
I 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE MATERIAL ALTERNATIVO PARA USO COMO ADSORVENTE 

NA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS EM ESTIPE DE 

COQUEIRO (Cocos nucifera L.) 

. 

 

 

 

 

JEMMYSON ROMÁRIO DE JESUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Cristovão, SE 

 2014 



II 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA 

 

 

 

 

JEMMYSON ROMÁRIO DE JESUS 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE MATERIAL ALTERNATIVO PARA USO COMO ADSORVENTE 

NA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA DE RESÍDUOS DE PESTICIDAS EM ESTIPE DE 

COQUEIRO (Cocos nucifera L.) 

 

 

 

Dissertação apresentada ao 

Programa de Pós-Graduação em 

Química da Universidade Federal de 

Sergipe como um dos requisitos para a 

obtenção de título de Mestre em 

Química. 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Sandro Navickiene 

 

 

São Cristovão, SE 

 2014 

 

 



III 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 
 

 
 

J58a 

 
Jesus, Jemmyson Romário de 
    Avaliação de material alternativo para uso como adsorvente na 

extração em fase sólida de resíduos de pesticidas em estipe de 
coqueiro (Cocos nucifera L) / Jemmyson Romário de Jesus ; 
orientador Sandro Navickiene. – São Cristóvão, 2014. 

77 f. : il. 
 
 

Dissertação (mestrado em Química) – Universidade Federal de 
Sergipe, 2014. 

 
 

1.  Química analítica.  2. Análise cromatográfica.  3. Pesticidas. 
4. Coqueiro.   I. Navickiene, Sandro, orient.  II. Título. 

 
CDU 543.544:634.616  

 



IV 
 

 



V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho em 

especial à minha mãe (D. 

Liene) e ao meu tio Anselmo 

(Nininho) pelos cuidados, 

carinho e amor doados . 



VI 
 

AGRADECIMENTO 

 

Agradeço infinitamente a Deus pela dádiva da vida e por me guiar nessa jornada.  

 

À minha MÃE (Eliene Santos de Jesus) que mais do que mãe, foi pai, amiga, companheira 

ensinando-me todos os princípios de um homem de bem e de caráter não medindo esforços 

para a conclusão deste trabalho. Este trabalho é dedicado a senhora. TE AMO muito.  

 

Agradeço à minha namorada Tatianny Araújo pelo amor, carinho e principalmente 

compreensão nos momentos de ausência. TE ADORO. 

 

Aos meus tios Anselmo (Nininho), Ivanilde (Nidinha), Elenilde (Elzinha), Jairo (Neguinho) 

e Gerson os quais me acolheram e cuidou durante estes cinco últimos anos como sendo um 

filho. Muito obrigado! 

 

Agradeço aos meus irmãos Ruan e Augusto por compartilharem todos os momentos da 

minha vida. Grato! 

 

Aos meus afilhados João Pedro e Bernardo por tornarem menos árdua essa missão. 

 

Agradeço ao meu orientador Prof. Dr. Sandro Navickiene pela orientação, amizade, 

compreensão e especialmente ensinamentos. MUITO OBRIGADO!  

 

Ao Prof. Dr. Paulo César de Lima Nogueira pela oportunidade ofertada e orientação durante 

a iniciação científica, proporcionando o meu engajamento no meio científico. 

 

Um agradecimento especial a Iara pelo companherismo e parceria durante a graduação e o 

mestrado.  

 

Aos meus amigos: Adriano, Alan, Darlisson, Hugo, Lívia, Paloma e Valéria Santos. 

 

A todos os colegas e amigos do LCP, PEB, LEMON em especial Michel, Bruno, Ruyanne, 

Danielly, Fabrício, Cibelle, Nicaelen, Valéria, Roberta, Juciara, Danilo e Carlos. 



VII 
 

Aos professores Alberto, Lisiane, Luciane e Marcelo pelos momentos de descontração e 

bom relacionamento profissional. 

 

Agradeço à CAPES pela concessão da bolsa de mestrado. 

 

Agradeço à pesquisadora da EMBRAPA Dra. Viviane Talamine pelo fornecimento das 

amostras de estipe, bem como ao prof. Dr. Severino Alves Junior e a doutoranda Kaline A. 

Wanderley, ambos da UFPE, pelo fornecimento dos polímeros de coordenação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

SUMÁRIO 

LISTA DE FIGURAS .......................................................................................................... VII 

LISTA DE TABELAS ........................................................................................................ VIII 

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS ........................................................................ IX 

RESUMO .............................................................................................................................. XI 

ABSTRACT ......................................................................................................................... XII 

1. INTRODUÇÃO. ................................................................................................................. 13 

2. REVISÃO DA LITERATURA .......................................................................................... 15 

2.1 Cocos nucifera L. ............................................................................................................. 15 

2.2 Pragas e doenças em coqueiro .......................................................................................... 16 

2.3 Controle de pragas ............................................................................................................ 20 

2.3.1 Posicionamento de pesticida em plantas ....................................................................... 23 

2.3.2 Pesticidas selecionados para o estudo  ..........................................................................23 

2.4 Legislação  ........................................................................................................................ 28 

2.5 Métodos analíticos utilizados para determinar resíduos de pesticidas em matrizes de 

futas e vegetais  ...................................................................................................................... 29 

2.6 Dispersão da matriz em fase sólida .................................................................................. 30 

2.7 Características gerais dos adsorventes utilizados nesse estudo ........................................ 32 

2.8 Cromatografia Líquida de Alta Eficiência com detector por arranjo de diodos  .............. 34 

3.OBJETIVO..........................................................................................................................35 

3.1 Geral.................................................................................................................................35 

3.2 Específicos ..................................................................................................... ...................35 

4. PARTE EXPERIMENTAL ................................................................................................ 36 

4.1 Material ............................................................................................................................. 36 

4.2 Reagentes e padrões de pesticida...................................................................................... 36 

4.3 Equipamentos ................................................................................................................... 36 

4.4 Preparação das soluções padrão ....................................................................................... 37 

4.5 Aquisição e preparação das amostras de  estipe de coqueiro (Coco nucifera L). ............ 37 

4.6 Procedimento  de  fortificação das amostras  de  estipe .................................................. .38 

4.7 Procedimento  de  extração dos pesticidas por DMFS ..................................................... 38 

4.8 Condições operacionais do cromatógrafo para análise dos pesticidas.............................38 

4. 9. Limpeza de vidrarias.......................................................................................................39 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 39 



IX 
 

5.1 Otimização das condições cromatográficas de análise ..................................................... 40 

5.2 Desenvolvimento de metodologia .................................................................................... 49 

5.2.1 Efeito Matriz .................................................................................................................. 49 

5.2.2 Desenvolvimento de metodologia por DMFS ............................................................... 49 

5.2.3 Influência do volume do solvente de eluição na recuperação dos pesticidas ................ 53 

5.2.4 Influência da quantidade de sorvente na recuperação dos pesticidas ............................ 54 

5.3 Avaliação da eficiencia de polímeros de coordenação na extração de pesticidas por 

DMFS  .................................................................................................................................... 56 

5.4 Validação da metodologia analítica .................................................................................. 57 

5.4.1 Seletividade ................................................................................................................... 58 

5.4.2 Linearidade .................................................................................................................... 59 

5.4.3 Limite de detecção e quantificação ............................................................................... 60 

5.4.4 Exatidão e Precisão ........................................................................................................ 61 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS .............................................................................................. 64 

7 REFERÊNCIAS .................................................................................................................. 65



VII 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Estipe de coqueiro infectado por resinose..................................................... 19 

Figura 2 - Esquema de processo de extração utilizando a técnica DMFS.....................  31 

Figura 3 - Comparação qualitativa dos cromatogramas resultantes da injeção 

individual dos pesticidas, utilizando coluna HILIC, sob as condições cromatográficas 

descritas na Tabela 6 e registrados em 240 nm............................................................. 

 

 

42 

Figura 4 - Comparação qualitativa dos cromatogramas resultantes da injeção 

individual dos pesticidas na coluna Synergi sob as condições cromatográficas 

descritas na Tabela 8 e registrado em 240 nm............................................................... 

 

  

46 

Figura 5 - Cromatograma da solução padrão dos pesticidas utilizando a condição 6 

da tabela 8, e registrado em 240 nm, onde: 1- flumeturom; 2- difenoxurom; 3- 

diniconazol; 4- teflubenzurom; 5- clofentezina; 6- cumafós; 7- bromopropilato; 8- 

flumetralina; 9- fenvalerato............................................................................................. 

  

 

 

47 

Figura 6 - Cromatograma comparativo resultante das análises da solução padrão dos 

pesticidas (1 µg mL
-1

) sob as condições cromatográficas dos tempos de equilíbrio 

apresentada na Tabela 9 em 240 nm............................................................................... 

 

 

48 

Figura 7 - Comparação qualitativa dos cromatogramas obtidos com extratos da 

DMFS para diferentes adsorventes, utilizando coluna analítica Synergi – RP - 80  , 

eluição por gradiente (ACN:água, ver tabela 8, condição 6) e detecção em 240 nm...... 

 

 

51 

Figura 8 - Cromatograma resultante de análise de recuperação, utilizando alumina 

neutra como sorvente. O nível de fortificação foi de 2 µg mL
-1

 e detecção em 240 nm. 

Onde 1- flumeturom; 2- difenoxurom; 3- diniconazol; 4- teflubenzurom; 5- 

clofentezina; 6- cumafós; 7- bromopropilato; 8- flumetralina; 9- 

fenvalerato....................................................................................................................... 

 

 

 

 

52 

Figura 9 – Estrutura supramolecular de [Zn(BDC)(H2O)2]n,, destacando os 

empacotamentos π-π (poliedro cinza)............................................................................. 

Figura 10 - Cromatograma resultante de análise por CL-DAD sob as condições 6 da 

tabela 8,  concentração de 2 µg g
-1 

e detecção em 240 nm.. Onde 1- flumeturom; 2- 

difenoxurom; 3- diniconazol; 4- teflubenzurom; 5- clofentezina; 6- cumafós; 7- 

bromopropilato; 8- flumetralina; 9- fenvalerato.............................................................. 

  

56 

 

 

 

58 



 
VIII 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1. Principais pragas encontradas na cultura do coqueiro................................. 17 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas dos pesticidas selecionados......................... 26 

Tabela 3. Limite máximo de resíduo dos pesticidas de estudo para a cultura do 

coqueiro........................................................................................................................... 

 

 

28 

Tabela 4. Aplicação da técnica de dispersão de matriz em fase sólida.......................... 31 

Tabela 5. Programação de fase móvel no modo gradiente de eluição............................ 39 

Tabela 6. Condições cromatográficas para otimização de metodologia com fase 

estacionária HILIC......................................................................................................... 

         

41 

Tabela 7. Espectro de absorção dos pesticidas selecionados......................................... 43 

Tabela 8. Condições cromatográficas para otimização de método com coluna 

analítica Synergi  – RP- 80Å........................................................................................... 

  

45 

Tabela 9. Tempos de equilíbrio avaliados.................................................................... 48 

Tabela 10. Avaliação da eficiência dos sorventes utilizados na extração dos 

pesticidas por DMFS...................................................................................................... 

  

50 

 

Tabela 11. Avaliação do melhor volume de acetonitrila para extração dos analitos...... 

 

54 

 

Tabela 12. Avaliação da proporção de massas entre estipe e adsorvente no processo 

de extração dos pesticidas por DMFS............................................................................. 

 

 

55 

 

Tabela 13 – Avaliação da eficiência dos polímeros de coordenação no processo de 

extração dos pesticidas por DMFS ................................................................................ 

 

Tabela 14. Dados de regressão linear da curva de calibração 

............................................................................................................................... 

 

   

56 

 

 

60 

 

Tabela 15. Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) da metodologia 

desenvolvida por  DMFS................................................................................................ 

 

Tabela 16. Recuperação e coeficiente de variação da determinação de pesticidas em 

estipe por DMFS ........................................................................................................... 

 

 

60 

 

62 

 

 



IX 
 

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS 

 

ACN - Acetonitrila 

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ASE – Accelerated Solvent Extraction (Extração Acelerada com Solvente)  

C18 – Fase sólida à base de sílica modificada com gupos octadecil 

C8 – Fase sólida à base de sílica modificada com grupos octil 

CG-DCE – Cromatografia a Gás com Detector de Captura de Elétrons 

CG/EM – Cromatografia a Gás/ Espectrometria de Massas 

CG/EM/EM – Cromatografia a Gás/Espectrometria de Massas Sequencial 

CL – Cromatografia Líquida 

CL/EM – Cromatografia Líquida/ Espectrometria de Massas 

CLAE – Cromatografia Líquida de Alta Eficiência 

CV – Coeficiente de variação 

DMFS – Dispersão da Matriz em Fase Sólida 

EMBRAPA/CPATC – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Tabuleiros Costeiros 

EM – Efeito Matriz 

FAO – Food and Agriculture Organization of the United Nations (Organização das Nações 

Unidas para Alimentação e Agricultura) 

GPC – Gel Permeation Chromatography (Cromatografia de permeação em gel) 

IUPAC – Internation Union of Pure and Applied Chemistry (União Internacional de Química 

Pura e Aplicada) 

Kow – Coeficiente de partição octanol:água 

LD – Limite de detecção 

LLE – Liquid–Liquid Extraction (Extração Líquido-Líquido) 

LMR – Limite Máximo de Resíduos 

LPME – Liquid Phase Microextraction (Microextração em Fase Líquida)  

LQ – Limite de quantificação 

M. M. – Massa Molar 

MAE – Microwave Assisted Extraction (Extração Assistida por micro-ondas) 

MOFs – Metal-Orcanic Framewors (Polímeros de coordenação) 

P. D. – Ponto de degradação 

P. F. – Ponto de Fusão 



X 

pKa – Constante de dissociação 

PLE – Pressurized Liquid Extraction (Extração com Líquido Pressurizado) 

QuECHERS – Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (Rápido, Fácil, Barato, 

Efetivo, Robusto e Seguro)  

RSD –  Relative Standard Deviation (Desvio Padrão Relativo)  

SFE – Supercritical Fluid Extraction (Extração com Fluido Supercrítico) 

SPE – Solid Phase Exctration (Extração em fase sólida) 

SPT – Solução Padrão de Trabalho 

SPM - Solução Padrão na Presença da Matriz 

SPME – Solid Phase Microextraction (Microextração em Fase Sólida)  

Tr – Tempo de retenção 

 

 

 

 



XI 

Resumo 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma rica fonte de nutrientes e, assim como outras plantas é 

alvo de ataque de diferentes tipos de pragas e doenças, causando prejuízos aos produtores. O 

uso de pesticidas continua sendo a principal estratégia de controle e combate de pragas e 

doenças nas plantações agrícolas. No entanto, o uso excessivo e indiscriminado desses 

produtos podem ocasionar sérios danos à saúde humana e ao ambiente, devido à elevada 

toxicidade desses produtos. No Brasil, até o momento, não há valores estipulados de limites 

máximos de resíduos (LMR) para pesticidas na cocoicultura. Do mesmo modo, há pouca 

informação quanto ao grau de contaminação. Portanto metodologias analíticas têm de ser 

desenvolvidas para determinação de resíduos de pesticidas na cultura de coqueiro, com intuito 

de assegura essencialmente a saúde humana. Nesse sentido, esse trabalho propõe uma 

metodologia que determine resíduo de bromopropilato, clofentezina, cumafós, difenoxurom, 

diniconazol, fenvalerato, flumetralina, flumeturom, teflubenzurom em estipe de coqueiro, 

fazendo uso da técnica de DMFS para extração e CL-DAD para análise. Nesse estudo foram 

avaliados as melhores combinações sorvente/solvente (utilizando sílica gel, Florisil, alumina 

neutra, C18, e polímeros de coordenação [Zn(BDC)(H2O)2]n, [Zn(BDC)0,99(NH2-

BDC)0,01)(H2O)2]n, [Zn(BDC)0,95(NH2-BDC)0,05)(H2O)2]n, [Zn(BDC)0,90(NH2-

BDC)0,10)(H2O)2]n/acetonitrila). Avaliou-se a melhor relação de massa amostra/adsorvente, 

além do volume do solvente de eluição utilizado para extração. Dentre as combinações 

avaliadas, o sistema constituído de 0,25 g de estipe, 1 g de alumina neutra e 5 mL de 

acetonitrila foi o mais eficiente resultando em recuperação entre 70 e 93% com precisão entre 

1,6% e 10% nos níveis de concentração 0,04, 0,08, 0,2, 0,4, 2,0, 3,0; 4,0 µg g
-1

. As 

linearidades foram acima de 0,9991 e os limites de detecção foram entre 0,01 e 0,05 µg g
-1

 e 

de quantificação entre 0,05 e 0,2 µg g
-1

. Entre as fases poliméricas estudadas, o 

[Zn(NH2BDC)0,1(BDC)0,9(H2O)2]n foi o mais eficiente na recuperação de bromopropilato, 

clofentezina, cumafós, difenoxurom, diniconazol, fenvalerato, flumetralina, flumeturom e 

teflubenzurom. 

