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Introdução 

Os HPA são considerados carcinogênicos, 
mutagênicos e alteradores endócrinos. As principais 
fontes de HPA para o ambiente são antropogênicas, 
incluindo-se a queimada de cana-de-açúcar (SILVA 
et al., 2010). Considerando-se que a alimentação 
contribui com mais de 90% da dose corpórea dos 
poluentes ambientais aos quais o homem está 
exposto (MARTORELL et al.,2011), é de interesse 
avaliar se vegetais consumidos in natura e 
cultivados nas proximidades de plantações de cana-
de-açúcar, onde há a prática das queimadas, estão 
sendo contaminados por HPA . Desta maneira, este 
trabalho teve como objetivo o estabelecimento de 
um método  para determinação de HPA em 
hortaliças de consumo humano, para posteriormente 
aplicá-lo em um estudo de Saúde Ambiental mais 
abrangente. Foram incluidos neste estudo os oito 
HPA indicados pelo European Food Safety Authority 
(CONTAM, 2008), que os recomenda como 
prioritários, pela ocorrência e toxicidade, como 
indicadores do potencial carcinogênico em 
alimentos. São eles: 
benzo[a]pireno(BaP),benzo[a]antraceno(BaA), 
benzo[b]fluoranteno(BbF),benzo[k]fluoranteno(BkF), 
benzo[ghi]perileno(BghiP),criseno(CRI),dibenzo[a,h]
antraceno(DBahA) e indeno[1,2,3-cd]pireno (IND).  

Resultados e Discussão 

Foram escolhidas para integrar este estudo a alface 
crespa (Lactuca sativa L) e a couve manteiga 
(Brassica oleracea), pela intensidade de consumo 
no estado de São Paulo e pelas características 
cuticulares distintas que apresentam. As amostras, 
utilizadas neste trabalho, foram adquiridas em feira 
livre na cidade de Araraquara. Após a lavagem em 
água corrente, foram congeladas, liofilizadas e 
armazenadas em freezer (-18

o
C). Para extração 

avaliou-se a eficiência de três sistemas solvente em 
banho de ultrassom: hexano, hexano:acetona (1:1) e 
diclorometano:hexano (1:1). Outros parâmetros 
avaliados foram: volume do extrator e o tempo de 
extração. O método cromatográfico (HPLC-Flu) foi 
baseado no método descrito por (SILVA et al, 2010) 
tendo sido  otimizado para este estudo, e inclui: fase 
móvel ACN:água em gradiente e coluna Supelcosil 
LC PAH (250mm x 4,6mm x 5 mm). Os 
comprimentos de onda de excitação e emissão 
foram 240nm e 400nm (até 19,9min) e 300nm e 
498nm (até 23min), respectivamente. Para SPOE, 
as melhores condições incluíram: 0,0020g de 
amostra (material vegetal liofilizado) 3 vezes de 
5,0mL de hexano:acetona (1:1, v/v), por 10 minutos. 

As amostras foram fortificadas com solução de 
padrão misto com diferentes concentrações para 
cada HPA, resultando em amostras enriquecidas em 
6 niveis de concentração, entre 12 e 250 ng/g. Após 
no mínimo 12 horas foram efetuados os testes de 
recuperação. Nestas condições as recuperações 
obtidas foram as apresentadas na Tabela 1, para a 
menor concentração de fortificação, que variou entre 
12 e 120ng/g, dependendo do HPA. 

Tabela 1: Recuperações médias (Rec) e respectivos 
coeficientes de variação (CV) (n=3), em porcentagem,  
para a menor concentração de fortificação da amostra 

HPA 

Conc. 
ng/g 

Alface Couve 

Rec CV Rec CV 

BaA 30,1 117 3 82 10 

CRI 30,1 82 16 72 14 

BbF 12,0 106 4 92 14 

BkF 12,0 91 6 90 2 

BaP 30,1 95 4 79 6 

DBahA 120 106 9 84 6 

BghiP 48,2 80 12 98 12 

IND 30,1 109 5 78 4 

Conclusões 

A precisão (CV entre 0,5 e 19%) e a exatidão 

(recuperação entre 72 e 120%) para todas as 

concentrações avaliadas indicam que o método é 

compatível com a confiabilidade desejada, sendo 

que a faixa de aplicação do método situa-se entre 

12 a 250ng/g. O coeficiente de correlação (R
2
) das 

curvas analíticas foi maior do que 0,99 para todos os 

analitos atendendo as exigências da ANVISA e do 

INMETRO (RIBANI, et al., 2004).  Não havendo 

efeito matriz, as curvas utilizadas foram construídas 

em solvente (acetonitrila). O método validado será 

aplicado a hortaliças cultivas em regiões do estado 

de São Paulo com e sem influência de queimada de 

cana-de-açúcar. 
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