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RESUMO 
 

Título: Desenvolvimento e Validação de Métodos Cromatográficos acoplados à 
Espectrometria de Massas para Determinação de Resíduos em Amostras de 
Peixes  
Autor: Lenise Guimarães de Oliveira 

Orientador: Prof. Dr. Fábio Ferreira Gonçalves 

Este trabalho consiste no desenvolvimento de dois métodos para a 
determinação de resíduos em tecidos de peixes usando QuEChERS modificado e 

métodos cromatográficos acoplados à espectrometria de massas. O capítulo 1 refere-
se ao método de extração usando sistema de vibração para a determinação de 
antiparasitários por LC-MS/MS. O método cromatográfico foi otimizado e foram 

investigados os efeitos de diferentes sorventes para a remoção de interferentes 
presentes nos extratos das matrizes de salmão, truta e seabass na etapa de clean-up. 
Três métodos foram comparados e o melhor foi usado para a etapa de validação em 

tecido de salmão. A veracidade e a precisão variaram entre 87 - 121% e 4,1 - 23,7%, 
respectivamente, para a maioria dos compostos. O método permite a extração e 

análise de 36 amostras em 9 horas por um único analista. O capítulo 2 refere-se ao 
método para determinação de resíduos de piretróides em tecidos de peixes comumente 
consumidos na região Sul do Brasil usando GC-MS. O efeito da precipitação à baixa 

temperatura e de diferentes sorventes na remoção de interferentes da matriz foram 
avaliados na etapa de clean-up. A proporção dos sorventes C18, PSA e Z-Sep+ foi 
otimizada usando planejamento experimental. O método foi validado em tecidos de 

traíra e a ampliação de escopo da matriz foi executada para tecidos de tilápia e tainha. 
As recuperações variaram entre 71 – 107%, 67 – 110% e 63 – 129% para traíra, tilápia 
e tainha, respectivamente, com RSD% ≤ 21,5%. Os métodos apresentaram limites de 

quantificação na faixa de 2 a 10 µg kg-1 para todos os compostos. Esses limites são 

inferiores ao limite máximo de resíduo estabelecido para cada composto, podendo ser 

utilizados pelos órgãos regulatórios para o monitoramento da presença de resíduos em 
amostras de pescado. A aplicabilidade do método foi avaliada através de análises de 
amostras reais, onde resíduos de alguns compostos foram encontrados. 
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ABSTRACT 
 

Title: Development and Validation of a Chromatographic Method coupled with 
Mass Spectrometry for Residues Determination in Fish Samples  
Author: Lenise Guimarães de Oliveira 

Advisor: Prof. Dr. Fábio Ferreira Gonçalves 

The development of two methods for residues determination in fish tissues using 

modified QuEChERS technique and chromatography coupled with mass spectrometry 

was described. The chapter 1 refers to a method using vibration extraction for 

determination of antiparasitics by LC-MS/MS. The chromatographic method was 

optimized. The effect of different sorbents was investigated regarding co-extractives 

removal from extracts of salmon, trout and seabass matrices in clean-up step. Three 

methods were compared and the best was used for validation step in salmon tissue. 

The trueness and precision ranged from 87 – 121% and 4.1 – 23.7%, respectively, for 

the major part of the compounds. The developed method allows the extraction and 

analysis of 36 samples in 9 hours by one analyst.The chapter 2 refers to a method for 

determination of pyrethroids residues in fish tissues commonly consumed in Southern of 

Brazil using GC-MS. The effect of precipitation at low temperature and different 

sorbents was evaluated for co-extractives removal in clean-up step. The proportion of 

the sorbents C18, PSA and Z-Sep+ was optimized through experimental design. The 

method was validated in trahira tissue and a scope extension was performed for tilapia 

and tainha tissues. The recoveries ranged from 71 – 107%, 67 – 110% and 63 – 129% 

for trahira, tilapia and tainha, respectively, and RSD% ≤ 21.5%. The methods 

demonstrated limits of quan  tification ranging from 2 a 10 µg kg-1 for all compounds. 

These limits were below the established maximum residue limit for each compound. 

Therefore, they could be used by regulatory agencies for monitoring the presence of 

these residues in fish samples. The applicability of these methods was assessed by 

analysis of real samples where residues were detected. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Piretróides são compostos sintéticos derivados das piretrinas muito utilizados no 

combate a insetos em diversas culturas. Além disso, são empregados no controle de 

ectoparasitas na produção de alimentos de origem animal e no controle de pragas 

(mosquitos). Também são usados em produtos de Pet Shop, jardinagem e de cuidado 

pessoal (no combate a piolhos e como repelente). Estes compostos são muito 

utilizados no controle de doenças ocasionados pelos ectoparasitas conhecidos como 

piolhos do mar em aquicultura. Azametifós (organofosforado) e diflubenzurom 

(benzoiluréia) também são indicados para este fim na produção de pescado. 

