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Introdução 

Os agrotóxicos representam uma classe de 
substâncias químicas utilizadas contra 
organismos prejudiciais aos seres humanos, 
animais e plantas, tais como insetos e roedores. 
Estes compostos representam uma importante 
classe de poluentes para os recursos naturais, 
como o solo e alimentos

1
. Dentre as espécies 

frutíferas cultivada em solo do Nordeste 
brasileiro, o cajueiro é uma planta típica da 
região, que vem sendo estudada nos últimos 
anos devido à sua elevada importância 
econômica e social. Assim, este trabalho tem 
como objetivo desenvolver uma metodologia 
multirresíduo de agrotóxicos em caju utilizando 
extração por QuEChERS

2
 para  análise de 9 

agrotóxicos permitidos ou não na cultura do 
cajueiro. Para a análise cromatográfica foi 
utilizado um cromatógrafo a líquido acoplado a 
um espectrômetro de massas  triplo quadrupolo e 
interface por eletronebulização (LC-ESI-MS/MS). 
Foi usada uma coluna Ace 3, C-18 (3,0µm, 
2,1mm de d.i. x 15cm) à temperatura ambiente. 
Usou-se como fase móvel metanol em 0,1% de 
ácido fórmico (solvente A) e acetato de amônio 
5mM em 0,1% de ácido fórmico (solvente B) 
utilizando eluição por gradiente. 

Resultados e Discussão 

O método desenvolvido neste trabalho foi 

validado, segundo as normas da ABNT
3
, 

mediante determinação dos parâmetros 

mostrados na tabela 1. Foram preparadas curvas 

analíticas no extrato da matriz com injeções em 

triplicatas para valores de 2,5µ.L
-1

 até 50,0µ.L
-1

. 

Os resultados mostraram que o método é 

seletivo, apresentando boa linearidade, com 

coeficientes de correlação (r
2
) maior que 0,99 

para todas as curvas. O estudo de recuperação 

foi realizado, fortificando as amostras em 3 níveis 

de concentração. As percentagens de 

recuperação obtidas variaram entre 75-108%, 

mostrando a exatidão do método. Os valores do 

LD e LQ variaram entre 0,1-1,0 e 0,3-3,0 µg/L, 

respectivamente, apresentando elevada 

sensibilidade e permitindo assim, a identificação 

e quantificação desses compostos em caju, a 

nível de traços. 

 
Tabela 1. Resultados dos parâmetros de 
validação do método cromatográfico. 

Nº Composto 
tR 

(min) 
r

2
 

LD 

(µg/L) 

LQ 

(µg/L) 
%Rec. 

1 Ciromazina 1,48 0,9917 1,00 3,00 75,13 

2 Tiametoxan 3,27 0,9954 0,10 0,30 94,38 

3 Clotianidina 5,63 0,9924 0,10 0,30 101,55 

4 Ametrina 12,09 0,9910 0,10 0,30 108,68 

5 Metalaxil 12,11 0,9945 0,10 0,30 114,85 

6 Propanil 13,29 0,9843 0,50 1,50 82,76 

7 Alacloro 13,96 0,9912 0,25 0,75 82,29 

8 Kresoxim metil 14,27 0,9940 0,25 0,75 78,08 

9 Propiconazol 14,62 0,9918 0,25 0,75 77,51 
 

Conclusões 

O método Quechers mostrou-se eficiente na 

extração de diferentes tipos de agrotóxicos em 

caju. A análise multirresíduo foi validada 

satisfatoriamente utilizando Cromatografia 

Líquida Acoplada à Espectrometria de massas 

LC-ESI-MS/MS. A técnica permitiu a identificação 

e quantificação desses compostos, com elevada 

sensibilidade, podendo ser aplicada para o 

controle do nível de resíduos de agrotóxicos em 

caju. 
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