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Introdução 

Tendo em vista a elevada variedade de 
agrotóxicos empregados nas culturas agrícolas 
nos dias atuais, muitas pesquisas tem sido 
realizadas para o desenvolvimento, otimização e 
validação de métodos analíticos para a 
determinação de resíduos dessas substâncias 
em alimentos e outras matrizes.

1
O abacaxi é 

uma das culturas de frutos tropicais mais 
relevantes no mercado agrícola, sendo também 
uma das mais exigentes quanto ao uso de 
pesticidas.

2
 Este trabalho tem como objetivo 

desenvolver um método analítico para a 
determinação multirresíduo de pesticidas 
utilizando a técnica moderna de preparo de 
amostra QuEChERS e cromatografia gasosa 
acoplada à espectrometria de massas (CG/EM). 
 

 
 
 A análise cromatográfica foi executada 
empregando gás hélio como fase móvel, na 
vazão de 1,0 mL/min, coluna cromatográfica OV-
5 (5% fenil, 95% polidimetilsiloxano) 50 m x 0,25 
mm x 0,1 µm, com a seguinte programação de 
temperatura: 100°C de temperatura inicial 
durante 1 min, com taxa de aquecimento de 
15°C/min até 180°C,seguindo com aquecimento 
na taxa de 4°C/min até 280°C mantendo-se por 
14 min. O detector foi programado no modo 
SIM(Monitoramento de íons Selecionados) com 
ionização por impacto de elétrons (EI).  

Resultados e Discussão 

Foram preparadas curvas analíticas no extrato 

da matriz com injeções de soluções padrão nos 

seguintes níveis de concentração: 0,02; 0,05; 

0,1; 0,2 e 0,5 mg/kg. O método foi validado com 

base nos estudos dos parâmetros de 

desempenho: linearidade (R), limite de 

detecção(LD), limite de quantificação (LQ) e 

recuperação(%Rec.) e repetitividade (Rep) 

expressa como coeficiente de variação (CV%), 

sendo os resultado apresentados na tabela 1. Os 

resultados demonstraram que o método é 

seletivo com linearidades adequadas (R ≥0,99).  

 

 

Os limites de detecção e quantificação obtidos 

mostraram-se convenientes para a determinação 

dos compostos em nível traço nos frutos de 

abacaxi. Os valores de percentual de 

recuperação obtidos para os compostos estão 

compreendidos na faixa de 73,8% a 118,6%, 

refletindo uma exatidão adequada do método 

para esses compostos, considerando que a faixa 

recomendada é de 70 a 120%. 

Conclusões 

Os resultados obtidos mostram que o método é 

viável para o monitoramento de resíduos dos 

pesticidas estudados em frutos de abacaxi. 
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Composto 

tR  
(min) R 

LD  
(mg/kg) 

LQ  
(mg/kg) 

Rep. 
%CV %Rec. 

1 Ametrina 14,16 0,999 0,02 0,06 
 

13,6 73,8 

2 Bifentrina 24,44 0,998 0,005 0,015 
 

10,9 75,2 

3 Clorpirifós 15,56 0,999 0,02 0,06 
 

13,5 91,8 

4 Fenarimol 26,80 0,996 0,005 0,015 
 

13,9 85,9 

5 Permetrina 28,64 0,996 0,005 0,015 
 

14,2 88,6 

6 Triazofós 21,35 0,999 0,005 0,015 
 

21,6 78,1 

7 Imibenconazol 37,43 0,999 0,05 0,15 
 

29,0 77,5 

8 Cresoxim metil 19,58 0,998 0,02 0,06 
 

11,2 74,5 

9 Clorobenzilato 20,27 0,999 0,005 0,015 
 

6,56 118,6 

Figura 1 – Etapas de preparo da amostra.  

Tabela 1 – Resultados dos parâmetros de validação do método.  
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