Palavras-chave: Cocos nucifera L., estipe, pesticidas, polímeros de coordenação, DMFS, 

CL-DAD. 
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Abstract 

The coconut (Cocos nucifera L) is a rich source of nutrient and as well as other plants is under 

attack from different types of pests and diseases, causing losses to producers. Pesticide use 

remains the primary control strategy and combat pests and diseases in agricultural crops. 

However, the excessive and indiscriminate use of these products can cause serious harm to 

human health and the environment due to the high toxicity these products. In Brazil, until now 

no stipulated values of maximum residue limits (MRLs) for pesticides in coconut crops. 

Similarly, there is little information about the degree of contamination. Therefore analytical 

methodologies must be developed for the determination of pesticide residues in coconut 

cultivation, aiming to ensure human health. Thus, this work proposes a methodology to 

determine residue of bromopropylate, clofentezine, coumaphos, difenoxuron, diniconazole, 

fenvalerate, flumetralin, flumeturon, teflubenzuron in greens stipe, appling the matrix solid 

phase dispersion (MSPD) and liquid chromatography with diode array detector (LC-DAD) for 

analysis. In this study we evaluated the best sorbent/solvent combinations (using silica, 

Florisil, neutral alumina, C18 and coordination polymers [Zn(BDC)(H2O)2]n, 

[Zn(BDC)0.99(NH2-BDC)0.01)(H2O)2]n, [Zn(BDC)0.95(NH2-BDC)0.05)(H2O)2]n, 

[Zn(BDC)0.90(NH2-BDC)0.10)(H2O)2]n/acetonitrile), the best ratio of sample/ adsorbent mass, 

as volume of the elution solvent used for extraction were evaluated. Among the investigated 

combinations, the system comprising 0.25 g of stem, 1 g of neutral alumina and 5 mL of 

acetonitrile was the most efficient in recovery resulting from 70 and 93%, with relative 

standard between 1.6% and 10%, in the levels of concentration 0.04, 0.08, 0.2, 0.4, 2.0, 3.0; 

4.0 µg g
-1

. The linearity was above 0.9991 and the limits of detection between 0.01 and 0.05 

µg g
-1

 and quantification 0.05 and 0.2 µg g
-1

. Among the polymeric phases, the  

[Zn(NH2BDC)0.1(BDC)0.9(H2O)2]n was most eficiente in the extraction of bromopropylate, 

clofentezine, coumaphos, difenoxuron, diniconazole, fenvalerate, flumetralin, flumeturon and 

teflubenzuron. 

 

Keyword: Cocos nucifera L, stipe, pesticide, coordination polymers, MSPD, LC-DAD.  
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1- INTRODUÇÃO 

 

O coqueiro (Cocos nucifera L.) é uma das espécies de plantas frutíferas mais 

importantes e mais difundidas em quase todo o mundo que gera emprego e renda. Devido sua 

dispersão e adaptabilidade, o seu cultivo e sua utilização se dão de maneira expressiva com os 

mais variados produtos tanto de forma in natura quanto industrializada (BRITO et al., 2002, 

MARTINS e JESUS JÚNIOR, 2011; COELHO, 2012; UNCTAD, 2012).  

O coqueiro é originário do Sudeste Asiático e foi introduzido no Brasil por volta de 

1553 pelos portugueses (NASCENTE, 2005; CHAN e ELEVITCH, 2006). No início, a 

cultura do coqueiro limitava-se ao litoral nordestino por apresentar condições climáticas 

favoráveis, entretanto devido sua fácil adaptação acabou posteriormente surgindo em 

paisagens de outras regiões do país (MARTINS e JESUS JÚNIOR, 2011). 

Com a dispersão da cocoicultura pelas regiões brasileiras, o Brasil nos últimos anos 

vem ocupando posição de destaque em relação à produção de coco no cenário internacional. 

Segundo dados de 2013 da Food and Agriculture Organization (FAO), o Brasil, em 2011, 

movimentou cerca de 326 milhões de dólares com a produção de coco. Aliado a isso, há uma 

série de produtos fornecidos pelo coqueiro de interesse econômico tais como: madeira (do 

estipe), cabos, cordas, estofamento de veículos (a partir da casca do coco) material de abrigos 

(da folha), combustível (a partir de cascas, frutos secos e folhas secas) e outros (FAO, 2013, 

NASCENTE et al., 2005). 

O coqueiro por ser uma rica fonte de nutrientes tem-se tornado alvo de ataque de 

diversas espécies de insetos e ácaros causando-lhe danos irreparáveis, desde o atraso no 

desenvolvimento a morte da planta (FERREIRA e FILHO, 2007). Os produtores, por sua vez, 

visando assegurar a boa qualidade de sua produção fazem uso de defensivos agrícolas ou 

pesticidas. Os pesticidas são produtos químicos utilizados no combate e prevenção de pragas 

que dependendo de suas propriedades físico-químicas e do local de deposição podem ser 

absorvidos e translocados pelo corpo da planta (REIS e BRESOLIN, 2007). Os pesticidas são 

potencialmente tóxicos a saúde humana, podendo causar efeitos adversos ao sistema nervoso 

central e periférico, ser cancerígeno, entre outros (CALDAS e SOUZA, 2000; MORAL et al., 

2009). 

No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o órgão 

responsável por estabelecer limites máximos de resíduos (LMRs) de pesticidas para diversos 

tipos de matrizes alimentares e ambientais (JARDIM et al., 2009). No entanto, até o momento 

não há limite estabelecido para produtos provenientes de coqueiro (estipe, água de coco, polpa 
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de coco e outros). Nesse contexto, torna-se necessário o desenvolvimento de metodologia que 

determine resíduos de pesticidas na cultura do coqueiro. 

Esse trabalho relata o desenvolvimento e validação de metodologia que determina 

resíduos de bromopropilato, clofentezina, cumafós, difenoxurom, diniconazol,  fenvalerato, 

flumetralina, flumeturom, teflubenzurom em estipe de coqueiro, utilizando dispersão da 

matriz em fase sólida como técnica de extração e cromatografia líquida com detector por 

arranjo de diodos para análise. 

É importante destacar a escassez de trabalhos científicos na literatura que relate 

desenvolvimento de metodologia para determinar resíduos de pesticidas em estipe.   
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1- Cocos nucifera L. 

 

Cocos nucifera L. pertence à família Arecaceae e é a única espécie constituinte do 

gênero Cocos (UNCTAD, 2012). Há pelo menos duas importantes variedades naturais de 

coqueiro: typica Nar (variedade gigante) e nana Griff (variedade anã) (SIQUEIRA, 2002). 

Além dessas variedades de coqueiro há também o híbrido. O híbrido de coqueiro é resultante 

do cruzamento entre as variedades gigante e anã (MARTINS e JESUS JÚNIOR, 2011). Cerca 

de 70, 20 e 10% do plantio de coqueiros no país são formados pelos cultivares gigante, anã e 

híbrido, respectivamente (ARAGÃO, 2007). 

O coqueiro gigante originado predominantemente da polinização cruzada é bastante 

explorado principalmente pelos pequenos produtores de coco (SIQUEIRA, 2002). É uma 

variedade rústica, de rápido crescimento e fase vegetativa longa, iniciando o florescimento 

entre 5 e 7 anos, em condições ecológicas ideais, chegando a florescer até com 10 anos, após 

o plantio. Esta variedade apresenta estipe com circunferência média de 84 centímetros, 

atingindo cerca de 20 a 30 m de altura, podendo produzir até 80 frutos/ planta/ ano e com vida 

econômica de 60 a 70 anos. No Brasil, o fruto. do coqueiro gigante é muito empregado in 

natura para uso culinário na produção de doces, bolos e outros, bem como na agroindústria de 

alimentos para leite de coco, farinha de coco e outros (ARAGÃO, 2002). 

A variedade anã gerada predominantemente da autopolinização é a variedade de 

coqueiro mais utilizada comercialmente no Brasil para produção de água de coco (com uma 

boa qualidade sensorial em relação às demais variedades) (SIQUEIRA, 2002). Apresenta 

desenvolvimento vegetativo precoce, iniciando a produção em média com dois a três anos 

após o plantio. O estipe dessa planta tem uma altura de aproximadamente 12 m com uma 

circunferência em torno de 56 centímetros e tem vida útil em torno de 30 a 40 anos. O 

coqueiro anã produz um grande número de pequenos frutos (150 a 200 frutos/planta/ano), 

sendo sensível ao ataque de pragas e doenças foliares. Em geral apresenta maiores exigências 

de clima e solo do que a variedade gigante (ARAGÃO, 2007). 
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O coqueiro híbrido é uma cultura de ampla utilidade comercial, podendo ser 

empregada para produções de água de coco e de fibras, e principalmente, para produção de 

polpa (ARAGÃO, 2010). 

O estipe ou estípite é o caule ou tronco de diferentes espécies de palmeiras que 

apresenta variadas formas, tamanhos, volumes e texturas, terminando em um meristema 

apical, onde ocorre o ponto de crescimento da planta e sendo responsável pelo surgimento das 

folhas (SODRÉ, 2005). O estipe é responsável pela sustentação e condução de nutrientes para 

toda planta (NAIR, 2010). Diferentemente dos troncos de outras árvores, o estipe de coqueiro 

não engrossa com o passar do tempo, pois alcança o diâmetro máximo antes que comece a 

crescer em altura. Os anéis externos são cicatrizes provenientes do desprendimento das 

bainhas que permitem calcular sua idade (SODRÉ, 2005). 

 O estipe é constituído principalmente por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio 

que por vez constitui as principais macromoléculas da parede celular tais como poliose 

(hemicelulose), celulose, ligninas e outros (KLOCK et al., 2005). As interações 

intermoleculares dessas moléculas permitem a sustentação da árvore e consequentemente 

ajuda a resistir à ação de ventos fortes, flexionando-o ao invés de quebrar (ATKINS e JONES, 

2006, NAIR, 2010). A celulose é composta apenas de glicose, enquanto hemicelulose é 

composta por açucares que formam várias estruturas poliméricas, podendo ligar-se a porção 

da lignina ou da celulose (TOMCZAK et al., 2007). A lignina é formada pela polimerização 

de vários fenóis (sinaptil, coniferil e ρ-coumaril e outros), é inerte e fornece revestimento 

estável, podendo protegê-lo de ataques biológicos, químicos e físicos (SCATENA e DIAS, 

2006). A lignina é a fração não-carboidrato da madeira e é livre de extrativos (lipídios, 

terpenóides, ésteres e outros) (KLOCK et al., 2005).    

 

2.2 - Pragas e doenças em coqueiro 

 

O coqueiro é uma rica fonte de nutrientes para diversas espécies de insetos e ácaros. 

Estes organismos uma vez na planta tornam-se hospedeiros específicos, seja da folha, das 

flores, dos frutos, das raízes ou do estipe e causam danos que vai desde o atraso no 

desenvolvimento à morte da planta (FERREIRA e MICHEREFF FILHO, 2007). A Tabela 1 

apresenta algumas das principais pragas presente no cultivo do coqueiro. 
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Tabela 1 – Principais pragas encontradas na cultura do coqueiro. 

Nome Comum Nome Científico Ano de 

descoberta 

Injúria 

Broca-do-olho-do-

coqueiro ou bicudo 

Rhynchophorus 

palmarum 
1764 

Ataca os tecidos mais flexíveis da 

planta, causando a redução da 

produção e o desenvolvimento 

vegetativo. 

Broca-do-estipe ou 

broca-do-tronco 

Rhinostomus 

barbirostris 

Fabricius 

1775 

Ataca, essencialmente, o estipe do 

coqueiro podendo causar até a morte 

da planta. 

Broca-do-pêndulo-

floral-do-coqueiro 

Homalinotus 

coriaceus Gyllenhal 
1836 

Impede o fluxo de seiva provocando 

quedas prematuras de fruto e 

abortamento das flores femininas. 

Broca-do-pecíolo ou 

broca-da-ráquis foliar. 

Amerrhinus ynca 

Sahlberg 
1823 

Ataca a folhagem da planta 

resultando no atraso do 

desenvolvimento da planta e na 

redução da produção. 

Broca-da-coroa-foliar 
Eupalamides 

daedalus Cramer 
1775 

Ataca as folhas e causa baixa 

produção. 

Lagarta-das-folhas 
Brassolis sophorae 

Linnaeus 
1758 

Ataca as folhas, resultando na 

redução da fotossíntese. 

Barata-do-coqueiro  
Coraliomela brunnea 

Thumberg  
1821 

Ataca os tecidos flexíveis da folha, 

resultando no atraso do 

desenvolvimento da planta, podendo 

causar a morte de plantas jovens.  

Falsa-barata-do-

coqueiro. 

Mecistomela 

marginata Thumberg 
1821 

Ataca os tecidos tenros da folha, 

resultando no atraso do 

desenvolvimento da planta, podendo 

causar a morte de plantas jovens. 

