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RESUMO 
 

O aumento demográfico exponencial e, como consequência, o aumento da demanda de 

alimentos no mundo, levou a um modelo de produção agrícola baseado na intensificação do 

uso de agrotóxicos como forma de melhorar a produtividade das lavouras. No entanto, o uso 

dessas substâncias químicas, muitas vezes de forma indiscriminada, tem sido uma grande 

preocupação devido ao potencial perigo ao ambiente e conhecidos ou suspeitos efeitos tóxicos 

nos seres humanos. Os agrotóxicos podem estar presentes em águas superficiais e 

subterrâneas em baixas concentrações, mas ainda assim são capazes de provocar efeitos 

adversos em humanos e na vida aquática, motivo pelo qual se faz necessário o monitoramento 

desses contaminantes em corpos d’água. Neste trabalho foram estudados os seguintes 

agrotóxicos: acefato, difenoconazol, fenamidona, fluazifop, fluazinam, metamidofós e 

tiametoxam. Para a etapa de extração da amostra, optou-se pela utilização da técnica de 

extração líquido-líquido com partição a baixa temperatura (LLE-LTP). Com o objetivo de 

otimizar o procedimento de  preparo da amostra, estudou-se sistematicamente as variáveis que 

influenciavam na extração dos analitos através de planejamentos experimentais multivariados. 

As três variáveis estudadas foram pH da amostra (1), força iônica do meio (2) e volume do 

solvente extrator (3). Por meio do planejamento fatorial completo 2³ com triplicata no ponto 

central foi possível identificar que as três variáveis foram significativas no sistema e, para um 

estudo mais minucioso, aplicou-se o planejamento Doehlert (metodologia de superfície de 

resposta) para definir as condições ótimas para a extração de cada analito. Através dessa 

abordagem foi possível determinar as seguintes condições para garantir uma boa recuperação 

para todos os agrotóxicos simultaneamente e viabilizar a utilização desta técnica para a 

análise multirresíduo dos mesmos: pH da amostra 5,3; adição de 0,0088 mol/L de Na2HPO4; e 

a extração múltipla com 3 porções de 4,5 mL de acetonitrila como solvente extrator. A 

determinação dos compostos estudados foi realizada por cromatografia líquida de alta 

eficiência acoplada à espectrometria de massas sequencial com ionização por 

eletronebulização (HPLC-ESI-MS/MS). O método foi validado apresentando LDM entre 0,25 

e 6,27 ng/L e os LQM entre 2,50 e 18,82 ng/L. Os valores de recuperação foram de 28,37 a 

142,57%. Amostras naturais coletadas em corpos d’água selecionados na zona rural da cidade 

de Ouro Branco/MG foram analisadas pelo método proposto, sendo a presença do 

difenoconazol constatada em quatro dos onze pontos de coleta nas concentrações entre 12,53 

e 94,76 ng/L. 



 

 

 

 

Palavras-chave: agrotóxicos, cromatografia líquida, espectrometria de massas, preparo de 

amostra, otimização multivariada, planejamento Doehlert. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 

The exponential population growth and, consequently, increased demand for food in the 

world, led to a model of agricultural production based on intensive use of pesticides in order 

to improve crop yields. However, the use of these chemicals, often indiscriminately, has been 

a major concern due to potential harm to the environment and known or suspected toxic 

effects in humans. Pesticides may be present in surface and groundwater at low 

concentrations, but are still capable of causing adverse effects on human and aquatic life; 

because this reason it is necessary the monitoring of these contaminants in water bodies. In 

this work the following pesticides were studied: acephate, difenoconazole, fenamidone, 

fluazifop, fluazinam, methamidophos and thiamethoxam. For sample extraction step, it was 

used the technique of liquid-liquid extraction with low temperature partitioning (LLE-LTP). 

With the objective of the sample preparation procedure optimization, it was studied 

systematically the variables that influenced the extraction of analytes using multivariate 

experimental design. The three variables studied were pH of the sample (1), medium’s ionic 

strength (2) and volume of extracting solvent (3). Through the 2³ factorial design with three 

replicates at the central point, it was found that all three variables were significant in the 

system and, for a more detailed study, it was applied the Doehlert design (response surface 

methodology) to define the optimal conditions for extraction of each analyte. Through this 

approach, it was possible to determine the following conditions to ensure a good recovery for 

all pesticides simultaneously and make viable the use of this technique for the proposed 

multiresidue analysis: pH of the sample 5.3; adding of 0.0088 mol/L Na2HPO4; and multiple 

extractions with 3 portions of 4.5 mL of acetonitrile as solvent extractor. The determination of 

these compounds was performed by high-performance liquid chromatography coupled to 

electrospray ionization tandem mass spectrometry (HPLC-ESI-MS/MS). The method was 

validated showing MLOD between 0.25 and 6.27 ng/L and MLOQ between 2.50 and 

18.82 ng/L. The recovery values were from 28.37 to 142.57%. Natural samples collected in 

selected water bodies in the rural areas in Ouro Branco/MG city were analyzed by the 

proposed method. The presence of difenoconazole was observed in 4 of the 11 sampling 

points selected in concentrations between 12.53 and 94.76 ng/L. 

 

Keywords: pesticides, liquid chromatography, mass spectrometry, sample preparation, 
multivariate optimization, Doehlert design. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os defensivos agrícolas, também conhecidos como agrotóxicos, pesticidas, 

agroquímicos ou praguicidas, são substâncias ou misturas de substâncias químicas utilizadas 

para prevenir, destruir, repelir ou inibir a ocorrência ou efeito de organismos vivos capazes de 

prejudicar as lavouras agrícolas, tais como: insetos, fungos, ervas daninhas e roedores 

(SILVA e COSTA, 2011). 

Com o aumento demográfico exponencial e, como consequência, o aumento da 

demanda de alimentos, a atividade agrícola se intensificou e a utilização de fertilizantes e 

agrotóxicos chegou a níveis alarmantes. A intensificação do uso dessas substâncias químicas, 

muitas vezes de forma indiscriminada, tem sido uma grande preocupação devido ao potencial 

perigo ao ambiente e conhecidos ou suspeitos efeitos tóxicos nos seres humanos, tais como: 

toxicidade neurológica aguda; comprometimento neurológico; possível disfunção do sistema 

imunológico, reprodutivo e endócrino; câncer; doenças renais crônicas e outras enfermidades. 

Além disso, o acúmulo de nutrientes nos corpos d’água, causado pelo uso de fertilizantes, 

favorece a proliferação descontrolada de seres de vida vegetal, acelerando o processo natural 

de eutrofização (BAKIRCI e HIŞIL, 2012; BRAGA et al., 2005). 

A preocupação com o uso dessas substâncias tomou novos rumos após a criação do 

dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), em 1939. Por se tratar de um inseticida muito estável no 

meio ambiente e muito eficiente no controle das pragas, o DDT foi amplamente utilizado 

tanto nas lavouras como no controle de insetos transmissores de doenças nas áreas urbanas. 

Com o avanço das pesquisas, começou-se a identificar teores elevadíssimos do inseticida 

supracitado em tecidos de animais nas calotas polares, região isenta de atividades antrópicas, 

comprovando, portanto, a sua característica de biomagnificação. Efeitos como mortandade 

inespecífica, carcinogenicidade e redução da natalidade e fecundidade foram observados em 

diversas espécies, inclusive no homem. Tais efeitos levaram não apenas a proibição do DDT 

em vários países, mas ao aumento da preocupação com a utilização de defensivos agrícolas 

sintéticos em todo o mundo (BRAGA et al., 2005). 

No Brasil, até 1975, a indústria de defensivos era ainda bastante incipiente, sendo 

grande parte do consumo interno dependente de formulados importados. Com o Programa 

Nacional de Defensivos Agrícolas (PNDA), implantado naquele ano, teve-se uma elevação 

considerável da produção interna. Nos anos 90, com a abertura comercial e privatização das 

empresas públicas, o setor apresentou uma nova dinâmica com o crescimento acelerado da 

produção desses insumos. O consumo nacional de defensivos saltou de US$ 1 bilhão em 1990 
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para US$ 7,3 bilhões em 2010, o que corresponde a cerca de 7% do total das vendas de 

produtos da agropecuária brasileira, estimadas em US$ 102,3 bilhões nesse ano (SILVA e 

COSTA, 2011; MARTINELLI JR e WAQUIL, 2002). 

Em muitos municípios, o uso indiscriminado de defensivos agrícolas é devidamente 

representado pelo cultivo da batata, que está entre as culturas que mais utiliza essas 

substâncias. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014) a 

produção de batata-inglesa no Brasil chegou a 3.569.750 toneladas nas safras de 2013, sendo 

que o estado de Minas Gerais se destaca como maior produtor (1.257.462 toneladas). 

A cidade de Ouro Branco se insere neste contexto por produzir quantidades 

consideráveis de batata-inglesa, cerca de 1.620 toneladas no ano de 2012 (IBGE, 2013). As 

comunidades rurais da cidade desenvolvem a cultura de batata-inglesa, que foi introduzida na 

cidade pelo imigrante português Álvaro José dos Santos e pelo ouro-pretano Diogo Mendes 

dos Reis. Atualmente a cidade se destaca como abastecedora de alimentos na região, mas o 

uso indiscriminado de agrotóxicos vem preocupando os órgãos públicos (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE OURO BRANCO, 2009). 

A proximidade das plantações de batata de Ouro Branco com os cursos d’água 

favorece a contaminação dos recursos hídricos, colocando em risco a saúde da população, 

principalmente da zona rural. Deste modo, a preocupação deixa de ser apenas com o meio 

ambiente, mas também com a questão de saúde pública. Nesse sentido, tem-se levantado a 

hipótese de contaminação por agrotóxicos como uma das possíveis causas para os altos 

índices de hipertensão e casos de aborto entre os moradores das áreas rurais da cidade, sendo 

o consumo de água apontado como uma das prováveis vias de contaminação (SILVEIRA, 

2012). 

Nas últimas décadas, com a evolução das técnicas analíticas, foi possível a detecção de 

contaminação por agrotóxicos nos sistemas hídricos em níveis relativamente baixos. No 

entanto, muitas das metodologias desenvolvidas para este fim são baseadas em etapas muito 

trabalhosas de extração e concentração da amostra para posterior detecção e quantificação em 

sistemas cromatográficos (PINHO et al., 2009; ABDULLAH et al., 1995). 

A análise de resíduos de agrotóxicos consiste em cinco etapas básicas: extração dos 

analitos da matriz, remoção dos coextrativos (limpeza), separação, identificação e 

quantificação dos compostos, e em alguns casos, se faz necessária a adição de uma etapa de 

derivatização para posterior detecção (PINHO et al., 2009; ABDULLAH et al., 1995). 

A determinação, quantificação e monitoramento de contaminantes ambientais, que por 

vezes estão em concentrações muito baixas e em matrizes bastante complexas, têm sido 
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amparados pelo desenvolvimento da microeletrônica e a popularização dos 

microcomputadores, que permitem a aquisição mais fácil e rápida de um grande número de 

dados de uma mesma amostra. De posse de tal quantidade de dados, fez-se necessária a 

utilização de ferramentas matemáticas mais sofisticadas para tratá-los, dando origem à 

quimiometria, que é uma área destinada ao planejamento de experimentos e interpretação das 

respostas obtidas em análises químicas influenciadas por duas ou mais variáveis (FERREIRA 

et al., 1999). 

Neste contexto, Silveira (2012), fez um levantamento de algumas informações, tais 

como: a localização dos principais produtores de Ouro Branco/MG, cursos d’água próximos 

às plantações e identificação dos agroquímicos utilizados. Em seu trabalho, Silveira 

desenvolveu um método analítico para a quantificação e monitoramento do inseticida 

Clorpirifós em 10 pontos de coleta estabelecidos pela autora na zona rural da cidade.  

Utilizando as informações levantadas por Silveira (2012) e através de novas visitas a 

cidade, foi possível identificar os principais agrotóxicos com uso disseminado entre os 

produtores locais, dentre os quais pode-se destacar: o acefato e seu metabólito metamidofós; 

difenoconazol; fenamidona; fluazifop-butil e seu metabólito fluazifop; fluazinam; e 

tiametoxam. 

Dessa forma, o projeto tem como objetivo a utilização de uma técnica de extração que 

seja adequada para os agrotóxicos supracitados, para a posterior determinação em amostras de 

água superficial coletadas de corpos d’água próximos às principais plantações de batata-

inglesa de Ouro Branco, por cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. A 

proposta do estudo de uma técnica cromatográfica para a determinação simultânea de 

agrotóxicos de classes tão distintas, como os utilizados nas plantações de batata-inglesa de 

Ouro Branco, e ainda com implicações adversas para o ser humano e meio ambiente, será de 

grande relevância e, certamente, será potencializada ou até mesmo viabilizada pela utilização 

de métodos quimiométricos. 
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2 OBJETIVOS 
 

2.1 GERAL 
 

O objetivo do presente trabalho foi otimizar e validar uma metodologia analítica para 

o monitoramento de diferentes classes de agrotóxicos em cursos d’água próximos às 

principais plantações de batata-inglesa de Ouro Branco/MG, por meio de técnicas de extração 

e pré-concentração dos analitos, e de determinação por cromatografia líquida acoplada à 

espectrometria de massas. Para isso, utilizou-se técnicas de otimização multivariada para a 

obtenção dos melhores resultados possíveis, em menor tempo e custo, como também a 

utilização de outras ferramentas quimiométricas, como as de análise exploratória, para o 

tratamento dos dados gerados após as análises das amostras coletadas. Os dados a serem 

tratados serão fornecidos para a Secretaria de Meio Ambiente da cidade de Ouro Branco para 

serem utilizados no plano de saneamento ambiental da zona rural, desenvolvido recentemente 

pela prefeitura. 

 
2.2 ESPECÍFICOS 

 

Especificamente, podem ser delineados os seguintes objetivos: 

 

• Levantar informações sobre as principais lavouras de Ouro Branco/MG e as 

formulações de agroquímicos utilizadas pelos produtores locais através de 

visitas à zona rural;  

• Delinear, juntamente com representantes da prefeitura municipal, os principais 

pontos de coleta de amostra de acordo com a suceptibilidade de contaminação 

e caracterizá-los quanto às atividades antropogênicas que os circundam; 

• Definir um método de extração e clean-up para amostras de água superficial 

que seja eficiente para os agrotóxicos em questão, haja vista as diferentes 

características fisico-químicas dos mesmos, e otimizar as condições 

experimentais através de abordagens químiométricas de otimização 

multivariada;       

• Realizar a validação da metodologia de extração e de quantificação por 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas dos analitos de 

interesse. 
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• Monitorar os compostos nas amostras coletadas nos corpos d’água 

selecionados; 

• Avaliar os dados gerados das análises das amostras coletadas por abordagens 

quimiométricas de análise exploratória; 

• Fornecer os dados para que a prefeitura tenha algum respaldo científico para 

realizar a implementação do Plano de Saneamento Ambiental da zona rural de 

Ouro Branco/MG. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 AGROTÓXICOS 
  

3.1.1 História e utilização 
 

O problema com pragas que assolam as culturas agrícolas causando uma redução 

considerável da produtividade das lavouras e a busca por melhores alternativas para combatê-

las não são preocupações recentes. Tal afirmativa pode ser evidenciada em esculturas de 

túmulos egípcios, datadas de 2300 anos antes de Cristo (a.C.), que ilustram a presença de 

gafanhotos comendo grãos, além de registros da utilização de produtos químicos como o 

arsênio para o combate a insetos encontrados em escrituras gregas e romanas de mais de 3000 

anos (SILVA E COSTA, 2011; ALVES FILHO, 2002). 

Compostos orgânicos naturais extraídos de plantas também já eram utilizados como 

inseticidas pelos chineses cerca de 2000 anos atrás. Povos do deserto protegiam seus cereais 

adicionando pó de piretro, inseticida obtido das flores de crisântemo, ou pendurando feixes 

dessas flores nas entradas das tendas (ALVES FILHO, 2002). 

Já na Europa do século XIX, compostos inorgânicos a base de metais tóxicos, tais 

como cobre, enxofre e mercúrio, foram amplamente utilizados para o combate de fungos. 

Outros compostos, a base de arsênio, selênio e chumbo, também foram empregados até o 

início do século XX, caracterizando o que ficou conhecido como a primeira geração de 

agrotóxicos. Atualmente essas substâncias não são mais utilizadas em função do elevado risco 

à saúde dos homens e animais, e do potencial de biomagnificação que elas apresentam 

(ALVES FILHO, 2002).  

A partir da Segunda Guerra Mundial (1939 a 1945), com o desenvolvimento da 

indústria química, ocorre um considerável aumento da utilização de agrotóxicos sintetizados. 

O que impulsionou a pesquisa dessas substâncias foi a criação do primeiro inseticida 

desenvolvido por síntese orgânica, comercializado com o nome de Lethane 384, dando início 

à segunda geração de agrotóxicos. Entre os compostos dessa geração destaca-se o DDT, que 

foi amplamente aplicado nas lavouras e nas áreas urbanas devido à sua eficiência no controle 

de pragas e na sua ação muito duradoura (VEIGA et al., 2006; ALVES FILHO, 2002). 

Com o aprimoramento dos conhecimentos da comunidade científica referentes aos 

mecanismos de atuação dos agrotóxicos organoclorados no meio ambiente e seus efeitos na 

saúde dos homens e animais, surgiram questionamentos sobre os problemas relacionados à 

segurança e eficácia desses compostos, os quais passaram a influenciar a opinião pública e, 
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consequentemente, desencadearam a iniciativa de reavaliação dessas substâncias. Com isso, 

os organoclorados, até então considerados fundamentais na produção agrícola e no controle de 

doenças, passaram a ser encarados como compostos perigosos e foram substituídos 

gradativamente (VEIGA et al., 2006; BRAGA et al., 2005; ALVES FILHO, 2002). 

A busca por compostos menos tóxicos para o homem e o ambiente passa a ser uma das 

principais estratégias das indústrias químicas, as quais lançam novos produtos classificados 

como a terceira geração de agrotóxicos. Segundo Alvez Filho (2002, p. 27): “Fazem parte 

dessa geração as formulações à base de semioquímicos (feromônios), os fisiológicos 

(diflubenzuron), os biológicos (Bacillus thuringiensis) e também os piretróides”. 

Com o avanço nos estudos entomológicos, novos produtos com modos de ação mais 

específicos passaram a ser utilizados. O desenvolvimento destas substâncias, identificadas 

como a quarta geração de agrotóxicos, permitiu a aplicação de agentes com modos de ação 

muito mais sofisticados que atuam no sistema endócrino dos insetos, interferindo nos 

hormônios de crescimento. O fato da criação desses compostos, no entanto, não exclui as 

preocupações quanto aos efeitos de médio e longo prazo à saúde humana (ALVES FILHO, 

2002). 

Este modelo de produção agrícola, baseado na aplicação de agrotóxicos, aumentou 

significativamente a produção agrícola e, portanto, sustentou o grande crescimento 

demográfico atendendo as demandas de alimento que se tornaram cada vez maiores. É 

indiscutível a importância desses insumos na produção agrícola mundial e uma eventual 

proibição da utilização causaria, muito provavelmente, um impacto irreparável na economia e 

aumentaria consideravelmente a fome no mundo, que segundo dados apontados pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO, 2013), afeta 

atualmente cerca de 842,3 milhões de pessoas no mundo, sendo as regiões mais afetadas a 

África e a Ásia. 

Em contrapartida, são muitos os aspectos negativos da aplicação dessas substâncias, 

dentre os quais podemos destacar: o desenvolvimento de resistência genética das pragas, 

levando ao aumento da dose de agrotóxicos ou a substituição do princípio ativo; a morte de 

outros seres além da praga alvo; alta mobilidade no meio ambiente; característica de 

magnificação biológica de algumas das substâncias; e ameaças de curto e longo prazo a saúde 

do homem (ALVES FILHO, 2002). 

Tendo em vista a importância da aplicação dos agrotóxicos nos campos de cultura, a 

melhor alternativa para minimizar os impactos causados seria a associação de diferentes 

técnicas que possam reduzir a quantidade aplicada desses insumos. A utilização de predadores 
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naturais, utilização de plantas geneticamente modificadas, a rotação de culturas com o 

planejamento de cultivos e colheitas distintas e o aprimoramento dos produtos em termos de 

modo de ação e especificidade são tipos de abordagens que vêm mostrando resultados muito 

satisfatórios em países desenvolvidos, que nas últimas décadas adotaram planos de redução 

gradual da aplicação dos agrotóxicos. Por outro lado, o Brasil, bem como outros países em 

desenvolvimento, vem mostrando um modelo de utilização indiscriminada de substâncias 

químicas para o controle de pragas nas suas lavouras, aumentando cada vez mais a quantidade 

aplicada por área cultivada (SILVA E COSTA, 2011; ALVES FILHO, 2002). 

Embora a aplicação de defensivos agrícolas seja ainda muito questionada pela 

sociedade em função das implicações à saúde humana e ao meio ambiente, se 

sustentavelmente desenvolvida, certamente contribuirá para o crescimento do agronegócio, 

para a geração de mais empregos e para o desenvolvimento dos países. 

 

3.1.2 Definição e classificação 
 

Segundo a Lei Federal nº 7.802 de 11/07/89, regulamentada por meio do Decreto 

98.816, no seu Artigo 2º, Inciso I, o termo agrotóxico é definido da forma como se segue: 

 
"Os produtos e os componentes de processos físicos, químicos ou biológicos 
destinados ao uso nos setores de produção, armazenamento e beneficiamento 
de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas nativas ou 
implantadas e de outros ecossistemas e também em ambientes urbanos, 
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora e da 
fauna, a fim de preservá-la da ação danosa de seres vivos considerados 
nocivos, bem como substâncias e produtos empregados como desfolhantes, 
dessecantes, estimuladores e inibidores do crescimento.” (BRASIL, 1989). 

 

Essas substâncias podem ser classificadas de várias maneiras. De acordo com a praga 

que elas combatem, as principais classes são: 

 

• Herbicidas: substâncias destinadas ao combate de ervas daninhas. Podem ser 

classificados pelo tipo de atividade (contato ou sistêmico), usos (pré-emergentes ou 

pós-emergentes), modo de ação sobre o mecanismo bioquímico das plantas, e também 

como herbicidas seletivos e não-seletivos. 

• Inseticidas: substâncias químicas destinadas à eliminação de insetos. Dentro dessa 

classe pode-se destacar três grandes famílias de compostos químicos: os 

organossintéticos, os inorgânicos e os bioinseticidas. 
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• Fungicidas: agentes químicos, físicos e biológicos utilizados para o controle de 

fungos. 

• Acaricidas: produtos químicos destinados a controlar ácaros. São muito comuns em 

culturas de frutas cítricas. 

• Bactericidas: produtos químicos destinados ao controle de bactérias.  

• Rodenticidas: usados no controle de ratos e outros tipos de roedores. 

• Nematicidas: substâncias que controlam nematoides, organismos extremamente 

pequenos que podem causar danos às plantas cultivadas, atacando caules, folhas e 

flores. Cana-de-açúcar, café, soja, laranja, milho, batata, hortaliças e muitas outras 

culturas são bastante prejudicadas por nematoides, tendo suas produtividades 

reduzidas drasticamente por eles. 

• Reguladores de crescimento: substâncias que controlam ou modificam o processo de 

crescimento de plantas (ALVES FILHO, 2002). 

 

Os agrotóxicos são classificados, ainda, segundo a sua toxicidade. Os agrotóxicos de 

Classe I são compostos considerados extremamente tóxicos para seres humanos; os 

pertencentes à Classe II, altamente tóxicos; os da Classe III, mediamente tóxicos; e, a Classe 

IV, engloba os considerados pouco tóxicos. Essa classificação é baseada na dose letal 50 

(DL50), que é um valor estatístico que determina a quantidade de agrotóxico em mg/kg de 

peso corporal necessária para matar 50% de uma amostra populacional em estudos por 

intoxicação aguda. O estudo é feito em cobaias e os valores são extrapolados para humanos a 

partir do peso (SILVEIRA, 2012). 

 

3.1.3 Contaminação de águas por agrotóxicos 
 

Com o aumento crescente da preocupação com as questões ambientais no cenário 

mundial, a água se tornou o principal alvo de discussões devido à escassez dos recursos 

hídricos. É importante salientar, que além dos problemas relacionados à quantidade de água 

potável disponível no planeta, tem-se a questão da má distribuição geográfica do recurso e, o 

mais preocupante, a questão que envolve a degradação da qualidade da água disponível para 

fins potáveis (BRAGA et al., 2005). 

A maioria dos contaminantes químicos presentes em águas superficiais e subterrâneas 

são provenientes de resíduos gerados por processos industriais e por atividades agrícolas. Os 

agrotóxicos, oriundos do uso na agricultura, no armazenamento de grãos, na proteção de 
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pastagens, florestas e ambientes urbanos, assumem o caráter destacado enquanto 

contaminantes pela intensidade e pela forma indiscriminada que caracterizam o seu consumo 

nos países (NETO e SARCINELLI, 2009). 

A contaminação dos corpos d’água por agrotóxicos é dada, principalmente, pelo 

escoamento superficial da água de chuva. O montante perdido pelo campo e transportado para 

as águas superficiais depende de vários fatores, dentre os quais podem-se destacar: a natureza 

do solo, a topografia, o clima, a solubilidade e a resistência à degradação física e bioquímica 

dos agrotóxicos, e a maneira como são conduzidas as práticas agrícolas (CLAVER et al., 

2006; KONSTANTINOU, HELA e ALBANIS, 2006). Além disso, muitos países dependem 

de águas subterrâneas para o abastecimento público e, infelizmente, essas substâncias quando 

persistentes e lixiviáveis acabam ameaçando também a qualidade da água dessas fontes, que a 

princípio parecem seguras. É importante salientar que existem fontes subterrâneas mais ou 

menos vulneráveis à contaminação, sendo tal fato fortemente dependente da conexão 

hidrogeológica entre superfície e poço, da condição do aquífero, das propriedades do 

sedimento e características do relevo (MALAGUERRA, 2012). 

Outras formas de contaminação de corpos d’água podem ocorrer por meio de 

acidentes no transporte do produto, pelo destino inadequado de embalagens usadas e pela 

emissão inadequada de efluentes líquidos oriundos da produção industrial desses insumos. 