Devido ao uso extensivo, resíduos destes compostos vem sendo encontrados 

em diversas amostras, sejam elas amostras ambientais (água e sedimento), amostras 

de alimentos (chás e pescado), ou amostras biológicas diversas (leite materno e 

tecidos de golfinhos).  

Os ambientes aquáticos estão sujeitos a descargas diretas ou indiretas destes 

compostos, tanto em regiões urbanas e industriais, quanto em regiões agrícolas. No 

ambiente aquático estes contaminantes podem se acumular nas partículas em 

suspensão, no sedimento e nos organismos vivos. Os peixes podem acumular os 

compostos através das guelras, pela alimentação ou através de teias alimentares 

(biomagnificação). Por este motivo, também podem ser utilizados como indicador de 

contaminação ambiental. Estes compostos apresentam elevada toxicidade aos 

organismos aquáticos não-alvo, como por exemplo, os crustáceos. 

A exposição dos seres humanos pode se dar através de contato indireto ou 

através da alimentação. Para proteger a saúde dos consumidores, limites máximos de 

resíduos são estabelecidos através de órgãos nacionais e internacionais. Neste 

contexto, o desenvolvimento de metodologias de determinação de resíduos é crucial 

para o controle e monitoramento destes compostos nos alimentos disponíveis ao 

consumidor. O desenvolvimento de um método de preparo de amostra com base nas 

características dos compostos e da matriz em estudo, a escolha do método de 

detecção e a etapa de validação do método analítico são muito importantes para a 

obtenção de resultados confiáveis. 
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Desta forma, este trabalho visa desenvolver e validar métodos analíticos 

capazes de quantificar resíduos de diferentes classes (piretróides, benzoiluréia e 

organofosforado) em tecidos de diferentes peixes usando técnicas cromatográficas 

acopladas à espectrometria de massas. Durante o desenvolvimento destes métodos 

foram investigados os melhores procedimentos e condições a serem utilizados a fim de 

permitir: 1) a extração eficiente dos compostos presentes na matriz, 2) a remoção dos 

componentes da matriz (gordura, proteína e corantes) que podem interferir nos 

resultados das análises, 3) a quantificação inequívoca dos resíduos em baixas 

concentrações considerando os valores de LMR (limite máximo de resíduo) para cada 

analito de interesse, 4) preparo de amostra simultâneo para um grande número de 

amostras e 5) a utilização dos métodos em rotina. 

Após a revisão da literatura, este trabalho foi dividido em dois capítulos, que 

correspondem aos artigos científicos produzidos. O capítulo 1 refere-se ao artigo que 

descreve os estudos desenvolvidos durante o doutorado sanduíche no exterior junto ao 

laboratório de resíduos do Teagasc e que foi submetido à revista Journal of 

Chromatography A. O capítulo 2 corresponde ao artigo que descreve os estudos 

desenvolvidos junto ao Laboratório de Análise de Resíduos e Contaminantes – LARCO 

da FURG e que foi submetido à revista Food Chemistry. As normas adotadas para 

organização e formatação dos artigos são aquelas estabelecidas pelas revistas às 

quais foram submetidas.  

Capítulo 1 – Artigo I 

Título: Vibration extraction QuEChERS for analysis of antiparasitic agents in fish 

by liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry 

Palavras-chave: antiparasitic, fish, LC-MS/MS, dispersive-SPE, vibration 

extraction 

Autores: Lenise Guimarães de Oliveira, Mary Moloney, Abilasha Ramkumar, 

Márcia Helena Scherer Kurz, Fábio Ferreira Gonçalves, Osmar Damian Prestes, Martin 

Danaher 
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Capítulo 2 – Artigo II 

Título: Development and validation of a method for the analysis of pyrethroid 

residues in fish using GC-MS 

Palavras Chave: pyrethroids; fish; GC-MS; dispersive-SPE; mixture design 

Autores: Lenise Guimarães de OLIVEIRA, Márcia Helena Scherer KURZ, Marlon 

Cezar Maciel GUIMARÃES, Manoel Leonardo MARTINS, Osmar Damian PRESTES, 

Renato ZANELLA, Joaquim Neves da Silva RIBEIRO and Fábio Ferreira GONÇALVES
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Produção e consumo de peixe 