Traça das flores e frutos 

novos 

Hyalospila ptychis 

Dyar 
1919 

São pragas que se desenvolvem nas 

inflorescências danificando as flores 

femininas e os frutos novos 

resultando na baixa produção dos 

frutos. 

continua    
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Nome Comum Nome Científico Ano de 

descoberta 

Injúria 

Gorgulho-das-flores-e-

dos-cocos-novos 

Parisoschoenus 

obesulus Casey 
1922 

Causa a queda prematura dos frutos.  

Ácaro-da-necrose-do-

coqueiro 

Aceria guerreronis 

Keifer 
1965 

Ataca as folhas, fruto e outras partes 

da planta causando quedas do fruto e 

atraso no desenvolvimento da planta. 

Ácaro da mancha-anelar 

do coqueiro 

Amrineus cocofolius 

Flechtmann 
1994 

Ataca as folhas, fruto e outras partes 

da planta causando quedas do fruto e 

atraso no desenvolvimento da planta. 

Fonte: FERREIRA e MICHEREFF FILHO, 2007 

 

 Em Sergipe, uma nova doença, desde 2004, tem-se tornado motivo de extrema 

preocupação entre produtores, instituições de pesquisa, órgãos de assistência técnica e de 

defesa sanitária, devido a sua rápida disseminação e consequente queda da produção de coco: 

a resinose do coqueiro (WARWICK e PASSOS, 2009; CARVALHO et al., 2011).  

 A resinose tem causado inúmeras mortes de coqueiros na região do Baixo São 

Francisco, região de maior produção de Sergipe (CARVALHO et al., 2011). A resinose é uma 

doença causada pelo fungo Thielaviopsis paradoxa (De Seyn) Hölh em sua fase teleomórfica 

(conhecido como Ceratocystis paradoxa (Dade) C. Moreau) e tem como principal vetor o 

besouro Rhynchophorus palmarum Linnaeus (agente causal da broca-do-olho-do-coqueiro e 

do anel vermelho do coqueiro) (WARWICK e PASSOS, 2009; SANTOS et al., 2012). R. 

palmarum em sua forma adulta apresenta uma coloração preta,  cabeça pequena e alongada, e  

hábito diurno e crepuscular. As larvas são de coloração branca e se alimentam do meristema 

apical da planta, o que permite a instalação de bactérias, fungos e outros micro-organismos no 

interior da planta, prejudicando o seu desenvolvimento (NAVARRO et al., 2002). O fungo T. 

paradoxa em sua fase sexuada apresenta numerosos peritécios de coloração marrom-escura, 

imersos no tecido necrosado, e apresenta um longo pescoço com filamento de hifas 

(CARVALHO et al., 2013). 

A doença resinose de coqueiro causa a exsudação de seiva no estipe e o encurtamento 

de folhas novas, podendo resultar, depois de alguns meses de infestação, na morte da planta 

(ALFIERI JR., 1967). Um dos principais sintomas da doença é o aparecimento de um líquido 
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marrom avermelhado que escorre através de rachadura no estipe, que ao secar pode adquirir 

uma coloração avermelhada ou enegrecida (CARVALHO et al., 2011). A Figura 1 mostra a 

imagem do estipe de um coqueiro infectado pela resinose. 

 

 

 

Figura 1 – Estipe de coqueiro infectado por resinose  

 

Fonte: WARWICK e PASSOS, 2009 

 

Não há relatos de produtos químicos capazes de curar a resinose em plantas exibindo 

sinais avançados da doença tais como lesões que ultrapassam 1,5 m de altura em relação ao 

solo e um declínio na sua produção. As plantas seriamente infectadas devem ser retiradas da 

plantação e destruídas como forma de evitar a multiplicação de insetos vetores e a 

disseminação da doença (FERREIRA et al., 2009). As plantas infectadas precocemente 

descobertas podem ser tratadas com pulverização de pesticida. A parte infectada deve ser 

cortada da planta (com auxílio de facão) e retirada da plantação. Na parte que houve o corte 

deve-se aplicar o pesticida, e em seguida pincelar com alcatrão vegetal para impedir a 

liberação de odores responsáveis pela atração dos vetores (NELSON, 2005). Com a retirada 

da parte infectada da planta, o xilema e o floema (órgãos responsáveis pelo transporte de seiva 
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na planta) podem ser contaminados pelo pesticida pulverizado. A depender das suas 

propriedades físico-químicas, o pesticida pode ser absorvido e por translocação (movimento 

do composto químico dentro do corpo da planta para locais distantes da deposição) pode ser 

transportados por toda planta especialmente para o fruto, oferecendo risco a saúde humana 

(TORRES e RIGITANO, 2012; FERREIRA et al., 2010;  REIS e BRESOLIN, 2007; 

OGAWA et al., 2006). 

 

2.3- Controle de pragas 

 

O aumento populacional e a crescente demanda de alimentos têm motivado o uso de 

grandes quantidades de pesticidas nas plantações (SANCHES et al., 2003). Os pesticidas são 

substâncias ou misturas de substâncias químicas intencionalmente dispersadas no ambiente 

com o intuito de controlar e combater a ocorrência de organismos vivos que prejudicam as 

lavouras agrícolas, evitando perdas na produção e assegurando sua qualidade (GARBELLINI 

e ULIANA, 2007; ANDRADE et al., 2010; RAHMAN, 2013). Considerado como a principal 

estratégia no controle e eliminação de pragas e doenças na agricultura, (DÓREA e LOPES, 

2004; AQUINO e NAVICKIENE, 2009; FENIK et al., 2011), os pesticidas vêm cada vez 

mais sendo utilizados no mundo (RADISIC et al., 2009, WU et al., 2011). O Brasil é um dos 

maiores consumidores de pesticidas no globo e o principal na América Latina (DAMS, 2006). 

Em 2010, a indústria brasileira de defensivos agrícolas comercializou cerca de 7,3 bilhões de 

dólares, tendo um crescimento de 576% entre 1990 e 2010 no mercado brasileiro (OLIVEIRA 

E SILVA e COSTA, 2013). 

Existem mais de 600 ingredientes ativos utilizados na formulação de pesticidas 

registrados para uso específico na agricultura (GALLI et al., 2006). Destes, cerca de 300 

ingredientes ativos contribuem para formulações de pesticidas usados na agricultura brasileira 

distribuídas entre inseticidas, fungicidas, herbicidas e outros (GALLI et al., 2006; DAMS, 

2006).  

O processo de formulação de um novo composto químico com atividade biológica 

contra pragas específicas nas lavouras é longo e leva cerca de 10 anos desde sua descoberta 

até seu lançamento comercial. As etapas envolvidas no desenvolvimento do novo pesticida 

são: a pesquisa de um novo produto, sua produção e avaliação toxicológica frente à praga 
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específica e o registro da formulação com as autoridades reguladoras. (OLIVEIRA E SILVA 

e COSTA, 2013). 

Os pesticidas compreendem uma vasta variedade de substâncias químicas (OVIEDO 

et al., 2002), entre elas destacam-se: organoclorados, carbamatos, organofosforados, 

piretróides, derivados de uréia, nitrocompostos e triazol (BARR e NEEDHAM, 2002; GALLI 

et al., 2006; FARAJZADEH et al., 2013-a). 

Os pesticidas organoclorados são extremamente tóxicos e são usados na agricultura 

no combate de insetos (BARR e NEEDHAM, 2002). Apresentam átomos de cloro em sua 

estrutura química (GALLI et al., 2006) e por serem compostos lipofílicos e de alta 

estabilidade podem causar bioacumulação (LU et al., 2011). O diclorodifeniltricloroetano 

(DDT) é o inseticida mais conhecido do grupo dos organoclorados (D’AMATO et al., 2002). 

Os carbamatos são utilizados comumente nas plantações como inseticidas (HATRÍK 

e TEKEL, 1996). Diferentemente dos organoclorados, os compostos dessa classe são instáveis 

em condições neutras, alcalinas e em temperatura ambiente (POGACNIK e FRANKO, 2003) 

o que diminui o risco de bioacumulação. No entanto, a sua ingestão causa a inibição da 

enzima acetilcolinesterase (enzima responsável pelo controle de neurotransmissores que 

causam o cansaço, fraqueza muscular, insuficiência respiratória e outros) levando a morte, se 

ingerido em altas dosagens (HUERTAS-PÉREZ e GARCÍA-CAMPAÑA, 2008). 

Os pesticidas organofosforados são inseticidas que contêm um átomo central de 

fósforo que está ligado a um átomo de oxigênio ou enxofre mediante dupla ligação (STORM 

et al., 2000). Os compostos organofosforados assim como os carbamatos apresentam baixa 

persistência no ambiente (POGAČNIK e FRANKO, 2003), no entanto apresentam maior 

nível de toxicidade aos seres humanos do que os pesticidas organoclorados (COUTINHO et 

al., 2005). Cumafós, diclorvós, mevinfos são exemplos de compostos pertencentes a essa 

classe química (STORM et al., 2000). 

Os piretróides são pesticidas sintéticos obtidos a partir de compostos de origem 

natural tais como piretro, nicotina, ácido crisatêmico que são modificados quimicamente para 

aumentar sua estabilidade no ambiente (PÉREZ-FERNÁNDEZ et al., 2010; EPA, 2013). Os 

compostos dessa classe química são mais efetivos e mais seguros em relação aos demais 

inseticidas, devido sua seletividade para insetos e baixa toxicidade para mamíferos e aves 
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(ESTEVE-TURRILAS et al., 2004). Fenvalerato, cipermetrina, dimetrina são exemplos de 

inseticidas piretróides (PÉREZ-FERNÁNDEZ et al., 2010). 

As sulfoniluréias ou feniluréias são herbicidas largamente empregados em diferentes 

culturas (CHUSAKSRI et al., 2012). Geralmente, possuem alta solubilidade em água e baixa 

capacidade de adsorção no solo, também apresentam baixa toxicidade ao homem, são 

seletivos e muito eficientes. (GALLI et al., 2006). São exemplos de herbicidas feniluréia: 3,4-

diclorofeniluréia, metoxurom e monurom (CHUSAKSRI et al., 2012). 

A substituição dos átomos de hidrogênio do anel benzênico por grupos funcionais 

amínicos origina benzenomonaminas (fenilaminas), benzenodiaminas (fenilenodiaminas) e 

outros, conforme a substituição ocorra. A introdução do grupo nitro (-NO2) nas posições 2 e 6 

das fenilaminas origina a 2,6-dinitroanilina. Alguns derivados desse composto são 

amplamente utilizados no controle de ervas daninhas e são bastante tóxicos ao homem. 

Pendimentalina é exemplo de herbicida derivado de 2,6-dinitroanilina (COUTINHO et al., 

2005). 

Os compostos da classe de triazol são usados na agricultura no combate e controle de 

fungos (MONTES et al., 2009). Esses compostos são altamente estáveis na natureza, e 

apresentam baixa biodegradabilidade, facilitando a contaminação de frutas e vegetais, além de 

seus derivados (FARAJZADEH et al., 2013-a). Os pesticidas triazóis são desreguladores 

endócrinos e são considerados de alta periculosidade para o ambiente e a saúde humana 

(FARAJZADEH et al. 2013-b). Diniconazol, tebuconazol, triadimefom são exemplos de 

compostos pertencentes à classe triazol (TANG et al., 2010). 

Embora, os pesticidas contribuam para a produtividade e qualidade dos produtos 

agrícolas, eles são os principais responsáveis por contaminação de água, solo e ar, além de 

causar o acúmulo de produtos químicos em frutas e vegetais, acarretando danos à saúde 

humana (RALLIS et al., 2012; FENIK et. al, 2011). Assim, com o intuito de resguardar a 

saúde do homem, órgãos governamentais nacional e internacional estabelecem limites 

máximos de resíduos (LMRs) para diferentes produtos consumidos pela população 

(MORENO et al,2008; JARDIM et al, 2009). Os LMRs são estabelecidos com base em 

critérios toxicológicos, considerando a quantidade máxima de pesticida necessária para 

proteger eficazmente a matriz e não causar danos à saúde humana (MORAL et al. 2009, 

RODRIGUES, 2006). Os LMRs são continuamente revistos e modificados com base em 

novos dados toxicológicos e são expressos em mg Kg
-1

 (CARNEIRO et al., 2013, 
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RODRIGUES, 2006). No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) é o 

órgão responsável por estabelecer limites máximos de resíduos em produtos consumidos pela 

população (JARDIM et al., 2009). Nesse sentido, torna-se necessário avaliar o nível de 

contaminação presente em matrizes ambientais e alimentares, assegurando a qualidade dos 

produtos que estão disponíveis para a população (MICHEL e BUSZEWSKI, 2004). 

 

2.3.1- Posicionamento de pesticida em plantas  

 

Os pesticidas podem ser classificados de acordo com seu posicionamento na planta: 

i) não sistêmico – o pesticida permanece no local de deposição sem sofrer os processos de 

absorção e translocação; ii) mesostêmico – o pesticida é absorvido, porém o processo de 

translocação é mínimo ou inexistente; iii) leco-sistêmico – o pesticida é absorvido e 

translocado, no entanto a translocação ocorre a pequenas distâncias; iv) sistêmico – o 

pesticida é absorvido e translocado pelo sistema vascular via xilema e floema para qualquer 

parte da planta (REIS e BRESOLIN, 2007). 

 

2.3.2- Pesticidas selecionados para o estudo 

 

As formulações que são aplicadas na cultura do coqueiro compreendem uma ampla 

variedade de ingredientes ativos com diferentes grupos funcionais e consequentemente 

diversos modos de atuação. As propriedades físico-químicas dos pesticidas selecionados para 

este estudo estão apresentadas na Tabela 2. 

Bromopropilato, isopropil 4,4- dibromobenzilato, é um 

acaricida não sistêmico com ação por contato. Pertence ao 

grupo químico benzilato e é utilizado no controle de 

diversas pragas agrícolas. 

Clofentezina, 3,6-bis (2-clorofenil)-1,2,4,5- tetrazina, é um 

acaricida com ação de contato que pertence ao grupo 
N

N

N
NCl

Cl

CO2CH(CH3)2

OH
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químico tetrazina e é usado no controle de larvas de 

Panonychus ulmi (ácaro-vermelho-europeu) e Tetranychus 

spp em pomares de frutas.  

Cumafós, 3-cloro-7-dietoxifosfinotioiloxi-4-metilcoumarin, 

é um inseticida não sistêmico pertencente ao grupo químico 

organofosforado e é usado no controle de insetos da ordem 

Diptera (mosca, mosquito e outros). 

Diclofluanida, N-diclorofluorometil-N’,N’-dimetil-N-

fenilsulfamida, é um fungicida de contato com ação 

preventiva que pertence ao grupo químico sulfamida. É 

utilizado no controle, especialmente de sarna (Venturia 

inaequalis) e outras doenças fúngicas em pomares de maçãs e 

peras.  