Os agrotóxicos, na maioria das vezes, estão em concentrações muito baixas nos corpos 

d’água devido ao efeito de diluição e pelo fato de muitos desses compostos serem pouco 

solúveis em água. Entretanto, mesmo em concentrações baixas, os agrotóxicos representam 

um risco para os seres aquáticos e para o homem quando o corpo d’água contaminado é usado 

como fonte de abastecimento público. Além disso, esses contaminantes, quando 

biomagnificáveis, podem se acumular ao longo da cadeia alimentar, fazendo com que sua 

ação seja altamente prejudicial e perpetuada. Não existe nível seguro para agrotóxicos em 

água quando pode ocorrer biomagnificação (DORES e DE-LAMONICA-FREIRE, 2001). 

 Com a crescente preocupação com a qualidade da água para consumo humano, e ainda 

o desenvolvimento de técnicas analíticas cada vez mais sensíveis para a determinação de 

contaminantes em amostras ambientais, foram estabelecidas concentrações máximas 

admissíveis de agrotóxicos em águas destinadas para fins potáveis. A Comunidade 

Econômica Europeia (EEC), por exemplo, fixou em 0,1 µg/L a concentração máxima para 

qualquer pesticida e em 0,5 µg/L para o total de resíduos. Este limite tem sido questionado 

por não considerar separadamente a toxicidade de cada produto e, ainda, o fato de que os 

métodos disponíveis para alguns compostos não atingirem limites de detecção dessa ordem de 
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grandeza. Já a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) e a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) estabeleceram limites individuais baseados em estudos 

toxicológicos e epidemiológicos (DORES e DE-LAMONICA-FREIRE, 2001). 

 Na legislação brasileira os limites máximos estabelecidos para agrotóxicos também 

são individuais (Tabela 1), os quais estão disponíveis na portaria n° 2.914, de 12 de dezembro 

de 2011, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de 

vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade 

(BRASIL, 2011). 

 

Tabela 1: Valores máximos permitidos (VMP) em µg/L para agrotóxicos em água de 
consumo humano segundo a portaria nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da 
Saúde, Brasil. 

Agrotóxicos VMP (µg/L) Agrotóxicos VMP (µg/L) 

2,4 D + 2,4,5 T 30 Lindano (gama HCH) 2 

Alaclor 20 Mancozebe 180 

Aldicarbe + Aldicarbesulfona 
+ Aldicarbesulfóxido 

10 Metamidofós 12 

Aldrin + Dieldrin 0,03 Metolacloro 10 

Atrazina 2 Molinato 6 

Carbendazim + benomil 120 Parationa Metílica 9 

Carbofurano 7 Pendimentalina 20 

Clordano 0,2 Permetrina 20 

Clorpirifós + clorpirifós-oxon 30 Profenofós 60 

DDT+DDD+DDE 1 Simazina 2 

Diuron 90 Tebuconazol 180 

Endossulfan (α, β e sais) 20 Terbufós 1,2 

Endrin 0,6 Trifluralina 20 

Glifosato + AMPA 500     

  

Muito pouco se sabe sobre os efeitos crônicos dos agrotóxicos sobre a saúde do 

homem e, portanto, é de extrema importância que estudos sejam desenvolvidos para conhecer 

o verdadeiro potencial tóxico dessas substâncias quando ingeridas em pequenas concentrações 

ao longo de toda uma vida (DORES e DE-LAMONICA-FREIRE, 2001). Enquanto isso, o 

aprimoramento de técnicas analíticas para a determinação dos contaminantes, a criação de leis 
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cada vez mais abrangentes e rígidas e, ainda, uma maior fiscalização das fontes de 

abastecimento de água, são indispensáveis para evitar maiores problemas no futuro. 

 

3.2 AGROTÓXICOS SELECIONADOS PARA ESTUDO NESTE TRABALHO 
  

 Para a análise dos agrotóxicos nos corpos d’água superficiais selecionados em Ouro 

Branco/MG, foram identificadas as principais formulações aplicadas nas culturas da região e 

os respectivos princípios ativos responsáveis pelo controle das pragas.   

Os agrotóxicos selecionados para o estudo possuem grupos químicos muito distintos e, 

portanto, características físico-químicas bastante variadas entre si. A Tabela 2 apresenta 

algumas propriedades físico-químicas importantes para prever a dinâmica de cada um dos 

agrotóxicos quando presentes no meio ambiente. 

 

Tabela 2: Características físico-químicas dos agrotóxicos em estudo. 

Analito Sigla  
pKa1  
(25°C) 

S2 
(g/L a 25°C) 

log Kow
3 

(a 25°C) 
P4 
(Pa) 

H5 
(atm.m3.mol-1)  

Acefato ACE 8,35 790 - 0,90 2,27 x 10-4 5,85 x 10-13 

Difenoconazol DIF 1,1 0,0150 4,4 3,22 x 10-8 1,03 × 10-13 

Fenamidona FEN NA 0,0078 2,8 3,47 x 10-7 1,366 × 10-10 

Fluazifop FLP 2,88 0,0405 3,62 --- --- 

Fluazinam FLM 7,22 0,157 3,56 2,3 x 10-5 2,55 x 10-4 

Metamidofós MET 10 200 -0,79 2,3 x10-3 1,58 x 10-11 

Tiametoxam TMX NA 4,10 -0,13 6,6 x 10-3 4,64 x 10-15 
1pKa: constante de dissociação; 2S: solubilidade em água; 3Kow: coeficiente de partição octanol/água; 

4P: pressão 
de vapor; 5H: constante de Henry.  

Fonte: Adaptado de Milhome et al., 2009. 
 
3.2.1 Acefato (ACE) e Metamidofós (MET) 

 

O acefato (O-S-dimetil-N-acetilfosforamidotioato) é um inseticida organofosforado, 

muito utilizado principalmente para o cultivo de hortaliças. Sua fórmula molecular é 

C4H10NO3PS e sua massar molar é 183,17 g/mol. No meio ambiente é rapidamente 

metabolizado a metamidofós, outro inseticida de fórmula molecular C2H8NO2PS e massa 

molar 141,13 g/mol, que é muito mais tóxico do que o composto original (TREVISAN, 

2002). Na Figura 1 está apresentada a fórmula estrutural de ambos os inseticidas. 

 

 



29 

 

 

Figura 1: Fórmula estrutural do acefato e do metamidofós. 
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Fonte: Adaptado de Montesano et al., 2007.  

 

O acefato, considerado mediamente tóxico (classe III), possui DL50 de 945 mg/kg e já 

seu metabólito metamidofós, considerado extremamente tóxico (classe I), possui DL50 de 

20 mg/kg, ambos para ratos albinos. A atividade inseticida e a toxicidade em mamíferos 

destes agroquímicos estão relacionadas com a inibição da acetilcolinesterase (AChE), enzima 

responsável por catalisar a hidrólise do neurotransmissor acetilcolina. A inibição da enzima 

faz com que a acumulação de acetilcolina produza sintomas relacionados com o sistema 

nervoso autônomo (náuseas, cólicas abdominais, diarreia e salivação) e do sistema nervoso 

central (tonturas, tremores, ansiedade e confusão) (MONTESANO et al., 2007; TREVISAN, 

2002; SINGH et al., 1998). Além disso, o uso de MET expõe os trabalhadores a risco de 

morte, causando efeitos nocivos no fígado, baço, rins, órgãos genitais, pulmões e, ainda, 

desregulação endócrina. Em casos mais graves pode ocorrer convulsão, fasciculação dos 

músculos respiratórios com paralisia muscular, coma e morte (OLIVEIRA e LUCCHESE, 

2013). 

Durante o período do final de 2007 a janeiro de 2008, dez pessoas de três famílias em 

Chiba e Hyogo (Japão) foram envenenadas com a ingestão de um bolinho muito popular no 

Japão. Todas as pessoas envenenadas sobreviveram, mas uma criança entrou em uma 

condição de saúde muito grave. O veneno foi identificado como metamidofós (ADACHI et 

al., 2008). Outros casos de envenenamento por MET são relatados em Hong Kong, Nicarágua 

e China. 

Devido à alta toxicidade, as formulações que utilizam ACE ou diretamente o MET 

foram banidas ou restringidas em muitos países. No Brasil, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) em um estudo desenvolvido em 2008, evidenciou que a utilização do 

MET estava sendo feita em culturas para as quais seu uso não era autorizado e, ainda, a 

presença de resíduos acima do limite máximo permitido. Pelo conjunto de efeitos nocivos e 
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pela dificuldade de fiscalização da utilização desse agrotóxico a ANVISA determinou, através 

da Resolução - RDC n°1 de 14 de janeiro de 2011, a proibição da comercialização desse 

princípio ativo no Brasil a partir do dia 31 de dezembro de 2011 e da sua utilização a partir de 

30 de junho de 2012. Com relação ao ACE o órgão determinou novas regras de utilização e 

comercialização do agrotóxico (OLIVEIRA e LUCCHESE, 2013).   

Para a determinação em amostras ambientais, etapas de extração/pré-concentração 

desses compostos como extração em fase sólida (solid phase extraction - SPE) e extração 

líquido (liquid-liquid extraction - LLE) são mais comumente empregadas, mas devido à alta 

solubilidade dos analitos em água as recuperações podem não ser satisfatórias. A aplicação de 

liofilização e posterior LLE tem mostrado bons resultados (MONTESANO et al., 2007). 

As técnicas de cromatografia líquida (liquid chromatography - LC) e gasosa (gas 

chromatography - GC) são aplicadas para a separação dos analitos e, para a determinação 

qualitativa e quantitativa, são utilizados detectores do tipo espectrometria de massas (mass 

spectrometry - MS), ionização de chama (flame ionization detector - FID), detector de 

nitrogênio e fósforo (nitrogen-phosphorous detector - NPD), etc. (ADACHI et al., 2008; 

MONTESANO et al., 2007; TREVISAN, 2002). 

 

3.2.2 Difenoconazol (DIF) 
 

O difenoconazol (cis-trans-3-cloro-4-[4-metil-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1,3-

dioxolan-2-il]fenil 4-clorofenil éter) é usado como fungicida sistêmico da classe dos triazois e 

tem uma vasta gama de atividades para proteger a produção e a qualidade da cultura em 

aplicação foliar ou tratamento de semente. O composto fornece atividade duradoura 

preventiva e curativa contra diversos tipos de fungos e é usado contra doenças em uvas, frutos 

com caroço, batata, beterraba, banana, cereais, arroz, feijão, grãos de soja, plantas 

ornamentais e hortaliças diversas. 

As características dos pesticidas triazois, tais como a alta estabilidade química e 

fotoquímica, baixa biodegradabilidade e fácil transporte no ambiente, tornam-os persistentes 

em amostras de solo, alimentos e de água. Eles têm provado serem perturbadores endócrinos e 

são considerados perigosos para o ambiente e saúde humana (FARAJZADEH et al., 2011). 

A Figura 2 apresenta a fórmula estrutural do fungicida difenoconazol, o qual possui 

fórmula molecular C19H17Cl2N3O3 e massa molar 406,26 g/mol. 

 

 



31 

 

 

Figura 2: Fórmula estrutural do difenoconazol. 
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Fonte: Adaptado de Mukhopadhyay, 2011. 

 

Para a determinação deste analito, tem-se utilizado técnicas extração/pré-concentração 

como SPE, microextração em fase sólida (solid phase microextraction - SPME), LLE, 

extração em fase sólida dispersiva (dispersive solid phase extraction - DSPE), microextração 

líquido-líquido dispersiva (dispersive liquid-liquid microextraction DLLME), entre outras 

(FARAJZADEH et al., 2011). 

Muito embora a cromatografia gasosa seja a técnica mais citada para a determinação e 

quantificação do difenoconazol,a detecção por cromatografia líquida também é outra opção de 

análise do mesmo. Os detectores mais comumente usados são: detector de captura de elétrons 

(electron capture detector - ECD), MS, FID, NPD, entre outros (FARAJZADEH et al., 2011; 

FILHO, SANTOS e PEREIRA, 2010). 

 

3.2.3 Fenamidona (FEN) 
 

A fenamidona (S-1-anilino-4-metil-2-metiltio-4-fenilimidazolina-5-ona), é um 

fungicida do grupo imidazolinona, possui fórmula molecular C17H17N3OS, massa molar 

311,40 g/mol e é mediamente tóxica - Classe III (Figura 3). É mais frequentemente utilizado 

em culturas de alface, batata, cebola, melancia, melão, tomate e uva, sendo muito eficiente no 

controle da requeima ou mela, doença muito destrutiva causada pelo fungo Phytophthora 

infestans (ANGIONI; PORCU; DEDOLA, 2011; TÖFOLI, 2004). 

Possui efeito translaminar, ou seja, caracteriza-se por penetrar e se redistribuir 

rapidamente no local tratado. Tal característica garante a este produto a capacidade de atuar 

como preventivo, curativo e erradicante. É um fungicida seletivo, pois inibe processos 

metabólicos específicos inerentes a grupos restritos de fungos (TÖFOLI, 2004). 
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O fato de penetrar nos tecidos garante uma menor ação das intempéries e uma 

atividade curativa em infecções com até 48 horas de incubação, além de significativa ação 

antiesporulante (TÖFOLI, 2004). 

 

Figura 3: Fórmula estrutural da fenamidona. 
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Fonte: Adaptado de Abreu, 2007. 
 

Em testes de toxicidade aguda para animais, tanto a FEN como a sua formulação 

comercial não se apresentaram muito tóxicos por exposição via oral, cutânea ou inalação. Já 

para estudos de toxicidade crônica, a exposição à FEN causou um aumento fígado, 

proliferação de triglicerídeos, aumento da atividade da fosfatase alcalina dos animais. Apesar 

da FEN ser relativamente não-tóxica para os animais terrestres, estudos indicam que esse 

agrotóxico é altamente tóxico para os peixes de água doce e invertebrados aquáticos 

(ANGIONI; PORCU; DEDOLA, 2011; TÖFOLI, 2004). 

Técnicas de extração como SPE, LLE e SPME são citadas na literatura e a 

determinação e quantificação deste agrotóxico pode ser feita tanto por cromatografia gasosa 

com detectores do tipo ECD, NPD e MS, quanto por cromatografia líquida (ABREU, S. M. et 

al., 2007). 

 

3.2.4 Fluazifop-butil (FPB) e Fluazifop (FLP) 
 

Fluazifop-butil, butyl(RS)-2-[4-(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy]propionate - 

Figura 4, é uma mistura racêmica de R- e S- enantiômeros, sendo o isômero R, conhecido 

como fluazifop-p-butil, o princípio ativo utilizado no controle de ervas daninhas (WIGFIELD 

e LANOUETTE, 1993). No entanto, quando aplicado nas culturas, o herbicida é rapidamente 

hidrolisado no solo ou na própria planta para o seu ácido livre denominado fluazifop-p (2-[4-

(5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy-)-phenoxy]propionic acid), o qual de fato é o agente 

fitotóxico (Figura 4) (WIGFIELD e LANOUETTE, 1993; ZANCO, PFISTER e KETTRUP, 

1992; CLEGG, 1987). 
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Figura 4: Fórmula estrutural do fluazifop-butil e seu ácido livre fluazifop. 
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Fonte: Adaptado de FAO, 2000. 
 

O fluazifop-p é um herbicida seletivo de ação sistêmica do grupo químico ácido arilox 

fenoxipropiônico, possui fórmula molecular C15H12F3NO4, massa molar de 327.4 g/mol. Seu 

mecanismo de ação é a inibição da acetil-CoA carboxilase (ACCase), que atua na síntese de 

lipídeos. É um herbicida muito ativo e específico para o controle de gramíneas anuais e 

perenes nas culturas do algodão, alface, cebola, cenoura, batata, feijão, soja e tomate. Os 

primeiros sintomas da aplicação do agrotóxico em plantas sensíveis são notados na região 

meristemática, onde a síntese de lipídeos é muito intensa para a formação de membranas. Em 

gramíneas, os meristemas próximos aos entrenós sofrem descoloração, ficam marrons e 

desintegram-se. As folhas mais novas ficam cloróticas e morrem entre uma e três semanas 

após a aplicação e as mais desenvolvidas adquirem coloração roxa, laranja ou vermelha, 

confundindo-se com o sintoma de deficiência de fósforo (ISK, 2011; LIMA e MACHADO-

NETO, 2001; FAO, 2000). 

Em testes de toxicidade em ratos, observou-se que o fluazifop-p-butil, classificado 

como mediamente tóxico (Classe III), é de excreção relativamente fácil por urina e fezes, 

principalmente sob a forma de fluazifop-p e seus conjugados. Tem uma baixa toxicidade 

aguda quando aplicado por via oral (LD50= 3680 mg/kg), dérmica (LD50 > 2110 mg/kg) ou 

por inalação (LD50> 5240 mg/m³) (FAO, 2000; ISK, 2013). O fluazifop-p-butil possui 

persistência muito baixa no meio ambiente e é muito pouco estável a hidrólise ácida ou 

básica, diferentemente do seu metabólito FLP, o qual possui alta estabilidade a hidrólise, 

persistência moderada no meio ambiente e alta solubilidade em água, características que o 

permite contaminar fontes de água subterrâneas (EFSA, 2010). Devido às características dos 

herbicidas optou-se por analisar nesse estudo apenas o FLP, haja vista a sua maior 

probabilidade de ser encontrado em amostras ambientais. 

Para a etapa de extração/pré-concentração do analito são citadas na literatura a 

aplicação de SPME, extração com fluido supercrítico (supercritc fluid extraction - SFE), SPE 
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e LLE usando solventes como acetonitrila, diclorometano, entre outros (OLSZEWSKA, 2004; 

WIGFIELD e LANOUETTE, 1993; CLEGG, 1987). 

A aplicação de cromatografia líquida de alta de eficiência (high-performance liquid 

chromatography - HPLC) com detector de UV é o método mais comumente utilizado para a 

determinação do fluazifop-butil e fluazifop. Outra maneira de determinação do analito 

envolve a hidrólise ácida ou básica para a formação do fluazifop, seguida das etapas de 

extração e, posteriormente, a metilação, para a formação do éster metílico. A análise é feita 

por GC com detectores do tipo NPD ou MS (WIGFIELD e LANOUETTE, 1993; ZANCO, 

PFISTER e KETTRUP, 1992).  

 

3.2.5 Fluazinam (FLM) 
 

O fluazinam (3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)-α,α,α-trifluoro-2,6-

dinitrop-toluidine), é um fungicida do grupo piridinamina, possui fórmula molecular 

C13H4Cl2F6N4O4, massa molar 465,1 g/mol (Figura 5) (EPA, 2007). 

O FLM possui atividade fungicida de amplo espectro e ação preventiva para aplicação 

foliar. Atua sobre as mitocôndrias interrompendo a produção de energia das células através da 

inibição do processo de fosforilação oxidativa. O FLM interfere na germinação de esporos, na 

penetração do fungo na planta e nos processos de crescimento micelial e esporulação (EPA, 

2007).  

 

Figura 5: Fórmula estrutural do fluazinam. 
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Fonte: Adaptado de EPA, 2007. 

 

O fluazinam é um dos fungicidas mais utilizados nas culturas de batata e tomate no 

controle da requeima, uma das doenças que mais assolam essas culturas pelo mundo. Além 

disso, esse fungicida possui importante papel no controle de Sclerotinia sclerotiorum, ou 
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popularmente chamado de mofo branco, que também é uma doença que afeta as culturas de 

batata (HAKALA et al., 2014).  

Estudos sobre os riscos ambientais do uso a longo prazo demonstraram que, apesar de 

não-persistente ou moderadamente persistente no ambiente, o fluazinam é altamente tóxico 

para as bactérias do solo e exerce efeitos adversos, por exemplo, em peixes, algas e 

invertebrados em água doce, e nos invertebrados marinhos (HAKALA et al., 2014). 

Em estudos de toxicidade crônica e subcrônica em mamíferos, o FLM foi responsável 

por alterações no fígado, pulmão, útero, testículos, pâncreas, tireoide, estômago, olhos e 

cérebro (LEE et al., 2011). Draper et al. (2003) relatou um quadro clinico de asma 

ocupacional e reações imunológicas na pele em um homem de 45 anos de idade que trabalhou 

na formulação comercial desse fungicida.   

 

3.2.6 Tiametoxam (TMX) 
 

O tiametoxam é um inseticida da segunda geração da classe dos neonicotinóides, e 

pertence à subclasse tianicotinil. É um composto cristalino, de fórmula molecular 

C8H10ClN5O3S e massa molar 291,71 g/mol, e sua fórmula estrutural é apresentada na Figura 

6 (MAIENFISCH, 2006). É um composto altamente estável em condições ácidas e mais 

instável a hidrólise em meio básico. Em temperaturas por volta de 150 °C ocorre 

decomposição exotérmica do TMX (VICHAPONG, BURAKHAM e SRIJARANAI, 2013; 

MAIENFISCH et al., 2001). 

Foi sintetizado pela primeira vez em 1991 e comercializado desde 1998 pelas marcas 

comerciais Actara®, para aplicação foliar e tratamento do solo, e Cruizer®, para tratamento de 

sementes. Atualmente é utilizado em mais de 100 culturas diferentes em todo o mundo 

(ROCHA, FRANÇA e CARDOSO, 2012; MAIENFISCH, 2006). 

 

Figura 6: Fórmula estrutural do tiametoxam. 
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Fonte: Adaptado de Vichapong, Burakham e Srijaranai, 2013. 
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Os neonicotinóides são a classe química de inseticidas que mais crescem no mundo, 

sendo responsáveis por mais de 15% do total do mercado de inseticidas. Este tremendo 

sucesso é baseado em suas propriedades biológicas, tais como atividade inseticida de amplo 

espectro, as taxas de aplicação baixas, excelentes características sistêmicas, perfil de 

segurança favorável, e um novo modo de ação química único. Essa classe de inseticidas liga-

se seletivamente a receptores nicotínicos da acetilcolina de insetos (nAChRs) com afinidade 

nano molar para atuar como inseticidas potentes (VICHAPONG, BURAKHAM e 

SRIJARANAI, 2013; ROCHA, FRANÇA e CARDOSO, 2012; MAIENFISCH, 2006).  

Em testes de toxicidade em mamíferos, o TMX é completamente absorvido e mais de 

90% do material aplicado é rapidamente eliminado através da urina. Apresenta baixa 

toxicidade aguda em mamíferos por exposição via oral (DL50 = 1563 mg/kg), dérmica 

(DL50 = > 2000 mg/kg) ou por inalação (DL50 (4h) = 3720 mg/m³) em testes feitos em ratos, 

colocando-o na classe III de toxicidade. Apesar de mostrar um aumento da incidência de 

tumores no fígado em ratos, esse comportamento se mostrou específico para essa espécie. 

Para humanos o TMX não apresenta sinais de carcinogenicidade, mutagenicidade ou 

teratogenicidade (MAIENFISCH, 2006; MAIENFISCH et al., 2001).  

O TMX tem baixa toxicidade para pássaros, o que é muito importante para a aplicação 

em sementes, e é praticamente não tóxico para peixes, minhocas e algas. No entanto, o 

inseticida possui alta toxicidade para abelhas, o que tem causado o desaparecimento desses 

insetos essenciais no processo de polinização das plantas, afetando diretamente a produção de 

alimentos. Por esse motivo, o uso do tiametoxam foi suspenso pela União Europeia a partir do 

dia 1 de dezembro de 2013, e no Brasil o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) restringiu o uso deste princípio ativo (IBAMA, 2012; 

MAIENFISCH, 2006). 

Devido à sua persistência e alta solubilidade em sistemas hídricos, bem como a sua 

utilização significativa, o TMX pode ser encontrado no meio ambiente, mesmo quando 

aplicado em níveis baixos (ZHOU, DING e XIAO, 2006). 

Para o pré-tratamento e/ou pré-concentração dos neonicotinóides em matrizes 

ambientais, uma variedade de opções têm sido propostas, incluindo: LLE, SPE e DLLME. 

Técnicas de HPLC com detecção por UV ou MS são as mais comumente empregadas para a 

determinação de tiametoxam em amostras ambientais. Por ser um composto termolábil, a sua 

determinação por GC requer derivatização antes da análise (VICHAPONG, BURAKHAM e 

SRIJARANAI, 2013; ROCHA, FRANÇA e CARDOSO, 2012).  

 



37 

 

 

3.3 PREPARO DE AMOSTRA: EXTRAÇÃO LÍQUIDO-LÍQUIDO COM 
PARTIÇÃO A BAIXA TEMPERATURA (LLE-LTP) 
 

Análises de resíduos de agrotóxicos são difíceis de serem executadas, pois muitas 

vezes são compostos com propriedades físico-químicas muito distintas, estão em 

concentrações muito baixas e, ainda, devido à complexidade da matriz, pode ocorrer a 

presença de compostos interferentes em concentrações mais elevadas. 

Apesar dos avanços no desenvolvimento de instrumentação analítica altamente 

eficiente, muitos dos métodos analíticos disponíveis ainda não são suficientemente sensíveis 

para determinação de componentes traço na amostra original. Portanto, as técnicas de preparo 

da amostra na determinação de agrotóxicos em matrizes ambientais, que incluem o isolamento 

e pré-concentração dos analitos, são determinantes para a obtenção de resultados satisfatórios 

(CALDAS et al., 2011; LAMBROPOULOU e ALBANIS, 2007). 

As operações e os processos que envolvem o preparo da amostra aumentam os níveis 

de concentração do analito de interesse até o ponto em que possa ser determinado, e ainda 

promovem a remoção de interferentes na transferência do analito da matriz principal para uma 

matriz secundária. Por outro lado, muitas vezes, essas tarefas são mais complicadas e se 

efetuadas de maneira errada podem causar tanto a perda analito, como também a 

contaminação adicional do extrato obtido (TANKIEWICZ, FENIK e BIZIUK, 2010). 

A escolha da técnica adequada para a etapa de preparo de amostra depende 

estritamente das propriedades do analito, tais como: a volatilidade, a polaridade, a 

estabilidade, e as solubilidades em água e em solvente orgânico. As técnicas de LLE, SPE, 

SPME, microextração líquido-líquido (liquid-liquid microextraction - LLME) e DLLME são 

as mais comumente utilizadas para extração ou pré-concentração de agrotóxicos em amostras 

de água (TANKIEWICZ, FENIK e BIZIUK, 2011). 

