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Introdução 

Devido à toxicidade e efeitos danosos ao meio 
ambiente, os pesticidas têm sido alvo de estudos em 
diferentes matrizes tais como sucos, vegetais, 
frutas, leite, solos e água. Sendo assim, torna-se 
importante o desenvolvimento de métodos analíticos 
rápidos e sensíveis para a análise destas 
substâncias, com menor razão custo-benefício e 
impactos ao ambiente. 
A microextração com gota única (SDME) é uma 
técnica relativamente nova e tem se tornado uma 
poderosa ferramenta para a análise de diferentes 
grupos de substâncias devido a sua rapidez, 
simplicidade e baixo custo, com destaque para a 
determinação de pesticidas em matrizes aquosas.1,2 
Este trabalho tem como objetivo otimizar os 
parâmetros experimentais para a determinação de 
pesticidas em água de coco utilizando SDME/GC-
MS. 

Resultados e Discussão 

Para a otimização das condições experimentas para 
SDME foram avaliadas, inicialmente, as seguintes 
variáveis: solvente (tolueno, cicloexano, isooctano), 
textração (10; 20; 30 e 40 min.) e vgota (0,5; 0,8 e 1,0 
µL) por meio de planejamento de experimentos 
univariado. Outros parâmetros avaliados foram: 
vsolução (1; 5 e 10 mL), Vagitação (sem agitação; 100; 
200 e 300 rpm); acidificação do meio (H3PO4 e HCl) 
e efeito “salting out” (sem sal e NaCl 10%). Após a 
injeção da microgota em um sistema de GC/MS, 
avaliou-se as áreas dos picos dos pesticidas obtidas 
durante a execução dos experimentos. 
A Figura 1 apresenta as áreas dos picos dos 
pesticidas após a execução dos experimentos. 
A partir destes resultados, foi possível a execução 
de novos experimentos, o que possibilitou avaliar 
que a agitação e a utilização de HCl mostraram-se 
importantes para a extração e detecção de um 
número maior de analitos. A utilização de sal não foi 
considerada devido ao fato de terem sido obtidos 
valores de áreas próximos àqueles obtidos sem a 
utilização deste, como também à menor estabilidade 
da gota quando este foi utilizado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Áreas obtidas para a análise de pesticidas de diferentes classes por SDME. 
Analitos (50 µg L-1): 1 - trichlorfon; 2 - carbofuran; 3 - molinate; 4 - demeton I; 5 - 
sulfotep; 6 - demeton II; 7 - dimethoate; 8 - diazinon; 9 - disulfoton; 10 - parathion 
methyl; 11 - fenitrothion; 12 - malathion; 13 - fenthion; 14 - dursban; 15 -  parathion; 16 
- endosulfan; 17 -  imazalil; 18 - ethion; 19 - carbosulfan;  20 - bifenthrin; 21 - azynphos 
methyl; 22 -  permethrin I; 23 - permethrin II; 24 - coumaphos; 25 - prochloraz; 26 - 
difenoconazole I; 27 - difenoconazole II; 28 - azoxystrobin  

 
Após a execução dos experimentos, constatou-se 
que os melhores parâmetros obtidos para a análise 
dos pesticidas utilizando o método proposto foram: 
solvente (tolueno); textração (30 min.); vgota (1,0 µL); 
vsolução (10 mL); Vagitação (200 rpm); com acidificação 
do meio com HCl e sem adição de sal, já que 
possibilitou melhor extração dos analitos do meio 
aquoso e, consequentemente, a obtenção das 
maiores áreas dos picos dos pesticidas, 
corroborando com os parâmetros avaliados por 
Pinheiro e De Andrade (2009)2 e Pinheiro et al. 
(2011)1.  
Após a obtenção das condições ótimas para 
extração/pré-concentração dos pesticidas, o método 
foi aplicado na avaliação destes analitos em 
amostras de água de coco industrializadas e natural, 
sendo detectados os pesticidas sulfotep, demeton II, 
dimethoate, disulfoton, fenitrothion e malathion nas 
amostras analisadas. 

Conclusões 

Após obtenção das condições experimentais ótimas 
para SDME, constatou-se que o método proposto 
mostrou-se rápido e eficiente, possibilitando a 
avaliação da presença de pesticidas de diferentes 
classes químicas em amostras de água de coco.  
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