Difenoxurom, 3- [4-(4-metoxifenoxi) fenil]-1,1-dimetilureia, 

é um herbicida que pertence ao grupo químico fenilureia. 

Utilizado no controle de ervas daninhas.  

 

Diniconazol, (E)-(RS)-1-(2,4-diclorofenil)-4-4-dimetil-2-

(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en3-ol, é um fungicida sistêmico 

com ação preventiva e curativa pertencente ao grupo químico 

triazol. É utilizado no controle de diversas doenças fúngicas à 

exemplo da sarna ((Venturia inaequalis) no combate de 

fungos do gênero Septoria, Fusarium (causadores de doenças 

foliares) e outros. 

Fenvalerato, (RS)-α-ciano-3-fenoxibenzil(RS)-2-(4-

clorofenil)-3-metilbutirato é um inseticida e acaricida não 

sistêmico com ação por contato que pertence ao grupo 

químico piretróide. Indicado no controle de diversas pragas 
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da ordem Lepidoptera (mariposa), Diptera (mosca), 

Orthoptera (gafanhoto), Hemiptera (cigarra) e Coleoptera 

(besouro).  

 

Flumetralina, N-(2-cloro-6-fluorobenzil)-N-etil-α,α,α-

trifluoro-2,6-dinitro-ρ-toluidina, é um regulador de 

crescimento de planta com efeito sistêmico, pertencente ao 

grupo químico 2,6-dinitroanilina. É usado no controle de 

crescimento de plantas.  

 

Flumeturom, 1,1-dimetil-3-(α,α,α-trifluoro-m-tolil)ureia, é 

um herbicida com  efeito sistêmico que pertence ao grupo 

fenilureia. É indicado no controle de ervas daninhas em 

plantações de algodão e cana-de-açúcar. 

 

Teflubenzurom, 1-(3,5-dicloro-2,4-difluorofenil-3-(2,6-

difluorobenzoil)ureia, é um inseticida não sistêmico que age 

como regulador de crescimento de insetos. Pertence ao 

grupo químico fenilureia. É indicado no controle de insetos 

pertencentes à ordem Lepidoptera (mariposa), Coleoptera 

(besouro), Diptera (mosca), Hemiptera (cigarra) e outros 

encontrados em pomares de frutas e outras culturas. 

A escolha dos pesticidas teve como principais critérios o modo de atuação e ação de 

alguns grupos químicos, que possivelmente podem ser testados no combate ao fungo 

Thielaviopsis paradoxa e ao vetor Rhynchophorus palmarum causador da doença resinose do 

coqueiro. 
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Tabela 2 – Propriedades físico-químicas dos pesticidas selecionados 

Pesticidas P.F.
1
 

(°C) 

P.D.
2
 

(°C) 

pKa
3 

(25°C) 

Fórmula 

química 

M.M.
4 

(g mol
-1

) 

Pressão 

de vapor 

(mPa), 

20-25°C 

Log 

Kow
5
 

Solubilidade 

em água, 20ºC, 

(mg.L
-1

) 

Solubilidade em solvente 

orgânico, 20ºC (mg.L
-1

) 

Absorção máxima UV-

Vis (nm) 

bromopropilato 77 - - C17H16Br2O3 428 0,011 5,4 < 0,5 Acetona – 850.000 

Diclorometano – 970.000 

Metanol – 280.000 

- 

clofentezina 183 190 - C14H8Cl2N3 303 1,40x10
-3

 3,1 0,002 Acetona – 9.300 

Acetato de etila – 5.670 

Etanol – 490 

Solução neutra, ácida e 

básica = 290 

cumafós 95 - - C14 H16 ClO5PS 362 0,013 4,13 1,5 Solubilidade limitada - 

diclofluanida 106 - - C9H11Cl2 

FN2O2S2 

333 0,021 3,7 1,3 Diclorometano-200.000 

Hexano- 2.600 

Isopropanol- 10.800 

- 

difenoxurom 138 - - C16H18N2O3 286 1,20x10
-3 

2,2 20 - - 

diniconazol 145 - - C15H17Cl2N3O 326 2,96 4,3 4 Acetona – 120.000 

Metanol – 119.000 

Hexano – 700 

- 

fenvalerato 39,5 - - C25H22ClNO3 419 0,0192 5,01 0,001 Hexano – 53.000 

Metanol – 84.000 

- 

Flumetralina 102 250 - C16H12ClF4N3O4 421 0,032 5,45 0,07 Acetona – 560.000 

Etanol – 18.000 

Hexano – 14.000 

- 

flumeturom 152 - - C10H11F3N2O 232 0,125 2,28 111 Acetona – 144.000 

Metanol – 109.000 

n-Octanol – 20.600 

Solução neutra, ácida e 

básica = 243 

teflubenzurom 225 225 9,2 C14H6Cl2F4 

N2O2 

381 9,16x10
-4 

4,3 0,01 Acetona – 8.850 

n- Heptano – 10 

Metanol – 1.060 

Solução neutra = 249 

Solução ácida = 251 

Solução básica = 262 

1- Ponto de Fusão; 2- Ponto de Degradação; 3- Constante de dissociação; 4- Massa Molar; 5- Coeficiente de partição octanol:água. 

Fonte: IUPAC, 2013; TOMLIN, 1994. 
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Algumas propriedades físico-químicas dos pesticidas podem ser melhores 

compreendidas a seguir: (i) Ponto de Degradação (°C; 1 Pa): a substância nessa temperatura 

não é mais estável e começa a se degradar; (ii) Constante de dissociação em 25 °C (pKa): é 

utilizado como um indicador do potencial de um composto para formar íons em água. 

Conhecendo o status iônico do pesticida fornece informações importantes sobre seu potencial 

de mobilidade e persistência no meio ambiente; (iii) Massa molar (g mol
-1

): é a massa dada 

em gramas de um mol em unidades elementares como átomos, moléculas, íons; (iv) Pressão 

de Vapor (mPa): é uma medida da tendência de uma substância vaporizar e estabelecer um 

equilíbrio com seu estado líquido (v) Coeficiente de partição n-octanol:água em pH 7, 20 °C 

(Kow): é usado em estudos de destino ambiental. Grandes valores de Kow (≥ 3) são 

indicativos de substância que apresentam bioacumulação; (vi) Solubilidade em água (mg L
-1

): 

é o quanto de massa de um soluto pode dissolver-se em um dado volume de água em 20 °C; 

(vii) Solubilidade em solventes orgânicos (mg L
-1

, 20 °C): é o quanto de massa de uma 

substância pode dissolver-se em um dado volume de solvente em 20 °C. (TOMLIN, 1994; 

IUPAC, 2013) 
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2.4- Legislação 

 

O uso de pesticida é uma das técnicas comumente utilizada para o controle de pragas 

e doenças em culturas agrícolas. No entanto, o uso de pesticidas oferece risco à saúde humana 

e ao ambiente (GARBELLINI e ULIANA, 2007). Com o intuito de proteger a saúde do 

homem, órgãos governamentais nacional (ANVISA) e internacional estabelecem limites 

máximos de resíduos para diversos produtos consumidos pela população (JARDIM et al., 

2009). A legislação brasileira não apresenta até o momento LMR para cultura de coco, nesse 

sentido a Tabela 3 apresenta os limites máximos de resíduos estabelecidos pela comissão 

europeia dos pesticidas de estudo. 

Tabela 3 – Limite máximo de resíduo (L.M.R.) dos pesticidas de estudo para a 

cultura do coqueiro 

Pesticida Matriz LMR* 

(mg kg
-1

) 

flumeturom coco 0,01 

difenoxurom - - 

diniconazol coco 0,02 

teflubenzurom coco 0,05 

clofentezina coco 0,05 

cumafós - - 

bromopropilato coco 0,02 

flumetralina - - 

fenvalerato coco 0,02 

                     *Comissão Europeia, 2013 
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2.5- Métodos analíticos utilizados para determinar resíduos de pesticidas em matrizes de 

frutas e vegetais 

Antes da determinação de resíduos de pesticidas por técnicas instrumentais, na 

maioria dos casos são necessárias etapas prévias de preparação da amostra (PINHO et al., 

2009, OLIVEIRA et al., 2008). A preparação de amostra tem por finalidade a recuperação do 

analito da matriz, eliminando-o de substâncias que interfiram na análise. Em alguns casos, 

essa etapa permite também modificar quimicamente o analito por meio de reações de 

derivatização (ORLANDO et al., 2009). 

A etapa de preparação da amostra é uma das etapas mais importantes e mais críticas 

para o desenvolvimento de métodos eficientes, pois requer maior tempo e cuidado do analista, 

além da busca por técnicas de extração mais rápidas, menos agressivas ao ambiente e com 

maior sensibilidade para matrizes com baixa concentração dos analitos (LANÇAS, 2009; 

DÓREA e LOPES, 2004). 

O número de técnicas empregadas para extração e purificação dos pesticidas em 

matrizes ambientais é elevado (PARK et al., 2011; TANG et al., 2010); essas técnicas 

incluem extração líquido-líquido (liquid-liquid extraction, LLE) (NAVICKIENE e RIBEIRO, 

2005, DI MUCCIO et al., 1999, THARSIS et al., 1997), extração com fluido supercrítico 

(Supercritical Fluid Extraction, SFE) (ANASTASSIADES e SCHWACK, 1998), extração 

em fase sólida (Solid Phase Extraction, SPE) (JIMÉNEZ et al., 2004), microextração em fase 

sólida (Solid Phase Micro Extraction, SPME) (BASHEER et al., 2009), extração acelerada 

com solvente (Accelerated Solvent Extraction, ASE) (WU et al., 2011), extração assistida por 

microondas (Microwave-Assisted Extraction, MAE) (SINGH et al., 2007), cromatografia de 

permeação em gel (Gel Permeation Chromatography, GPC) (XU et al., 2012) e QuECHERS 

(Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe) (KOESUKWIWAT et al., 2010, LEE et al., 

2011). Além dessas técnicas, há também a dispersão da matriz em fase sólida (DMFS) que 

vem sendo aplicada para extração de resíduos de pesticidas em diferentes matrizes. Esse 

método foi desenvolvido inicialmente por Barker em 1989 (BARKER, 2000). O método tem 

sido empregado por diversos pesquisadores e é reconhecido como sendo de fácil utilização, 

rápido, de baixo custo e eficiente na extração de resíduos de pesticidas na análise de matrizes 

ambientais e alimentares (JARDIM et al., 2009). 
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2.6 – Dispersão da matriz em fase sólida  

 

 A dispersão de matriz em fase sólida (DMFS) é uma técnica de extração líquido-

sólido, que utiliza amostra sólida ou semissólida homogeneizada com um suporte sólido e 

eluído com um determinado solvente (BARKER, 2007). Quando comparado com técnicas de 

extrações tradicionais tais como extração líquido-líquido, extração em fase sólida e outros, 

DMFS leva vantagem por ser de baixo custo, permite flexibilidade de solvente, ser seletivo, e 

especialmente permite extração e limpeza simultaneamente, resultando em um rápido 

tratamento de amostra e baixo consumo de solvente e de amostra (MOREDA-PIÑEIRO et al., 

2009, CAPRIOTTI et al., 2012, LAGUNAS-ALLUÉ et al., 2012). No entanto, para que haja 

extração de pesticida pela técnica de dispersão da matriz em fase sólida é necessária a 

solubilidade do pesticida no solvente de eluição e que ocorra interações entre os componentes 

da matriz, sorvente e eluente (SILVA SANTOS et al., 2012). 

Essa técnica foi empregada pela primeira vez por Barker e colaboradores no final dos 

anos 80 com o intuito de isolar resíduos de drogas em tecido animal (BARKER, 2000). Nessa 

técnica, o suporte possui várias funções. (i) Atua como abrasivo, promovendo o rompimento 

da estrutura física da amostra, facilitando a extração (ii), como adsorvente de compostos da 

matriz; (iii) o material misturado pode ser empacotado na coluna (pressionando o êmbolo 

ajustado ao cartucho, como uma seringa até a parte inferior do cartucho) e os analitos podem 

ser eluídos sequencialmente com o eluente (DÓREA e LOPES, 2004; LANÇAS, 2009).  

O processo de extração de pesticida por dispersão da matriz em fase sólida pode ser 

dividido em três etapas: (i) homogeneização do material (amostra + adsorvente); (ii) preparo 

do cartucho contendo o homogeneizado e (iii) eluição dos analitos de interesse (CAPRIOTTI, 

2010). A Figura 2 ilustra um esquema das etapas promovidas no processo de extração 

utilizando a técnica DMFS. Na sequência, a Tabela 4 apresenta alguns trabalhos que 

utilizaram a dispersão de matriz em fase sólida como técnica de extração de diferentes 

analitos em diversas matrizes.  
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Figura 2- Esquema de processo de extração utilizando a técnica DMFS. 

 

Fonte: Adaptado CAPRIOTTI et al., 2010 

 

Tabela 4 – Aplicação da técnica de dispersão de matriz em fase sólida. 

Referência Matriz Analitos Sorvente 

(g) 

Sorvente 

Auxiliar 

(g) 

Solvente 

(mL) 

Técnica 

Instrumental 

Silva Santos 

et al., 2012 

Água de 

coco 

liofilizada 

Pesticida C18 

(2,5) 

- Acetonitrila 

(20) 

CL-DAD 

Aquino et al., 

2009 

Banana Pesticida Sílica gel 

(1) 

- n-Hexano/acetato de 

etila (1:1, v/v) 

(40) 

CG/EM 

Pinho et al., 

2009-a 

Tomate Pesticida Florisil 

(0,5) 

- Acetato de etila 

(10) 

CG-DCE 

Ferrer et al., 

2005 

azeite e 

azeitona 

Pesticida Amino-

propil 

(2) 

Florisil 

(2) 

Acetonitrila) 

(10) 

CG-EM e 

CL/EM/EM  

Rubert et al., 

2011 

Farinha de 

diferentes 

cereais 

Micotoxinas C18 

(1) 

- Metanol/acetonitrila e 

1mmol L
-1

 de metanoato 

de amônio 

(20) 

CL/EM/EM 

Fernández et 

al., 2000 

Frutas Pesticida C8 

(0,5) 

- Diclorometano-

acetonitrila (60:40, v/v) 

(10) 

CL/EM 

Dórea et al., 

2004 

Quiabo Pesticida Sílica gel 

(4) 

1 cm de 

Alumina 

neutra 

Acetato de etila 

(40) 

CG/EM 

Bezerra et al., 

2010 

Mel Pesticida Sílica gel 

(1) 

- Acetonitrila 

(10) 

CG/EM 
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Referência Matriz Analitos Sorvente 

(g) 

Sorvente 

Auxiliar 

(g) 

Solvente 

(mL) 

Técnica 

Instrumental 

Navickiene et 

al., 2010 

Manga e 

mamão 

Pesticida Sílica gel 

(3) 

- Acetato de 

etila/diclorometano 

(1:1,v/v) 

(40) 

CG/EM 

Aquino et al., 

2011 

Planta 

medicinal 

Pesticida C18 

(0,5) 

- Diclorometano 

(20) 

CG/EM 

 

2.7 – Características gerais dos adsorventes convencionais e polímeros de coordenação 

utilizados nesse estudo  

 

A escolha do adsorvente utilizado no processo de extração do analito fazendo uso da 

técnica DMFS recai na polaridade do analito e na natureza da matriz (JIN et al., 2012). 