A produção global de pescado no ano de 2016 foi de aproximadamente 171 

milhões de toneladas, movimentando cerca de 362 bilhões de dólares. A aquicultura 

corresponde a 47% do total produzido, movimentando 232 bilhões de dólares. Nos 

últimos seis anos a produção de peixe por captura vem se mantendo em torno de 90 

milhões de toneladas/ano. No ano de 2016, cerca de 90% da produção global de 

pescado foi destinada ao consumo humano. O consumo, per capita, de pescado era de 

9,0 kg em 1961, passando a 20,2 kg em 2015, o que representa um crescimento de 

1,5% ao ano. Em 2016, este setor gerou cerca de 60 milhões de empregos, sendo 85% 

destes na Ásia, 10% na África e 4% na América Latina e Caribe (FAO, 2018a). 

Segundo dados de 2012, a produção brasileira de pescado foi de 

aproximadamente um milhão de toneladas, 62% oriunda da pesca por captura e 38% 

da aquicultura. As regiões Nordeste (29%) e Sul (22%) foram responsáveis por cerca 

de metade da produção nacional. As principais espécies cultivadas na região Sul, 

Sudeste e Nordeste são carpa, tilápia, truta, camarão marinho e moluscos bivalves. 

Segundo o plano de desenvolvimento da aquicultura brasileira, a meta para 2020 é de 

atingir a produção de dois milhões de toneladas via aquicultura, sendo 87,5% 

correspondente a produção de peixes (MPA, 2015). 

A aquicultura é um dos setores da produção de alimentos que mais cresce no 

mundo. Entretanto, o surto de doenças é considerado uma restrição para o 

desenvolvimento deste setor, causando grandes perdas econômicas por ano no mundo 

todo (KUMAR; ROY, 2017). 

2.2 Controle de doenças em aquicultura 

A fim de garantir a elevada produtividade, o uso de diversas substâncias tais 

como antimicrobianos, agrotóxicos, hormônios, anestésicos, vitaminas e minerais vem 
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sendo adotado em aquicultura para prevenir ou combater a ocorrência de doenças 

(KUMAR; ROY, 2017).  

Na Europa, uma grande variedade de produtos químicos é utilizada na 

aquicultura marinha, sendo estes classificados como desinfetantes, agentes 

antivegetativos e medicamentos veterinários. Dentre os medicamentos veterinários 

utilizados na produção de peixes (incluindo truta, salmão e sea bass) estão os 

antibióticos, anestésicos, ectoparasiticidas e endoparasiticidas (COSTELLO, 2001). 

O piolho do mar (sea lice) é o ectoparasita mais comum em aquicultura 

(COSTELLO, 2001). Estes ectoparasitas podem ocasionar lesões na pele do peixe, 

deixando-os vulneráveis a infecções. A suscetibilidade a ectoparasitas e a ocorrência 

de doenças na produção intensiva de salmão, por exemplo, ocasiona diminuição da 

produção e consequentes perdas econômicas (TUCCA et al., 2014). A incidência pode 

ser maior em locais de criação de peixes em que a qualidade da água é baixa e o 

espaço físico é limitado (LANGFORD, 2014). Para evitar e combater surtos de 

doenças, ocasionados por piolhos do mar, um grande número de medicamentos 

veterinários é utilizado. Dentre elas estão: azametifós, peróxido de hidrogênio, 

ivermectina, emamectina, cipermetrina, deltametrina, teflubenzurom e diflubenzurom 

(COSTELLO, 2001). 

Estes compostos diferem significamente entre si no que diz respeito as suas 

propriedades físico-químicas, toxicidade e comportamento no meio ambiente. Além 

disso, a maioria destes compostos é indicada para uso em diferentes setores da 

produção de alimentos, além da aquicultura, como é o caso dos piretróides. 

2.3 Propriedades físico-químicas, utilização e toxicidade dos compostos em 
estudo 

2.3.1 Piretróides 

Os primeiros piretróides usados para o controle de insetos foram as piretrinas 

naturais chamadas piretrina I e II, cinerina I e II e jasmolina I e II, produzidas 

naturalmente por espécies de crisântemos como a Chrysanthemum cinerariaefolium. 