Recentemente, a técnica de extração líquido-líquido com partição a baixa temperatura 

surgiu como uma nova alternativa para a extração de agrotóxicos em água. A extração se 

baseia na partição dos analitos entre as fases aquosa e orgânica inicialmente miscíveis, as 

quais se separam pela diminuição da temperatura (-20 ºC) (PINHO et al., 2010). 

Essa técnica foi recentemente descrita para a determinação de agrotóxicos em 

amostras de leite e consistiu na adição de acetonitrila à amostra em uma proporção de 2:1 

(v/v). Com a adição da acetonitrila é formada uma fase única líquida contendo água e 

solvente. A mistura formada pela fase líquida e o material sólido do leite é resfriada à -20 ºC e 

o material sólido é precipitado e aprisionado na fase aquosa congelada. A fase sobrenadante, 
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contendo o solvente e os agrotóxicos extraídos, ainda em fase líquida, pode ser facilmente 

separada. As taxas de recuperação dos piretróides ficaram próximas de 90%, não sendo 

necessários outros processos de purificação (VIEIRA, NEVES E QUEIROZ, 2007). 

Com base no método supracitado, adaptações foram feitas para a aplicação da técnica 

na extração de diversos agrotóxicos e em diferentes matrizes. Vieira, Neves e Queiroz (2007) 

otimizaram e validaram a técnica de LLE-LTP para a determinação de piretróides em água. Já 

Pinho et al. (2010) propuseram a utilização do método para a determinação de pesticidas em 

mel e Goulart et al. (2010) descreveram a utilização da técnica para a determinação de 

carbamatos em água. 

A LLE-LTP se destaca por ser simples, barata e por proporcionar elevado grau de 

concentração do analito após a evaporação do solvente extrator. Além disso, trabalhos 

recentes vêm mostrando a versatilidade e a eficiência da aplicação da técnica, dando respaldo 

para a utilização da mesma na determinação de diversos contaminantes, como é o alvo deste 

estudo. 

 

3.4 CROMATOGRAFIA LIQUÍDA DE ALTA EFICIÊNCIA ACOPLADA A 
ESPECTROMETRIA DE MASSAS SEQUENCIAL (HPLC-MS/MS) 
 

A cromatografia acoplada à espectroscopia de massas é a combinação de duas 

poderosas ferramentas analíticas. O acoplamento dessas técnicas combina as vantagens da 

cromatografia (alta seletividade e eficiência de separação) com as da espectrometria de 

massas (obtenção de informação estrutural, massa molar e aumento adicional da seletividade) 

para tornar o método um dos mais eficientes e amplamente utilizados em pesquisas recentes 

com aplicação ambiental (CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008). 

Para que o acoplamento seja possível, é necessário que as características de cada 

instrumento não sejam afetadas pela sua conexão, assim como não devem ocorrer 

modificações químicas não controladas do analito e perda de amostra durante a sua passagem 

do cromatógrafo para o espectrômetro de massas. Quando se utiliza HPLC-MS, são 

encontradas incompatibilidades relacionadas à vazão do eluente da coluna cromatográfica 

para o interior do espectrômetro de massas, de maneira que não é possível bombear todo o 

eluente diretamente para o interior da fonte do espectrômetro que opera a pressões de 

aproximadamente 1,3 × 10-4 Pa. Além disso, os compostos separados pela cromatografia 

podem ser relativamente pouco voláteis e/ou sensíveis à temperatura, dependendo, portanto, 
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de uma forma de ionização capaz de ionizá-los sem que haja perda por degradação 

(CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; ARDREY, 2003). 

Dessa forma, com o objetivo de minimizar as limitações do interfaceamento dos 

sistemas, diferentes interfaces, nas quais, muitas vezes também ocorre a ionização dos 

analitos (fontes de ionização) têm sido desenvolvidas e disponibilizadas no mercado. Dentre 

as fontes de ionização para sistemas HPLC-MS, pode-se destacar: ionização por 

eletronebulização (electrospray ionization - ESI), ionização química à pressão atmosférica 

(atmospheric pressure chemical ionization - APCI) e, mais recentemente, a fotoionização à 

pressão atmosférica (atmospheric pressure photoionization - APPI) (CHIARADIA, COLLINS 

e JARDIM, 2008; ARDREY, 2003). 

Nos últimos anos a ESI tem-se difundido como técnica de ionização para sistemas de 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas nas mais diversas áreas da ciência, 

e sua importância reflete-se no número crescente de artigos publicados que a utilizam. Dados 

de um levantamento feito na literatura mostram que de 1980 a 2000 o número aproximado de 

artigos publicados usando ESI passou de 100 para 7800, sendo 80% deles relacionados com 

biomoléculas e compostos orgânicos, 10% relativos à instrumentação e aspectos fundamentais 

de formação do “eletrospray” e 10% associados à espécies organometálicas e inorgânicas 

(CROTTI et al., 2006; MORAES e LAGO, 2003). A seguir é descrito brevemente os 

mecanismos de ionização da fonte de ESI, a qual foi usada nesse trabalho. 

  

3.4.1 Ionização por eletronebulização ou electrospray (ESI) 
 

O processo de ionização por ESI, ilustrado na Figura 7, ocorre quando um solvente 

volátil contendo o analito é transmitido através de um fino capilar de aço inoxidável. Uma alta 

tensão é aplicada na ponta deste capilar promovendo a migração de cargas para a interface 

capilar/solução, formando uma dupla camada elétrica. Este processo resulta na formação da 

gota com superfície carregada na ponta do capilar e, conforme a densidade de carga na gota 

aumenta, o campo elétrico formado entre o capilar e o contra-eletrodo também aumenta. O 

resultado desse processo é a deformação da gota na forma de um cone, o qual é denominado 

cone de Taylor (KOSTIAINEN e KAUPPILA, 2009; CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 

2008; CROTTI et al., 2006; ANDREY, 2003; MORAES e LAGO, 2003) 

Depois da liberação das gotas com alta densidade de carga do cone de Taylor, essas 

passam pela região entre a ponta do capilar e o contra eletrodo e vão sofrendo dessolvatação. A 

evaporação do solvente, devido à ação do gás de nebulização, diminui o tamanho destas gotas 
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e, conseqüentemente, aumenta a repulsão eletrostática entre as cargas formais em suas 

superfícies. A tensão superficial vai se tornando cada vez menor até ocorrer o fenômeno de 

“explosão coulômbica”, que resulta na formação de gotas menores, com posterior liberação 

dos íons (KOSTIAINEN e KAUPPILA, 2009; CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; 

CROTTI et al., 2006; ANDREY, 2003; MORAES e LAGO, 2003).  

O principal resultado do processo ESI é a transferência dos analitos ionizados na fase 

condensada para a fase gasosa como uma entidade isolada. Não se sabe ainda exatamente 

como o íon é transferido para a fase gasosa, mas existem dois diferentes mecanismos que 

foram propostos para explicar esse fenômeno. O primeiro, denominado modelo da carga 

residual (charge residual model - CRM), depende da formação de gotas extremamente 

pequenas que contenham somente um íon e, com a evaporação do solvente dessa gota 

converterá esta em um íon na fase gasosa. O outro mecanismo, denominado modelo da 

evaporação do íon (ion evaporation model - IEM), sugere que a emissão dos íons ocorre 

diretamente de gotas muito pequenas e altamente carregadas. Devido aos fortes efeitos de 

repulsão das cargas dentro da gota, esses íons são emitidos para a fase gasosa (CROTTI et al., 

2006; ANDREY, 2003; MORAES e LAGO, 2003). 

 

Figura 7: Ilustração do processo de formação de íons numa fonte de eletrospray. 

 
Fonte: Adaptado de Souza, 2008.  

 

A maioria dos íons gerados na ESI são moléculas protonadas ([M+Hn]
n+) ou 

deprotonadas ([M-Hn]
n-), e também é possível a formação de moléculas cationizadas 

([M+Na]+, [M+K]+, [M+NH4]
+) ou anionizadas ([M+Cl]-) (adducts). Substâncias que 

apresentam grupamentos básicos, principalmente aminas, amidas e ésteres, normalmente são 

analisadas no modo positivo, dada a relativa facilidade com que as mesmas são protonadas. 
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Por outro lado, substâncias contendo funções ácidas, tais como ácidos carboxílicos e fenóis, 

são mais facilmente desprotonadas e, consequentemente, são analisadas no modo negativo 

(CROTTI et al., 2006).  

As vantagens da utilização desse tipo de interfaceamento são a ocorrência da ionização 

na fase liquida, permitindo que compostos iônicos e termicamente instáveis possam ser 

analisados e a capacidade de produzir íons de múltiplas cargas, viabilizando, portanto, o 

estudo de moléculas com elevado peso molecular. Essa capacidade torna a técnica umas das 

mais importantes para a caracterização estrutural de macromoléculas biológicas 

(CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; ANDREY, 2003). 

As principais desvantagens da ESI são relacionadas à sua não aplicabilidade para 

compostos apolares ou de baixa polaridade, a sua suscetibilidade aos efeitos causados por 

interferentes na matriz e, por ser um método de ionização branda, produz espécies 

moleculares intactas em que a informação estrutural não está geralmente disponível. Fontes de 

ESI são capazes de produzir informações estruturais com fragmentação induzida na fonte 

(aumento da voltagem do cone), mas esses espectros não são sempre facilmente 

interpretáveis. Dessa forma, a melhor opção para obter informações estruturais é o uso de 

espectrometria de massas sequencial (ANDREY, 2003). 

 

3.4.2 Espectrometria de massas sequencial (MS/MS)  
 

O efluente da coluna cromatográfica, após passar pelo processo de ionização, é 

direcionado para o analisador de massas, o qual separa os íons de acordo com as suas razões 

massa/carga (m/z).  Para que fosse possível a separação desses íons, foram desenvolvidas 

diversas formas para controlar a trajetória dos mesmos através de campos elétricos e/ou 

magnéticos (CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008, ANDREY, 2003). 

Existem uma grande diversidade de analisadores usados em espectrometria de massas, 

e cada um deles possui suas vantagens e desvantagens. Analisador de massa do tipo 

quadrupolo (Q - quadrupole), armadilha de íons (IT - Ion Trap), tempo de vôo (ToF - Time of 

flight), setor eletrostático (E), setor magnético (B), ressonância ciclotrônica de íons (ICR – Ion 

Cyclotron Resonance) e, mais recentemente, os orbitraps são os mais comuns analisadores de 

massas (SOUZA, 2008; ANDREY, 2003).  

Uma propriedade muito importante que define as capacidades analíticas de um 

analisador é a resolução que ele pode alcançar. A resolução está relacionada à capacidade de 

diferenciar razões m/z muito próximas (ANDREY, 2003). 
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Um importante passo na espectrometria de massas foi o desenvolvimento de 

analisadores de múltiplos estágios, como os triplo e pentaquadrupolos, armadilha de íons (ion 

traps - IT), e equipamentos híbridos (Q-ToF, Q-trap, IT-ToF), o que permitiu o acesso a 

técnicas de espectrometria de massas sequencial (MS/MS ou MSn) e, com isso, ocorreu um 

aumento significativo das potencialidades analíticas da técnica. O uso de MSn permitiu o 

desenvovimento de técnicas poderosas para elucidação estrutural, possibilitou um aumento na 

detectabilidade e resolução do espectrômetro e reduziu a interferência espectral de compostos 

presentes na matriz (SOUZA, 2009; CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008, ANDREY, 

2003). 

No presente estudo, foi utilizado um equipamento do tipo triploquadrupolo (QqQ) para 

a quantificação dos agrotóxicos. Um quadrupolo é constituído de quatro hastes, em que pares 

opostos das hastes estão conectados eletricamente e uma voltagem com radiofrequência de 

180V fora de fase é aplicada entre eles. Em um valor específico de voltagem, íons de uma 

determinada m/z atravessam o quadrupolo em uma trajetória estável e os íons com razão m/z 

diferentes serão colocados em uma trajetória instável que os lançará para fora do analisador 

(CHIARADIA, COLLINS e JARDIM, 2008; ANDREY, 2003). 

Em um instrumento do tipo QqQ, o primeiro quadrupolo é usado para separar o íon de 

interesse que chegará ao segundo quadrupolo, denominado célula de colisão. Nessa etapa não 

ocorre separação de íons, mas sim a fragmentação do íon precursor selecionado no primeiro 

quadrupolo através da dissociação induzida por colisão empregando um gás inerte de elevada 

energia (collision-induced dissociation - CID). Os íons formados a partir da CID fornecem 

informações estruturais importantes e ainda melhora a detectabilidade do método. Os 

fragmentos gerados na célula de colisão serão conduzidos ao terceiro quadrupolo, o qual 

poderá selecionar quais os íons fragmentos de interesse serão detectados. 

Na Figura 8 encontra-se esquematizado o triploquadrupolo utilizado na análise dos 

agrotóxicos. 
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Figura 8: Esquema do espectrômetro de massas modelo de triplo quadrupolo (A) e modo de 
seleção de íons pelos analisadores de massas (B). 

 
Fonte: Adaptado de Shimadzu, 2014 e Souza, 2008.  

 

3.4.3 Efeito matriz  
  

 A cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas sequencial é uma 

técnica altamente seletiva. No modo de monitoramento de múltiplas reações, somente os 

sinais de interesse são registrados, deixando de fora as informações sobre a ocorrência de 

todos os outros compostos na matriz. De certa forma, isto pode dar a falsa ideia de que as 

outras substâncias que co-eluem com o analito não interferem nos resultados. No entanto, 

essas substâncias, embora invisíveis para o espectrômetro de massas, podem interferir no 

processo de ionização dos analitos de interesse. A supressão ou aumento do sinal de um 

analito causado por um composto da matriz ocorre na fonte de ionização, o que, a princípio, é 

impossível de compensar no espectrômetro de massas. Essa mudança na eficiência de 

ionização na presença de outros compostos é chamada de efeito matriz e foi descrito pela 

primeira vez por Kerbale e Tange em 1993 (KRUVE et al. 2008; TAYLOR, 2005). 

Várias espécies de contaminantes podem afetar a ionização dos analitos, podendo ser 

espécies endógenas, componentes presentes na amostra que permanecem após a etapa de pré-

tratamento, ou espécies exógenas, componentes advindos de fontes externas, tais como: 

ftalatos e polímeros contidos nos materiais utilizados para coleta e preparo da amostra, 
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detergentes usados nas vidrarias, impureza dos solventes, materiais advindos da coluna, entre 

outros (GOSETTI et al., 2010; EECKHAUT et al., 2009; MALLET, LU e MAZZEO, 2004). 

O exato mecanismo de supressão ou aumento do sinal analítico dos íons não é 

completamente conhecido. O que se sabe é que, além dos contaminantes, o efeito matriz 

também depende fortemente da natureza química das substâncias analisadas (PETERS e 

REMANE, 2012; KRUVE et al., 2008; VAN EECKHAUT et al., 2009). 

Esses efeitos na ionização são um problema regular em fontes de ionização a pressão 

atmosférica, e ocorrem, teoricamente, tanto na fase líquida quanto na fase gasosa, sendo que a 

principal causa é a modificação das propriedades das gotas devido à presença desses 

interferentes. Várias teorias têm sido discutidas para explicar os efeitos desses compostos co-

eluídos na eficiência de ionização, tais como: a saturação da gotícula pela presença dessas 

substâncias, limitando a quantidade de carga disponível na superfície da gota; o aumento da 

viscosidade e tensão superficial das gotas, causando a redução da evaporação do solvente e da 

capacidade do analito de atingir a fase de gás; a diminuição da eficiência de formação de 

gotículas através de co-precipitação da substância a ser analisada; o impedindo que a gotículas 

atinja o seu raio crítico devido à presença de compostos não voláteis; e uma eventual reação 

de neutralização na fase gasosa entre analito e compostos interferentes (PETERS e REMANE, 

2012; EECKHAUT et al., 2009; KRUVE et al., 2008).  

Diversos procedimentos podem ser conduzidos para minimizar ou eliminar os efeitos 

causados por substâncias co-eluídas. Reduzir o volume de injeção ou diluir a amostra são 

abordagens que contribuem para o menor efeito da matriz sobre o sinal do analito, no entanto 

podem não ser adequadas devido a sensibilidade instrumental. Outras abordagens bastante 

utilizadas são a otimização dos processos de clean-up da amostra e dos parâmetros 

cromatográficos. Gradiente de eluição, pH da fase móvel, uso de uma fase estacionária com 

seletividade diferente (por exemplo cromatografia líquida por interação hidrofílica - HILIC), 

uso de equipamento de cromatografia de alta resolução (UHPLC), são exemplos de 

alternativas que podem melhorar a separação entre os compostos interferentes e os analitos de 

interesse. Além disso, a modificação da fonte de ionização, quando possível, pode ser uma 

boa alternativa. Alguns estudos mostram que APCI, apesar de mostrar problemas com efeito 

matriz, é menos susceptível do que fontes de ESI (PETERS e REMANE, 2012; EECKHAUT 

et al., 2009; CHAMBERS et al., 2007; TAYLOR, 2005). 

Outra proposta interessante para reduzir o efeito matriz é trabalhar com sistemas de 

baixo fluxo, e para isso é necessário utilizar sistemas de cromatografia em nano fluxo com a 

fonte de ionização miniaturizada. Esses sistemas reduzem o tamanho das gotículas carregadas, 
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necessitando de menos eventos de fissão das mesmas e, ainda, há uma menor quantidade de 

solvente a ser evaporado, o que os tornam mais tolerantes a presença desses contaminantes 

nas amostras (CHAMBERS et al., 2007; KLOEPFER, QUINTANA e REEMTSMA, 2005). 

Para que o efeito matriz não cause problemas na quantificação dos analitos é 

importante que sejam desenvolvidas abordagens que possam mensurar os efeitos causados 

pela composição da matriz para, de certa forma, compensá-los nas etapas de desenvolvimento 

e validação de um método de análise por LC-MS. A alternativa mais adequada para avaliar 

esses efeitos é a utilização de padrões internos desses analitos marcados com isótopos estáveis 

(por exemplo, 15N, 13C, 17O ou 2H). Em geral, utilizar essas substâncias é considerado como 

ideal porque elas mostram comportamento idêntico ao analito tanto na cromatografia como na 

ionização. Em contrapartida, o alto custo e a indisponibilidade desses padrões acabam, muitas 

vezes, inviabilizando esse tipo de tratamento (PETERS e REMANE, 2012). 

 Existem outras duas abordagem básicas desenvolvidas para o estudo do efeito matriz. 

A primeira, chamada de infusão pós-coluna, se baseia na constante infusão de uma solução 

analítica no eluente da coluna através de uma conexão T. Com a resposta do detector é 

possível verificar a presença desses efeitos e quando no cromatograma eles devem ser 

esperados. A segunda estratégia, referida como abordagem pós-extração, envolve a adição de 

uma quantidade de padrão dos analitos na matriz após a etapa de extração. Com a 

determinação da área do pico analítico do padrão em solvente isento de interferentes e a área 

do pico na amostra dopada com os analitos, é possível calcular o efeito causado pelos 

contaminantes na quantificação dos compostos de interesse (PETERS e REMANE, 2012; 

TAYLOR, 2005).   

O efeito matriz é um grande desafio para a análise quantitativa em amostras 

complexas utilizando LC-MS, sendo inclusive designado por Taylor (2005) como o calcanhar 

de Aquiles da técnica. No presente estudo, utilizou-se a abordagem pós-extração para estimar 

o efeito matriz na validação e quantificação dos agrotóxicos em amostras naturais.  

 

3.5 DETERMINAÇÃO CROMATOGRÁFICA DOS AGROTÓXICOS EM 
AMOSTRAS AMBIENTAIS 
 

Para a análise e monitoramento de agrotóxicos em amostras ambientais, o 

desenvolvimento de métodos multirresíduos, os quais permitem um controle eficaz de um 

grande número de agrotóxicos em uma única análise, é, basicamente, a principal estratégia 

aplicada devido à redução de custo e tempo. No entanto, as classes e propriedades físico-
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químicas diferentes podem dificultar o desenvolvimento de metodologias que abrangem todos 

os analitos em estudo, sendo necessária, em alguns casos, a aplicação de diferentes técnicas 

para o tratamento da amostra (SILVA e COLLINS, 2011; TANKIEWICZ, FENIK, BIZIUK, 

2011; PETROVIC et al., 2010; GILBERT-LÓPEZ, GARCÍA-REYES e MOLINA-DÍAZ, 

2009). 

As matrizes ambientais possuem uma composição complexa e, normalmente, contém 

o analito alvo em concentrações muito baixas, o que torna a preparação das amostras uma 

etapa crucial para a análise dos contaminantes. O tratamento da amostra é feito usando uma 

variedade de eficientes técnicas para a extração e clean-up do analito, antes da determinação 

quantitativa. A seleção de uma técnica de preparo de amostras adequada é altamente 

dependente tanto da matriz quanto da natureza dos analitos em estudo (TANKIEWICZ, 

FENIK, BIZIUK, 2011; GILBERT-LÓPEZ, GARCÍA-REYES e MOLINA-DÍAZ, 2009). 

Para a determinação quantitativa dos agrotóxicos, as técnicas mais utilizadas são 

cromatografia gasosa e cromatografia líquida de alta eficiência. Diversos tipos de detectores 

são utilizados para a análise desses agrotóxicos pós separação cromatográfica, entre eles: 

ECD, detector fotométrico de chamas (flame photometric detector - FPD), NPD, FID, 

detector por arranjo de diodos (diode array detector - DAD); detector por fluorescência 

(fluorescence detector - FD) e MS (SILVA e COLLINS, 2011; TANKIEWICZ, FENIK, 

BIZIUK, 2011). 

A detecção utilizando espectrometria de massas tornou-se a técnica mais utilizada para 

a determinação de poluentes orgânicos em amostras ambientais, devido aos excelentes limites 

de detecção, à sua elevada especificidade, e às possibilidades de utilização de softwares de 

tratamento de dados com bibliotecas contendo milhares de espectros de massas para con-

firmação estrutural dos compostos analisados (SILVA e COLLINS, 2011). 

Métodos baseados em HPLC têm sido amplamente empregados em análises 

multirresíduos de contaminantes orgânicos em matrizes ambientais. A utilização dessa técnica 

permite a análise de uma enorme variedade de compostos orgânicos que apresentam 

polaridade mais alta e volatilidade mais baixa ou, ainda, elevada instabilidade térmica. Ao 

longo dos últimos 20 anos, a técnica de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de 

massa tem avançado significativamente na sua sensibilidade, especificidade e confiabilidade. 

A detecção de concentrações sub-ppt tem se tornado rotineira para muitos analitos orgânicos 

presentes em matrizes complexas. Tal progresso é principalmente devido ao desenvolvimento 

de técnicas de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a espectrometria de massas 

sequencial, que são hoje os métodos escolhidos para a determinação de analitos orgânicos à 
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níveis traço em amostras ambientais. O crescimento no uso de LC-MS/MS foi compelido pela 

necessidade da obtenção de dados de alta qualidade sobre a ocorrência de uma vasta gama de 

contaminantes orgânicos em matrizes ambientais a níveis muito baixos de concentração 

(PETROVIC et al., 2010). 

A Tabela 3 resume alguns dos métodos cromatográficos encontrados na literatura para 

a determinação dos agrotóxicos estudados neste trabalho em amostras de água. 
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (início) 

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM1 LQM2 Valores 
encontrados 

Referência  

ACE 

Água 
superficial e 

águas 
residuais  

SPE (Cartucho Oasis 
HLBTM)  

Eluição com 2 alíquotas 
de 4 mL de metanol 

  

HPLC-ESI-MS (tipo ToF) 
Coluna Agilent ZORBAX 
Eclipse Plus C18 (50 mm × 

4,6 mm × 5 µm). 
Fase móvel: (A) água 

ultrapura; (B) acetonitrila; 
ambos com 0,1% ácido 

fórmico.  

< 30% NI3 123,8 ng/L NA4 Robles-Molina et al., 2014. 

ACE 
Amostras 
aquosas   

SPE (cartucho de carvão 
ativado - GL-Pak) 

Eluição com 5mL de 
solução 0,2% (v/v) de 
ácido fórmico em uma 

mistura de 
acetonitrila/isopropanol 
(95:5, v/v) a um fluxo de 

3 mL/min. 

HPLC-ESI- MS/MS  
(tipo QqQ) 

Coluna de sílica Atlantis 
HILIC (150 mm × 2,0 mm 
I.D., 5 µm; Waters, Milford, 

MA, USA). 

88,7 a 96,4% 44 ng/L 140 ng/L NA Hayama et al., 2008. 

ACE 

Água 
superficial. 
Estuário do 
rio Jiulong, 
China. 

Extração em fase sólida 
(SPE). 

Eluição com 10 mL de 
acetato de etila 

Método multirresíduo  
GC-FPD 
GC-ECD 

GC-MS (confirmação) 
Coluna cromatográfica HP-5 
(30 m × 0,32 mm I.D. × 

0,25 µm). 

de 73,62 a 
115,3% para  
os pesticidas 
organofosfora-
dos (POP) 

0,07 a 
1,35 ng/L 
para POP 

NI 
Média: 
46 ng/L  

Zulin et al., 2002. 
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água.  (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

ACE 
Água 

superficial   
Injeção direta 

HPLC-APCI-MS/MS  
(tipo QqQ) 

Coluna Aqua C18 (150 mm ×  
4,6 mm I.D. × 5µm - 

Phenomenex). 

____ 

0,01 a 
0,03 µg/ L 

para todos os 
pesticidas  

NI NA Ingelse et al., 2001. 

ACE 

Água 
superficial. 
Bacia do Rio 
Guadalquivir, 

Espenha  

SPE 
Resina de troca iônica 
Amberlite XAD-2. 

Eluição com 2 mL de 
acetona, 5 mL de n-

hexano, 10 mL de água. 
Fase orgânica foi 

separada e o volume 
reduzido para injeção  

Método multirresíduo 
GC-NPD (Para 

organofosforados) 
GC-ECD (Para 
organoclorados). 

NI 4 ng/L NI 
50 a 2170 
(média: 47)  
470 ng/L.  

Espigares et al., 1997.  