A sílica gel (SiO2), ácido silício amorfo, é um dos adsorvente mais utilizados como 

suporte em DMFS. Esse sorvente apresenta caráter fracamente ácido, o que permite melhor 

retenção de compostos de caráter básico (LOPES, 2006). Silva Santos e colaboradores, 2013, 

determinaram clofentezina, flumetralina e cresoxim-metílico na planta medicinal Plantago 

major em sua forma fresca e desidratada, utilizando DMFS. No estudo foi utilizada 0,5 g de 

amostra, sílica gel (0,5 g) como agente dispersante, diclorometano (20 mL) como solvente de 

eluição e cromatografia líquida com detector por arranjo de diodos para análise.  

Para aplicações que requerem uma fase apolar quimicamente ligada (fase ligada a um 

suporte via reações químicas) faz-se uso de materiais como octadecilsilano (C18) ou 

octilsilano (C8) (DÓREA e LOPES, 2004). Ogawa e coloboradores, 2006, utilizaram extração 

em fase sólida para extrair resíduos de carbofurano e 3-hidroxicarbono de água de coco. O 

procedimento fez uso de cartucho com C18 e acetonitrila (5 mL) como solvente de eluição, 

sendo o eluato analisado por CL-DAD.  

A alumina neutra (Al2O3) é outro sorvente muito utilizado como suporte sólido. 

Apresenta caráter anfótero, possibilitando a retenção de compostos ácidos ou básicos, além de 

ser empregada na retenção de compostos lipofílicos (LOPES, 2006). Fróes e colaboradores, 

2012, utilizaram dispersão da matriz em fase sólida para extração de resíduos de 

bromocunazol, fenbuconazol, parationa metílica, cresoxim metílico e teflubenzurom em açaí 

(Euterpe oleraceae), empregando alumina neutra (3 g) como sorvente, ciclohexano:acetato de 

etila (1:1, v/v, 20 mL) como eluente e CL-DAD para análise. 
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Florisil [Mg.Al(SiO4)n] é um adsorvente polar bastante utilizado para reter 

compostos polares (PINHO et al., 2009-a). Ferreira (2012) utilizou florisil (2 g) como 

adsorvente na extração de resíduos de carbofurano, β-ciflutrina, difenoconazol, 

espirodiclofeno e tiofanato metílico em estipe de coqueiro (0,5 g) por DMFS. No estudo foi  

utilizado ciclohexano:acetona (80:20,v/v, 40 mL) como solvente de eluição e CL-DAD para 

análise. 

Além dos sorventes convencionais utilizados no processo de tratamento de amostra, 

recentemente os polímeros de coordenação também têm se destacado como adsorventes nas 

etapas de extração de pesticida de diferentes matrizes (YANG e YAN, 2013). Os polímeros 

de coordenação ou metal-organic frameworks (MOFs) são uma extensa classe de materiais 

híbridos que apresentam diversas aplicações, especialmente no preparo de amostras devido 

sua boa estabilidade térmica, alta área superficial, estrutura cristalina bem definida, ampla 

funcionalidade orgânica e boa estabilidade mecânica (GU et al., 2011, BURROWS, 2011, 

CARVALHO et al., 2009). Esses materiais são constituídos essencialmente de um átomo 

central, geralmente íon metálico, ligado covalentemente a moléculas orgânicas denominadas 

ligantes (YANG e YAN, 2013). A elevada especificidade na obtenção de diferentes 

compostos e funcionalidades depende da escolha do ligante orgânico e do íon metálico 

adequado (AQUINO, A, 2010). Dessa forma, MOFs são sintetizados e avaliados em relação 

sua capacidade catalítica, adsortiva, absortiva e outros (ZHOU et al., 2006). Barreto et al., 

2010, avaliaram o polímero de coordenação ( [(La0,9Eu0,1)2(DPA)3(H2O)3]) como adsorvente 

na extração por DMFS dos pesticidas pirimicarbe, procimidona, melationa,  parationa metílica 

e α- e β-endosulfam em alface (Lactuca sativa) obtendo níveis de recuperação entre 78-107% 

com desvio padrão relativo variando entre 1,6 e 8,0%. 

Alguns trabalhos relataram tratamentos prévios de sorventes utilizados em DMFS 

(LIU et al., 2010; MÍGUEZ-FRAMIL et al., 2010). Ativação e desativação de sorventes são 

exemplos de tratamentos previamente realizados. A ativação de sorvente é realizado 

geralmente com o intuito de eliminar água fisissorvidas que altera a reatividade dos sítios 

ativos, dificultando sua interação com as moléculas de interesse. As moléculas de água 

fisicamente adsorvida podem ser removidas por aquecimento em temperatura moderada que 

não prejudique a estrutura, nem a quantidade de sítios ativos (FARIAS e AIROLD, 1998). A 

desativação de sorvente pode ocorrer por diferentes processos (SHEN e LEE, 1995). No 

entanto, o mais comum ocorre adicionando gradualmente água ao adsorvente (CAHNMANN, 

1957). O processo de desativação de sorvente é realizado na maioria dos casos com o 
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propósito de diminuir a forte retenção de moléculas (que apresentam polaridade semelhante 

ao material dispersante) mantendo a superfície em condições uniformes (JARDIM et al., 

2006). Para esse estudo não foi realizado nenhum procedimento de ativação ou desativação 

dos adsorventes utilizados. 

 

2.8 – Cromatografia líquida de alta eficiência com detector por arranjo de diodos  

 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), ou simplesmente cromatografia 

líquida (CL) é um importante membro de toda uma família de técnicas de separação, uma vez 

que consegue separar misturas que contém um grande número de componentes similares 

(CHINOU, 2011). A base para a separação nesse tipo de técnica é a distribuição dos analitos 

entre duas fases imiscíveis: uma fase estacionária e uma fase móvel (JARDIM et al., 2006). 

A fase estacionária encontra-se acondicionada dentro da coluna (tubo geralmente de 

metal) através da qual a fase móvel, denominada também de eluente, flui continuamente. Os 

analitos que apresentam maior interação com a fase estacionária permanecem menos tempo 

na fase móvel e como consequência deslocam-se mais lentamente através da coluna 

(LANÇAS, 2009). 

Os módulos básicos para o funcionamento de um cromatógrafo líquido são: (i) 

reservatório de solvente; (ii) sistema de bombeamento; (iii) sistema de introdução de amostra; 

(iv) coluna cromatográfica; (v) detector e (vi) sistema de tratamento de dados  (SKOOG et al., 

1998). 

O detector é o componente que mede de forma contínua alguma propriedade física 

ou físico-química do analito, e envia um sinal para registro, geralmente diretamente 

proporcional à concentração do componente na amostra. Esse sinal é gerado assim que o 

eluente sai da coluna e chega ao detector (SNYDER et al., 2010). Dependendo da sua 

capacidade de detecção, os detectores podem ser classificados como: universal (detecta 

qualquer tipo de amostra) ou seletivo (detecta uma classe ou um tipo de substância) 

(HOLLER et al., 2009). A classe de detectores mais usada em CLAE é a óptica, que engloba 

os de absorbância, índice de refração, fluorescência e espalhamento de luz (SKOOG et al., 

2006). Outros tipos de detectores ou técnicas vinculados ao cromatógrafo líquido são o 
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espectrômetro de massas, os detectores eletroquímicos e o de condutividade elétrica 

(SNYDER et al., 1997). Os detectores de absorbância, devido a sua seletividade para amostras 

que contêm grupos cromóforos (compostos que apresentam elétrons π, elétrons 

desemparelhados, compostos halogenados, carbonilados, com grupo nitro (-NO2), com duplas 

conjugadas e outros) são alguns dos mais utilizados em cromatografia líquida (JARDIM, et 

al., 2006). Dentre os detectores de absorbância mais utilizados na cromatografia líquida, o 

detector por arranjo de diodos (DAD) se destaca (HOLLER et al., 2009). O princípio de 

detecção baseia-se na absorção de radiação eletromagnética por parte da amostra, a qual 

apresenta grupos cromóforos. Os DADs têm a vantagem de fornecer espectros na faixa do 

ultravioleta e visível do eluato que flui da coluna em determinado intervalo de tempo. Os 

detectores por arranjo de diodos são especialmente úteis para desenvolvimento de métodos, 

pois permitem a detecção de vários comprimentos de onda simultaneamente (SNYDER et al., 

2010). 

 

3- OBJETIVOS 

 

3.1- Geral 

 Desenvolver uma metodologia para determinar resíduos de pesticidas em estipe de 

coqueiro (Cocos nucifera L), avaliando o uso de material alternativo como sorvente na técnica 

de dispersão da matriz em fase sólida. 

 

3.2- Específicos 

 Selecionar os pesticidas; 

 Otimizar as condições cromatográficas de análise para determinação simultânea dos 

pesticidas por CLAE; 

 Desenvolver uma metodologia de extração de pesticida em estipe de coqueiro por 

DMFS; 

 Validar a metodologia desenvolvida; 

 Aplicar a metodologia desenvolvida em amostras reais de estipe. 
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4- PARTE EXPERIMENTAL 

 

4.1- Material  

 

Béquer (100 mL), balão volumétrico (1; 5 e 10 mL), proveta (10 e 50 mL), vial (1;10 

e 40 mL), balão de fundo redondo (50 mL), seringa de polietileno (20 mL), micropipetas de 

volume variável 100-1000 µL (Tedia Brasil, modelo TediaPet), lã de vidro, vidro de relógio, 

bastão de vidro, espátula, pinça, cadinho, pistilo, seringa de vidro, pipeta Pasteur e filtro de 

seringa (0,45 µm – Nylon). 

 

4.2- Reagentes e padrões de pesticidas 

 

Foram utilizados padrões certificados dos pesticidas bromopropilato, cumafós, 

diclofluanida, flumetralina, flumeturom, fenvalerato, teflubenzurom (Fluka, Steinheim, 

Alemanha), clofentezina (Dr. Ehrenstorfer, Augsburgo, Alemanha), difenoxurom e 

diniconazol (Sigma-aldrich, Steinheim, Alemanha). Todos os padrões certificados 

apresentaram pureza superior a 98%. 

Acetonitrila e acetona grau HPLC foram adquiridos da Tedia (Fairfield, OH, EUA); 

Florisil
® 

(100–200 Mesh; J.T.Baker, Phillipsburg, NJ, EUA), alumina neutra (Vetec, RJ, 

Brasil); C18 (Agilent Technologies, EUA); Sílica (70-230 Mesh; Silica Flash
®
 G60, Silicycle, 

Quebec, Canadá); sulfato de sódio anidro (Synth, SP, Brasil). 

 

4.3- Equipamentos 

 

Balança analítica (Sartorius TE214S), evaporador rotatório (Fisatom 802D), sistema 

para SPE Vacuum Manifold (Varian, Walnut Creck, CA, EUA), cromatógrafo líquido de alta 
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eficiência com detector por arranjo de diodos modelo Prominence (Shimadzu, Quioto, Japão), 

sistema de ultrapurificação de água Milli-Q modelo Gradient (Millipore, Bedford, MA, EUA). 

 

4.4- Preparação das soluções padrão 

 

As soluções padrão estoque dos pesticidas foram preparadas individualmente. 

Massas entre 1100 e 1200 µg de padrão de pesticida foram mididas e solubilizadas em 5 mL 

de acetonitrila, resultando em concentrações de 220 µg mL
-1

 (bromopropilato, cumafós, 

diclofluanida, flumetralina, flumeturom,) e 240 µg mL
-1

 (fenvalerato, teflubenzurom, 

clofentezina, difenoxurom, diniconazol). As soluções padrão estoque foram transferidas para 

vials de 10 mL e armazenadas em freezer. Por diluições sucessivas das soluções padrão 

estoque com auxílio de uma pipeta volumétrica, foram obtidas as soluções padrão de trabalho 

(com concentrações entre 0,01- 10,0 µg mL
-1

) utilizadas para a fortificação da amostra e para 

obtenção das curvas analíticas. As soluções padrão de trabalho dos pesticidas foram utilizadas 

no máximo por dois meses para não comprometer os resultados dos trabalhos analíticos. Esse 

tempo de utilização das soluções padrão de trabalho foi estimado depois de análises 

cromatográficas que resultaram na detecção de novos picos. Esses picos foram originados 

provavelmente de degradação de padrão dos pesticidas. 

 

4.5- Aquisição e preparação das amostras de estipe de coqueiro (Cocos nucifera L.) 

 

As amostras de estipe de coqueiro foram adquiridas junto a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA-Tabueleiros Costeiros) localizada em Aracaju, Sergipe.  

As amostras em forma de “lascas” foram coletadas (com auxílio de um facão) de 

coqueiros sem histórico de doença ou pulverização de pesticida, em uma quantidade de 

aproximadamente 400 g e encaminhadas ao laboratório onde foram deixadas secar ao ar livre. 

Em seguida, as amostras foram trituradas utilizando um moinho de facas de aço inoxidável, 

tipo Wiley e peneiradas. Após a homogeneização, as amostras foram armazenadas em frasco 

de vidro com tampa rosqueável de polietileno e mantidas em temperatura ambiente. 



38 
 

4.6- Procedimento de fortificação das amostras de estipe 

 

O procedimento de fortificação consistiu em adicionar 500 µL da solução padrão de 

trabalho dos pesticidas com pipeta volumétrica em 0,25 g de estipe, resultando na 

concentração de 0,04, 0,08, 0,2, 0,4, 2,0, 3,0 4,0 µg g
-1

. As amostras fortificadas foram 

mantidas em repouso por 30 min para que houvesse maior interação dos pesticidas com a 

amostra. A análise foi realizada em triplicata.  

 

4.7- Procedimento de extração dos pesticidas por DMFS 

 

Uma alíquota de 0,25 g de estipe foi pesada e homogeneizada com 1 g de alumina 

neutra durante 3 min. O material homogeneizado foi transferido para uma coluna de 

polietileno contendo lã de vidro como base de sustentação e 0,3 g de sulfato de sódio anidro. 

A eluição foi realizada sob vácuo com 5 mL de acetonitrila. O eluato foi concentrado a 

aproximadamente 2 mL em um evaporador rotatório (55 °C, 100 rpm) e a 1 mL com suave 

corrente de nitrogênio. Em seguida, o extrato foi filtrado em filtro de seringa (0,45 µm – 

Nylon) e uma alíquota de 20 µL foi analisada por CL-DAD. 