As piretrinas não eram efetivas para uso em cultivo devido à rápida degradação pela 

ação da luz (ELLIOTT et al., 1978). Em 1949, a aletrina foi o primeiro piretróide 
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sintético produzido. Este composto apresentou melhor ação quando comparado aos 

compostos naturais existentes e ao DDT (diclorodifeniltricloroetano). Os compostos 

resmetrina, bioresmetrina, tetrametrina e fenotrina, apesar de mais efetivos, ainda 

apresentavam instabilidade à luz. Permetrina e fenvalerato foram produzidos entre 

1972 e 1973 e apresentaram melhor estabilidade à luz, sendo efetivas de 4 até 7 dias 

após aplicação. A partir de 1980, os piretróides bifentrina, cialotrina, ciflutrina, 

cipermetrina e deltametrina foram sintetizados. Estes são menos voláteis que os 

anteriores, são menos instáveis à luz e efetivos por mais de 10 dias após aplicação 

(BBSRC, 2018). 

A estrutura básica das piretrinas é composta por um ciclopropano carboxílico 

ligado a um álcool aromático através de uma ligação éster, conforme demonstrado na 

Figura 1. A aletrina foi sintetizada com base nesta estrutura, entretanto a cadeia lateral 

de pentadienil foi substituída por uma porção isostérica para melhorar a estabilidade 

fotoquímica (piretróides do tipo I). Para melhorar a atividade inseticida, um grupo ciano 

foi adicionado à estrutura dos piretróides, como é possível observar na ciflutrina, 

acrinatrina, deltametrina, ʎ-cialotrina, entre outros (piretróides do tipo II).  Fenvalerato e 

esfenvalerato não apresentam o ciclopropano em sua estrutura, entretanto o grupo 

ciano garante a atividade inseticida (ELLIOTT et al., 1978). Desta forma, os piretróides 

foram sintetizados através de sucessivas substituições dentro da estrutura das 

piretrinas para conservar as propriedades estereoquímicas e físicas (SODERLUND et 

al., 2002; SCHLEIER et al., 2011).  

Figura 1. Estrutura básica das piretrinas. 

 
Figura 2. Estrutura da aletrina (a), deltametrina (b) e fenvalerato (c). 
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Os piretróides apresentam diversos grupos estruturais apresentando centros 

quirais em sua estrutura (de 2 a 3), e por isso, podem apresentar de 2 a 4 

diastereoisômeros e 4 a 8 enantiômeros (BARR et al., 2010). São voláteis e 

apresentam coeficiente de partição octanol-água (log Kow) que varia de 5 a 8, portanto, 

são contaminantes orgânicos hidrofóbicos com baixa solubilidade em água (TUCK et 

al., 2018; TUCCA et al., 2014; ALONSO et al., 2012; CORCELLAS et al., 2012; FEO et 

al., 2010). O mecanismo de ação das piretrinas e piretróides é complexo e torna-se 

ainda mais complicado quando utilizado associado aos organofosforados, já que estes 

inibem o metabolismo dos piretróides. Os maiores efeitos são observados pela inibição 

dos canais de sódio causando desordem nas células nervosas e musculares 

(BRADBERRY et al., 2005).  

Esses compostos são, provavelmente, o maior e mais amplo grupo de 

agrotóxicos utilizados atualmente (KAY; MACNEIL; WANG, 2016).  Devido sua 

eficiência e versatilidade, são usados tanto como agrotóxicos quanto como 

medicamentos veterinários. No Brasil são autorizados para controle de insetos no 

cultivo de cebola, feijão, milho, laranja, mandioca, tomate, alface, arroz, batata, repolho, 

mamão, uva, banana, pepino, maçã e abobrinha (ANVISA, 2018). Também são 

autorizados para uso como antiparasitários na produção de bovinos, equinos, suínos, e 

peixes (PNCRC, 2018). São também usados como inseticidas no controle de doenças 

transmitidas por insetos, como malária, dengue, leishmaniose e tifo (ALONSO et al., 

2012), empregados em produtos de uso doméstico, produtos de jardinagem, produtos 

de cuidado pessoal (controle de piolhos), produtos de Pet Shop (shampoo anti-pulga, 

controle da sarna), entre outras aplicações (ANADÓN et al., 2009; CORCELLAS et al., 

2015; CORCELLAS et al., 2012). 

Inicialmente considerava-se que os piretróides apresentavam uma baixa 

toxicidade porque seriam facilmente convertidos por hidrólise (em mamíferos) ou por 

metabolismo oxidativo (em peixes), em metabólitos não tóxicos, tais como ácido 

fenoxibenzóico (ALONSO et al., 2012; CORCELLAS et al., 2012). Entretanto, estudos 

indicam que piretróides são tóxicos aos peixes, tanto de água salgada quanto de água 

doce (ALONSO et al., 2012; FEO et al., 2010), e ocasionam efeitos adversos ao 

ambiente aquático em longo prazo (ZHAO, 2014). Organismos não-alvo como 
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crustáceos (camarão, caranguejo e lagosta) também são afetados (LANGFORD et al., 

2014; CORCELLAS et al., 2012). 