DIF 

Água 
superficial de 
13 rios e 

água tratada 
de 9 cidades 
do estado de 
São Paulo, 
Brasil.  

SPE (Oasis HLB -
Waters, Milford, USA) 
 pH da amostra - pH 3 
Eluição com 4 mL de 
metanol e 4 mL de 

acetonitrila 

HPLC-ESI-MS/MS  
(tipo QqQ) 

Coluna Zorbax SB-C18 
(30 mm × 2,1 mm I.D × 

3,5 µm) 
Fase móvel: (A) água com 
0,01% de ácido fórmico; (B) 

metanol. 

102% 1 ng/L 2 ng/L 
5 a 17  
(média: 
11) ng/L 

Montagner et al., 2014 



50 

 

 

Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

DIF 
Água 

superficial e  
água residual  

SPE (Cartucho Oasis 
HLBTM) 

Eluição com 2 alíquotas 
de 4 mL de metanol 

  

HPLC-ESI-MS (tipo ToF) 
Coluna Agilent ZORBAX 
Eclipse Plus C18 (50 mm × 

4,6 mm × 5 µm). 
Fase móvel: (A) água 

ultrapura; (B) - acetonitrila; 
ambos com 0,1% ácido 

fórmico.  

NI NI 2,5 ng/L NA Robles-Molina et al., 2014. 

DIF 

Água pré e 
pós-

tratamento. 
Companhia 

de 
saneamento 
(CORSAN) 
no Rio 

Grande do 
Sul, Brasil.  

SPE (Cartucho C18) 
Eluição com 2mL de 
metanol (2 × 1 mL). 
amostra parte foi 

acidificada (pH 3) e parte 
em pH natural da 

amostra 

HPLC-ESI-MS/MS  
(tipo QqQ) 

Coluna Kinetex C18 
(3,0 mm × 50 mm I.D., 

2,6 µm) 
Fase móvel: (A) água 

ultrapura com 0,01% de ácido 
acético e 

(B) metanol. 

90 a 119% NI 8 ng/L n.d.5 Caldas et al., 2013. 

DIF 

Água 
superficial.  
Bacia do 
suldeste da 
Australia  

SPE (Cartucho Bond 
Elute PPL) 

Eluição com 5 mL de 
acetonitrila 

HPLC-ESI-MS/MS  
(tipo QqQ) 

Coluna Varian Pursuit C18 
(150 mm × 2,0 mm I.D.) 

Fase móvel: (A) água/metanol 
(80:20 v/v); (B) água/metanol 

(10:90 v/v) -  ambos os 
solventes com 5,0 mM de 

acetato de amônia.  

50% NI 2 – 4 ng/l 
15 a 43  
(média: 
30) ng/L 

Wightwick et al., 2012. 



51 

 

 

Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

DIF 

Amostra do 
Rio São 
Francisco 
Neópolis 
(Sergipe, 
Brasil) 

Microextração em fase 
sólida por imersão direta 
da fibra (DI-SPME)  
Fibra de poliacrilato 
(85µm). Condições de 
extração: 50 °C durante 
30 min com ciclos de 
agitação a 250 rpm de 
30 s com intervalo de 

10 s. 

GC–MS (tipo Q) 
Coluna capilar Restek Rtx®-1 
MS (30 m × 0.25 mm I.D. 

× 0.25 µm). 
Ionização por impacto de 

elétrons (70 eV). 
Dessorção da fibra: 5 min a 

280 ºC. 

82,3 a 104,4% 20 ng/L 50 ng/L n.d 
Menezes Filho, Santos 

 e Pereira, 2010.  

FEN 

Água 
superficial. 

Lago 
Rankala, 
India. 

LLE com adição de NaCl  
e solvente extrator 
diclorometano  

HPLC-ESI-MS/MS  
(tipo QqQ) 

Coluna PrincetonSPHER C18 
(150mm × 

4,6 mm I.D × 5 µm - 
Princeton, NJ, USA)  

Fase móvel: (A) metanol/água 
(20:80 v/v); (B) metanol/água 

(90:10 v/v), ambos com 
5,0 mM formiato de amônio.  

NI NI NI n.d Sabale et al., 2012. 

FEN Água  
LLE com acetato de 
etila/hexano (1:1 v/v) 

CG-MS (tipo IT) 
Coluna capilar SPB-5 da 
Supelco (30 m × 0,25 mm 

I.D. × 0,25 m). 
Ionização por impacto de 

elétrons (70 eV). 

72 a 78% 100 ng/L  200 ng/L n.d 
González-Rodríguez, 
Cancho-Grande, Simal-

Gándara, 2009. 
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

FLP 

Águas 
superficiais  
e águas 
residuais  

SPE (Cartucho Oasis 
HLBTM) 

Eluição com 2 alíquotas 
de 4 mL de metanol 

  

HPLC-ESI-MS (tipo ToF) 
Coluna Agilent ZORBAX 
Eclipse Plus C18 (50 mm × 

4,6 mm × 5 µm). 
Fase móvel:(A) água 

ultrapura; (B) - acetonitrila; 
ambos com 0,1% ácido 

fórmico.  

NI NI 5 ng/L NA Robles-Molina et al., 2014 

FLP 
Águas 

superficiais e 
subterrâneas  

Injeção direta 
Apenas filtração em 

filtro 0,45 µm 

HPLC-ESI-MS/MS 
(tipo Q-Trap) 

Coluna Synergy Fusion-RP 
100 Â (50 mm × 2,0 mm I.D. 
× 2,5 µm - Phenomenex). 
Fase móvel: A - 90/10 (v/v) 
água/metanol; B 10/90 (v/v) 
água/metanol; ambos com 

0,2% ácido acético. 

NI NI 10 ng/L NA 
Reemtsma, Alder e 
Banasiak, 2013 

FLP 

Água potável 
(AP), água 
superficial 
(AS) e água 
residuária 
(AR) 

online SPE  
Hypersil Gold C18 

(20 mm × 2,1 mm I.D. × 
12 µm - Thermo Fisher 

Scientific). 

HPLC-ESI-HRMS 
(Espectrometria de alta 
resolução - tipo Orbtrap) 

Coluna C18 Accucore RP-MS 
( 50 mm × 2,1 mm I.D. × 
2,6 µm - Thermo Fisher 

Scientific)  
Fase móvel: (A) água 

ultrapura; (B) metanol; ambos 
com 0,1% de ácido fórmico. 

 85 a 90% NI 

Faixa para os 
72 pesticidas 
monitorados:  

10 – 
380 ng/L  

NA Wode et al., 2012 
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

FLP 

Água 
potável, água 
superficial e 

água 
subterrânea 

SPE  
Cartucho de carbono 

grafitizado (Carbograph 
1 - 120 - 400 mesh, 

Carbochimica Romana,  
Rome, Italy). 

Eluição com solução 
metanol e diclorometano 

acidificada.  

HPLC-ESI-MS (tipo Q) 
Coluna C18 Alltima 

 (250 mm × 4,6 mm I.D. × 
5 µm, Deerfield, IL, USA). 
Fase móvel: (A) acetonitrila; 

(B) água. 

 93 a 96% para 
 o fluazifop  

Para todos 
os pesticidas 
monitorados:  
3 a 10 ng/L  

Para todos os 
pesticidas 

monitorados: 
< 30 ng/L  

NA D’Ascenzo et al., 1998. 

FLM 
Água 

superficial e 
subterrânea 

 SPE online 
(Coluna Strata C18 
seguida de Strata X) 
ambas 20mm × 2 mm 

I.D × 25µm) - 
Phenomenex 

pH amostra: pH 5 (ESI+) 
pH 3,5 (ESI-) 

HPLC-ESI-MS/MS 
(tipo QqQ) 

Coluna Zorbax Eclipse Plus 
C18 - Agilent (100 mm × 

3 mm × 3,5 µm) 
Fase móvel: (ESI+): adição de 
amônia em solução de 50 mM 

de ácido fórmico 2-
propanol/metanol/água 
(6:2:92 v/v); (ESI-): 

metanol/água 10 mM ácido 
acético.  

 

39 a 47% 2 ng/L 10 ng/L n.d. Jansson e Kreuguer, 2010 

MET 

Água 
superficial  
e águas 
residuais  

SPE (Cartucho Oasis 
HLBTM) 

Eluição com 2 alíquotas 
de 4 mL de metanol 

  

HPLC-ESI-MS (tipo ToF) 
Coluna Agilent ZORBAX 

Eclipse Plus C18  
(50 mm × 4,6 mm × 5 µm). 
Fase móvel: (A) água (B) 

acetonitrila; ambos com 0,1% 
ácido fórmico.  

< 30% NI 284,8 ng/L NA Robles-Molina et al., 2014 
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

MET 

Água 
superficial.  
Bacia do rio 
Sorocaba no 
estado de São 
Paulo, Brasil.  

Injeção Direta 

HPLC-ESI-MS/MS 
(tipo QqQ) 

Coluna Hydro C-18 
Phenomenex (50 mm × 2 mm 

I.D. × 5 µm) 
Fase móvel: (A) água com 
formiato de amônio; (B) 

metanol.  

___ 2,46 ng/L 12,59 ng/L 
12,72 a 

26,59 ng/L 
Guedes, 2011.  

MET 

Água 
superficial. 
Estuário do 
rio Jiulong, 

China 

Extração em fase sólida 
(SPE). 

Eluição com 10 mL de 
acetato de etila 

Método multirresíduo  
GC-FPD 
GC-ECD 

GC-MS (confirmação) 
Coluna cromatográfica HP-5 
(30 m x 0,32 mm I.D. × 

0,25 µm). 

de 73,62 a 
115,3% para  
os pesticidas 
organofosfora-
dos (POP) 

0,07 a 1,35 
ng/L para 

POP 
NI 

Média: 
46,43 ng/L  

Zulin et al., 2002. 

MET 

Água 
superficial. 
Bacia do Rio 
Guadalquivir, 

Espenha  

SPE 
Resina de troca iônica 
Amberlite XAD-2. 

Eluição com 2 mL de 
acetona, 5 mL de           

n-hexano, 10 mL de 
água. Fase orgânica foi 
separada e o volume 
reduzido para injeção  

Método multirresíduo 
GC-NPD (para 

organofosforados) 
GC-ECD (para 
organoclorados). 

NI 4 ng/L NI 
20 a 230 
(média: 
90 ng/L)  

Espigares et al., 1997.  
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água.  (continuação)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

TMX 

Água 
superficial 
e águas 
residuais  

SPE (Cartucho Oasis 
HLBTM) 

Eluição com 2 alíquotas 
de 4 mL de metanol 

HPLC-ESI-MS (tipo ToF) 
Coluna Agilent ZORBAX 
Eclipse Plus C18 (50 mm × 

4,6 mm × 5 µm). 
Fase móvel: (A) água 

ultrapura; (B) acetonitrila; 
ambos com 0,1% ácido 

fórmico.  

NI NI 42,6 ng/L NA Robles-Molina et al., 2014 

TMX 

Água, 
rizomas e 
folhas de 
Hedychium 
coronarium.  

LLE (para amostra de 
água) 

HPLC-UV (λ = 254 nm) 
Coluna Phenomenex  

Luna C18 
(250 mm × 4,6 mm I.D. × 

5 µm).  
Fase móvel: (A) metanol;  

(B) água.  

81,16 a 
99,93% para 
 amostras de 

água  

360 ng 1200 ng/L NA 
Rocha, França e  
Cardoso, 2012 

TMX 

Água de 
torneira, 

superficial, e 
subterrânea   

SPE (cartucho Agilent 
ZORBAX SPE C18) 
com nanotubos de 

carbono empacotados no 
cartucho. Eluição com 
4 mL de metanol.  

HPLC-UV (λ = 254 nm) 
Coluna VP-ODS C18 

 (250 mm × 4,6 mm I.D. × 
5 µm).  

Fase móvel: metanol/água 
(45:55, v/v). 

95,6 a 109,5% 6,1 ng/L NI n.d. Zhou, Ding e Xiao, 2006. 
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Tabela 3: Revisão da literatura de métodos cromatográficos utilizados para a determinação quantitativa e, em alguns casos, o monitoramento dos agrotóxicos 
em estudo em amostras de água. (final)  

Analito  Amostra  Preparo da amostra  Equipamento  Recuperação  LDM LQM Valores 
encontrados 

Referência  

TMX 
Água 

potabilizada  

SPE (Cartucho LiChrolut 
EN da Merck) 

Eluição com 3mL de 
uma solução de  acetato 

de etila/metanol 
50:50 (v/v). 

HPLC-ESI-MS (Q) 
Coluna LichroCart 125-4 
Lichrosphere 100 (5 µm) 
Fase móvel: (A) água; (B) 
metanol, ambas acidificadas 
com 0,01% de ácido acético. 

96,7 a 102,8% NI 
< 30 ng/L  

para todos os 
pesticidas   

NA Seccia et al., 2005.   

TMX Água  

SPE (Cartucho Alltech  
Hi-Flow C18 ). 

Eluição com 2 × 2mL de 
metanol. 

HPLC-DAD (λ = 255 nm) 
Coluna Prevail Select C18 
(150 mm × 2,1 mm I.D. × 

5 µm). 
Fase móvel: (A) água; (B) 

acetonitrila. 

87% NI 2000 ng/L NA Ying e Kookana, 2004. 

1LDM: limite de detecção do método; 2LQM: limite de quantificação do método; 3NI: não informado; 4NA: não aplicado em amostras ambientais; 5n.d.: não-detectado. 
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3.6 QUIMIOMETRIA 
 

A quimiometria é uma área muito recente da química, que aplica métodos 

matemáticos e de estatística multivariada a dados químicos com o intuito de definir ou 

selecionar as condições ótimas de medição e extrair o máximo de informações possível. Esse 

termo só apareceu na década de 70, na química analítica, em decorrência do avanço da 

microeletrônica e a popularização dos microcomputadores, que permitiram a aquisição mais 

fácil e rápida de um grande número de dados de uma mesma amostra. O tratamento desses 

dados passou, nesse momento, a exigir tratamentos mais sofisticados do que os tradicionais 

métodos estatísticos univariados (RIBEIRO et al., 2008; GIROTTO et al., 2007; FERREIRA, 

1999). 

No Brasil, os trabalhos envolvendo quimiometria tiveram início na Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP) na década de 1980. Atualmente a área já é bem 

difundida, aceita e utilizada pela comunidade científica no país, o que justifica sua introdução 

em cursos regulares da área de química e áreas afins (GIROTTO et al., 2007; RIBEIRO et al., 

2008; FERREIRA, 1999). 

A utilização de softwares é essencial para o desenvolvimento das ferramentas 

quimiométricas (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). O conhecimento químico e o entendimento 

dos procedimentos realizados pelos softwares são fundamentais para que se possa analisar 

criticamente os resultados obtidos e interpretar os motivos pelos quais se chegou nos mesmos. 

Dentre as inúmeras aplicações, as ferramentas quimiométricas atuam no planejamento 

multivariado de experimentos, que consiste no estudo das diversas variáveis do sistema de 

maneira simultânea, além da interação que ocorre entre elas, podendo então se concluir 

quanto ao efeito da alteração dessas variáveis de interesse na resposta final do sistema. 

Métodos quimiométricos são úteis para a otimização das condições operacionais dos 

procedimentos cromatográficos e de extração e, também, para a avaliação de dados gerados 

após a análise de diversas amostras (BARROS NETO, SCARMÍNIO E BRUNS, 2001). 

 

3.6.1 Planejamentos Experimentais 
 

Com o advento da quimiometria, o uso de experimentos estatisticamente planejados de 

forma multivariada cresceu rapidamente em vários campos de pesquisa no Brasil. Além disto, 

a utilização dos métodos quimiométricos de planejamento e análise não ficou restrita às 
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atividades acadêmicas, mas se estendeu para diversas indústrias que têm empregado essas 

técnicas para otimização de processos (BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2006). 

O primeiro passo para o planejamento de experimentos é decidir quais são os fatores e 

as respostas de interesse. Os fatores são as variáveis que o experimentador tem condições e 

está interessado em controlar. Esses fatores podem ser qualitativos ou quantitativos e devem 

ser determinados os níveis em que eles serão estudados. As respostas são as variáveis de saída 

do sistema nas quais estamos interessados e que serão, ou não, influenciadas pela variação dos 

fatores (BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2001). 

Quando se trabalha com um sistema complexo em que muitas variáveis são capazes de 

influenciar, porém não se sabe em qual magnitude, pode-se fazer uso de um planejamento de 

triagem. Este tipo de planejamento auxilia na verificação, de maneira simultânea, do real 

efeito das diversas variáveis sobre o sistema estudado, além da possível interação que ocorre 

entre elas. Deste modo, as variáveis que influenciam o sistema são reconhecidas e devem ser 

estudadas mais profundamente em uma etapa posterior (TEÓFILO e FERREIRA, 2006; 

BARROS NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2001). 

Fatores significativos selecionados após execução de um planejamento adequado de 

triagem (planejamento fatorial completo ou planejamento fatorial fracionário) podem ser 

empregados em uma metodologia de análise de superfícies de resposta (response surface 

methodology - RSM). Dentre as RSM, os planejamentos Doehlert e composto central (central 

composite designs - CCD), possivelmente, são os mais utilizados (TEÓFILO e FERREIRA, 

2006).   

Outra metodologia quimiométrica de otimização baseia-se na utilização de algoritmos 

genéticos (genetic algorithm - GA) em conjunto com as redes neurais artificiais (artificial 

neural networks - ANN) (abordagem neuro-genética). Essa abordagem tem sido aplicada com 

êxito quando é de interesse a obtenção de uma única condição experimental para a 

determinação simultânea de diferentes analitos, pois permite a otimização de muitas respostas 

simultaneamente e nas situações onde ocorre falta de ajuste do modelo de regressão linear 

múltipla dos planejamentos experimentais (DA SILVA, AUGUSTO e POPPI, 2007). 

A seguir são descritas as abordagens de planejamento fatorial completo com ponto central 

e Matriz Doehlert, as quais foram usadas nesse trabalho para a otimização multivariada da técnica 

de LLE-LTP para os agrotóxicos em estudo. 

 

a) Planejamento de triagem – Fatorial completo com ponto central 
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Um experimento para triagem é executado com o interesse em se determinar as 

variáveis experimentais e as interações entre variáveis que têm influência significativa sobre 

as diferentes respostas de interesse. 

Em um planejamento fatorial completo são investigadas as influências de todas as 

variáveis experimentais de interesse e os efeitos de interação entre elas na resposta ou 

respostas do sistema. Se a combinação de k fatores é investigada em dois níveis, um 

planejamento fatorial consistirá de 2k experimentos. Normalmente, os níveis dos fatores 

quantitativos são nomeados pelos sinais - (menos) para o nível mais baixo e + (mais) para o 

nível mais alto (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). 

Os sinais, para os efeitos de interação de segunda ordem e de ordem superior entre 

todas as variáveis do planejamento realizando-se todas as combinações possíveis, são obtidos 

pelo produto dos sinais originais das variáveis envolvidas. Desta maneira, é possível construir 

as colunas de sinais para todas as interações e, assim, elaborar a matriz de coeficientes de 

contraste (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Matriz de coeficientes de contraste para um planejamento fatorial 23. As variáveis 
investigadas estão indicadas pelos números 1, 2 e 3. As combinações 12, 13 e 23 indicam as 
interações de dois níveis e a combinação 123 a interação de três níveis. 

Variáveis   Interações 
Média 

X1 X2 X3  X12 X13 X23 X123 
+ - - -   + + + - 
+ + - -  - - + + 
+ - + -  - + - + 
+ + + -  + - - - 
+ - - +  + - - + 
+ + - +  - + - - 
+ - + +  - - + - 
+ + + +   + + + + 

Fonte: Teófilo e Ferreira, 2006. 

 

A coluna de sinais + (mais) adicionada à esquerda da matriz de coeficientes de 

contraste é para o cálculo da média de todas as respostas observadas. Os efeitos (ef) para cada 

coluna da matriz de coeficientes de contraste, conforme demonstrado na Tabela (4), são dados 

pelas Equações (1) e (2). 

n

yi

f

n

i
médio

∑
== 1e                                                                                                         Equação (1) 
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                                                                                      Equação (2) 

    
 

 

 

A Equação (1) descreve o efeito para a média de todas as observações, enquanto a 

Equação (2) descreve o cálculo do efeito para as variáveis e interações usando a diferença 

entre as médias das observações no nível mais (yi(+)) e as médias das observações no nível 

menos (yi(-)), sendo n o número de amostras e i o número de respostas (TEÓFILO e 

FERREIRA, 2006). 

Conforme podemos observar na Tabela 4, um planejamento fatorial completo 2³ gera 

através da combinação dos níveis das variáveis um total de oito experimentos, no entanto, este 

é o número mínimo para um planejamento desse tipo. Para estimar o erro experimental é 

necessário que se façam ensaios em replicatas, e nesse caso um número maior de 

experimentos será exigido. Em muitos casos, a realização de repetições autênticas de cada 

experimento pode ser algo inconveniente por diversas razões. Para contornar este infortúnio e 

obter uma boa estimativa dos erros com um menor número de experimentos, normalmente se 

inclui em ponto experimental no centro do planejamento (nível zero - 0), em que o valor 

médio dos níveis de todas as variáveis é empregado. Essa abordagem é conhecida como 

“Planejamento Fatorial com Ponto Central” (TEÓFILO e FERREIRA, 2006; BARROS 

NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2001).  

Deste modo, é possível avaliar a significância dos efeitos ou coeficientes, tanto em 

planejamentos de triagem (completos ou fracionários) como em metodologias de superfície de 

resposta (discutidas a seguir) com um número de replicatas significativamente menor na 

maioria das vezes. Além desta vantagem, recomenda-se este tipo de experimento pelas 

seguintes razões3: o risco de perder a relação não linear entre os intervalos é minimizado e é 

possível estimar um modelo razoável e verificar se há falta de ajuste (TEÓFILO e 

FERREIRA, 2006; BARROS NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2001).  

A limitação da aplicação de um ponto no centro do planejamento está no fato de que 

não é possível de ser aplicada quando se utilizam variáveis qualitativas, visto que não há 

como definir um ponto médio nesta situação (TEÓFILO e FERREIRA, 2006; BARROS 

NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2001).  
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O planejamento fatorial completo com ponto central pode estimar além de apenas 

efeitos principais e interações, o grau de curvatura na resposta. Para descrever a função que 

rege o sistema estudado, são utilizados os polinômios mais simples, ou seja, aqueles que 

contêm apenas termos lineares, conforme exemplo da Equação (3) para três variáveis X1, X2 e 

X3 (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).  

 

eXXXbXXbXXb

XXbXbXbXbby

++

++++=

+

+

32112332233113

21123322110
                                                     Equação (3) 

 

Onde,   

b = coeficientes da regressão ou vetor de regressão (efeitos); 

e= erro. 

 

Através de cálculos matriciais é possível determinar o vetor de regressão, sendo que 

especificamente para o planejamento fatorial completo esse cálculo é dado pela Equação (4). 

 

yX
n

b
t1

=                                                                                                              Equação (4) 

 

Onde,  

Xt
 = a transposta da matriz de coeficientes de contraste X; 

y = vetor de respostas obtido experimentalmente; 

n = número de ensaios.  

 

Desta maneira, o modelo empregado para descrever as respostas é elaborado em 

função dos efeitos de cada uma das variáveis e da interação entre elas sobre o sistema. 

 

b) Metodologia de superfície de resposta – Planejamento Doehlert ou Matriz Doehlert 

 

A RSM baseia-se na construção de modelos matemáticos empíricos que descrevem o 

sistema estudado e, consequentemente, dão condições de explorar o sistema até sua 

otimização. Neste sentido, otimizar significa encontrar os valores das variáveis que irão 

produzir a melhor resposta desejada.  (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). 
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O planejamento Doehlert é uma alternativa bastante útil e atrativa para os 

planejamentos experimentais de segunda ordem. Por necessitar de um número de 

experimentos menor que o planejamento composto central, essa matriz Doehlert acaba sendo 

mais eficiente (TEÓFILO e FERREIRA, 2006; BARROS NETO, SCARMINIO, BRUNS, 

2001). 

Os pontos da matriz Doehlert correspondem aos vértices de um hexágono e, em geral, 

o número total de pontos experimentais no planejamento é igual a k2+k+pc, em que k é o 

número de fatores e pc é o número de experimentos no ponto central. Uma importante 

propriedade do planejamento Doehlert diz respeito ao número de níveis que cada variável 

possui, uma vez que através deles é possível avaliar as variáveis consideradas mais 

importantes em relação aos efeitos estudados (TEÓFILO e FERREIRA, 2006).  

O planejamento Doehlert descreve um domínio circular para duas variáveis, esférico 

para três e hiperesférico para mais de três variáveis, o que acentua a uniformidade no espaço 

envolvido. Embora suas matrizes não sejam ortogonais nem rotacionais, elas não apresentam 

divergências significativas que comprometam a qualidade necessária para seu uso efetivo. 

Para duas variáveis, a matriz Doehlert consiste de um ponto central e mais seis pontos 

adicionais formando um hexágono regular e, por esse motivo, situada sob um círculo (DA 

SILVA, 2007; BARROS NETO, SCARMINIO, BRUNS, 2001). O planejamento Doehlert 

para três variáveis pode ser visualizado na Tabela 5. 

 

Tabela 5: Matriz Doehlert para sistemas com três variáveis. 

Ensaio X1 X2 X3 

1 0 0 0 

2 1 0 0 
3 0,5 0,866 0 
4 0,5 0,289 0,817 
5 -1 0 0 
6 -0,5 -0,866 0 
7 -0,5 -0,289 -0,817 
8 0,5 -0,866 0 
9 0,5 -0,289 -0,817 
10 -0,5 0,866 0 
11 0 0,577 -0,817 
12 -0,5 0,289 0,817 
13 0 -0,577 0,817 

Fonte: Teófilo e Ferreira, 2006. 

 



63 

 

  

Cada planejamento é definido considerando o número de variáveis e os valores 

codificados (xi) da matriz experimental. A relação entre os valores experimentais e os valores 

codificados é dada pela Equação (5). 

 

d
i

ii
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z

zz
x β










∆
−

=
0

                                                                                                   Equação (5) 

 

Onde o termo xi é o valor codificado para o nível do fator i; z é o seu experimental; ∆zi 

 é a distância entre o valor experimental no ponto central e o experimental no nível superior 

ou inferior, βd é o maior valor limite codificado na matriz para cada fator e zi
0 é o valor 

experimental no ponto central (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). 