 

4.8- Condições operacionais do cromatógrafo para análise dos pesticidas  

 

As condições cromatográficas foram otimizadas em um cromatógrafo líquido 

modelo Prominence da marca Shimadzu (Quioto, Japão) constituído pelos seguintes 

módulos: desgaseificador (modelo DGU-20A3), detector UV-Visível por arranjo de diodos 

(modelo SPD-M20A), sistema binário de bombeamento (modelo LC-20AT), injetor 

automático (modelo SIL-20A) e um módulo de comunicação (CBM-20A). A coluna 

analítica utilizada na separação dos analitos foi uma Synergi 4 µm RP-80Å (250 x 4,60 

mm) da Phenomenex (Torrance, CA, EUA) conectada a uma coluna de guarda com mesma 

fase estacionária. O software de gerenciamento foi o LCSolution.  
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A melhor condição cromatográfica foi: volume de injeção, 20 µL; fluxo da fase 

móvel, 0,8 mL min
-1

; eluição por gradiente côncavo: acetonitrila (B) e água (A). A 

programação da fase móvel utilizada no processo de separação cromatográfica está listada na 

Tabela 5. Os cromatogramas foram obtidos no comprimentos de onda  de 240 nm resultante 

das melhores respostas dos analitos. 

Tabela 5- Programação de fase móvel no modo gradiente de eluição 

Tempo (min) Acetonitrila (%) Água (%) 

0,01 50 50 

5,00 60 40 

15,00 65 35 

30,00 70 30 

35,00 80 20 

40,00 90 10 

45,00 90 10 

48,00 75 25 

53,00 60 40 

56,00 50 50 

65,00 50 50 

 

4.9- Limpeza das vidrarias 

 Enxaguar em água corrente; 

 Deixar a vidraria em solução de detergente por 24 horas; 

 Enxaguar em água corrente; 

 Enxaguar com água destilada; 

 Enxaguar com acetona; 

 Secar ao ar as vidrarias graduadas e as não graduadas secar em estufa. 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para o desenvolvimento da metodologia foram inicialmente otimizadas as condições 

cromatográficas, utilizando a técnica de CL-DAD para análise simultânea dos pesticidas 

selecionados. Em seguida, utilizando a técnica de dispersão da matriz em fase sólida foram 

realizados os experimentos em bancada para a seleção de sorvente de extração, solvente de 

diniconazol diclofuanida 

teflubenzurom 
cumafós 

flumetralina 
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eluição e proporção de massas matriz/sorvente para extração dos pesticidas de estipe de 

coqueiro. 

5.1- Otimização das condições cromatográficas de análise  

 

As soluções padrão dos pesticidas selecionados foram analisadas individualmente no 

cromatógrafo líquido a fim de obter os tempos de retenção dos analitos, permitindo avaliar 

previamente a separação dos pesticidas nas condições cromatográficas elaboradas e identificar 

os analitos em análises de recuperação. As concentrações analisadas variaram entre 220-240 

µg mL
-1

.  

Diversos fatores influenciam no processo de separação em cromatografia líquida. 

Dentre eles destacam-se: composição da fase estacionária e fase móvel, velocidade de fase 

móvel e temperatura da coluna analítica (SNYDER et al., 2010). Nesse trabalho alguns desses 

fatores foram avaliados. 

No primeiro momento, a fase estacionária testada foi uma coluna de caráter polar 

quimicamente modificada – Luna 5u HILIC. A fase estacionária dessa coluna analítica é 

constituída predominantemente por grupos diol quimicamente ligados à superfície da sílica 

(Phenomenex, 2013). Segundo Maldaner e colaboradores (2010) as fases estacionárias HILIC 

(hydrophilic interaction chromatography) são comumente empregadas em cromatografia 

líquida normal, na qual a fase estacionária é polar e a fase móvel apolar. Entretanto, 

diferentemente da cromatografia líquida normal convencional (a fase móvel é constituída 

apenas de solventes orgânicos de baixa polaridade) a separação em HILIC permite o uso de 

água na constituição da fase móvel. A água presente na fase móvel é imobilizada na superfície 

da fase estacionária e obriga o analito a estabelecer um equilíbrio entre a camada de água 

imobilizada e a fase móvel. A imobilização da água sob a superfície da fase estacionária é 

favorecida pela alta polaridade da fase estacionária associada ao uso de uma fase móvel 

contendo água.  

A variação do fluxo e a composição da fase móvel foram também avaliadas nesse 

estudo. Segundo Snyder e colaboradores (2010) a separação dos analitos é realizada levando-

se em consideração as interações do soluto com os solventes da fase móvel, resultantes de 

suas propriedades tais como polaridade, viscosidade, basicidade, acidez e outros. A 

velocidade linear da fase móvel (ou fluxo da fase móvel) é outro fator importante na 
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separação por cromatografia líquida de alta eficiência, sendo responsável pela velocidade de 

difusão de massa do soluto entre a fase móvel e a fase estacionária. O fluxo da fase móvel 

influencia na retenção dos compostos. O aumento da velocidade de fase móvel diminui o 

tempo de interação do analito com a fase estacionária da coluna e consequentemente diminui 

o fator de retenção do analito, enquanto que diminuindo o fluxo da fase móvel, o tempo de 

interação entre o analito e a fase estacionária aumenta, proporcionando um aumento no fator 

de retenção do composto em análise. Assim, a variação do fluxo e da composição da fase 

móvel permite aumentar ou diminuir a retenção do analito, refletindo consequentemente na 

separação dos componentes da matriz (SNYDER et al., 2010).  

Em relação à temperatura da coluna nenhuma variação foi estabelecida, devido à 

ausência de um forno de coluna ligado ao cromatógrafo líquido utilizado para esse estudo, 

mantendo a coluna analítica em temperatura ambiente. A Tabela 6 apresenta as primeiras 

condições analisadas, fazendo uso de uma fase estacionária HILIC. Na sequência, a Figura 3 

apresenta os cromatogramas resultantes das análises com as condições descritas na Tabela 6.  

 

Tabela 6 – Condições cromatográficas para otimização de metodologia com fase estacionária 

HILIC. 

Condição Eluição (B %) Fase 

Móvel 

Fluxo  

(mL min
-1

) 

Vol. de 

injeção 

(µL) 

Tempo 

de 

análise 

(min) 

1 Isocrático 85%  ACN:água 0,8 20  10 

2 Gradiente:  

1) 60-65% em 5 min;  

2) 65-68% em 10 min; 

3) 68-70% em 5 min; 

4) 70-75% em 5 min; 

5) 75-80% em 5min; 

6) 80-90% em 10 min. 

 

 

 

ACN:água 

 

 

 

1,0 

 

 

 

20 
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Figura 3 – Comparação qualitativa dos cromatogramas resultantes da injeção individual dos 

pesticidas, utilizando coluna HILIC, sob as condições cromatográficas descritas na Tabela 6 e 

registrados em 240 nm. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Por apresentar grupos cromóforos em sua estrutura, os analitos responderam bem ao 

detector por arranjo de diodos (Tabela 7). No entanto, em ambas as condições os tempos de 

retenção dos pesticidas assemelharam-se bastante (entre 3 e 4 min, ver Figura 3), 

impossibilitando a separação das bandas cromatográficas. Assim, novas condições de análise 

foram testadas.  

 

 

 

 

 

 

 

condição 1 condição 2 
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     Tabela 7- Espectro de absorção dos pesticidas selecionados 

Pesticida Espectro de absorção 

1. flumeturom  

 

2. difenoxurom  

 

3. diniconazol  

 

4. teflubenzurom 

 

5. clofentezina 

 

6. cumafós  
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Pesticida Espectro de absorção 

7. bromopropilato  

 

8. flumetralina  

 

9. Fenvalerato 

 
 

 

Uma outra coluna cromatográfica foi avaliada – Synergi RP-80Å. A coluna Synergi é 

uma coluna de caráter predominantemente apolar, pois apresenta C18 na sua constituição. 

Contudo, apresenta também um grupo fenil ligado ao grupo éter de uma cadeia alquila 

quimicamente ligada à superfície da sílica (Phenomenex, 2013). A Tabela 8 apresenta as 

novas condições cromatográficas avaliadas, utilizando a coluna Synergi como fase 

estacionária. A Figura 4 apresenta os cromatogramas resultantes das condições descritas na 

Tabela 8. 

 

 

 

 

 



45 
 

Tabela 8 – Condições cromatográficas para otimização de método com coluna analítica 

Synergi  – RP- 80Å. 

Condição Eluição (B %) Fase 

Móvel 

Fluxo (mL 

min
-1

) 

Vol. de 

injeção 

(µL) 

Tempo 

de 

análise 

(min) 

3 Isocrático 85% ACN:água 0,8 20 15 

 

 

4 

Gradiente:  

1) 30-30% em 7 min;  

2) 30-60% em 18 min; 

3) 60-100% em 16 min; 

4) 100-100% em 9 min. 

 

 

ACN:água 

 

 

1,0 

 

 

20 

 

 

40 

 

 

 

5 

Gradiente:  

1) 60-65% em 5 min;  

2) 65-68% em 10 min; 

3) 68-70% em 5 min; 

4) 70-75% em 5 min; 

5) 75-80% em 5min; 

6) 80-90% em 5 min. 

 

 

 

ACN:água 

 

 

 

1,0 

 

 

 

20 

 

 

 

35 

 

 

 

 

6 

Gradiente:  

1) 50-60% em 5 min;  

2) 60-65% em 10 min; 

3) 65-70% em 15 min; 

4) 70-80% em 5 min; 

5) 80-90% em 5min; 

6) 90-90% em 5 min 

 

 

 

ACN:água 
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7 

Gradiente:  

1) 50-60% em 5 min;  

2) 60-65% em 10 min; 

3) 65-70% em 15 min; 

4) 70-80% em 5 min; 

5) 80-90% em 5min; 

6) 90-90% em 5 min 
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Figura 4 – Comparação qualitativa dos cromatogramas resultantes da injeção individual dos 

pesticidas na coluna Synergi sob as condições cromatográficas descritas na Tabela 8 e 

registrado em 240 nm. 
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Dentre as condições avaliadas, a condição 6 foi a que apresentou a melhor resolução 

(flumeturom, tr: 7,8 min; difenoxurom, tr: 8,9 min;  diniconazol, tr: 11,6 min; teflubenzurom, 

tr: 17,2 min; clofentezina, tr: 18,4 min; cumafós, tr: 20,0 min; bromopropilato, tr: 21,4 min; 

flumetralina, tr: 25,5 min, fenvalerato, tr: 34,8 min) e consequentemente a condição que 

promoveu uma boa separação das bandas cromatográficas. A Figura 5 apresenta o 

cromatograma referente à condição 6, o qual avaliou simultaneamente os pesticidas. O 

cromatograma foi registrado em 240 nm por apresentar um bom sinal para os analitos. A 

concentração da solução padrão contendo os pesticidas foi de 10 µg mL
-1

.  

 

Figura 5 – Cromatograma da solução padrão dos pesticidas utilizando a condição 6 da tabela 

8, a coluna Synergi e registrado em 240 nm, onde: 1- flumeturom; 2- difenoxurom; 3- 

diniconazol; 4- teflubenzurom; 5- clofentezina; 6- cumafós; 7- bromopropilato; 8- 

flumetralina; 9- fenvalerato. 

 

Após a obtenção das condições de separação dos analitos, buscou-se ajustar o tempo 

de equilíbrio, ou o tempo de retorno à condição inicial e consequentemente do menor tempo 

de análise. O tempo de equilíbrio é necessário, pois promove a limpeza da coluna e 
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condiciona a fase estacionária para uma nova análise. O tempo de equilíbrio pode também 

influenciar de maneira significativa na eficiência da coluna, como pode ser observado na 

Figura 8. A Tabela 9 apresenta os tempos de equilíbrio avaliados.  

Tabela 9- Tempos de equilíbrio avaliados 

Tempo de 

equilíbrio 

(min) 

Eluição (%B) 

 

 

10 

Gradiente:  

1) 90-90% em 2 min;  

2) 90-70% em 4 min; 

3) 70-50% em 4 min; 

 

 

25 

Gradiente:  

1) 90-90% em 5 min;  

2) 90-75% em 3 min; 

3) 75-60% em 5 min; 

4) 60-50% em 3 min 

5) 50%-50% em 9min. 

 

 

35 

Gradiente:  

1) 90-90% em 10 min;  

2) 90-75% em 5 min; 

3) 75-60% em 5 min; 

4) 60-50% em 15 min. 

 

O tempo de equilibrio que proporcionou um melhor desempenho da coluna foi a 

condição com tempo de 25 min, perfazendo um tempo total de análise de 65 minutos (ver 

Tabela 8, condição 6) . A Figura 6 apresenta uma comparação dos cromatogramas obtidos da 

análise dos pesticidas aplicando as condições dos tempos de equilíbrio descritos na Tabela 9. 

Figura 6- Cromatograma comparativo resultante das análises da solução padrão dos pesticidas 

(1 µg mL
-1

) sob as condições cromatográficas dos tempos de equilíbrio apresentada na Tabela 

9 em 240nm.  
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5.2- Desenvolvimento de metodologia  

 

5.2.1- Efeito matriz 

Uma das vantagens da técnica de DMFS é promover simultaneamente a extração do 

analito e a limpeza do extrato (SILVA et al., 2008). No entanto, apesar de apresentar 

simplicidade e rapidez para determinar pesticidas em matrizes complexas, tal como estipe, a 

técnica de dispersão da matriz em fase sólida não elimina a presença de componentes 

provenientes da amostra, causando o efeito matriz na determinação dos analitos (FREITAS e 

LANÇAS, 2009). 

O efeito matriz (EM) é um fenômeno causado por diversos fatores (concentração da 

matriz, tipo de matriz, concentração do pesticida e outros) que promovem diferentes respostas 

cromatográficas (superior ou inferior) do analito na presença da matriz (PINHO et al., 2009-b, 

MAFFEI et al., 2009). 

O EM é avaliado comparando-se a resposta (área) de uma solução padrão de trabalho 

(SPT) com aquela preparada na presença da matriz (SPM). A razão SPM/SPT é definida 

como efeito matriz. A presença do efeito matriz é indicada tomando como base os valores da 

razão SPM/SPT, onde o valor 1 significa a ausência do efeito matriz. No entanto, valores > 1 

indica uma resposta positiva para o EM, enquanto que para valores < 1 indica resposta 

negativa (FREITAS e LANÇAS, 2009). 

Nesse trabalho foi constatada a presença de efeito matriz, obtendo-se valores da 

razão SPM/SPT inferiores a 1,3, evidenciando um efeito matriz com respostas positiva e 

negativa. 

 

5.2.2-Desenvolvimento de método por DMFS 

 

Na técnica de extração por DMFS, a seleção do conjunto sorvente/solvente mais 

adequado está diretamente relacionada à polaridade e a solubilidade do analito, bem como a 

natureza da matriz, de modo que o isolamento dos analitos mais polares é realizado com 
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agentes dispersantes polares e os menos polares com os sorventes apolares (AQUINO, 2011; 

DOREA e LOPES, 2004). 

