apresenta os resultados obtidos dos LD e LQ do 

método proposto para determinação dos agrotóxicos na graviola. As estimativas 

do desvio padrão (s) foram calculadas a partir das respostas obtidas nas 

menores concentrações do ensaio de exatidão e precisão e utilizado os 

coeficientes angulares das equações da reta dos analitos preparados nos 

extratos da graviola do estudo de seletividade do método. 

�

Tabela 15. Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) do método 
desenvolvido. 

Agrotóxicos 
Limite de detecção

(�g g-1)
Limite de Quantificação 

(�g g-1)
LMR

Bifentrina 0,03 0,1 
0,1* 

0,02** 
Lufenuron 0,25 0,5 - 

Teflubenzuron 0,08 0,1 - 

Tiacloprido 0,02 0,1 0,05** 

Tiofanato metílico 0,01 0,1 0,5** 

Tiametoxam 0,02 0,1 0,02* 

*Codex Alimentarius, ** ANVISA 
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Pode-se observar que os limites de detecção e quantificação encontrados 

para os agrotóxicos variaram de 0,01-0,25 �g g-1 e 0,1-0,5 �g g-1, 

respectivamente, os quais podem ser considerados satisfatórios visto que se 

apresentam análogos aos LMR’s estabelecidos pelas agências 

regulamentadoras destacadas.  

�

�

5. CONCLUSÕES 

A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com detector 

espectrofotométrico mostrou-se adequada à identificação dos agrotóxicos 

bifentrina, lufenuron, teflubenzuron, tiacloprido, tiametoxam e tiofanato metílico, 

uma vez que possibilitou uma análise simultânea com efetiva separação destes 

analitos e excelente resposta linear.  

A construção de um gradiente de eluição, a partir da aplicação de método 

de análise exploratória, e sua otimização, e a variação da temperatura foram os 

parâmetros que mais influenciaram para a eficiência de separação entre os 

analítos e os compostos oriundos dos extratos da graviola por MSPD. O detector 

de UV-Vis/DAD forneceu os espectros de absorção de cada agrotóxico, 

permitindo uma análise mais seletiva destes analitos devido à seleção do melhor 

comprimento de onda. 

A técnica de extração por dispersão da matriz em fase sólida revelou 

valores de recuperação na faixa de 84-92%, bastante satisfatórios para os 

agrotóxicos bifentrina, lufenuron, teflubenzuron, tiacloprido, tiofanato metílico e 

tiametoxam na fruta exótica graviola (Annona muricata L.) quando fez-se uso de 

0,5 g da amostra homogeneizada com 1,0 g de Florisil e eluição com 5 mL de 

acetonitrila sem a necessidade de etapa de limpeza.  

Estudo de miniaturização do procedimento de MSPD mostrou-se 

promissor quanto à adequação da técnica de extração nos princípios e critérios 

da química analítica verde, reduzindo de maneira significativa a quantidade de 
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reagentes utilizados, sobretudo o uso de solventes orgânicos, sem afetar a 

eficiência de extração. No entanto, tendo em vista que nos estudos de 

recuperação os níveis de fortificação dos agrotóxicos são expressos em µg g-1, 

a proporcionalidade agrotóxico/interferência é mantida para quaisquer massas 

da amostra utilizada, tornando um fator limitante para os estudos com baixos 

níveis de concentração.  

Quanto à avaliação do material metal-orgânico 

�[(Nd0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3] como adsorvente, foram obtidos bons resultados 

de recuperação; mostrando-se eficiente para processo de extração por 

dispersão da matriz em fase sólida dos agrotóxicos bifentrina, teflubenzuron, 

tiacloprido, tiametoxam e tiofanato metílico na fruta exótica graviola; tornando 

assim promissor adsorvente para  extração de outras classes de agrotóxicos em 

diferentes matrizes. 

Os parâmetros de validação estudados apresentaram índices satisfatórios 

para assegurar a determinação de resíduos dos agrotóxicos bifentrina, 

lufenuron, teflubenzuron, tiacloprido, tiofanato metílico e tiametoxam na fruta 

exótica graviola (Annona muricata L.)  aplicando o método de extração por 

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

de alta eficiência com detector espectrofotométrico na região do ultravioleta-

visível com arranjo de diodos (HPLV UV-Vis/DAD) com garantia de boa 

sensibilidade e eficiência. 

�

�

�

�

�
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