Estudos apontam que a baixa exposição de seres humanos e mamíferos a estes 

compostos pode ocasionar sintomas neurotóxicos, como tremores (ALBERT; POMBO-

VILLAR, 1997). A exposição crônica pode desenvolver sintomas como dor de cabeça, 

náusea e tontura. A exposição em longo prazo também pode ocasionar danos no baço 

e gânglios linfáticos aumentando o risco de desenvolvimento de câncer. Alguns destes 

compostos podem apresentar toxicidade ao sistema imunológico (WU; MIAO, FAN, 

2011) e endócrino (MNIF et al., 2011). Segundo Koureas et al. (2012) a exposição à 

piretróides está associada com efeitos adversos ao sistema reprodutivo (KOUREAS et 

al., 2012).  Radwan et al. (2015) relacionou a presença de metabólitos de piretróides na 

urina de pacientes com a ocorrência de alteração cromossômica em espermatozóides 

(aneuploidia). A presença de metabólitos de piretróides também está associada ao 

aumento do risco de tumor no cérebro (CHEN et al., 2016) e leucemia em crianças 

(DING et al., 2012), além de problema cardíaco (HAN et al., 2017).   

2.3.2 Organofosforados 

Os organofosforados são compostos sintéticos amplamente usados na produção 

agrícola, principalmente após a proibição dos organoclorados (SUN et al., 2011; HE et 

al., 2009). Azametifós é um organotiofosfato heterocíclico que age como inseticida com 

ação neurotóxica através da inibição da acetilcolinesterase (CANTY et al., 2007). 

Apresenta log Kow de 1,5 e baixa volatilidade (PPDB, 2018; PUBCHEM, 2018). Na 

agricultura, é usado no controle de pragas, e em medicina veterinária para o controle 

de doenças que ocorrem na piscicultura (piolhos do mar) (HE et al., 2009; 

RAJENDRAN, 1994; NAYLOR et al., 2000).   

Azametifós apresenta risco baixo ou moderado devido à baixa persistência no 

ambiente aquático que é de 8,9 dias (tempo de meia vida) (SEPA, 1997; ERNST et al., 

2001). Segundo a Agência Européia de Medicamentos, através do relatório EPMAR (do 

inglês, European Public MRL Assessment Report) (2012), foram observadas baixas 

concentrações dos resíduos de azametifós em músculo e pele de peixe após 1h da 

aplicação do tratamento. Segundo o relatório, este nível de contaminação não 
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apresenta risco à saúde humana. Apesar de não apresentar toxicidade aguda para 

organismos bivalves, foi letal para crustáceos (lagostas e camarão) quando estes foram 

expostos na concentração recomendada de 100 µg L-1 (BURRIDGE et al., 1999). A 

toxicidade de azametifós é dependente do estágio de vida dos organismos não-alvo 

(BURRIDGE et al., 2000). 

2.3.3 Benzoiluréias 

Diflubenzurom é um derivado da benzoilfenilureia e age como um potente 

inseticida interferindo na síntese da quitina e controlando insetos e crustáceos em 

estágios imaturos. Possui log Kow de 3,6 e baixa solubilidade em água (PPDB, 2018; 

PubChem, 2018). Este composto é eficiente no controle dos ectoparasitas Lernaea 

cyprinacea e Dolops carvalhoi em peixes (MARTINS et al., 2004; SCHALCH et al. 

2005). Por este motivo é usado na produção de pescado, inclusive no Brasil 

(LAGFORD et al., 2014; MABILIA; DE SOUZA, 2006; MADUENHO et al., 2008). 

Também é usado para o cultivo de cítricos, algodão, cogumelos, plantas ornamentais, 

árvores, bovinos e no controle de larvas de mosquitos em água parada (EPA, 1997). 

No Brasil, diflubenzurom é recomendado para o cultivo de laranja, tomate, milho, 

mandioca e arroz (PARA, 2018). 