Assim, testes com adsorventes polares, tais como, sílica gel, Florisil e alumina 

neutra, bem como sorvente apolar como C18 foram realizados. O solvente de eluição utilizado 

foi acetonitrila, devido à solubilidade dos analitos nesse solvente. Os valores de recuperação 

nos extratos foram calculados a partir da solução padrão de comparação de concentração de 

2µg g
-1

. A Tabela 10 apresenta os valores percentuais de recuperação e os coeficientes de 

variação (CV) obtidos para os adsorventes avaliados. 

 

Tabela 10- Avaliação da eficiência dos sorventes utilizados na extração dos pesticidas por 

DMFS 

Pesticida Sorvente 

Recuperação Média ± CV (%) 

 C18 Sílica gel Alumina Neutra Florisil 

flumeturom  94± 1,1 92 ± 1,2 95 ± 0,7 94 ± 3,6 

difenoxurom  77± 1,9 77 ± 4,0 94 ± 6,9 81 ± 1,5 

diniconazol  66± 6,7 60 ± 8,9 105 ± 4,7 59 ± 1,4 

teflubenzurom 69± 8,9 55 ± 6,0 73 ± 0,7 48 ± 3,3 

Clofentezina 84± 6,2 92 ± 1,2 86 ± 5,7 84 ± 7,0 

cumafós  88± 6,2 95 ± 6,5 70 ± 1,8 93 ± 4,3 

bromopropilato  85± 5,4 90± 4,9 91 ± 3,3 95 ± 2,9 

flumetralina  92± 5,0 78 ± 7,4 95 ± 4,3 91 ± 0,4 

Fenvalerato 67± 2,8 62 ± 8,7 83 ± 6,0 73 ± 3,8 

 

Diante dos resultados obtidos com os diferentes adsorventes convencionais 

avaliados, alumina neutra foi o adsorvente que apresentou uma melhor eficiência na limpeza 

do extrato de estipe (Figura 7) e uma boa extração dos pesticidas, proporcionando 

porcentagens de recuperação coerentes com intervalo estabelecido pela literatura para 

resíduos de pesticidas em matrizes complexas ficando entre 70 e 120% e coeficiente de 

variação ± 20%. (RIBANI et al., 2004). Esse fato pode ser explicado pela fraca interação dos 

pesticidas com a superfície da alumina neutra e devido às características hidrofóbicas dos 

pesticidas, permitindo a acetonitrila elui-los com facilidade (PINHO et al. 2009).  
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Figura 7– Comparação qualitativa dos cromatogramas obtidos com extratos da DMFS para 

diferentes adsorventes, utilizando coluna analítica Synergi – RP - 80  , eluição por gradiente 

ACN:água, (ver Tabela 8, condição 6) e detecção em 240 nm. 
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Figura 8- Cromatograma resultante de análise de recuperação, utilizando alumina neutra como 

sorvente. O nível de fortificação foi de 2 µg mL
-1

 e detecção em 240 nm. Onde 1- flumeturom 

(tr: 7,8 min); 2- difenoxurom ( tr: 8,9 min); 3- diniconazol (tr: 11,6 min ); 4- teflubenzurom 

(tr: 17,2 min); 5- clofentezina (tr: 18, 4 min); 6- cumafós (tr: 20,0 min); 7- bromopropilato (tr: 

21,4 min); 8- flumetralina (tr: 25,5 min); 9- fenvalerato (tr: 34,8 min). 

 

 

 

Para Florisil, o intervalo de recuperação observado, nesse estudo, foi entre 48 ± 3,3% 

(teflubenzurom) e 95±2,9% (bromopropilato). Ferreira (2012) utilizou florisil (2 g) como 

agente dispersante para determinar resíduos de carbofurano, β-ciflutrina, difenoconazol, 

espirodiclofeno e tiofanato metílico em estipe de coqueiro, e ciclohexano:acetona (80:20,v/v, 

40 mL) como solvente de eluição. CL-DAD foi utilizado como técnica cromatográfica de 

análise. O intervalo de recuperação dos pesticidas ficou entre 57,5 e 114,3% com desvio 

padrão relativo (RSD) de 1,2 a 19,2%. 

Nos estudos de recuperação com C18, os valores percentuais de recuperação foram 

entre 66 e 94%, com desvios padrão relativo entre 1,1 e 8,9%, valores que se mostraram 

muito semelhante aos obtidos pelo estudo com sílica gel (55% e 95%, RSD = 1,2-8,9%). Silva 
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Santos e colaboradores (2012) para determinar lufenurom, bifentrina e teflubenzurom em 

água de coco liofilizada, utilizaram C18 (2,5 g) como adsorvente e acetonitrila (20 mL) como 

solvente de eluição, além de cromatografia líquida com detector por arranjo de diodos para 

análise, obtendo valores de recuperação entre 74 e 116% com RSD inferior a 9,4%. Enquanto, 

Michel e Buszewski (2004) utilizaram sílica gel (8 g) como adsorvente em DMFS e 

cromatografia líquida com detector por arranjo de diodos para determinar carbendazim em 

material de planta. Metanol:diclorometano (1:5, v/v, 120 mL) foi utilizado como solvente de 

eluição. A recuperação ficou entre 84,3 e 90,7 % com desvio padrão relativo inferior a 4,1%  

Para esse estudo, alumina neutra proporcionou valores médios de recuperação entre 

70% e 105%, sendo o mais eficiente dentre os sorventes avaliados. Resultando nos seguintes 

valores: flumeturom (95 ± 0,7%), difenoxurom (94±6,9%), diniconazol (105±4,7%), 

teflubenzurom (73±0,7%), clofentezina (86±5,7%), cumafós (70±1,8%), bromopropilato 

(91±3,3%), flumetralina (95±4,3%) e fenvalerato (83±6,0%). Fróes e colaboradores (2012) 

utilizaram alumina neutra (3 g) como agente dispersante para determinar resíduos de 

bromocunazol, fenbuconazol, parationa metílica, cresoxim metílico e teflubenzurom em açaí 

(Euterpe oleraceae), empregando ciclohexano:acetato de etila (1:1, v/v, 20 mL) como 

solvente extrator e CL-DAD para análise. Os valores de recuperação variaram entre 66 e 

119% com desvio padrão relativo de 1,2 a 20%.  

Diante dos resultados obtidos com os adsorventes avaliados observou-se que alumina 

neutra proporcionou uma boa limpeza do extrato, bem como bons níveis de recuperação, 

sendo ele o escolhido para ser utilizado como material dispersante nos ensaios posteriores de 

extração.  

 

5.2.3- Avaliação do volume do solvente de eluição na recuperação dos pesticidas 

 

Um dos fatores que influenciam na recuperação dos pesticidas é o volume do 

solvente utilizado na extração dos pesticidas no procedimento de DMFS (BARKER, 2007).  

A influência do volume do solvente de eluição na recuperação dos pesticidas foi 

avaliada a partir de testes de recuperação, em triplicata, utilizando os volumes de 20, 15, 10 e 
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5 mL de acetonitrila para o nível de fortificação de 2,0 µg g
-1

. A Tabela 11 mostra os valores 

médios de recuperação para os volumes avaliados de acetonitrila.  

Segundo Barker (2007) os pesticidas são extraídos com um considerável nível de 

recuperação nos primeiros 4 mL de eluição. Contudo esse volume de eluição tem variado 

conforme a aplicação. Dentre os volumes de acetonitrila avaliados nesse estudo observou-se 

que os volumes acima de 5 mL não apresentaram diferenças significativas na recuperação dos 

pesticidas analisados (Tabela 11). Desta forma, visando menor geração de resíduos, optou-se 

por utilizar o volume de 5 mL do eluente nos ensaios posteriores de recuperação.   

 

Tabela 11 – Avaliação do melhor volume de acetonitrila para extração dos analitos 

Pesticida Volume de acetonitrila  

Recuperação Média ± CV (%) 

 5 mL 10 mL 15 mL 20 mL 

flumeturom  93 ± 6,0 93 ± 2,3 93 ± 3,6 95 ± 0,7 

difenoxurom  84 ± 7,8 83 ± 7,8 86 ± 2,5 94 ± 6,9 

diniconazol  82 ± 8,6 89 ± 5,5 91 ± 0,4 105 ± 4,7 

teflubenzurom 81 ± 4,5 81 ± 4,8 80 ± 5,6 73 ± 0,7 

clofentezina 84 ± 2,5 84 ± 3,3 83 ± 2,8 86 ± 5,7 

cumafós  86 ± 5,2 85 ± 6,5 83 ± 5,6 79 ± 1,8 

bromopropilato  75 ± 4,6 79 ± 4,4 77 ± 3,6 91 ± 3,3 

flumetralina  83 ± 5,9 82 ± 6,8 82 ± 3,2 95 ± 4,3 

fenvalerato 81 ± 2,2 84 ± 5,9 84 ± 4,4 83 ± 6,0 

 

 

5.2.4- Avaliação da quantidade de sorvente na recuperação dos pesticidas 

 

 A quantidade de massa da matriz e do agente dispersante utilizada no procedimento 

de DMFS é um outro fator que influencia na recuperação dos pesticidas (PINHO et al., 2009-

a). 

A influência da massa do agente dispersante na recuperação dos analitos foi avaliada 

a partir de testes de recuperação, em triplicata, utilizando as massas de 0,25; 0,50; 0,75 e 1,0 g 
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de alumina neutra, homogeneizado com 0,25 g de estipe e eluído com 5 mL de acetonitrila, 

para o nível de fortificação de 2,0 µg g
-1

. A Tabela 12 apresenta os valores médios de 

recuperação para as razões de massa avaliadas. 

Tabela 12 – Avaliação da proporção de massas entre estipe e adsorvente no processo de 

extração dos pesticidas por DMFS 

Pesticida Proporção de massa  

Recuperação Média ± RSD (%) 

 (1:1) (1:2) (1:3) (1:4) 

flumeturom  46± 6,6 46 ± 10,2 48 ± 4,6 93 ± 6,0 

difenoxurom  36 ± 9,5 47 ± 2,0 54 ± 2,8 84 ± 7,8 

diniconazol  53 ± 11,1 61 ± 3,5 75 ± 3,8 82 ± 8,6 

teflubenzurom 68 ± 12,4 68 ± 4,0 74 ± 4,9 81 ± 4,5 

clofentezina 48 ± 10,1 50 ± 2,9 57 ± 1,4 84 ± 2,5 

cumafós  41 ± 7,4 41 ± 2,0 50 ± 5,4 86 ± 5,2 

bromopropilato  47 ± 9,4 43 ± 3,2 49 ± 3,7 75 ± 4,6 

flumetralina  47 ± 13,8 47 ± 5,2 55 ± 5,2 83 ± 5,9 

fenvalerato 47 ± 9,2 48 ± 2,9 64 ± 2,3 81 ± 2,2 

 

Dentre as proporções de massa de matriz e sorvente avaliadas, a melhor recuperação 

foi obtida com a razão de 1 para 4 (0,25 g de estipe para 1 g de alumina neutra), a qual 

apresentou valores de recuperação entre 75-93% e coeficiente de variação entre 2,2-8,6%. 

Barker (2007) sugeriu a proporção 1 para 4 como sendo a melhor razão de massa de matriz e 

sorvente, respectivamente, para obter boas recuperações dos analitos. A proporção 1 para 3 

(0,25 g de matriz e 0,75 g de alumina neutra) apresentou recuperação entre 48-75% e com 

precisão de 1,4% a 5,4%. Para a razão de 1 para 2 (0,25 g de estipe para 0,5 g de sorvente) os 

valores médios de recuperação variaram entre 41% e 68% com desvio padrão relativo entre 

2,0% e 10%, sendo esses valores semelhantes aos obtidos utilizando massas iguais de matriz e 

sorvente (0,25 g). A proporção de 1 para 1 resultou em  valores médios de recuperação de 

41% a 68% com precisão entre 6,6% e 13,8%. 

 

 

cumafós flumetralina 
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5.3 – Avaliação da eficiência de polímeros de coordenação na extração de pesticidas por 

DMFS 

Para avaliação da eficiência de polímeros de coordenação na extração dos pesticidas 

selecionados foi utilizado o polímero de coordenação [Zn(BDC)(H2O)2]n e suas derivações 

[Zn(NH2BDC)0,01(BDC)0,99(H2O)2]n, [Zn(NH2BDC)0,05(BDC)0,95(H2O)2]n,[Zn(NH2BDC)0,1(B-

DC)0,9(H2O)2]n, empregando a dispersão da matriz em fase sólida. Nas estruturas modificadas 

de [Zn(BDC)(H2O)2]n, BDC (benzenodicarboxilato) foi substituído por NH2BDC em 

diferentes percentagem de molaridade 1, 5, 10%, resultando em 

[Zn(NH2BDC)0,01(BDC)0,99(H2O)2]n, [Zn(NH2BDC)0,05(BDC)0,95(H2O)2]n,[Zn(NH2BDC)0,1(B-

DC)0,9(H2O)2]n, respectivamente. Os polímeros de coordenação foram obtidos em parceria 

com o Prof. Dr. Severino Alves Junior da Universidade Federal de Pernambuco. Segundo o 

professor Severino, as redes de coordenação sintetizadas foram confirmadas por diferentes 

técnicas de caracterização tais como: difração de raios X, análise elementar de carbono, 

nitrogênio, hidrogênio e enxofre (CNHS), microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia 

de absorção na região do infravermelho, além de análise termogravimétrica (TGA) e análise 

térmica diferencial (DTA). A Figura 9 apresenta a estrutura supramolecular de 

[Zn(BDC)(H2O)2]n .  

Figura 9 – Estrutura supramolecular de [Zn(BDC)(H2O)2]n,, destacando os 

empacotamentos π-π (poliedro cinza) 
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A eficiência dos polímeros de coordenação na recuperação dos analitos foi avaliada a 

partir de testes de recuperação, em duplicata (devido pouca quantidade de material), 

utilizando a proporção de massa 1:4 de estipe:polímero de coordenação e eluído com 5 mL de 

acetonitrila, para o nível de fortificação de 2,0 µg g
-1

. A Tabela 13 mostra a recuperação e o 

desvio padrão relativo obtidos das extrações utilizando os polímeros de coordenação 

[Zn(BDC)(H2O)2]n, [Zn(NH2BDC)0,01(BDC)0,99(H2O)2]n, [Zn(NH2BDC)0,05(BDC)0,95(H2O)2]n, 

e [Zn(NH2BDC)0,1(BDC)0,9(H2O)2]n. 