Na matriz Doehlert o número de níveis não é o mesmo para todas as variáveis, por 

exemplo, em um planejamento com três variáveis, uma variável será estudada em três níveis, 

outra variável em cinco níveis e a terceira em sete níveis. Esta propriedade permite a escolha 

de quais fatores serão avaliados em um maior ou menor número de níveis, sendo preconizado 

escolher a variável com maior efeito no sistema para ser estudada em mais níveis, a fim de 

obter mais informações sobre suas variações (DA SILVA, 2007). 

Existem diferentes métodos para se avaliar efeitos e coeficientes significativos e entre 

os mais utilizados destacam-se a análise de variância (ANOVA), o gráfico de probabilidade 

normal (distribuição normal) e a comparação de efeitos com uma medida independente da 

variabilidade (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). 

 

3.6.2 Análise exploratória de dados 
 

A extração de informações dos resultados de um experimento químico envolve, na 

maioria das vezes, a análise de grande número de dados. Para conseguir encontrar padrões 

relevantes e fontes de variação desse conjunto de dados se faz necessário o uso de 

aproximações quimiométricas. 

A análise exploratória é usada para se tentar detectar padrões de associação no 

conjunto de dados, a partir dos quais se pode estabelecer relações entre a amostras e variáveis, 

descobrir amostras anômalas ou agrupar as amostras. Os dois métodos de análise exploratória 

mais usados são a análise das componentes principais (principal component analysis - PCA) e 

a análise de agrupamentos hierárquica (hierarchical clustering analysis - HCA) (BARROS 

NETO, SCARMINIO e BRUNS, 2006; MOITA NETO e MOITA, 1998). 
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Análise de grupamentos hierárquica 

 

A técnica de agrupamento hierárquico interliga as amostras por suas associações, 

produzindo um dendrograma onde as amostras semelhantes, segundo as variáveis escolhidas, 

são agrupadas entre si. A suposição básica de sua interpretação é: quanto menor a distância 

entre os pontos, maior a semelhança entre as amostras. Assim, segundo Moita Neto e Moita 

(1998, p.468): 

 

“Os dendrogramas são especialmente úteis na visualização de semelhanças 
entre amostras ou objetos representados por pontos em espaço com 
dimensão maior do que três, onde a representação de gráficos convencionais 
não é possível. Existem muitas maneiras de procurar agrupamentos no 
espaço n-dimensional. A maneira matematicamente mais simples consiste 
em agrupar os pares de pontos que estão mais próximos, usando a distância 
euclidiana, e substituí-los por um novo ponto localizado na metade da 
distância entre eles. Este procedimento, quando repetido até que todos os 
pontos sejam agrupados em um só ponto, leva a construção do dendrograma, 
onde, no eixo horizontal são colocadas as amostras e, no eixo vertical, o 
índice de similaridade”. 

 

Os dendogramas são construídos diretamente por todos os programas estatísticos que 

fazem a classificação dos dados por meio da análise de agrupamentos hierárquica. 

 

Análise das componentes principais 

 

A análise das componentes principais é um método de análise multivariada utilizado 

para projetar dados n-dimensionais em um espaço de dimensão reduzida. Isso é feito por meio 

do cálculo dos novos eixos (componentes principais - PC), fazendo-se combinações lineares 

das variáveis originais. 

A PCA é umas das mais importantes ferramentas da análise multivariada, inclusive 

por constituir a base onde se fundamenta a maioria dos outros métodos multivariados de 

análise de dados. Ela permite revelar a existência ou não de amostras anômalas, de relações 

entre as variáveis medidas e de relações ou agrupamentos entre amostras (LYRA et al., 2010). 

Na PCA, as n variáveis originais geram, por meio de suas combinações lineares, n 

componentes principais, cuja principal característica, além da ortogonalidade, é que são 

obtidas em ordem decrescente de máxima variância, ou seja, a componente principal 1 detém 

mais informação estatística que a componente principal 2, que por sua vez tem mais 

informação estatística que a componente principal 3, e assim por diante. Este método permite 
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a redução da dimensionalidade dos pontos representativos das amostras, pois, em muitos 

casos, é comum obter em apenas 2 ou 3 das primeiras componentes principais mais que 90% 

da informação (MOITA NETO E MOITA, 1998). 

Para a utilização dessa ferramenta quimiométrica é de extrema importância que se 

entenda que o agrupamento das amostras define a estrutura dos dados por meio de gráficos de 

scores e loadings, cujos eixos são as componentes principais nos quais os dados são 

projetados. Os scores fornecem a composição das PC em relação às amostras, enquanto os 

loadings fornecem essa mesma composição em relação às variáveis. Como as PC são 

ortogonais é possível examinar as relações entre amostras e variáveis por meio dos gráficos 

dos scores e dos loadings, e ainda estimar a influência de cada variável em cada amostra 

(OLIVEIRA, GOMES NETO e FERREIRA, 2006; SENA et al., 2000). 

No entanto, em muitas situações, a variabilidade dos resultados encontrados é muito 

grande, tornando a interpretação da PCA onerosa. Nestes casos são necessárias várias PC para 

ser possível explorar uma maior percentagem das informações relevantes dos dados, gerando 

um espaço multidimensional. Para resolver as limitações de métodos baseados na PCA, outras 

abordagens foram desenvolvidas como, por exemplo, a rede neural artificial de Kohonen. 

 

Rede neural artificial de Kohonen 

 

A rede neural artificial de Kohonen, ou simplesmente rede de Kohonen, é formada por 

um conjunto de elementos simples organizados em estruturas mais complexas, que funcionam 

em conjunto. Cada neurônio é uma unidade de processamento que recebe estímulos e produz 

uma resposta (para outros neurônios ou para fora do sistema). Os neurônios das redes neurais 

artificiais estão interligados entre si por ramificações através das quais os estímulos são 

propagados (LEMES e PINO JÚNIOR, 2008). Ela constitui um sistema de auto-organização 

capaz de resolver problemas não-supervisionados. O processo de aprendizado                    

não-supervisionado consiste em reforçar as ligações que levem o sistema a produzir respostas 

mais eficientes, não sendo necessária a apresentação dos valores de saída da rede (LEMES e 

PINO JÚNIOR, 2008; DA SILVA, 2007). 

Esse tipo de rede apresenta a habilidade de projetar dados de maior dimensão em um 

espaço de menor dimensão, especialmente o espaço bidimensional, sem perda da informação 

original. A visualização e interpretação da rede de Kohonen vêm principalmente do fato de 

que o usuário pode assumir que todas as amostras posicionadas em um mesmo neurônio são 

consideradas semelhantes entre si, de acordo com o aspecto avaliado. Outro ponto é a 
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possibilidade de formação de conjuntos de amostras que são consideradas possuírem as 

mesmas características avaliadas, devido à localização em neurônios próximos (neurônios 

vizinhos) (DA SILVA, 2007). 

Desse modo, a rede de Kohonen usualmente consiste de uma única camada de 

neurônios tipicamente arranjados em um espaço bidimensional, o que a torna muito mais 

amigável na visualização e interpretação dos dados, quando comparada à PCA. Outros 

arranjos com maiores dimensões são possíveis, entretanto são menos comuns (DA SILVA, 

2007). 

 

3.7 VALIDAÇÃO DE MÉTODOS ANALÍTICOS  
 

Dados analíticos confiáveis são um pré-requisito para a interpretação correta dos 

resultados obtidos em estudos científicos, bem como na rotina diária de trabalho em um 

laboratório. Caso a confiabilidade dos dados seja questionável, pode-se gerar uma super ou 

subestimação de efeitos, falsas interpretações e conclusões infundadas. Ao não ser 

oficialmente contestados por outros especialistas da área, esses erros podem ser multiplicados 

dentro da comunidade científica e tornar-se parte do conhecimento geral aceito em uma 

determinada área de pesquisa (PETERS, DRUMMER e MUSSHOFF, 2007). 

Dessa forma, com o objetivo de assegurar a confiabilidade dos resultados obtidos, são 

delineados procedimentos de validação do processo analítico empregado, como garantia da 

qualidade das medições, através da sua comparabilidade, rastreabilidade e confiabilidade. O 

desenvolvimento de um método analítico, a adaptação ou implementação de um método 

conhecido, envolve esse processo de validação para estimar sua eficiência na rotina do 

laboratório (RIBANI et al., 2004; BARROS, 2002). 

Dentro do âmbito geral de validação de métodos é possível distinguir dois tipos: 

validação em laboratório ou “in house validation” e validação completa ou “full validation”. 

O primeiro consiste das etapas de validação dentro de um único laboratório para avaliar a 

confiabilidade de um método em desenvolvimento ou para verificar um método adotado de 

outra fonte. Esse tipo de validação é utilizado nas etapas preliminares do desenvolvimento de 

uma metodologia e na publicação de artigos científicos, em que são avaliadas todas as 

características de desempenho da validação da metodologia, porém sem verificar a 

reprodutibilidade. O segundo tipo, validação completa, consiste na avaliação de todas as 

características de desempenho e um estudo interlaboratorial que é utilizado para verificar o 

comportamento da metodologia em vários laboratórios, estabelecendo, portanto, a 
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reprodutibilidade e a incerteza expandida associadas à metodologia como um todo (RIBANI 

et al., 2004). 

Devido à importância da validação do método em todo o campo da química analítica, 

uma série de documentos de orientação sobre este assunto são emitidos por várias 

organizações e/ou conferências nacionais e internacionais. Todos estes documentos são 

importantes e potencialmente úteis para a validação de um método. Um processo de validação 

bem definido e documentado oferece às agências reguladoras evidências objetivas de que os 

métodos e os sistemas são adequados para o uso desejado (PETERS, DRUMMER e 

MUSSHOFF, 2007; RIBANI et al., 2004). 

No âmbito internacional, pode-se citar a União Internacional de Química Pura e 

Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC), a Organização 

Internacional para Padronização (International Standard Organization - ISO) e a Conferência 

Internacional em Harmonização (International Conference on Harmonization - ICH) como 

órgãos que estabelecem os procedimentos de validação como critério fundamental no 

credenciamento de laboratórios. Já no Brasil, há duas agências credenciadoras para verificar a 

competência de laboratórios de ensaios, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e o Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

(INMETRO), as quais disponibilizam guias para os procedimentos de validação de métodos 

analíticos (Resolução ANVISA RE nº899, de 29/05/2003, e o documento INMETRO DOQ-

CGCRE-008, revisão julho/2011, respectivamente) (INMETRO, 2011; PASCHOAL et al., 

2008; RIBANI et al., 2004). 

Para a validação no laboratório, a IUPAC confeccionou um guia denominado 

Harmonized guidelines for single-laboratory validation of methods of analysis (THOMPSON, 

ELLISON e WOOD, 2002) o qual foi selecionado para a validação do método proposto neste 

trabalho, sendo tomadas as devidas adequações. Os parâmetros analisados para a validação do 

método em estudo são descritos como se segue: 

 

a) Aplicabilidade 

Deve-se definir para quais analitos o método será estudado, a faixa de concentração e 

o tipo de matriz. É preciso especificar um protocolo com as descrições de todas as etapas 

envolvidas no processo validado, incluindo reagentes, equipamentos e qualquer precaução 

implicada à análise, assim como os dados de precisão do método. 

 

b) Seletividade 
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A seletividade é o grau em que um método pode quantificar a substância a analisar 

com precisão na presença de interferentes. Idealmente, a seletividade deveria ser avaliada para 

qualquer interferente importante que possa estar presente, mas isso pode ser impraticável. 

Como princípio geral, a seletividade deve ser suficientemente boa para que qualquer 

interferência seja ignorada. No entanto, como o método em estudo utiliza como detector o 

espectrômetro de massas, este garante a seletividade necessária. 

 

c) Curva analítica e linearidade 

Com exceção de erros grosseiros na elaboração de materiais de calibração, erros de 

calibração são, geralmente, um componente menor do orçamento total da incerteza da 

incerteza do método. No entanto, existem algumas características de calibração que são úteis 

para o início da validação do método, porque eles afetam a estratégia para o melhor 

desenvolvimento do procedimento, entre elas, se a função é linear, se passa pela origem, se 

sofre modificação pela matriz do material de ensaio.   

A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de uma determinada faixa de 

aplicação. No entanto, apenas o coeficiente de correlação não indica a qualidade de ajuste. 

Pode-se avaliar a linearidade também por meio da distribuição do ruído (que é o valor do erro 

entre o valor estimado e o medido). Sendo a distribuição deste ruído homogênea, pode-se 

afirmar que o método tem homocedasticidade, ou seja, que a distribuição dos seus erros é 

homogênea. Caso a distribuição seja heterogênea, afirma-se que os dados de calibração são 

heterocedásticos e, portanto, devem ser analisados por uma regressão ponderada para garantir 

uma redução do erro na faixa baixa de concentração. 

Para a construções da curva analítica são necessários: 

� Seis ou mais níveis de calibração;  

� Os níveis de calibração devem estar uniformemente espaçados na faixa de 

concentração  

� A faixa de concentração deve ser de 0 a 150% ou de 50 a 150% do valor de 

concentração esperado em amostras reais; 

� Os níveis de calibração devem ser analisados em, no mínimo, duplicatas e 

preferencialmente em triplicatas ou mais números de repetição.  

A quantificação do composto de interesse em validação pode ser obtida através dos 

métodos de padronização externa; padronização interna; superposição de matriz; adição 

padrão. Neste trabalho foi utilizado o método de padronização externa que consiste na 
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construção de curvas por meio de comparação da área da substância a ser quantificada na 

amostra com as áreas obtidas com soluções de concentrações conhecidas preparadas a partir 

de um padrão (RIBANI et al., 2004). 

 

d) Efeito Matriz  

Adicionam-se os compostos de interesse em uma matriz, de preferência ausente destes 

compostos, e analisa-a para verificar o comportamento das respostas dos analitos na mesma 

em relação aos padrões em solvente. 

 

e) Exatidão  

Para verificar se o método é capaz de quantificar a concentração real presente na 

amostra, realiza-se a verificação da sua exatidão. Esta confirmação pode ser realizada de três 

maneiras:  

� análise de material certificado, o qual contém uma concentração definida dos analitos 

de interesse e se compara a resposta obtida pelo método em validação com os valores 

naturais;  

� uma amostra pode ser analisada pelo método em processo de validação e seu resultado 

comparado com a análise da mesma amostra por outro método de referência; e  

� quando não há disponível um material certificado, nem um método de referência, 

pode-se mensurar a exatidão realizando a adição de uma concentração conhecida em 

uma amostra e verificando se o método é capaz de retornar o resultado com o valor 

verdadeiro adicionado. Esta técnica de conferência também é denominada de “adição 

e recuperação”.  

 

f) Precisão  

Esta característica confere a proximidade entre as medições realizadas pelo método. O 

valor que indica uma maior ou menor precisão é o desvio padrão ou o desvio padrão relativo 

(também conhecido como coeficiente de variação (coefficient of variation – CV)). 

A ratificação desta figura de mérito deve ser calculada da seguinte maneira: 

repetitividade ou precisão intra-dia, pela qual se observa a variação (CV) em replicatas de 

amostra analisada no mesmo dia ou em dias diferentes, respectivamente. 

 

g) Limite de detecção (MLOD) e limite de quantificação (MLOQ) do método 
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O limite de detecção do equipamento (limit of detection - LOD) refere-se à menor 

concentração do analito que pode ser distinguida do zero (ou do branco); enquanto o limite de 

quantificação (limit of quantification - LOQ) do equipamento indica a menor concentração 

que pode ser analisada com uma precisão e exatidão dentro dos limites aceitáveis. 

Estes limites podem ser calculados por três maneiras:  

� método visual: soluções padrão diluídas são injetadas e visualmente observa-se e 

constata-se como LOD a menor concentração que pode ser detectada e que difere do sinal 

analítico do ruído, e o LOQ como a menor concentração quantificável;  

� método da relação sinal-ruído: é aplicado para procedimentos que possuam ruído 

na linha de base. Admite-se o LOD como tendo uma relação sinal-ruído de 3:1 ou 2:1, e o 

LOQ com relação de 10:1; e  

� método baseado em parâmetros da curva analítica: neste caso o LOD será 3,3 

vezes o desvio padrão dividido pelo coeficiente angular da curva analítica, enquanto o LOQ 

será 10 vezes essa relação.  

Para definir os limites de detecção (MLOD) e quantificação (MLOQ) do método é 

necessário considerar o fator de concentração do procedimento de extração e o índice de 

recuperação da extração, o LOD e LOQ do equipamento e o efeito matriz. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 LIMPEZA DAS VIDRARIAS 
 

Para o desenvolvimento analítico deste trabalho todas as vidrarias foram previamente 

lavadas com o detergente não-iônico Extran 12,5% com o auxílio de uma escova, enxaguadas 

exaustivamente com água corrente e, posteriormente, enxaguadas com água ultrapura. Após 

esta etapa, todas as vidrarias foram mantidas imersas em solução de ácido nítrico 20% durante 

24 h e, em seguida, enxaguadas exaustivamente com água ultrapura. As vidrarias não 

volumétricas foram levadas à estufa para sua secagem e as vidrarias volumétricas secaram-se 

naturalmente em uma bancada limpa. O manuseio de todos os materiais foi feito com a 

utilização de luvas vinílicas.  

 

4.2 VISITAS TÉCNICAS ÀS COMUNIDADES RURAIS DE OURO BRANCO/MG 
 

Ouro Branco localiza-se na região central de Minas Gerais, com uma área de 259 km², 

onde se distribuem 35.268 habitantes. Insere-se nas bacias Rio São Francisco e Rio Doce e 

tem como principais rios o Ribeirão Ouro Branco e o Córrego Água Limpa. O clima 

predominante é o tropical de altitude e a vegetação se divide em cerrado com vegetação rala, 

remanescente de Mata Atlântica e campos rupestres (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

OURO BRANCO, 2009). 

A cidade se destaca pela produção de alimentos e entre as principais culturas estão a 

de batata-inglesa, milho e batata baroa. A utilização de defensivos agrícolas nessas plantações 

passou a ser considerada uma questão preocupante pelos órgãos municipais. 

Em um trabalho anterior, desenvolvido pelo mesmo grupo de pesquisa, Silveira (2012) 

selecionou cuidadosamente 10 pontos de coleta em sistemas hídricos superficiais, 

considerando as atividades desenvolvidas nos locais, os pontos de escoamento, presença de 

mata ciliar e declividade dos terrenos plantados para o monitoramento do inseticida 

clorpirifós. 

Com o intuito de conhecer e avaliar a situação dos pontos de coleta definidos por 

Silveira (2012) foram feitas visitas periódicas à região rural do município, juntamente com os 

idealizadores do Plano Municipal de Saneamento Ambiental da zona rural, com o intento de 

definir as regiões e pontos de coleta que seriam mantidos no estudo de avaliação proposto 

neste projeto e quais, de acordo com o interesse da prefeitura, deveriam ser incluídos. Os 
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pontos foram devidamente georreferenciados com o uso do equipamento de sistema de 

posicionamento global (GPS) e tratados no programa de ArcGIS para a confecção do mapa de 

localização. 

O projeto será usado pela prefeitura municipal de Ouro Branco como respaldo 

científico para a tomada de todas as medidas cabíveis para a redução dos impactos causados 

pela presença de defensivos agrícolas nos corpos d’água, principalmente aqueles passíveis de 

captação para o abastecimento humano na região. 

 

4.3 DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO ANALÍTICO PARA A ANÁLISE DOS 
AGROTÓXICOS 
 

4.3.1 Reagentes, solventes, equipamentos e vidrarias 
 

• Padrões analíticos de: acefato 97,8%; difenoconazol 97,0%; fenamidona 99,9%; 

fluazifop 96,1%; fluazinam 98,3%; metamidofós 99,5% e tiametoxam 99,6% 

(PESTANAL®, Sigma-Aldrich Laborchemikalien GmbH). 

• Reagentes (grau HPLC): Acetato de etila (J. T. Backer®), acetonitrila (J. T. Backer®), 

hidróxido de amônio (Synth®), ácido clorídrico (Proquimios®), hidrogenofosfato de 

sódio (Vetec PA 98,5%). 

• Balança analítica LIBROR - 45 SM. 

• pHmetro digital (Tecnal®). 

• Agitador vórtex (VELP Scientifica). 

• Banho de ultrassom digital (Kondortech). 

• Sistema para a secagem das amostras em fluxo de nitrogênio, confeccionado no 

laboratório. 

• Sistema para filtração a vácuo (funil de vidro, base suporte em vidro esmerilhado, 

conexão para vácuo, grampo em alumínio e erlenmeyer (Phox®)). 

• Micropipetas de volumes variados (5000 µL, 1000 µL, 200,0 µL e 20,00 µL) 

(Eppendorf®); 

• Frascos de vidro âmbar de 20 mL com tampa e batoque em teflon. 

• Vials, inserts, tampa e septo de politetrafluoretileno (PTFE)/silicone para autoinjetor. 

• Béqueres, balões volumétricos, funis e provetas. 

• Papeis de filtro quantitativos faixa branca (25 µm), faixa azul (8 µm), ambos da 

J.Prolab® e filtro de fibra de vidro da Sartorius®; 
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• Coluna cromatográfica Kinetex C18 (50 × 3,0 mm; 2,6 µm - Phenomenex); 

• Cromatógrafo a líquido acoplado ao espectrômetro de massas modelo LCMS-8040 

Shimadzu. 

 

4.3.2  Preparo da solução padrão 
 

A solução padrão estoque dos agrotóxicos foi preparada em acetonitrila à 

concentração de 1 g/L e armazenada em freezer (-20 ºC) para evitar degradação. Uma solução 

padrão de concentração 1 mg/L foi preparada a partir da solução padrão estoque e armazenada 

em geladeira (solução de trabalho). Esta era renovada mensalmente, de acordo com a 

necessidade, para garantir a manutenção da concentração devido a perdas por degradação. 

 

4.3.3  Condições cromatográficas e de detecção no espectrômetro de massas 
 

A análise dos agrotóxicos foi realizada por cromatografia líquida de ultra alta 

eficiência (Ultra high-performace liquid chromatography - UHPLC) acoplada a 

espectrometria de massas sequencial, ou chamada tandem-MS, do tipo triplo quadrupolo 

usando fonte de ionização por eletronebulização (Figura 9).  

O cromatógrafo a líquido utilizado foi o UHPLC Nexera X2 da Shimadzu, equipado 

com um amostrador automático (modelo SIL 30AC), um sistema binário de bombas (modelo 

LC-30AD), um forno para coluna (modelo CTO-30A) e detector de absorção no ultravioleta-

visível (SPD-M20A). O espectrômetro de massas foi o LCMS-8040 da Shimadzu, o qual 

possui três analisadores de massa em série: um quadrupolo que faz a seleção do íon precursor; 

um multipolo, que é uma câmara de colisão adaptada para realizar a fragmentação do íon 

precursor selecionado no primeiro analisador; e um segundo quadrupolo que seleciona os 

fragmentos gerados na colisão para a posterior detecção.  
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Figura 9: Cromatógrafo a líquido acoplado ao espectrômetro de massas utilizado para as 
análises dos agrotóxicos avaliados neste estudo - UHPLC-MS/MS (tipo QqQ) - Shimadzu. 

 

 

a) Otimização das condições do espectrômetro de massas 

 

Para otimizar as condições do espectrômetro de massas, antes mesmo que fossem 

definidas as condições da cromatografia, foram feitas injeções diretas de soluções de 

concentração 1,0 mg/L de cada agrotóxico individualmente. Determinadas as relações m/z de 

cada analito e o modo de ionização (positivo ou negativo) dos mesmos, fez-se a otimização 

das condições dos quadrupolos e da célula de colisão para o modo de “Monitoramento de 

Reações Múltiplas” (multiple reaction monitoring - MRM). 

As condições ótimas para a aquisição de dados no modo MRM podem ser 

determinadas automaticamente por meio do software “LabSolutions LCMS - Shimadzu”. 

Concluída a otimização foi possível selecionar os três íons-fragmentos mais abundantes, os 

quais foram usados na quantificação e confirmação das espécies. Os parâmetros do 

espectrômetro de massas utilizados para a otimização do método MRM seguem na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Parâmetros do espectrômetro de massas para a detecção dos analitos. 

Parâmetros Condições Utilizadas 
Temperatura da linha de dessolvatação 250 ºC 

Gás de nebulização N2 
Fluxo do gás de nebulização 3 L/min 

Temperatura do bloco de aquecimento 400 ºC 
Fluxo do gás de secagem (N2) 15 L/min 

Voltagem da interface 4,5 kV 
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b) Condições cromatógraficas 

 

A Tabela 7 apresenta as condições empregadas no sistema cromatográfico para a 

determinação dos agrotóxicos. 

 

Tabela 7: Condições cromatográficas empregadas para a separação dos analitos. 

Parâmetros Condições utilizadas 

Coluna cromatográfica  Kinetex C18 (50 × 3,0 mm; 2,6 µm - Phenomenex) 

Fase móvel  
Solvente (A): Água ultrapura com 3,5 mM de NH4OH 
Solvente (B): Acetonitrila com 3,5 mM de NH4OH  

Gradiente de eluição 

5 a 30% B de 0,0 a 1,0 min; 
mantém 30% B de 1,0 a 5,0 min; 
30 a 60% B de 5,0 a 10,0 min; 
60 a 70% B de 10,0 a 12,0 min; 

mantém 70% B de 12,0 a 15,0 min; 
70 a 95% B de 15,0 a 16,0 min; 
95 a 5% B de 16,0 a 19,0 min; 

mantém 5% B de 19,0 a 21,0 min. 

Vazão 
0,2000 mL/min de 0 a 12,0 min; 

0,3000 mL/min de 12,0 min a 15,0 min; 
0,4500 mL/min de 15,0 min a 21,0 min. 

Temperatura do forno 40 ºC 

Volume de injeção 10 µL 

 

Para o ajuste das condições cromatográficas, injetou-se 10 µL de uma solução 

concentrada dos agrotóxicos (0,5 ppm) utilizando o seguinte método genérico de gradiente de 

eluição: 5% até 95% de B em 20 minutos, em seguida, a concentração retornava a 5% de B 

em 3 minutos, a qual era mantida constante por 2 minutos. Os íons fragmentos, obtidos na 

otimização do espectrômetro de massas para o modo MRM, foram monitorados durante todo 

o tempo de análise. 