Estudos indicam que o diflubenzurom apresenta concentração letal (LC50) para 

peixes de 127 mg L-1 considerando 96 h de exposição, o que caracteriza baixa 

toxicidade (EPA, 2009). Entretanto, o peixe pode acumular o diflubenzurom presente 

na água mais de 160 vezes (EISLER et al., 1992). Além disso, é degradado por 

hidrólise e por fotodegradação produzindo metabólitos tóxicos. Segundo a Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (2009) (US EPA, do inglês United States 

Environmental Protection Agency) o metabólito 4-cloroanilina (PCA) apresenta maior 

toxicidade aos peixes, com LC50 variando de 2 a 23 mg L-1. Os metabólitos 2,6-ácido 

diflubenzóico e 4-clorofenilurea apresentam toxicidade similar ao diflubenzurom (LC50 

entre 70 e 100 mg L-1). Conforme a EPA, não existem evidências de efeitos tóxicos por 

diflubenzurom em humanos, entretanto o metabólito PCA apresenta potencial efeito 

carcinogênico (EPA, 1997). 
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Em 2008, a Comissão Européia incluiu o diflubenzurom na lista de produtos 

fitofarmacêuticos disponíveis no mercado. Segundo o Regulamento de Execução (UE) 

Nº 855 (2017), desde a inclusão, foi iniciado um estudo quanto à relevância 

toxicológica do metabólito PCA. Conforme o regulamento, devido às propriedades 

genotóxicas e cancerígenas da PCA e a ausência de um limite de exposição aceitável, 

a partir de 2017, o uso de diflubenzurom está autorizado apenas em culturas não 

comestíveis, evitando a exposição dos consumidores à PCA. Até o dado momento, não 

são monitorados resíduos de metabólitos de diflubenzurom. 

2.4 Transporte e incidência dos resíduos e contaminantes no meio ambiente 

Devido à administração variada e ao uso decorrente em diferentes setores o 

transporte global dos resíduos e contaminantes no meio ambiente é impossível de ser 

determinado e é dependente de diversos fatores, podendo ocorrer através de diversas 

formas (geralmente associadas). É um processo complexo em que resíduos são 

encontrados em regiões em que jamais foram aplicados (TANG et al., 2018). Os 

ambientes aquáticos, por exemplo, podem ser contaminados por diversas vias, seja ela 

por deposição atmosférica, escoamento de rios, descargas de tratamento de águas, 

entre outros (ALONSO et al., 2012; TANG et al., 2018). Também pode ocorrer 

contaminação pela lixiviação dos compostos pela chuva e transporte através do solo 

atingindo águas subterrâneas além dos ambientes aquáticos (GONG, 2013).  

A exposição dos peixes pode ocorrer devido à contaminação do ambiente 

aquático ou através de aplicação direta dos compostos, como no caso dos locais de 

cultivo de peixes (LANGFORD et al., 2014). A absorção se dá através das guelras, 

devido ao caráter lipofílico dos compostos, pela alimentação ou através da cadeia 

alimentar (LANGFORD et al., 2014; ALONSO et al., 2012). Os piretróides deltametrina 

e cipermetrina são usados como tratamento tópico e são aplicados diretamente nos 

tanques de cultivo. Devido à forma de aplicação, os organismos não-alvo (na maioria 

crustáceos) também podem ser afetados (LANGFORD et al., 2014). Mesmo sendo 

diluídos no ambiente aquático os mesmos tendem a ser absorvidos por partículas em 

suspensão ou a se depositar nos sedimentos. Devido suas características hidrofóbicas, 

pode ocorrer o aumento do tempo de meia vida de 5 dias para mais de 80 dias 
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(TUCCA et al., 2014; ALONSO et al., 2012; FEO et al., 2010; HAYA et al., 2005; 

LANGFORD et al., 2014).  

Azametifós também é indicado para uso tópico em peixes apesar de apresentar 

potencial toxicidade aos ecossistemas aquáticos e aos organismos não-alvo (DAVIES 

et al., 2001). Diflubenzurom é administrado via ração sendo aplicado diretamente nos 

tanques de cultivo de peixes. Estima-se que cerca de 10% da dose administrada é 

absorvida pelo peixe e os 90% restantes são excretados. Além disso, cerca de 5 a 15% 

da ração administrada não é consumida, permanecendo no ambiente e contribuindo, 

inclusive, com a carga orgânica (CHEN; BEVERIDGE; TELFER, 1999; LANGFORD et 

al., 2014). 

A exposição dos seres humanos aos resíduos também pode se dar de diferentes 

formas sendo influenciada por diversos fatores. Esses fatores são inicialmente a idade 

do indivíduo e a sua localização, ou seja, se está próximo de regiões agrícolas ou de 

regiões urbanas onde estes produtos são aplicados para controle de pragas. Ela pode 

ocorrer através do consumo de alimentos contaminados, uso de inseticidas 

domésticos, entre outros (YE, et al., 2015; DING, et al., 2012). 