Tabela 13 – Avaliação da eficiência dos polímeros de coordenação no processo de extração 

dos pesticidas por DMFS 

Pesticida Polímeros de Coordenação  

Recuperação Média ± RSD (%) 

 [Zn(BDC)(H2O)2]n (NH2BDC)0,01 (NH2BDC)0,05 (NH2BDC)0,1 

flumeturom  70± 3,6 62 ± 4,4 72 ± 0,8 73 ± 1,6 

difenoxurom  60 ± 4,4 67 ± 4,8 56 ± 0,8 53 ± 2,8 

diniconazol  58 ± 1,6 65 ± 4,8 66 ± 2,8 47 ± 1,2 

teflubenzurom 66 ± 2,0 74 ± 2,4 72 ± 1,6 62 ± 0,8 

clofentezina 50 ± 2,6 51 ± 2,0 58 ± 2,4 64 ± 0,1 

cumafós  67 ± 2,0 68 ± 2,0 67 ± 0,4 74 ± 6,1 

bromopropilato  62 ± 6,5 68 ± 0,4 72 ± 1,6 76 ± 2,8 

flumetralina  52 ± 1,6 73 ± 6,1 65 ± 4,0 71 ± 1,2 

fenvalerato 67 ± 6,1 55 ± 5,3 66 ± 4,4 73 ± 0,4 

 

 

Para esse estudo, os valores de recuperação e precisão dos polímeros estudados se 

assemelharam bastante. Foi observado que os valores de recuperação dos polímeros 

aumentavam à medida que a porcentagem da molaridade de (NH2BDC) aumentava. Para o 

polímero [Zn(BDC)(H2O)2]n os valores de recuperação variaram entre 50- 70% com precisão 

entre 1,6- 6,5%; para [Zn(NH2BDC)0,01(BDC)0,99(H2O)2]n  a recuperação variou entre 51- 74% 

e desvio padrão relativo de 0,4- 6,1%; para [Zn(NH2BDC)0,05(BDC)0,95(H2O)2]n foi obtido 

uma recuperação de 56% a 72% e precisão entre 0,4- 4,4%; e para 

[Zn(NH2BDC)0,1(BDC)0,9(H2O)2]n a recuperação variou entre 59% a 76% e apresentou uma 

precisão entre 0,8% a 6,1%, sendo este o polímero de coordenação, dentre os avaliados, que 

melhor proporcionou valores de recuperação dos pesticidas estudados. 
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5.4 –Validação da metodologia analítica 

 

A validação é um processo contínuo que se inicia no planejamento da estratégia 

analítica e continua ao longo de seu desenvolvimento (RIBANI et al., 2004). Na literatura 

várias definições são descritas para validação (BRITO et al., 2003). No entanto, de maneira 

geral o processo de validação tem como objetivo garantir que a metodologia analítica 

desenvolvida gere informações confiáveis e interpretáveis sobre determinadas medições 

químicas (ICH Harmonized Tripartite Guideline, 2005). Neste trabalho foram avaliados os 

parâmetros: seletividade, linearidade, exatidão, precisão, e limites de detecção e 

quantificação. 

 

5.4.1- Seletividade 

 

A seletividade avalia a capacidade do método analítico em determinar um analito ou 

uma classe de espécies químicas de maneira inequívoca na presença de outras substâncias 

suscetíveis a interferirem na análise (SNYDER et al., 2010). Dessa forma, a metodologia 

desenvolvida mostrou-se, ser seletivo aos pesticidas teflubenzurom (tr: 17,2 min), 

bromopropilato (tr: 21,4 min), fenvalerato (tr: 34,8 min) e não seletivo à flumeturom (tr: 7,8 

min), difenoxurom (tr: 8,9 min), diniconazol (tr: 11,6 min ), clofentezina (tr: 18, 4 min), 

cumafós (tr: 20,0 min), flumetralina (tr: 25,5 min) tendo em vista  a presença de interferentes, 

causando o efeito matriz nesses pesticidas. A seletividade foi avaliada comparando os 

cromatogramas obtidos de amostras de estipe fortificados com amostras livres de pesticidas 

(ver figura 10). 
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Figura 10- Cromatograma resultante de análise por CL-DAD sob as condições 6 da tabela 8,  

concentração de 2 µg g
-1 

e detecção em 240 nm.. Onde 1- flumeturom; 2- difenoxurom; 3- 

diniconazol; 4- teflubenzurom; 5- clofentezina; 6- cumafós; 7- bromopropilato; 8- 

flumetralina; 9- fenvalerato. 

 

5.4.2. Linearidade  

A linearidade refere-se à capacidade da metodologia de gerar resultados linearmente 

proporcionais à concentração do analito (enquadrado em uma faixa analítica especificada) e 

para se comprovar que são obtidas recuperações numericamente iguais às concentrações de 

fortificação. O coeficiente linear deve ser o mais próximo possível de zero e o coeficiente 

angular igual a 1 (RIBANI et al., 2004). 

A linearidade do método desenvolvido foi avaliada a partir das soluções padrão nas 

concentrações de 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75; 1,0; 2,5; 5,0; 10,0 µg mL
-1

 preparadas no 

extrato da matriz. Todos os pesticidas mostraram boa linearidade, pois os coeficientes de 

correlação foram acima de 0,9991. A Tabela 14 mostra as equações da reta, os coeficientes de 

correlação e os intervalos de concentração. 
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Tabela 14 – Dados da regressão linear da curva de calibração 

Pesticida Equação da reta Coeficiente de 

correlação r 

Intervalo de 

concentração       

(µg mL
-1

) 

flumeturom y= 159802x + 1391 0,9999 0,01-10,0 

difenoxurom y= 112793x + 84 0,9999 0,01-10,0 

diniconazol y= 126345x + 989 0,9998 0,01-10,0 

teflubenzurom y= 61156x – 1335 0,9997 0,01-10,0 

clofentezina y=120922x - 1534 0,9999 0,01-10,0 

cumafós y= 68878x – 1519 0,9999 0,01-10,0 

bromopropilato y= 45626x – 1984 0,9991 0,01-10,0 

flumetralina y= 56485x – 3329 0,9994 0,01-10,0 

fenvalerato y= 28330x –  1904 0,9994 0,01-10,0 

 

5.4.3. Limite de detecção e quantificação 

Nesse estudo, o limite de detecção (LD) foi estabelecido como sendo a menor 

concentração que o instrumento conseguiu detectar, mas não quantificar. O limite de 

quantificação (LQ) foi considerado como menor nível de concentração estudado. A Tabela 15 

mostra os valores de LD e LQ. 

Tabela 15 – Limite de detecção (LD) e limite de quantificação (LQ) da metodologia 

desenvolvida por DMFS. 

Pesticida L D (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) 

flumeturom 0,02 0,06 

difenoxurom 0,01 0,05 

diniconazol 0,02 0,06 

teflubenzurom 0,05 0,2 

clofentezina 0,03 0,1 
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Pesticida L D (µg g
-1

) LQ (µg g
-1

) 

cumafós 0,03 0,1 

bromopropilato 0,01 0,1 

flumetralina 0,01 0,1 

fenvalerato 0,01 0,1 

 

5.4.4. Exatidão e Precisão 

A exatidão de um método analítico é definida como sendo o grau de concordância entre 

os resultados individuais encontrados em um determinado experimento e um valor de 

referencia considerado como verdadeiro (SNYDER et al., 2010). Diferentes processos podem 

ser utilizados para avaliar a exatidão de um método tais como: materiais de referência, 

comparação de metodologias, adição de padrão e ensaios de recuperação (RIBANI et al., 

2009). Para esse estudo a exatidão foi avaliada a partir de experimentos de recuperação. A 

recuperação é definida como a proporção da quantidade da substancia de interesse, presente 

ou adicionada na porção analítica do material teste, que é extraída e passível de ser 

quantificada (RIBANI et al., 2009)  

A precisão de um procedimento analítico expressa a dispersão de resultados entre 

medidas repetidas de uma mesma amostra sob condições definidas (ICH Harmonized 

Tripartite Guideline, 2005). A precisão pode ser avaliada pela repetitividade do experimento e 

pode ser expressa através da estimativa do desvio padrão relativo ou coeficiente de variação 

(SNYDER et al., 2009). 

No estudo de recuperação, o limite máximo de resíduo (LMR) dos analitos em estudo 

deve ser levado em consideração (AQUINO, 2010). Os LMR estabelecidos pela Comissão 

Européia foram: flumeturom (0,01 mg.kg
-1

), dinicnazol (0,02 mg kg
-1

), teflubenzurom (0,05 

mg kg
-1

), clofentezina (0,05 mg kg
-1

), bromopropilato (0,02 mg kg
-1

) e fenvalerato (0,02 mg 

kg
-1

). Os níveis de concentração avaliados no presente estudo foram: 0,04; 0,08; 0,2; 0,4; 2,0; 

3,0; 4,0 µg g
-1

, os quais estão dentro dos valores estabelecidos pela Comissão Européia e do 

limite de quantificação da metodologia. A tabela 16 apresenta os valores de recuperação e os 

coeficientes de variação das extrações por DMFS dos pesticidas flumeturom, difenoxurom, 

diniconazol, teflubenzurom, clofentezina, cumafós, bromopropilato, flumetralina, fenvalerato.  
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Tabela 16 – Recuperação e coeficiente de variação da determinação de pesticidas em estipe 

por DMFS (* n=3 e ** n=2).  

Pesticida Nível de 

fortificação 

(µg g
-1

) 

Recuperação Média ± RSD (%) 

alumina 

neutra* 

[Zn(BDC)

(H2O)2]n*

* 

(NH2BDC) 

0,01n** 
(NH2BDC) 

0,05** 

(NH2BDC) 

0,1** 

flumeturom  

4,0 93 ± 6,0 - - -  

2,0 91 ± 5,3 70 ± 3,6,8 62 ± 4,4 72 ± 0,8 73 ± 1,6 

0,4 89 ± 2,6 - - -  

0,2 88 ± 8,2 - - -  

0,04 72 ± 3,5 - - -  

difenoxurom  

4,0 84 ± 7,8 - - -  

2,0 88 ± 6,0 60 ± 0,4 67 ± 4,8 56 ± 0,8 59 ± 2,8 

0,4 81 ± 8,8 - - -  

0,2 81 ± 9,5 - - -  

0,04 70 ± 3,5 - - -  

Diniconazol 

4,0 82 ± 8,6 - - -  

2,0 87 ± 4,7 58 ± 1,6 65 ± 4,8 66 ± 2,8 76 ± 1,2 

0,4 86 ± 4,3 - - -  

0,2 81 ± 6,3 - - -  

0,04 70 ± 6,0 - - -  

teflubenzurom 

4,0 81 ± 4,0 - - -  

2,0 86 ± 1,7 66 ± 2,0 74 ± 2,4 72 ± 1,6 62 ± 0,8 

0,4 86 ± 1,6 - - -  

0,2 84 ± 3,6 - - -  

0,08 77 ± 2,8 - - - - 

clofentezina 

4,0 84 ± 2,5 -    

2,0 80 ± 4,4 50 ± 1,6 51 ± 2,0 58 ± 2,4 64 ± 0,1 

0,4 85 ± 6,0 - - -  

0,2 76 ± 4,0 - - -  

0,08 73 ± 2,4 - - -  
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A variação dos valores médios de recuperação dos pesticidas em amostras de estipe 

de coqueiro nas concentrações de 0,04; 0,08; 0,2; 0,4; 2,0; 3,0; 4,0 µg g
-1

 variaram entre 70-

93% e a precisão variou de 1,6 a 10%, utilizando alumina neutra como adsorvente. Para os 

ensaios de recuperação utilizando os polímeros de coordenação a exatidão variou entre 50 a 

76% e apresentou um desvio padrão relativo abaixo de 6,5% para uma concentração de 

fortificação de 2,0 µg g
-1

. 

 

 

 

Pesticida Nível de 

fortificação 

(µg g
-1

) 

Recuperação Média ± RSD (%) 

alumina 

neutra* 

[Zn(BDC)(

H2O)2]n** 

(NH2BDC)

0,01n** 

(NH2BDC)

0,05** 

(NH2BDC)

0,1** 

cumafós  

4,0 86 ± 5,2 - - -  

2,0 83 ± 5,7 67 ± 2,0 68 ± 2,0 67 ± 0,4 74 ± 6,1 

0,4 76 ± 5,6 - - -  

0,2 78 ± 10,0 - - -  

0,08 73 ± 10,0 - - -  

bromopropilato  

4,0 75 ± 4,5 - - -  

2,0 74 ± 2,5 62 ± 6,5 68 ± 0,4 72 ± 1,6 76 ± 2,8 

0,4 76 ± 1,7 - - -  

0,2 74 ± 3,7 - - -  

0,08 74 ± 7,3 - - -  

flumetralina  

4,0 83 ± 5,9 - - -  

2,0 83 ± 2,8 52 ± 1,6 73 ± 6,1 65 ± 4,0 71 ± 1,2 

0,4 79 ± 3,3 - - -  

0,2 86 ± 6,7 - - -  

0,08 82 ± 5,2 - - -  

Fenvalerato 

4,0 81 ± 2,2 - - -  

3,0 75 ± 2,4 - - -  

2,0 76 ± 4,6 67 ± 6,1 55 ± 5,3 66 ± 4,4 73 ± 0,4 
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6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A metodologia proposta por dispersão da matriz em fase sólida (DMFS) empregando 

1,0 g de alumina neutra como sorvente e 5 mL de acetonitrila como solvente de eluição 

mostrou-se eficiente na extração dos resíduos de flumeturom, difenoxurom, diniconazol, 

teflubenzurom, clofentezina, cumafós, bromopropilato, flumetralina e fenvalerato em estipe 

de coqueiro (0,25g), pois foram obtidos valores percentuais de recuperação entre 70-93% e 

precisão abaixo de 10%, valores que estão inclusos no intervalo de recuperação estabelecido 

pela literatura, para os níveis de concentração 0,04; 0,08; 0,2; 0,4; 2,0; 3,0; 4,0 µg g
-1

 Os 

limites de detecção variaram entre 0,01 a 0,05 µg g
-1

 e quantificação 0,05 a 0,2 µg g
-1

. A 

linearidade ficou acima de 0,9991. 

Os polímeros de coordenação [Zn(BDC)(H2O)2]n, 

[Zn(NH2BDC)0,01(BDC)0,99(H2O)2]n, [Zn(NH2BDC)0,05(BDC)0,95(H2O)2]n, e 

[Zn(NH2BDC)0,1(BDC)0,9(H2O)2]n não se mostraram tão eficientes em comparação à alumina 

neutra na extração dos pesticidas flumeturom, difenoxurom, diniconazol, diclofluanida, 

teflubenzurom, clofentezina, cumafós, bromopropilato, flumetralina e fenvalerato. Os valores 

de recuperação e precisão do polímero [Zn(BDC)(H2O)2]n variaram entre 50- 70% com 

precisão entre 1,6- 6,5%; para [Zn(NH2BDC)0,01(BDC)0,99(H2O)2]n a recuperação variou entre 

51- 74% e desvio padrão relativo de 0,4- 6,1%; para [Zn(NH2BDC)0,05(BDC)0,95(H2O)2]n foi 

obtido uma recuperação de 56% a 72% e precisão entre 0,4- 4,4%; e para 

[Zn(NH2BDC)0,1(BDC)0,9(H2O)2]n a recuperação variou entre 59% a 76% e apresentou uma 

precisão entre 0,8% a 6,1%.  
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