Optou-se pelo uso de acetonitrila como constituinte da fase orgânica devido à sua 

compatibilidade com o modo de ionização por eletronebulização. Por ser um solvente polar, 

aceptor de prótons, com baixa tensão superficial, alta volatilidade e menor capacidade de 

solvatação dos íons, a acetonitrila favorece um aumento significativo na eficiência de 

ionização, além de causar menor efeito de formação de íons adutos indesejáveis quando 

comparada com metanol. 
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Outra forma de melhorar a eficiência de ionização se dá por meio da adição de 

substâncias conhecidas como modificadores de fase. Esses aditivos favorecem a ionização dos 

compostos e, consequentemente, têm-se um efeito significativo na resposta do analito na ESI. 

Embora vários aditivos voláteis venham sendo empregados em HPLC-ESI-MS/MS, os mais 

amplamente utilizados são o ácido acético, ácido fórmico, acetato de amônio, formiato de 

amônio e hidróxido de amônio (KOSTIAINEN e KAUPPILA, 2009). No presente estudo 

utilizou-se hidróxido de amônio 3,5 mM como modificador de fase devido aos bons 

resultados obtidos em trabalhos anteriores no laboratório, tanto para a ionização no modo 

negativo, quanto para o positivo. 

Após a avaliação da separação dos analitos usando o método genérico supracitado, 

realizaram-se ajustes no gradiente de eluição, objetivando melhorar a separação dos picos e, 

se possível, reduzir o tempo total de análise.    

 

4.3.4 Otimização multivariada da técnica de extração líquido-líquido com partição a 
baixa temperatura 
 

Devido à complexidade das matrizes ambientais e os baixos níveis de concentração em 

que os agrotóxicos são encontrados, o preparo de amostra se torna uma etapa imprescindível 

para que seja possível a análise dos contaminantes e, ainda, para que os resultados obtidos 

sejam confiáveis. 

  Para a determinação simultânea dos agrotóxicos alvos deste estudo, a grande 

dificuldade é a utilização de uma técnica de extração e de determinação que sejam 

suficientemente eficientes para substâncias com propriedades físico-químicas distintas. 

Compostos como acefato, metamidafós e fluazifop são muito solúveis em água, dificultando 

suas extrações em amostras aquosas para posterior detecção, por exemplo. 

A utilização apenas de métodos convencionais de LLE não é apropriada para 

compostos orgânicos muito polares, no entanto, a utilização da técnica de LLE-LTP tem sido 

aplicada com sucesso para a extração de agrotóxicos, inclusive para aqueles de caráter mais 

polar. Essa pode ser uma boa alternativa para viabilizar o desenvolvimento do método 

multirresíduo proposto neste trabalho, e ainda ganha mérito adicional por ser uma abordagem 

nova para a extração e pré-concentração da maioria dos analitos em questão. 

Foram feitos testes iniciais para avaliar, de maneira geral, a aplicabilidade da        

LLE-LTP como técnica de preparo de amostra para os agrotóxicos em estudo. Além disso, os 
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resultados preliminares foram importantes para que fossem definidas as variáveis e os níveis 

nas quais estas seriam estudadas na etapa de triagem multivariada. 

Alguns parâmetros puderam ser fixados com base nos trabalhos produzidos (LIMA, 

2013) e em desenvolvimento no Laboratório de Caracterização Molecular e Espectrometria de 

Massas/DEQUI/UFOP, envolvendo a mesma técnica de extração. Entre eles, a escolha da 

acetonitrila como solvente extrator e a adaptação da técnica para múltipla extração utilizando 

três extrações consecutivas, sendo cada uma delas realizada após três horas de resfriamento à 

-20 ºC. A acetonitrila é um solvente interessante nessa técnica por ser solúvel em água em 

todas as proporções, sua polaridade favorece a extração de uma vasta gama de compostos, e 

por ser compatível com técnicas de cromatografia líquida e gasosa. Além disso, por ser um 

solvente menos nocivo do que os solventes utilizados em técnicas convencionais de LLE, 

aparece como boa alternativa do ponto de vista ambiental.  

 

a) Procedimento de triagem multivariada para a LLE-LPT 

 

Para a otimização da LLE-LPT foram selecionadas três variáveis consideradas 

importantes no sistema: pH da amostra; concentração de sal (Na2HPO4), para avaliação da 

força iônica; e volume de solvente extrator. O volume de amostra para o procedimento de 

extração foi fixado em 4 mL.  

Aplicou-se o planejamento fatorial completo 23, com triplicata no ponto central, 

utilizando planilhas eletrônicas (TEÓFILO e FERREIRA, 2006). A Tabela 8 apresenta as 

variáveis e os níveis em que elas foram estudadas na triagem e a Tabela 9 mostra os ensaios 

gerados pela planilha, os quais foram executados de forma aleatória. 

 

Tabela 8: Variáveis e níveis avaliados nos planejamentos de triagem da LLE-LPT dos 
agrotóxicos em estudo. 

*Volume usado em cada uma das três extrações consecutivas. 
 

 

 

 Níveis 

 
Variáveis  

-1 0 1 

X1 pH 2 6 10 

X2 Concentração de Na2HPO4 (mol/L) 0,0000 0,0150 0,0300 

X3 Volume da fase orgânica (mL)* 3,5 4,0  4,5 
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Tabela 9: Ensaios do planejamento fatorial completo 23, com triplicata no ponto central (pc), 
para investigação da influência das variáveis na LLE-LTP dos agrotóxicos em amostras de 
água superficial. Os valores entre parênteses representam os níveis decodificados. 

Variáveis Ensaios 
pH da amostra Concentração de sal (mol/L) Volume de solvente (mL) 

1  -1 (2) -1 (0,0000) -1 (3,5)  
2  +1 (10) -1 (0,0000) -1 (3,5)  
3  -1 (2) +1 (0,0300) -1 (3,5)  
4  +1 (10) +1 (0,0300) -1 (3,5)  
5  -1 (2) -1 (0,0000) +1 (4,5) 
6  +1 (10) -1 (0,0000) +1 (4,5) 
7  -1 (2) +1 (0,0300) +1 (4,5) 
8  +1 (10) +1 (0,0300) +1 (4,5) 

9(pc) 0 (6) 0 (0,0150)  0 (4,0)  
 

Para o procedimento de extração, representado na Figura 10, adicionou-se sal e 

ajustou-se o pH de uma amostra de água superficial dopada com os analitos de interesse 

(2,5 µg/L) de acordo com os ensaios gerados pela planilha eletrônica (Tabela 9). Foram 

utilizados frascos de vidro âmbar de 20 mL de capacidade, com batoque e tampa, sendo 

adicionados nos mesmos 4 mL de amostra. Em seguida, adicionou-se o solvente extrator no 

frasco reagente, o qual foi agitado em um misturador vórtex por 30 segundos a 1600 rpm. 

As amostras dos ensaios experimentais foram deixadas em freezer a aproximadamente 

-20 ºC por três horas para que ocorresse a separação das fases e, em seguida, a fase orgânica 

foi cuidadosamente retirada com o auxílio de uma micropipeta. Como as extrações eram 

exaustivas, a cada três horas retirava-se a fase orgânica, aguardava-se para que a fase aquosa 

alcançasse a temperatura ambiente, adicionava-se mais fase orgânica e repetia-se o processo 

de agitação e resfriamento. 

Após as três extrações consecutivas, o solvente orgânico recuperado era seco em fluxo 

de nitrogênio, utilizando um sistema de secagem confeccionado no laboratório (Figura 11). 

Os resíduos foram ressuspendidos em 500 µL de acetato de etila com agitação em vórtex e 

posterior banho de ultrassom, por 15 min. As soluções foram transferidas de 100 em 100 µL 

para um vial com insert, secas sob fluxo de N2 e os resíduos foram ressuspendidos em 100 µL 

de acetonitrila, novamente com o auxílio do agitador vórtex. Terminado o processo de 

extração as amostras foram analisadas por HPLC-ESI-MS/MS. 
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Figura 10: Esquema do procedimento de extração líquido-líquido com partição a baixa 
temperatura utilizado na etapa de concentração e clean-up da amostra que precede a análise 
cromatográfica. 

 
 
Figura 11: Sistema de secagem por fluxo de nitrogênio confeccionado no Laboratório de 
Caracterização Molecular e Espectrometria de Massas/DEQUI/UFOP. 

 

 

Após realizar todos os experimentos da triagem e obtidos todos os valores de área de 

pico dos analitos estudados foram selecionadas as condições que geravam os maiores valores 
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de sinal analítico para cada composto. Dessa forma, foi possível selecionar as variáveis 

significativas e os níveis em que elas seriam estudadas na metodologia de superfície de 

resposta. 

 

b) Metodologia de superfície de resposta - Planejamento Doehlert 

 

Baseado nos resultados obtidos do planejamento de triagem selecionou-se as variáveis 

significativas para o sistema de extração e definiu-se os níveis em que elas seriam estudadas 

de forma minuciosa com a aplicação da metodologia de superfície de resposta. 

Avaliando as variáveis estudadas (pH da amostra, concentração de sal e volume de 

solvente extrator) foi possível verificar que as três, de maneira geral, foram significativas no 

sistema. Sendo assim, todas as variáveis estudadas previamente foram novamente analisadas, 

porém agora em um maior número de níveis. 

As variáveis e os níveis estudados na etapa do processo de otimização da LLE-LTP 

pela matriz Doehlert estão descritos na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Variáveis e os respectivos níveis avaliados no procedimento de construção da 
superfície de resposta para a LLE-LTP dos agrotóxicos em estudo. Em parênteses são 
apresentados os níveis codificados. 

Variáveis  Níveis 

  (-1) (-0,5) 0 (+0,5) (+1)  
Concentração de sal (mol/L) 

  0,0000 0,0088 0,0175 0,0263 0,0350  
 (-0,866) (-0,577) (-0,289) 0 (+0,289) (+0,577) (+0,866) 

pH da amostra 
 2,0 2,8 3,7 4,5 5,3 6,2 7,0 
   (-0,817) 0 (+0,817)   

Volume da fase orgânica (mL) 
   3,5 4,0 4,5   

 

Com base nos resultados obtidos no planejamento de triagem, estabeleceu-se a ordem 

das variáveis que mais influenciavam no sistema. Dessa forma, observou-se que o pH deveria 

ser estudado em um número maior de níveis (7), por ser a variável com maior efeito nas 

extrações, seguido da adição de sal (em 5 níveis) e volume de fase orgânica (em 3 níveis). Os 

valores extremos dos níveis dessas variáveis foram definidos também com base nas respostas 

obtidas na triagem. Utilizou-se as planilhas eletrônicas (TEÓFILO e FERREIRA, 2006) para 

gerar os ensaios do planejamento Doehlert, os quais são apresentados Tabela 11. 
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Tabela 11: Planejamento Doehlert com triplicata no ponto central (pc) para otimização dos 
parâmetros operacionais da LLE-LTP para a extração dos agrotóxicos em amostras de água 
superficial. Os valores em parênteses representam os níveis codificados. 

Variáveis Ensaios 
Concentração de sal (mol/L) pH da amostra Volume de solvente (mL) 

1 +1 (0,0350) 0 (4,5) 0 (4,0) 

2 +0,5 (0,0263) +0,866 (7,0) 0 (4,0) 

3 +0,5 (0,0263) +0,289 (5,3) +0,817 (4,5) 

4 -1 (0,0000) 0 (4,5) 0 (4,0) 

5 -0,5 (0,0088) -0,866 (2,0) 0 (4,0) 

6 -0,5 (0,0088) -0,289 (3,7) -0,817 (3,5) 

7 + 0,5 (0,0263) -0,866 (2,0) 0 (4,0) 

8 + 0,5 (0,0263) -0,289 (3,7) -0,817 (3,5) 

9 -0,5 (0,0088) +0,866 (7,0) 0 (4,0) 

10 0 (0,0175) +0,577 (6,2) -0,817 (3,5) 

11 -0,5 (0,0088) +0,289 (5,3) +0,817 (4,5) 

12 0 (0,0175) -0,577 (2,8) +0,817 (4,5) 

13 (pc) 0 (0,0175) 0 (4,5) 0 (4,0) 

 

Com a aplicação do planejamento Doehlert foi possível definir as condições ótimas de 

extração para cada analito. 

 
4.3.5 Validação da metodologia de determinação dos agrotóxicos 

 

A validação do método otimizado é necessária para que seja determinada a 

confiabilidade do mesmo por meio da avaliação das figuras de mérito, para que então seja 

possível a sua aplicação em amostras naturais. Dessa forma, com o objetivo de assegurar a 

confiabilidade dos resultados obtidos, são delineados procedimentos de validação do processo 

analítico por diferentes agências reguladoras de âmbito nacional e internacional. 

Para os objetivos deste estudo, aplicou-se a validação em laboratório (in house 

validation), e foram avaliados os parâmetros que seguem. 

 

� Seletividade 

A seletividade foi avaliada pelos tempos de retenção dos compostos estudados e por 

meio dos espectros dos picos obtidos. A técnica utilizada para quantificação dos compostos é 

considerada altamente seletiva, pois monitora três íons relativos à fragmentação do íon 

precursor e a razão de intensidade entre eles, o que assegura que o pico cromatográfico seja 

atribuído a um só componente. 
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� Curva analítica e linearidade 

A curva analítica relaciona as áreas dos picos cromatográficos dos analitos com as 

concentrações crescentes dos mesmos. Por meio do gráfico ou equação gerada pode-se 

calcular a concentração do analito encontrada em uma amostra natural. 

A faixa de concentração em que os dados da curva se adéquam deve cobrir a faixa de 

aplicação para a qual o ensaio vai ser usado. 

Neste trabalho, a padronização externa foi aplicada para a quantificação dos 

agrotóxicos em amostras de água superficial coletadas em Ouro Branco/MG. A partir de uma 

solução de trabalho na concentração de 1 mg/L foram feitas diluições para obtenção de 

soluções padrão entre 0,1 e 200 µg /L. Todas as diluições foram feitas pelo injetor automático 

do equipamento, utilizando a solução de trabalho e o solvente acetonitrila para a obtenção dos 

pontos da curva analítica. A diluição automática é feita inserindo a função “[Dilution]” no 

tratamento anterior a injeção da amostra “[Pretreatment]”, e fornecendo os valores de fator de 

diluição e volume final da solução que se deseja obter. 

A linearidade foi obtida plotando-se os valores médios de triplicatas das injeções de 

cada ponto, bem como a verificação do coeficiente de determinação (R2).  

 

� Efeito matriz 

O efeito matriz foi avaliado realizando a injeção do spike na amostra. Um volume de 

50 µL do extrato orgânico concentrado da amostra foi seco sob fluxo de nitrogênio e 

ressuspendido em 50 µL de solução padrão de 25 µg/L dos analitos. Deste modo, a 

concentração final do spike é a concentração da amostra somada aos 25 µg/L adicionados. 

O efeito matriz sobre o analito foi calculado a partir do fator de correção do efeito 

matriz (FEM). As Equações (6) e (7) indicam como os cálculos foram realizados. 

 

Lgpadrão

amostra

A

AA

/25

spike
EMF

µ

−
=                                                                                         Equação (6) 

 

( ) ( ) 1001% ×−= FEMMatrizEfeito                                                                          Equação (7) 
 

Onde, 

Aspike = Área do pico do analito no extrato da amostra fortificado com 25 µg/L de 

padrão; 
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Aamostra = Área do pico do analito no extrato da amostra; 

Apadrão 25 µg/L = Área do pico do padrão de 25 µg/L do analito em solvente isento da 

matriz; 

FEM = Fator de correção do efeito matriz. 

 

Se o valor do efeito matriz, calculado pela Equação (7), for maior que zero, significa 

que o efeito da matriz sobre o sinal do analito é aumentativo. Caso o valor seja menor que 

zero, a matriz causa efeito supressivo no sinal analítico. 

 

� Exatidão 

A exatidão do método foi verificada por adição e recuperação do método de extração 

em três níveis de concentração. Para estimar a recuperação foram preparadas amostras de 

concentrações de 0,25; 1,25 e 2,50 µg/L utilizando amostra de água superficial isenta de 

contaminação por agrotóxicos, coletada em um parque protegido localizado na cidade de 

Ouro Preto/MG (Parque Estadual do Itacolomi). 

Utilizando os parâmetros otimizados da LLE-LTP procedeu-se os ensaios de extrações 

nos três níveis de concentração supracitados, sendo em triplicata para os níveis 0,25 e 

2,50 µg/L e em sete replicatas para a concentração de 1,25 µg/L. As concentrações finais, 

considerando uma recuperação de 100%, foram de 10, 50 e 100 µg/L. Para a análise do 

branco da matriz utilizou-se a amostra de água sem adição de padrão para o procedimento de 

extração. A Equação (8) expressa a fórmula utilizada para o cálculo da recuperação. 

 

EMpadrãosolução

brancoamostra

FA

AA
ecuperação

×
−

=(%)R                                                         Equação (8) 

 

Onde, 

Aamostra = Área do pico do analito no extrato da amostra; 

Abranco = Área do pico do analito no extrato da amostra sem adição de padrão; 

Asolução padrão = Área correspondente ao nível de concentração do analito em 

solução padrão, isenta de matriz; 

FEM = Fator de correção do efeito matriz. 

 

� Precisão 
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A precisão do aparelho foi verificada pelo coeficiente de variação de triplicatas de 

injeções de soluções padrão dos agrotóxicos, e a precisão do método pelo CV da análise de 

replicatas dos ensaios de extrações em três níveis de concentração. As injeções foram 

realizadas no mesmo dia, pelo mesmo analista e no mesmo aparelho, em curto espaço de 

tempo.  

 

� Limite de detecção do método e limite de quantificação do método 

Para estabelecer os limites de detecção (LOD) e limites de quantificação (LOQ) do 

equipamento foram injetadas concentrações decrescentes dos padrões. Para a determinação do 

LOD utilizou-se o método da relação sinal-ruído em que se considerou os valores de 

concentração cujo sinal analítico fosse três vezes o nível do ruído. O LOQ foi definido como a 

menor concentração cujo sinal analítico fosse 10 vezes o nível do ruído. 

Para determinar os limites de detecção do método (MLOD) e de quantificação do 

método (MLOQ) foram considerados o fator de concentração, o índice de recuperação do 

procedimento de extração e o efeito matriz. Os LOD e LOQ foram tomados como valores de 

referência assim como os índices de recuperação do menor nível de concentração, 10 µg/L, 

estudado. O cálculo do MLOD e MLOQ, representados por LM, é apresentado na Equação 

(9). 

 

RFC

L
LM

%

100

×

×
=                                                                                                         Equação (9) 

 

 Onde, 

L = Limite de detecção ou limite de quantificação do equipamento; 

FC = Fator de concentração do procedimento de extração (FC = 40); 

%R = Índice de recuperação do menor nível de concentração estudado. 

 

4.3.6 Coleta, conservação e análise das amostras 
 

A coleta das amostras foi realizada em duas campanhas, nos meses de maio e junho de 

2014, pelo grupo de pesquisa do laboratório auxiliado por profissionais da prefeitura 

municipal de Ouro Branco/MG. A amostragem foi pontual, de superfície, tomada na calha 

principal dos cursos d’água selecionados. As amostras foram coletadas em frascos de vidro 

âmbar de 1 L, previamente lavados de acordo com o procedimento citado no item 4.1. O uso 
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desse material minimiza a adsorção dos analitos no frasco e, ainda, a possível fotodegradação 

dos mesmos. Ainda, em campo, adicionou-se metanol (concentração final de 1% v/v) nas 

amostras para retardar a ação biológica. 

As amostras foram transportadas até o laboratório em caixas de isopor com gelo seco 

e, no mesmo dia, foram filtradas sob vácuo. A filtração foi procedida utilizando papéis de 

filtro faixa branca (25 µm), faixa azul (8 µm) e por filtros de fibra de vidro (1,2 µm), 

sequencialmente. O sistema empregado nessa etapa é apresentado na Figura 12. 

Terminada a filtração, as amostras foram levadas à refrigeração, onde foram mantidas 

em temperaturas baixas (2 a 8 ºC). No dia seguinte à coleta, as amostras foram submetidas ao 

processo de extração para posterior análise. 

 
Figura 12: Sistema de filtração utilizado no processo de preparo das amostras coletadas em 
Ouro Branco/MG. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

5.1 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DOS PONTOS DE COLETA 
 

Com as visitas às áreas de interesse no município de Ouro Branco/MG, pôde-se 

observar que a agricultura é, ainda, uma atividade bastante intensa nas áreas rurais. A batata 

inglesa se destaca sobre as demais culturas, no entanto, produtos de lavoura temporária como 

milho, cana-de-açúcar, feijão e jiló também foram observados nos locais visitados. 

Nas regiões onde os pontos foram selecionados pôde-se evidenciar que as plantações 

estão em terrenos bastante inclinados favorecendo, portanto, o processo de escoamento 

superficial. Além disso, a proximidade das plantações com os cursos d’água, a erosão do solo 

e a falta de cobertura vegetal favorecem o processo de contaminação dos recursos hídricos. 

Foram selecionados 11 pontos de coleta (Figura 13), os quais estão distribuídos em 

oito comunidades rurais que apresentam elevada atividade agrícola e corpos d’água 

susceptíveis a contaminação.  
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Figura 13: Localização dos pontos de coleta na zona rural de Ouro Branco/MG. 

 
 

Um fator que se observou na cidade é que, diferentemente da situação de saneamento 

básico da área urbana, a população rural não conta com rede de abastecimento de água tratada 

e utiliza água in natura para consumo direto. Em algumas plantações visitadas, as nascentes 

localizam-se dentro do terreno plantado, potencializando os efeitos negativos da 

contaminação por agrotóxicos. 
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Atualmente, a cidade de Ouro Branco conta com uma rede de abastecimento de água 

tratada e um sistema de tratamento de esgoto que atente 98% da população urbana e o projeto 

vislumbrado pela prefeitura pretende estender esta realidade para as comunidades rurais do 

município. 

Segundo Costa (2012), algumas comunidades rurais de Ouro Branco possuem um 

número significativo de moradores com patologias cardiovasculares (hipertensão) e afecções 

no trato respiratório, que podem estar relacionadas com a exposição aos agrotóxicos, à 

deficiência de saneamento básico e a dificuldade no acesso a tratamento médico. O autor 

verificou, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, que as comunidades rurais apresentam 

muitos casos de diabetes, cefaleia, perturbação visual e aborto espontâneo, enfermidades que 

também podem ter relação direta com a contaminação por agrotóxicos. 

A criação de um plano de saneamento por parte dos órgãos municipais constitui uma 

tentativa de conscientização sobre o uso de equipamento de proteção individual na aplicação 

de agrotóxicos, o descarte adequado das embalagens e, principalmente, a utilização de doses 

controladas dessas substâncias. Tudo isso com o intuito de minimizar a contaminação direta 

dos trabalhadores na aplicação desses insumos e a contaminação dos recursos hídricos 

utilizados como fontes de abastecimento. 

A Tabela 12 identifica os pontos de amostragem, caracterizando-os com relação às 

condições de preservação e as atividades antropogênicas próximas. 
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Tabela 12: Descrição dos pontos de coleta selecionados nas zonas rurais da cidade de Ouro Branco/MG para a análise dos agrotóxicos. (início) 

Identificação  
do ponto  

Comunidade  Córrego  Localização  Descrição  

P1 Água Limpa  Água Limpa  
S 20°32,821’ 
H 43°37,416’ 

Elevação: 1073 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, maior vazão de água e 
presença de muitas pedras favorecendo a dinâmica da água. Recebe esgoto 
domiciliar de algumas moradias. Campo de cultura acima do ponto. 

P2 Água Limpa Marimbondo  
S 20°31,607’ 
H 43°37,190’ 

Elevação: 1034 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, maior vazão de água e 
presença de muitas pedras favorecendo a dinâmica da água. Recebe esgoto 
domiciliar de algumas moradias. Campo de cultura acima do ponto. 

P3 Água Limpa Fundão  
 S 20°33,293’ 
H 43°36,146’ 

Elevação: 1216 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, uma pequena vazão de 
água. Recebe esgoto domiciliar de algumas moradias. Pequena área de  
cultura muito próxima a margem. 

P4 Cristais Água Limpa  
S 20°33,914’ 
H 43°37,046’ 
Elevação: 1119 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, uma pequena vazão de 
água. Recebe esgoto domiciliar de algumas moradias. Pequena cultura de 
milho próxima à margem. 

P5 Cristais Curvilhana  
S 20°33,941’ 
H 43°37,070’ 
Elevação: 1216 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto há uma vazão maior de  
água, presença de muitas pedras favorecendo a dinâmica da água. Recebe 
uma grande carga de esgoto. 

P6 Geada Castiliano  
S 20°34,861’ 
H 43°39,318’ 

Elevação: 1086 m  

Mata ciliar não preservada. Nesse ponto, vazão pequena de água. Recebe 
uma carga de esgoto doméstico de algumas moradias. Presença de gado e 
pasto próximo à margem. Campo de cultura acima do ponto. Nessa 
comunidade reside o maior bataticultor da cidade, além de outras plantações 
de menor porte. O abastecimento se dá por meio de nascentes. 
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Tabela 12: Descrição dos pontos de coleta selecionados nas zonas rurais da cidade de Ouro Branco/MG para a análise dos agrotóxicos. (final) 

Identificação  
do ponto  

Comunidade  Córrego  Localização  Descrição  

P7 Olaria  Olaria  
S 20°32,561’ 
H 43°38,838’ 

Elevação: 1107 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, maior vazão de água, 
presença de muitas pedras favorecendo a dinâmica da água. Campo de 
cultura acima do ponto. 

P8 Gurdiana  Olaria  
S 20°33,735’ 
H 43°38,447’ 

Elevação: 1215 m 

Nesse ponto, uma pequena vazão de água. Campo de cultura acima do ponto. 
Mata ciliar relativamente preservada. Captação e uso direto da água pela 
comunidade. 