O sucesso quanto ao uso de piretróides se dá devido à sua alta eficiência, fácil 

degradação e, portanto, baixa persistência no meio ambiente, que se estima ser entre 

12 e 197 dias (HOU et al., 2014; CORCELLAS et al., 2012; FEO et al., 2010). 

Entretanto, resíduos destes compostos estão sendo encontrados em amostras 

ambientais, tais como a água e sedimentos (FEO et al., 2010), algas marinhas 

(GARCÍA-RODRIGUEZ et al., 2012), alimentos de origem animal como carne bovina, 

carne de frango, ovos, peixe e leite (DALLEGRAVE, et al. 2016; CORCELLAS et al., 

2015), chás (HOU et al., 2014), mamíferos (golfinhos) (ALONSO et al., 2012) e em leite 

materno (CORCELLAS et al., 2012). 

Resíduos de piretróides foram encontrados em amostras de fígado, leite e 

placenta de mamíferos marinhos (golfinhos) da costa brasileira, próximo aos estados 

de São Paulo e Rio Grande do Sul. Permetrina foi o composto mais encontrado dentre 

os piretróides analisados, contribuindo com 55% dos resultados. A concentração total 

de piretróides em amostras de fígado de golfinhos adultos e jovens foi de 7,05 e 68,4 

ng g-1, respectivamente. Nas amostras de leite e placenta foram encontradas 
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concentrações que variaram de 2,53 a 4,77 ng g-1 e de 331 a 1812 ng g-1, 

respectivamente (ALONSO et al., 2012). 

Corcellas et al. (2015) apresentaram estudos de bioacumulação de piretróides 

em peixes. As amostras foram coletadas em 4  bacias de rios, na Espanha, sendo que 

um dos pontos de coleta corresponde à água para abastecimento. Foram detectados 

piretróides em todas as amostras coletadas, em concentrações que variaram de 12 a 

4938 ng g-1, sendo as maiores concentrações observadas em amostra de truta 

coletada no reservatório (4938 ng g-1) e de carpa (1508 ng g-1). 

Dallegrave et al. (2016) desenvolveu método para determinação de resíduos de 

17 piretróides em gordura de alimentos de origem animal, sendo eles carne bovina, 

carne de frango, ovos, peixe e leite. As amostras foram fornecidas pelo Laboratório 

Nacional Agropecuário do Rio Grande do Sul (LANAGRO-RS) e foram coletadas 

randomicamente por fiscais federais em empresas registradas no Ministério da 

Agricultura e controladas pelo Plano Nacional de Controle de Resíduos e 

Contaminantes (PNCRC). Todas as amostras foram positivas para ao menos um dos 

piretróides analisados com fração mássica variando entre 0,03 e 74,2 ng g-1 de gordura 

animal. Nas amostras de peixes foram encontrados resíduos de bifentrina, cialotrina e 

cipermetrina com concentrações variando de 0,4 a 26,1 ng g-1. 

Conforme estudo descrito por Langford et al. (2014), amostras ambientais de 

peixes e de crustáceos foram coletadas em regiões próximas a cinco aquiculturas 

localizadas na Costa da Noruega. O objetivo deste estudo foi verificar o impacto 

ocasionado no ambiente marinho e no cultivo de camarão e bacalhau devido ao 

tratamento para piolhos do mar. A concentração de diflubenzurom em amostras de 

sedimento e água oriundas de dois pontos de coleta variou de 5,9 a 136,6 ng g-1 e de 

13,1 a 295,2 ng L-1, respectivamente. As amostras de camarão e mexilhão azul 

oriundas de um dos pontos de coleta apresentaram concentrações que variaram de 0,5 

a 10 ng g-1 e 2,7 a 22 ng g-1, respectivamente. As maiores concentrações foram 

observadas nas amostras de caranguejo variando entre 180,9 a 537,9 ng g-1. Não 

foram encontrados resíduos de diflubenzurom em amostras de bacalhau (LANGFORD 

et al., 2014). 
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A presença destes resíduos em amostras de peixes confirma a necessidade de 

estabelecer e monitorar os LMR através de programas de monitoramento, a fim de 

garantir a segurança alimentar e proteger a saúde do consumidor. 