P9 João Gote  João Gote  
S 20°33,410’ 
H 43°40,295’ 

Elevação: 1074 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, vazão pequena de água. 
O córrego recebe uma grande carga de esgoto domiciliar e, ainda, o efluente 
da lavagem de uma grande quantidade de batata inglesa e baroa. O 
abastecimento de água potável se dá por meio de nascentes. 

P10 Castiliano  Castiliano  
S 20°34,858’ 
H 43°40,532’ 

Elevação: 1009 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, uma boa vazão de água. 
Campo de cultura acima do ponto. Recebe esgoto domiciliar de algumas 
moradias. Essa comunidade é a região de maior área com atividade agrícola 
da cidade, sendo a economia voltada para a cultura de batata-inglesa.   

P11 Campestre  Castiliano  
S 20°34,760’ 
H 43°42,444’ 

Elevação: 973 m 

Mata ciliar relativamente preservada. Nesse ponto, uma boa vazão de água. 
Campo de cultura acima do ponto. Recebe esgoto domiciliar de algumas 
moradias. 

 



91 

 

  

5.2 CONDIÇÕES DE CROMATOGRAFIA E DE DETECÇÃO 
 

Para a determinação de analitos por espectrometria de massas do tipo triplo 

quadrupolo é necessário que se determinem as melhores condições de seleção e fragmentação 

dos íons monitorados, conforme descrito no item 4.3.3. Portanto, após as injeções diretas de 

soluções concentradas dos analitos foi possível adquirir o valor de massa mais adequado para 

o íon precursor, os íons fragmentos mais abundantes utilizados para a identificação e 

quantificação dos agrotóxicos e, ainda, as condições ótimas dos analisadores de massa e da 

energia de colisão para cada analito de forma isolada, conforme a Tabela 13. 

 

Tabela 13: Valores das relações m/z dos íons precursores e seus respectivos íons fragmentos, 
e condições ótimas dos quadrupolos (Q1 e Q3) e energia de colisão (CE) para cada um dos 
íons fragmentos. 

Analito 
Íon Precursor 

(m/z) 
Fragmentos 

(m/z) 
Q1 Pre Bias 

(V) 
CE* 

Q3 Pre Bias 
(V) 

143,00 -19 -10 -27 
95,05 -19 -23 -17 

Acefato 
(ACE) 

184,00 

125,00 -19 -17 -23 
251,10 -18 -26 -27 
337,20 -18 -18 -25 

Difenoconazol 
(DIF) 

406,05 

188,15 -18 -47 -19 
236,15 -14 -15 -25 
92,10 -14 -26 -17 

Fenamidona 
(FEN) 

312,10 

65,10 -14 -51 -24 
282,10 -21 -18 -20 
91,05 -21 -30 -17 

Fluazifop 
(FLP) 

328,10 

254,10 -21 -26 -28 
416,00 30 19 29 
397,90 30 19 28 

Fluazinam 
(FLM) 

462,95 

343,90 30 10 15 
94,05 -14 -16 -17 
124,95 -14 -18 -24 

Metamidofós 
(MET) 

142,00 
52,20 -14 -38 -20 
211,05 -19 -12 -23 
132,00 -19 -20 -25 

Tiametoxam 
(TMX) 

292,05 

181,05 -19 -22 -19 
 

Após a otimização das condições de análise cromatográfica, obteve-se o 

cromatograma no modo MRM para os agrotóxicos em estudo. Como pode ser observado na 

Figura 14, a separação e a detecção dos agrotóxicos por MS/MS foram satisfatórias, 

originando cromatogramas com resolução aceitável. A Tabela 14 apresenta os tempos de 
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retenção e os íons utilizados na quantificação e identificação dos analitos, sendo que as 

intensidades dos íons fragmentos são obtidos no processo de otimização das condições do 

espectrômetro de massas. 

 

Figura 14: Cromatograma dos agrotóxicos em estudo na concentração de 200 µg/L. 
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Tabela 14: Tempos de retenção e relações m/z utilizadas para quantificação e identificação 
dos agrotóxicos no modo MRM por UHPLC-ESI-MS/MS. 

Analitos Tempo de 
Retenção (min) 

Relação m/z para 
quantificação 

Relações m/z para 
identificação 

ACE 1,355 143,00 95,05; 125,00 
MET 1,314 94,05 52,20; 124,95 
FLP 2,955 282,10 91,05; 254,10 
TMX 3,241 211,05 132,00; 181,05 
FLM 9,894 416,00 343,90; 397,90 
FEN 10,887 236,15 92,10; 65,10  
DIF 12,587 251,10 188,15; 337,20 

 

5.3 OTIMIZAÇÃO MULTIVARIADA DA TÉCNICA DE EXTRAÇÃO 
 
5.3.1 Triagem da Extração 

 

A definição dos níveis nos quais as variáveis seriam estudadas na triagem se deu a 

partir de testes feitos em laboratório e de resultados de trabalhos desenvolvidos pelo mesmo 
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grupo de pesquisa envolvendo a técnica de LLE-LTP. Para a variável volume de fase orgânica 

extratora, partiu-se do princípio de que maiores volumes implicariam em maior gasto de 

solvente e em um aumento considerável no tempo de secagem do extrato, haja vista que todo 

o solvente é seco sob fluxo de nitrogênio. Portanto, optou-se pelos menores volumes de fase 

orgânica possíveis para a extração dos analitos. Dessa forma, pôde-se observar nos testes 

preliminares que, para volumes menores que 3,5 mL de solvente, a separação das fases 

ocorria de forma ineficiente, ou nem mesmo ocorria, após as três horas de resfriamento. Esse 

efeito era ainda mais pronunciado quando se adicionava sal à fase aquosa. 

Para o sal, foram testadas diferentes concentrações para que fossem definidos os níveis 

em que essa variável seria investigada na triagem, e o que se pôde observar foi que quando a 

concentração de Na2HPO4 estava entre 0,040 a 0,050 mol/L, ocorria o comprometimento da 

separação das fases para os menores volumes de solvente orgânico. Por esse motivo, fixou-se 

a concentração de 0,030 mol/L de sal como o maior nível (+1) do planejamento de triagem. 

Definidos os níveis, realizou-se um planejamento de triagem 2³ com triplicata no 

ponto central, por meio do qual foi possível definir quais as variáveis realmente apresentavam 

efeito significativo sobre o sistema e direcionar em quais níveis elas seriam estudadas mais 

detalhadamente na análise por superfície de resposta.  

Os resultados da triagem (Tabela 15) mostram que as três variáveis estudadas têm 

efeito significativo sobre o sistema, sendo que o pH foi aquela que mais influenciou a 

extração da maioria dos analitos em estudo, seguida da adição de sal e do volume de solvente 

extrator. Os erros associados a cada efeito foram avaliados pelo teste t (α = 0,05). 

 

Tabela 15: Valores dos efeitos e do parâmetro p (α = 0,05) para cada variável estudada no 
planejamento fatorial completo 23 com triplicata no ponto central. Os valores em negrito são 
os que se mostraram significativos de acordo com o valor de p (p < 0,05). Volume = vol. 

Analito Média P  X1 (pH) p  X2 (sal) p  X3(vol.) P 

ACE 3314726 2×10-5  -2402382 0,0018  -1093615 0,0289  688276 0,1036 
DIF 15017285 4×10-5  -4550104 0,0689  12070006 0,0028  637273 0,7467 
FEN 23112432 4×10-8  2120295 0,0147  609244 0,3027  959122 0,1363 
FLP 2409873 8×10-7  -1068121 0,0007  -348250 0,0361  278052 0,0683 
FLM 2167928 7×10-6  503957 0,0075  -73972 0,4124  -51479 0,5560 
MET 577051 4×10-5  273919 0,0043  -365295 0,0018  288851 0,0037 
TMX 4209592 7×10-9  58755 0,4069  -299150 0,0092  -166529 0,0585 

 

Analisando a influência do pH, pôde-se observar que esta variável foi significativa 

para o ACE e FLP, com as melhores respostas em pH 2, e para a FEN, FLM e MET, com as 
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melhores respostas em pH 10. Para o DIF e TMX, o pH não se mostrou uma variável 

significativa no sistema de extração. 

Devido ao caráter ácido do fluazifop, quando o pH da solução é menor que o seu pKa 

(2,88), este herbicida estará preferencialmente na forma molecular, reduzindo, portanto, a sua 

solubilidade em água e melhorando, consequentemente, a sua eficiência de extração na fase 

orgânica. 

No caso do acefato, um agrotóxico básico de pKa 8,35, esperava-se que valores de pH 

menores que seu pKa contribuíssem para um aumento na sua solubilidade em água, pois a 

concentração da sua forma protonada seria maior que na sua forma neutra. No entanto, 

segundo estudo feito por Singh et al. (1998), a variação do pH não afeta significativamente a 

solubilidade do acefato em soluções aquosas. A explicação para essa característica está 

relacionada às propriedades iônicas e do orbital molecular do acefato. O átomo de P nesse 

inseticida é rodeado por átomos com eletronegatividade relativamente alta, resultando em 

uma distribuição desigual de elétrons em direção aos átomos de S, O e N (Figura 15). Essa 

distribuição de elétrons faz com que, mesmo em condições de pH em que o acefato estaria na 

forma molecular, a sua polaridade continue muito alta. 

 

Figura 15: Ordem de ligação e carga eletrônica na molécula de acefato. 

 
Fonte: Adaptado de Singh et al. (1998).  

 

Dessa forma, pode-se concluir que a diminuição da recuperação do acefato em pH 10 

observada na triagem está diretamente relacionada à hidrólise que o inseticida sofre em 

condições básicas, conforme se pode observar na Figura 16. 
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Figura 16: Mecanismo proposto para os efeitos de pH no acefato. pH 2: Acefato é resistente a 
hidrólise ácida; pH 11: hidrólise da ligação P - S. 
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Fonte: Adaptado de Singh et al. (1998). 

 

No caso do metamidofós, o qual possui pKa igual a 10, as melhores respostas foram 

obtidas em pH 10. Como um agrotóxico básico, em pH 10 o metamidofós tem a concentração 

na sua forma molecular igual a sua forma iônica. Em menores valores de pH, ele estará 

preferencialmente na forma catiônica, o que explicaria o comportamento observado na 

triagem. No entanto, similarmente ao que acontece com o acefato, o pH não altera 

significativamente a solubilidade do analito em solução aquosa devido à sua distribuição 

eletrônica em direção aos átomos de O, N e S (Figura 17), característica que o confere 

polaridade muito alta. 

 

Figura 17: Ordem de ligação e carga eletrônica do metamidofós. 

 

Fonte: Adaptado de Singh et al. (1998). 
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O efeito causado pelo pH para o metamidofós também pode ser relacionado com a 

hidrólise que o inseticida sofre em condições tanto ácidas como básicas, conforme se pode 

observar na Figura 18. 

 

Figura 18: Mecanismo proposto para o efeito do pH no metamidofós. pH 2: hidrólise da 
ligação P - N; pH 11: hidrólise da ligação P - S. 
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                                   Fonte: Adaptado de Singh et al. (1998). 

  

A melhor eficiência de extração do metamidofós em pH 10 pode estar relacionada à 

maior degradação do composto sob as condições ácidas empregadas no experimento do que 

sob as condições básicas.  

 Com relação ao difenoconazol e ao tiametoxam, para ambos o pH não foi uma 

variável significativa. Isso se dá devido ao fato de que o pKa do difenoconazol é 1,1, não 

ocorrendo, portanto, a protonação da molécula dentro da faixa de pH estudada na triagem. 

Além disso, sua elevada estabilidade à hidrólise permite que, em uma ampla faixa de pH, não 

ocorra a degradação do composto. Já o tiametoxam tem esse comportamento por ser uma 

espécie que não sofre ionização.  

 Para a fenamidona, esperava-se que o pH não fosse uma variável significativa, pois se 

trata de uma espécie que não sofre ionização e é muito estável à hidrólise ácida ou básica. No 

entanto, os resultados apontam a melhor resposta para a espécie em pH 10. Isso pode estar 

relacionado com uma possível interação entre a fenamidona e compostos presentes na matriz 

aquosa que é favorecida em meio ácido. Apesar de ser a única variável significativa do 

sistema para este analito, a variação do pH não causou grandes perdas na recuperação do 

analito. 
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 Para o efeito do sal, observou-se que a adição de Na2HPO4 foi uma variável 

significativa para a maioria dos analitos. Para o difenoconazol (log Kow 4,40), o qual possui 

caráter menos polar entre os agrotóxicos estudados, houve uma melhora na resposta com a 

adição do eletrólito. Esse efeito é conhecido como salting-out, o qual é baseado no 

enfraquecimento ou rompimento das forças de solvatação entre o soluto e a fase aquosa, 

resultado da competição com o eletrólito presente na solução, diminuindo, portanto, a 

solubilidade dos compostos orgânicos na matriz aquosa e facilitando a partição dos mesmos 

para a fase extratora. Esse efeito depende da natureza do sal, dos compostos orgânicos que 

serão extraídos e, ainda, do solvente extrator.  

Para os solutos mais polares (ACE, FLP, MET e TMX) a adição de sal teve efeito 

negativo sobre o sistema de extração. Esperava-se que o efeito do eletrólito causasse uma 

melhora considerável na extração desses compostos, principalmente por serem muito solúveis 

em água. Pensava-se que, com a competição com o sal, a extração desses analitos seria 

melhorada pela menor disponibilidade de moléculas de água para a solvatação dos mesmos. 

No entanto, a diminuição da eficiência de extração de agrotóxicos com adição de sal no 

processo de LLE-LTP já foi evidenciada (VIEIRA, NEVES e QUEIROZ, 2007) e é atribuída 

a outro efeito conhecido: o sal dificulta a formação de uma fase única, podendo, em 

concentrações elevadas, promover a separação das fases sem a necessidade de resfriamento. O 

uso de sais inorgânicos para a separação de fases em sistemas homogêneos água/solvente é, 

inclusive, uma técnica de extração conhecida como extração líquido-líquido assistida por 

adição de sal (salting-out assisted liquid-liquid extraction - SALLE) ou extração           

líquido-líquido homogênea por adição de sal (salting-out homogeneous líquid-liquid 

extraction - SHLLE) (VALENTE, GONÇALVES, RODRIGUES, 2013). 

Dessa forma, acredita-se que concentrações maiores de Na2HPO4 testadas na triagem 

possam ter diminuído drasticamente o tempo de contato entre a amostra aquosa e o solvente 

extrator. Além disso, observou-se que sob a concentração de 0,030 mol/L do eletrólito não 

ocorria o congelamento da fase aquosa, fato que também poderia contribuir para a redução da 

partição dos compostos mais polares para o solvente extrator.  

Por fim, evidenciou-se que o aumento do volume de fase orgânica extratora melhorou, 

de forma geral, a extração dos analitos, mas não foi significativa na grande maioria deles, com 

exceção apenas para o metamidofós. No caso deste agrotóxico, um aumento de 3,5 para 

4,5 mL de solvente, mantendo-se as mesmas condições das outras variáveis, resultou em um 

acréscimo de aproximadamente 230% na área cromatográfica obtida. Com base nesse 
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resultado, optou-se por manter o volume de fase orgânica como uma variável na superfície de 

resposta.  

 

5.3.2 Construção da Superfície de Resposta 
 

 Com a finalidade de aprofundar o estudo da influência das variáveis no sistema 

realizou-se o planejamento Doehlert, o qual avalia as variáveis em diferentes números de 

níveis de acordo com a importância que elas apresentaram no planejamento de triagem. Como 

a variável pH se mostrou a mais significativa para a maioria dos analitos, optou-se por  

estudá-la em um maior número de níveis (7). A faixa de pH estudada na superfície de resposta 

foi definida avaliando-se os melhores ensaios para cada analito no planejamento de triagem, 

conforme apresentado na Figura 19. 

 

Figura 19: Valores de pH para os melhores ensaios obtidos no planejamento de triagem para 
cada analito. 

 

 

De forma geral, percebe-se pela Figura 19 que o pH ácido foi satisfatório para a 

maioria dos analitos. Mesmo para aqueles em que o pH 10 representou a melhor condição 

para a LLE-LTP, não ocorreram grandes perdas nas áreas cromatográficas quando em pH 2 

(ex.: FEN e FLM), mas o contrário não foi evidenciado. Para a maioria dos analitos em que a 

condição ácida foi melhor, o pH 10 não aparece entre as três melhores respostas (ex.: ACE, 

FLP) ou, se aparece, ocorrem perdas maiores na recuperação (FEN). 
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  Tratando-se de um sistema que inclui analitos com características físico-químicas 

distintas, sabe-se que a otimização nos levará a uma condição que seja apropriada para a 

análise de todos os agrotóxicos simultaneamente, o que não significa que o planejamento 

Doehlert nos fornecerá um único experimento que será ótimo para todos analitos em questão. 

Partindo desse pressuposto, decidiu-se explorar as extrações em meio ácido na faixa de pH 

entre 2 e 7.   

 O sal foi a segunda variável com maior influência no sistema e, por isso, estudado em 

cinco níveis. A concentração máxima de sal na superfície de resposta foi fixada em 

0,0350 mol/L, pois, como já dito no item 4.3.4, concentrações acima de 0,040 mol/L 

causavam problemas na separação das fases para menores volumes de acetonitrila. 

 Por último, o volume foi estudado em três níveis, os mesmos utilizados na triagem.  

A matriz Doehlert é um tipo de planejamento para a construção de superfícies de 

resposta que permite a obtenção de um modelo quadrático e a avaliação das variáveis 

selecionadas em um número diferente de níveis. Para cada agrotóxico foi estabelecido um 

modelo correlacionando as áreas cromatográficas (z) com as variáveis quantidade de sal (X1), 

pH (X2) e volume de fase orgânica (X3). A Equação (10) mostra a forma genérica do modelo 

de regressão, sendo que para a obtenção do valor de área para cada agrotóxico devem ser 

considerados somente os efeitos significativos. 

 

322331132112333

2221113322110

)²(

)²(²)(

XXbXXbXXbXb

XbXbXbXbXbbz

++++

++++= +
                                      Equação (10) 

 

Onde,  

b = coeficientes da regressão (efeitos). 

 

Os ensaios gerados pela planilha eletrônica para a superfície de resposta (Tabela 11, 

item 4.3.4) foram realizados aleatoriamente e, através dos resultados das análises 

cromatográficas (Figura 20), foi possível obter um modelo quadrático por regressão linear 

múltipla para cada analito. Na Tabela 16 estão apresentados os valores de p para as regressões 

e para a análise de falta de ajuste de cada modelo, gerados pela ANOVA.  
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Tabela 16: Valores da ANOVA do parâmetro p para a regressão e para a falta de ajuste do 
planejamento Doehlert, e coeficiente de determinação do modelo quadrático gerado para cada 
um dos agrotóxicos em estudo. Em negrito estão apontados os valores significativos 
(p < 0,05). 

Analito  Valor p - Regressão  Valor p - Falta de ajuste  R² 

ACE 0,0941 0,0521 0,8600 

DIF 0,0296 0,0012 0,9170 

FEN 0,0034 0,0930 0,9660 

FLP 0,0004 0,4034 0,9860 

FLM 0,0072 0,0716 0,9540 

MET 0,0020 0,0053 0,9730 

TMX 0,0001 0,3570 0,9900 
 

Percebe-se, por meio dos resultados apresentados na Tabela 16, que para a maioria dos 

agrotóxicos, o modelamento quadrático do planejamento Doehlert se ajustou, com exceção 

apenas para o acefato. Avaliando a falta de ajuste para os modelos, pode-se observar que 

apenas para o DIF e MET a falta de ajuste foi significativa. Os coeficientes de determinação 

foram satisfatórios, sendo que para todos os modelos quadráticos os valores de R² foram 

superiores a 0,90. O Apêndice A traz a tabela de análise de variância (ANOVA), o gráfico de 

valores previstos pelo modelo versus valores medidos e o gráfico dos resíduos para cada um 

dos analitos em que o modelamento quadrático se ajustou. 

De forma geral, na abordagem para construção de superfície de resposta as variáveis 

se comportaram de maneira similar aos resultados da triagem, no entanto, os efeitos da adição 

de sal merecem destaque neste momento. Conforme discutido no item 5.3.1, a adição de sal 

piorou a extração dos analitos mais polares, e esse efeito foi relacionado à etapa de formação 

da fase única entre a água e acetonitrila, podendo ter causado a redução significativa do tempo 

de contato entre as duas fases na etapa de resfriamento. Do mesmo modo, esse efeito foi 

evidenciado na superfície de resposta, entretanto, por se tratar de um estudo da variável com 

um número maior de níveis, foi possível concluir que a adição de sal, em concentrações 

menores do que as testadas na triagem, promove a melhoria das extrações mesmo para esses 

analitos mais polares. Para todos os agrotóxicos que tiveram a resposta piorada na triagem 

quando se adicionava sal, o melhor ensaio da superfície de resposta foi obtido com a 

concentração de 0,0088 mol/L de Na2HPO4. Esses resultados corroboram com a hipótese de 

que quantidades maiores de sal podem piorar a extração dos agrotóxicos mais polares devido 

à redução do tempo de contato entre as fases, mas quando em concentrações menores podem 

favorecer a extração devido ao efeito salting-out. 
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Figura 20: Áreas cromatográficas obtidas para cada analito para os ensaios realizados do planejamento Doehlert, sendo os ensaios 13, 14 e 15 as 
replicatas no ponto central. (início) 
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Figura 20: Áreas cromatográficas obtidas para cada analito para os ensaios realizados do planejamento Doehlert, sendo os ensaios 13, 14 e 15 as 
replicatas no ponto central. (continuação) 
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Com base nos resultados apresentados na Figura 20, é possível inferir sobre as 

melhores condições de extração para cada agrotóxico. No entanto, para melhor vizualização e 

para definir um ensaio que pudesse ser suficientemente eficiente para a maioria dos 

agrotóxicos, plotou-se um gráfico apresentando os melhores ensaios obtidos no planejamento. 

Na Figura 21 foram verificados quantos analitos tiveram a primeira maior resposta (azul), 

quantos tiveram a segunda maior resposta (vermelho) e quantos tiveram a terceira maior 

resposta (verde), para cada ensaio do planejamento. 

 

Figura 21: Número de analitos com os maiores valores de área para cada ensaio do 
planejamento Doehlert (de 1 a 12 e ponto central). 

 

 

Conforme pode ser observado na Figura 21, o ensaio 2 foi aquele que apresentou 

respostas satisfatórias para a maiorias dos analitos, haja vista que, para cinco dos sete 

agrotóxicos estudados, as condições desse ensaio gerou uma das três melhores respostas do 

planejamento. No entanto, avaliando as respostas cromatográficas na Figura 20, percebe-se 

que para o fluazifop o ensaio 2 foi a pior condição de extração encontrada no planejamento. 

Levando em consideração os baixos valores de área encontrados para este analito, utilizar as 

condições do ensaio 2 poderia impossibilitar a análise deste agrotóxicos nas concentrações em 

que ele é encontrato em amostras ambientais. Dessa forma, optou-se por avaliar outras 

condições que fossem adequadas para todos os analitos. Sendo assim, avaliou-se os ensaios 1 

e 11. 

Avaliando a Figura 20, percebe-se que o ensaio 1 se mostrou eficiente para a maioria 

dos analitos, no entanto, as condições desse ensaio comprometem muito a recuperação do 
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metamidofós. Já que esse inseticida é um composto classificado como muito tóxico e é 

apontado como responsável por graves intoxicações em humanos, decidiu-se não utilizar as 

condições do ensaio 1. Como o metamidofós é muito polar, a sua recuperação na LLE-LTP é 

muito baixa e, portanto, a escolha desse ensaio certamente inviabilizará a sua determinação 

nas concentrações em que ele é encontrado em amostras de água. 

Para o ensaio 11, pôde-se perceber que as condições foram razoáveis para todos os 

analitos. Para o metamidofós, o agrotóxico mais tóxico em estudo, as condições desse ensaio 

foram responsáveis pela melhor resposta cromatográfica e. para todos os outros, as respostas 

foram satisfatórias. Apenas para o difenoconazol ocorreu uma perda maior na resposta 

cromatográfica, mas, baseado em testes iniciais, sabia-se que a recuperação desse analito na 

LLE-LTP era muito alta e, portanto, usar as condiçoes do ensaio 11 não comprometerá sua 

análise nos níveis de concentração encontrados em amostras ambientais. A partir dessa 

avaliação, decidiu-se por utilizar as condições do ensaio 11 - pH = 5,33; Concentração de 

Na2HPO4 = 0,0088 mol/L; Volume fase orgânica = 4,5 mL - para a validação e posterior 

aplicação do método no monitoramento dos agrotóxicos nos corpos d’água selecionados na 

cidade de Ouro Branco/MG. 

 

5.4 VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE DETERMINAÇÃO DE AGROTÓXICOS 
UTILIZADOS EM PLANTAÇÕES DE OURO BRANCO/MG 

 

Para estabelecer a confiabilidade do método desenvolvido para a determinação dos 

agrotóxicos em amostras de água foi realizada a validação do mesmo. A seguir são 

apresentadas as figuras de mérito avaliadas. 

 

5.4.1 Seletividade 
 

O método de determinação dos agrotóxicos foi desenvolvido utilizando espectrometria 

de massas sequencial no modo MRM que, por si só, garante a seletividade levando em conta 

os tempos de retenção e a relação entre os íons fragmentos selecionados para identificação e 

quantificação dos analitos, o que assegura que o pico cromatográfico seja atribuído a um 

único componente.  

Para exemplificar a seletividade do método, a Figura 22 apresenta os cromatogramas 

dos íons monitorados para o acefato (a), tiametoxam (b) e fenamidona (c), respectivamente. 
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Figura 22: Cromatograma dos íons monitorados no modo MRM para: (A) acefato; (B) 
tiametoxam e (C) fenamidona. 

 

(A) Cromatograma do acefato 

 
 

(B) Cromatograma do tiametoxam 

 

 

(C) Cromatograma da fenamidona 
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5.4.2 Curva Analítica e Linearidade 
 

As curvas analíticas foram obtidas através de diluições automáticas programadas no 

software “LabSolution - Shimadzu”. Utilizou-se uma solução dos agrotóxicos de 

concentração 1 mg/L como solução de trabalho e o solvente para a diluição foi acetonitrila da 

linha R0 do cromatógrafo. Foram obtidos 13 níveis de concentração entre 0,1 e 200 µg/L e as 

relações entre as concentrações dos analitos e as respectivas áreas cromatográficas foram 

dadas por regressão linear ou quadrática. Os coeficientes de determinação (R2) apresentaram-

se com valores superiores ou iguais a 0,99 para todos os compostos. As curvas analíticas estão 

apresentadas no Apêndice B e as equações das regressões juntamente com os respectivos 

valores de R2 encontram-se na Tabela 17. 

 

Tabela 17: Faixa de concentração (ppb) da curva, equação da curva e coeficiente de 
determinação para os analitos em estudo. 

Analito 
Faixa de concentração  

(ppb) 
Equação da curva R² 

ACE 0,1 a 200 y = 171933,96+ 106395,23 0,9996 
DIF 0,1 a 200 y = 91273,34x + + 82453,34 0,9991 
FEN 0,1 a 200 y = 170625,26x + 127326.86 0,9998 

FLP 0,1 a 200 y = 60,54x2 + 17050,88x + 36278,68 0,9987 

FLM 0,1 a 200 y = 10042,48x + 11939,64 0,9992 
MET 0,5 a 200 y = 18878,85x – 50033,83 0,9988 
TMX 0,1 a 200 y = 43284,84x + 17245,67 0,9997 

 

5.4.3 Precisão do Equipamento 
 

Para avaliar a precisão do equipamento foi calculado o coeficiente de variação de 

triplicatas de injeções de soluções padrões dos agrotóxicos em três níveis de concentração. As 

diluições foram feitas pelo injetor automático do equipamento e injetadas em um curto espaço 

de tempo. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 18. 

 

Tabela 18: Valores do coeficiente de variação (CV) de três replicatas em três níveis de 
concentração para cada agrotóxico. (início) 

Analito 
Concentrações 

(µg/L) 
Área  

(Valor médio)  
CV  
(%) 

0,1 100349 2,31 
50 8923280 4,97 ACE 

200 34076925 3,33 
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Tabela 18: Valores do coeficiente de variação (CV) de três replicatas em três níveis de 
concentração para cada agrotóxico. (final) 

Analito Concentrações 
(µg/L) 

Área  
(Valor médio)  

CV  
(%) 

0,1 27903 7,92 
50 4770943 3,79 DIF 

200 18352802 1,62 
0,1 33524 2,19 

50 8816614 2,96 FEN 

200 33956056 1,87 

0,1 2232 5,54 
50 1051381 2,07 FLP  

200 5954858 1,55 
0,1 2160 7,64 
50 538686 1,48 FLM  

200 1980022 2,03 
0,25 6289 5,01 

50 827752 2,74 MET  

200 3806554 0,97 
0,1 3504 6,33 

50 2223699 5,16 TMX 

200 8692969 3,43 

 

Para todos os analitos os valores do CV se apresentaram entre 0,77 e 7,92 e, portanto, 

satisfatórios para os níveis testados. Segundo o critério de precisão do INMETRO, esse valor 

deve estar abaixo de 20% para a análise de substâncias em níveis traço de concentração. 

 

5.4.4 Exatidão e Precisão do Método 
 

Com a finalidade de estabelecer a exatidão do método realizou-se o ensaio de 

recuperação, o qual foi feito em três níveis de fortificação em amostras de água coletadas na 

lagoa do Parque do Itacolomi, Ouro Preto/MG. Para se obter os valores de recuperação 

(Tabela 19) corrigiu-se as áreas obtidas considerando o efeito matriz na determinação do 

analito (discutido no item 5.3.5) e utilizou-se as curvas analíticas previamente estabelecidas 

(item 5.3.2). 
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Tabela 19: Índice de recuperação para LLE-LTP dos agrotóxicos estudados. 

Analito 
Concentração 

(µg/L) 
Recuperação média 

(%) 
CV 
(%) 

n* 

10 47,83 15,14 3 
50 64,50 17,37 7 ACE 

100 68,36 4,12 3 
10 142,57 10,28 3 
50 113,62 17,98 7 DIF 
100 107,52 9,16 3 
10 77,96 10,54 3 
50 97,51 7,34 7 FEN 
100 64,28 5,07 3 
10 61,69 0,71 3 
50 66,95 5,14 7 FLP 
100 90,37 7,85 3 
10 61,58 14,62 3 
50 95,59 11,10 7 FLM 
100 58,36 5,69 3 
10 39,86 9,45 3 
50 28,37 18,92 7 MET 
100 54,39 15,00 3 
10 73,36 7,25 3 
50 97,18 17,19 7 TMX 
100 87,57 7,87 3 

*n = número de replicatas. 

 

Os valores de CV encontrados variaram entre 0,71 e 18,92%, portanto, todos abaixo 

de 20%, valor descrito como ideal pelos guias de validação. Para todos os analitos foram 

obtidas recuperações satisfatórias uma vez que se trata de uma extração simultânea de 

compostos com características físico-químicas distintas, e ainda em amostras ambientais 

aonde ocorre competição entre os analitos e os interferentes da matriz pelo solvente extrator. 

 

5.4.5 Efeito Matriz 
 

O efeito de supressão ou aumento do sinal cromatográfico, conhecido como efeito 

matriz, é muito discutido em análises por LC-MS devido à maior susceptibilidade das fontes 

de ionização a pressão atmosférica (API) aos efeitos dos interferentes presentes na matriz. Os 

mecanismos de aumento e supressão do sinal nos processos de ionização em LC-MS ainda 

não estão totalmente esclarecidos, mas é de extrema importância que o efeito matriz seja 

eliminado ou minimizado e que, quando presente, seja mensurado e compensado no 
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desenvolvimento e validação de um método para análise de compostos em matrizes 

complexas. Desprezar esses efeitos pode comprometer a veracidade dos resultados analíticos, 

podendo levar a diagnósticos falsos negativos ou falsos positivos. 

Com a finalidade de mensurar o efeito matriz e determinar o fator de correção (FEM) 

nas análises dos agrotóxicos foi feito o spike de uma fração do extrato orgânico de cada 

amostra, conforme descrito no item 4.3.5. Para o cálculo do índice de recuperação dos 

analitos por LLE-LTP, apresentados na Tabela 19, foram levados em conta os efeitos 

causados pelos interferentes na ionização do analitos e os resultados de efeito matriz. O FEM 

para cada analito em três níveis de concentração são apresentados na Tabela 20. 

  

Tabela 20: Avaliação do efeito matriz em três níveis de concentração para cada agrotóxico. 

Analito 
Concentração 

(µg/L) 
FEM 
(%) 

Efeito Matriz* 
(%) 

10 1,1234 12,34 
50 0,7389 -26,11 ACE 

100 0,5987 -40,13 
10 0,5829 -41,71 
50 0,5936 -40,64 DIF 
100 0,5840 -41,60 
10 1,0542 5,42 
50 0,7018 -29,82 FEN 
100 0,7246 -27,54 
10 1,3224 32,24 
50 1,2389 23,89 FLP 
100 0,5232 -47,68 
10 1,7546 75,46 
50 0,8384 -16,16 FLM 
100 1,0519 5,19 
10 1,5676 56,76 
50 0,9119 8,81 MET 
100 0,4476 -55,24 
10 1,1073 10,73 
50 0,6519 -34,81 TMX 
100 0,7459 -25,41 

*Efeito matriz < 0 = efeito supressivo; Efeito matriz > 0 = efeito aumentativo. 

  

Os valores de efeito matriz variam entre 5,42 a 75,46% do sinal cromatográfico, 

ocorrendo tanto como efeitos aumentativos, quanto como supressivos. Os resultados 

confirmam a importância do estudo dos efeitos causados pela matriz na ionização dos analitos 

em análises por LC-MS. 
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5.4.6 Limites de Detecção e Quantificação  
 

Para verificar os limites de detecção e de quantificação do equipamento (LOD e LOQ, 

respectivamente) foram injetadas soluções padrão na faixa entre 0,005 e 0,500 µg/L. A 

confirmação do LOD e LOQ do equipamento foi feita pela avaliação da relação sinal/ruído 

(S/N), sendo considerada para o LOD a menor concentração em que o sinal observado do 

analito fosse três vezes maior que o ruído da linha de base. Já o LOQ foi estabelecido como 

sendo a menor concentração cujo sinal analítico fosse dez vezes maior que o ruído. A Tabela 

21 apresenta os valores dos limites de detecção e de quantificação do equipamento para cada 

agrotóxico. 

 

Tabela 21: Limites de detecção e quantificação do equipamento UHPLC-ESI-MS/MS para 
cada agrotóxico. 

Analito 
LOD 
(µg/L) 

LOQ 
(µg/L) 

ACE 0,10 0,25 
DIF 0,01 0,10 
FEN 0,01 0,20 
FLP 0,10 0,25 
FLM 0,03 0,30 
MET 0,10 0,30 
TMX 0,05 0,50 

 

Para os limites de detecção e quantificação do método (MLOD e MLOQ, 

respectivamente) foram levados em consideração os valores de LOD e LOQ, o fator de 

concentração de 40 vezes da LLE-LTP e o índice de recuperação do analito no menor nível de 

concentração. A Tabela 22 apresenta os valores encontrados para os limites de detecção e 

quantificação do método. 

 

Tabela 22: Limites de detecção e quantificação do método para cada agrotóxico. 

Analito 
MLOD 
(ng/L) 

MLOQ 
(ng/L) 

ACE 5,23 13,07 
DIF 0,25 2,50 
FEN 0,32 6,41 
FLP 4,05 10,13 

FLM 1,22 12,18 

MET 6,27 18,82 
TMX 1,70 17,04 
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Os resultados obtidos de MLOD e MLOQ foram bastante satisfatórios quando 

comparados com dados encontrados na literatura para a determinação desses agrotóxicos em 

amostras de água. Em um método multirresíduo proposto por Robles-Molina e colaboradores 

(2014), os MLOQ para ACE, DIF, FLP, MET e TMX foram 123,8; 2,5; 5,0; 284,8; e 42,6 

ng/L, respectivamente. Os autores utilizaram um equipamento de HPLC-ESI-MS com o 

analisador de massas do tipo ToF.  

Utilizando HPLC-ESI-MS/MS com analisador de massas do tipo QqQ, Hayama e 

colaboradores (2008) obtiveram valores de MLOQ de 140 ng/L para análise de ACE. 

Montagner e colaboradores (2014) obtiveram valores de MLOD e MLOQ de 1 ng/L e 2 ng/L, 

respectivamente, para o DIF. Para os analitos FLP e FLM foram obtidos valores de MLOQ de 

10 ng/L segundo Reemtsma, Alder e Banasiak (2013) e Jansson e Kreuguer (2010). Em 

estudo desenvolvido por Guedes (2011) para o monitoramento do MET em corpos d’água no 

estado de São Paulo, os MLOD e MLOQ foram de 2,46 ng/L e 12,59 ng/L, respectivamente.  

 

5.5 ANÁLISE DAS AMOSTRAS COLETADAS NOS CORPOS D’ÁGUA 
SELECIONADOS EM OURO BRANCO/MG 
 

Foram feitas duas coletas nos meses de maio e junho de 2014 nos pontos de 

amostragem especificados na Tabela 12 (item 5.1). As amostras foram submetidas ao 

processo de extração líquido-líquido com partição a baixa temperatura no dia seguinte a sua 

chegada no laboratório e posteriormente analisadas por HPLC-ESI-MS/MS para evitar o 

armazenamento por muitos dias e, consequentemente, minimizar possíveis perdas por 

degradação. 

A Tabela 23 apresenta os resultados obtidos das análises dos 11 pontos de coleta nas 

duas campanhas feitas na zona rural da cidade de Ouro Branco/MG.  

 

Tabela 23: Resultados das análises dos agrotóxicos 11 pontos de coleta nas campanhas de 
maio (1ª) e junho (2ª) de 2014 feitas nas zonas rurais da cidade de Ouro Branco/MG. Os 
valores de concentração encontrados nas amostras são dados em ng/L. (início) 

ACE DIF FEN FLP FLM  MET  TMX Pontos de  
coleta   1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

P1 n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P2 n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P3 n.d.  n.d.  54,59 n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P4 n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P5 n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P6 n.d.  n.d.  94,76 39,85 n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
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Tabela 23: Resultados das análises dos agrotóxicos 11 pontos de coleta nas campanhas de 
maio (1ª) e junho (2ª) de 2014 feitas nas zonas rurais da cidade de Ouro Branco/MG. Os 
valores de concentração encontrados nas amostras são dados em ng/L. (final) 

ACE DIF FEN FLP FLM  MET  TMX Pontos de  
coleta   1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

P7 n.d.  n.d.  47,35 n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  

P8 n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P9 n.d.  n.d.  n.d. 12,53 n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P10 n.d.  n.d.  n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  
P11 n.d.  n.d.   n.d. n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  n.d.  

n.d. = não-detectado 

Os resultados expressos na Tabela 23 mostraram a presença de difenoconazol em 

amostras de água coletadas no córrego do Fundão na comunidade de Água Limpa (P3), no 

Córrego Castiliano na comunidade de Geada (P6), no córrego Olaria na comunidade de Olaria 

(P7) e no Córrego João Gote na Comunidade de João Gote (P9).  

Apesar de não contemplado na legislação brasileira que estabelece os limites máximos 

permitidos para agrotóxicos em água para consumo humano, o difenoconazol é um agrotóxico 

que merece atenção especial por ter características de alta estabilidade química e fotoquímica 

e baixa biodegradabilidade, tornando-o persistente em amostras de solo, alimentos e de água. 

Além disso, os agrotóxicos da classe dos triazóis, na qual o difenoconazol está incluído, têm 

provado serem perturbadores endócrinos e são considerados perigosos para o ambiente e 

saúde humana (FARAJZADEH et al., 2011).  

Em estudo desenvolvido por Montagner e colababoradores (2014), o difenoconazol foi 

detectado em amostras de água superficial de rios monitorados no estado de São Paulo, em 

concentrações entre 5 e 17 ng/L. Segundo Wightwick e colaboradores (2012), o DIF também 

foi encontrado em amostras de água superficial em uma bacia do sudeste da Austrália em 

concentrações entre 15 e 43 ng/L. 

É importante ressaltar que o desenvolvimento de uma metodologia analítica sensível 

foi muito importante para a detecção e quantificação do difenoconazol nas águas superficiais 

analisadas. No entanto, a indisponibilidade de tempo restringiu o número de campanhas para 

o monitoramento do mesmo, o que, de certa forma, impossibilita uma avaliação da dinâmica 

desse agrotóxico nos corpos d’água selecionados. 
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6 CONCLUSÃO  
 

O modelo de produção agrícola, baseado na aplicação de agrotóxicos, foi responsável 

pelo aumento significativo da produção de alimentos no mundo, sendo indiscutível a 

importância desses insumos no desenvolvimento do setor agrícola. No entanto, são muitos os 

aspectos negativos da utilização dessas substâncias, dentre os quais podemos destacar os 

efeitos adversos de curto e longo prazo tanto na saúde do homem quanto na vida animal. 

Com a crescente preocupação com a qualidade da água para consumo humano e a real 

possibilidade de contaminação dos recursos hídricos por agrotóxicos, diversas metodologias 

de determinação simultânea vêm sendo desenvolvidas para o monitoramento desses 

compostos em amostras de água. 

Neste trabalho otimizou-se  a técnica de extração líquido-líquido com partição a baixa 

temperatura por meio de abordagens quimiométricas (planejamento fatorial completo e 

planejamento Doehlert) com a finalidade de estudar minuciosamente a influência das 

variáveis no sistema e definir as condições que permitissem as melhores respostas possíveis 

para a extração simultânea de sete pesticidas (acefato, difenoconazol, fenamidona, fluazifop, 

fluazinam, metamidofós e tiametoxam) em amostras de águas superficiais. Desse modo, o 

método final consiste no ajuste do pH da amostra para 5,3; a adição de 0,0088 mol/L de 

Na2HPO4; três extrações consecutivas com 4,5 mL de acetonitrila como solvente extrator; e 

resfriamento a -20 ºC por 3 horas para cada extração. O extrato é então seco sob fluxo de N2 e 

o resíduo ressuspendido em 500 µL de acetato de etila com agitação em vórtex e posterior 

banho de ultrassom por 15 minutos. A solução é transferida de 100 em 100 µL para um vial 

com insert, novamente seca sob fluxo de N2 e o resíduo ressuspendido em 100 µL de 

acetonitrila, novamente com o auxílio do agitador vórtex. 

Após a etapa de extração, utilizou-se a técnica de UHPLC-ESI-MS/MS para a 

separação e detecção dos agrotóxicos. O método foi validado e apresentou-se linear na faixa 

de trabalho (R² > 0,9986), preciso (coeficiente de variação menor ou igual a 18,92%), com 

recuperações entre 28,37 e 142,57%, e sensível (LDM entre 0,25 e 6,27 ng/L e LQM entre 

2,50 e 18,82 ng/L).  

Vale ressaltar que a técnica de LLE-LTP foi eficiente na extração simultânea dos 

agrotóxicos, mesmo para o acefato e o metamidofós, os quais tiveram recuperações baixas no 

menor nível de concentração testado (47,83 e 39,86%, respectivamente). Ambos os analitos 

são muito solúveis em água e, segundo dados da literatura, técnicas convencionais de LLE 

e/ou SPE podem ter recuperações muito baixas e, até mesmo, não fornecer resultados 



114 

 

 

satisfatórios, impossibilitando a aplicação das mesmas. As principais vantagens da LLE-LTP 

foram a simplicidade e o baixo custo da técnica, a sua versatilidade, o baixo consumo de 

solvente e o elevado grau de concentração do analito após a evaporação do solvente extrator.  

A utilização da técnica de UHPLC-ESI-MS/MS se mostrou eficiente para a 

determinação dos agrotóxicos estudados. Através da aquisição no modo MRM, pôde-se 

garantir alta sensibilidade e especificidade do método, resolvendo parcialmente os problemas 

com a complexidade da matriz e a coeluição de compostos indesejáveis. 

O método foi aplicado em amostras naturais coletadas em corpos d’água da zona rural 

da cidade de Ouro Branco/MG, onde a presença do difenoconazol foi constatada em amostras 

de quatro pontos de coleta nas concentrações entre 12,53 e 94,76 ng/L. Deste modo, foi 

possível verificar que há contaminação desses cursos d’água por difenoconazol, mas devido à 

limitação do número de amostragens e do período de estudo não foi possível fazer uma 

avaliação da dinâmica desse agrotóxico nos corpos d’água selecionados. 
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7 TRABALHOS FUTUROS  

 

Para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação da ELL-LTP para o desenvolvimento de 

um método para a determinação do herbicida glifosato e seu metabólito AMPA em águas 

superficiais, para posterior monitoramento dos mesmos nos pontos de coleta selecionados no 

presente estudo. Segundo os dados levantados na cidade de Ouro Branco/MG, esse herbicida 

é o agrotóxico mais amplamente empregado nas culturas locais.  

O glifosato e o AMPA são muito solúveis em água e praticamente insolúveis em 

solventes comuns, dificultando suas extrações, e ainda necessitam de derivatização para a 

determinação via cromatografia gasosa e líquida. Tais características inviabilizam a 

determinação simultânea direta do glifosato e AMPA com outros agrotóxicos. 

Em testes preliminares, pôde-se observar que foi possível a extração do glifosato e do 

AMPA por meio da LLE-LTP, no entanto, a incompatibilidade na técnica de detecção 

inviabilizou a determinação dos analitos no método multirresíduo proposto. 

O desenvolvimento de um método de análise desses analitos utilizando essa técnica de 

extração seria de grande relevância devido ao seu ineditismo e, ainda, por ser uma abordagem 

muito mais simples e barata quando comparada com as técnicas citadas na literatura para a 

extração desses agrotóxicos. Além disso, será possível avaliar a contaminação dos recursos 

hídricos da região rural de Ouro Branco/MG por esse herbicida e seu metabólito. 
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APÊNDICE A - Tabela de análise de variância (ANOVA), gráfico de 
valores estimados vs valores medidos e gráfico de resíduos para cada 

analito em que o modelo quadrático se ajustou. 
 

Tabela A.1: Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no 
estudo da otimização das condições operacionais da LLE-LTP para determinação de 
difenoconazol em água superficial, no nível de significância de 0,05. Os valores em negrito 
são os que se mostraram significativos (p < 0,05). 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV1 SQ2 nGL3 MQ4 Fcalc.5 p
6
 

Regressão 7,8862 × 1013 9 8,7624 × 1012 6,1712 0,0296 
Resíduos 7,0995 × 1012 5 1,4199 × 1012   

Falta de Ajuste 7,0939 × 1012 3 2,3646 × 1012 840,2669 0,0012 
Erro Puro 5,6283 × 109 2 2,8141 × 109   

Total 8,59615 × 1013 14      

% variação explicada     91,7411   

% máximo de variação explicável     99,9935   
1FV = fonte de variância, 2SQ = soma quadrática, 3nGL = número de graus de liberdade, 
4MQ = média quadrática, 5Fcalc. = valor calculado e 6p = parâmetro estatístico p. 

 
Figura A.1: (A) Valores estimados pelo modelo vs valores medidos e (B) gráfico dos 
resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o difenoconazol. 
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Tabela A.2: Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no 
estudo da otimização das condições operacionais da LLE-LTP para determinação de 
fenamidona em água superficial, no nível de significância de 0,05. Os valores em negrito são 
os que se mostraram significativos (p < 0,05). 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ Fcalc. p 

Regressão 3,7071 × 1013 9 4,1190 × 1012 16,1893 0,0034 
Resíduos 1,2722 × 1012 5 2,5443 × 1011    

Falta de Ajuste 1,1920 × 1012 3 3,9734 × 1011 9,9174 0,0930 

Erro Puro 8,0130 × 1010 2 4,0065 × 1010    

Total 3,8243 × 1013 14      

% variação explicada     96,6822   

% máximo de variação explicável     99,7910   
 

Figura A.2: (A) Valores estimados pelo modelo vs valores medidos e (B) gráfico dos 
resíduos obtidos do planejamento Doehlert para a fenamidona. 
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Tabela A.3: Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no 
estudo da otimização das condições operacionais da LLE-LTP para determinação de fluazifop 
em água superficial, no nível de significância de 0,05. Os valores em negrito são os que se 
mostraram significativos (p < 0,05). 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ Fcalc. p 

Regressão 2,7704 × 1012 9 3,0782 × 1011 39,3962 0,0004 
Resíduos 3,9067 × 1010 5 7,8135 × 1009    

Falta de Ajuste 2,7688 × 1010 3 9,2292 × 1009 1,6221  0,4034 

Erro Puro 1,1380 × 1010 2 5,6898 × 1009    

Total 2,8095 × 1012 14      

% variação explicada     98,6094   

% máximo de variação explicável     99,5950   
 

Figura A.3: (A) Valores estimados pelo modelo vs valores medidos e (B) gráfico dos 
resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o fluazifop. 
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Tabela A.4: Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no 
estudo da otimização das condições operacionais da LLE-LTP para determinação de 
fluazinam em água superficial, no nível de significância de 0,05. Os valores em negrito são os 
que se mostraram significativos (p < 0,05). 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ Fcalc. p 

Regressão 1,1092 × 1012 9 1,2324 × 1011 11,7221 0,0072 
Resíduos 5,2612 × 1010 5 1,0522 × 1010    

Falta de Ajuste 5,0070 × 1010 3 1,6690 × 1010 13,1314 0,0715 

Erro Puro 2,5420 × 1009 2 1,2710 × 1009    

Total 1,1618 × 1012 14      

% variação explicada     95,4714   

% máximo de variação explicável     99,7812   
 

Figura A.4: (A) Valores estimados pelo modelo vs valores medidos e (B) gráfico dos 
resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o fluazinam. 
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Tabela A.5: Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no 
estudo da otimização das condições operacionais da LLE-LTP para determinação de 
metamidofós em água superficial, no nível de significância de 0,05. Os valores em negrito são 
os que se mostraram significativos (p < 0,05). 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ Fcalc. p 

Regressão 8,4320 × 1011 9 9,3689 × 1010 20,4454 0,0020 
Resíduos 2,2912 × 1010 5 4,5824 × 1009    

Falta de Ajuste 2,2831 × 1010 3 7,6105 × 1009 189,0977 0,0053 
Erro Puro 8,0492 × 1007 2 4,0246 × 1007    

Total 8,6611 × 1011 14      

% variação explicada     97,3546   

% máximo de variação explicável     99,9907   
 

Figura A.5: (A) Valores estimados pelo modelo vs valores medidos e (B) gráfico dos 
resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o metamidofós. 
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Tabela A.6: Tabela de análise de variância para o planejamento Doehlert executado no 
estudo da otimização das condições operacionais da LLE-LTP para determinação de 
tiametoxam em água superficial, no nível de significância de 0,05. Os valores em negrito são 
os que se mostraram significativos (p < 0,05). 

Análise de Variância - Modelo Quadrático 

FV SQ nGL MQ Fcalc. p 

Regressão 2,3150 × 1012 9 2,5722 × 1011 60,1869 0,0001 
Resíduos 2,1369 × 1010 5 4,2737 × 1009    

Fata de Ajuste 1,5919 × 1010 3 5,3062 × 1009 1,9472 0,3570 

Erro Puro 5,4501 × 1009 2 2,7250 × 1009    

Total 2,3364 × 1012 14      

% variação explicada     99,0854   

% máximo de variação explicável     99,7667   
 

Figura A.6: (A) Valores estimados pelo modelo vs valores medidos e (B) gráfico dos 
resíduos obtidos do planejamento Doehlert para o tiametoxam. 
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APÊNDICE B – Curvas analíticas de calibração para os agrotóxicos. 
 

Figura B.1: Curva analítica para o acefato (0,1 a 200 ppb) 

 

Figura B.2: Curva analítica para o difenoconazol (0,1 a 200 ppb) 

 

 

 

Figura B.3: Curva analítica para a fenamidona (0,1 a 200 ppb) 

 

Figura B.4: Curva analítica para o fluazifop (0,1 a 200 ppb) 
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Figura B.5: Curva analítica para o fluazinam (0,1 a 200 ppb) 

 

 

Figura B.6: Curva analítica para o metamidofós (0,5 a 200 ppb) 

 

 

 

Figura B.7: Curva analítica para o tiametoxam (0,1 a 200 ppb)  

 

 