2.5 Limites máximos de resíduos para amostras de peixes 

Limite máximo de resíduo é definido como a concentração máxima de resíduo 

que não causaria risco à saúde humana, considerando a Ingestão Diária Aceitável 

(IDA) do composto (PASCHOAL et al., 2008). 

Atualmente, no Brasil, existem dois programas atuando no monitoramento de 

resíduos e contaminantes em alimentos: o Plano Nacional de Controle de Resíduos e 

Contaminantes (PNCRC), coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) e o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em 

Alimentos (PARA), coordenado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(MAPA, 2018; ANVISA, 2018). 

O PNCRC monitora a presença e os níveis de resíduos e contaminantes de 

produtos de uso veterinário, agrotóxicos ou afins e de contaminantes químicos 

(aflatoxinas, metais pesados, contaminantes inorgânicos, entre outros), potencialmente 

nocivos à saúde do consumidor em alimentos de origem animal e vegetal (MAPA, 

2018). O programa PARA tem como objetivo avaliar continuamente os níveis de 

resíduos de agrotóxicos em alimentos de origem vegetal disponíveis ao consumidor 

(ANVISA, 2018). O principal objetivo destes programas consiste em verificar a 

qualidade, segurança e inocuidade dos alimentos, tanto de origem vegetal quanto de 

origem animal, disponíveis ao consumidor, para que sejam, inclusive, equivalentes aos 

requisitos sanitários estabelecidos internacionalmente pelo Mercado Comum do Sul 

(MERCOSUL), CODEX Alimentarius, Organização Mundial do Comércio (OMC) e 

órgão auxiliares como a Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura (FAO), Organização Mundial de Sanidade Animal (OIE) e Organização 

Mundial da Saúde (WHO) (ANVISA, 2018; MAPA, 2018). 

Os programas de monitoramento brasileiros publicam a programação de 

análises que serão realizadas e os LMR dos diversos compostos que serão 

monitorados bem como os resultados das análises realizadas no ano anterior (ANVISA, 

2018; MAPA, 2018). Conforme o PNCRC através da Instrução Normativa nº 20 (2018), 
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quarenta e cinco amostras de pescado de cultivo (músculo) foram analisadas para 

monitoramento dos resíduos de aletrina, bifentrina, ciflutrina, cipermetrina, deltametrina, 

diflubenzurom, fempropatrina, fentoato, fenvalerato, lambda cialotrina, permetrina e 

prometrina considerando um LMR de 10 µg kg-1, exceto para deltametrina (30 µg kg-1), 

no ano de 2018. 

A Comunidade Européia possui limites estabelecidos conforme o Regulamento 

nº 37 (2010) e monitora os resíduos de cipermetrina (50 µg kg-1) para peixes da família 

salmonidae, e deltametrina (10 µg kg-1) em músculo e pele de peixes em proporção 

natural. Diflubenzurom apresentava limite estabelecido de 1000 µg kg-1 para peixes da 

família salmonidae (REGULAMENTO, 2010). Porém, conforme Regulamento de 

Execução (UE) Nº 855 (2017), não é mais permitido o uso deste composto em produtos 

para consumo devido ao metabólito tóxico 4-cloroanilina. Por este motivo, o Comitê 

para Medicamentos de Uso Veterinário (CVMP, do inglês Committee for Medicinal 

Products for Veterinary Use) (2018) sugeriu a alteração do LMR de diflubenzurom do 

Regulamento nº 37 (2010) para 10 µg kg-1. 

Para que os limites estabelecidos sejam monitorados pelos programas de 

monitoramento é necessário que estejam disponíveis metodologias analíticas capazes 

de: detectar baixas concentrações (considerando o LMR de cada composto) em 

matrizes complexas, analisar um grande número de amostras de rotina 

simultaneamente e ser compatível com os equipamentos disponíveis a um custo 

adequado. Neste sentido, um grande número de métodos vem sendo desenvolvidos 

para suprir esta demanda crescente (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015).  

2.6 Métodos de preparo de amostra para determinação de resíduos 

2.6.1 Extração e clean-up 

O desenvolvimento do procedimento de preparo de amostra é etapa crucial em 

um processo de desenvolvimento de um método analítico (KINSELLA et al., 2009; 

BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). Segundo Kinsella et al. (2009), o preparo 

da amostra corresponde ao processo de extração dos resíduos químicos presentes em 

uma amostra e a subsequente purificação do extrato, a fim de isolar os resíduos de 

interesse e remover os interferentes da matriz que podem afetar os sistemas de 
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detecção. Portanto, os objetivos de um método de preparo de amostra são: isolar os 

compostos de interesse (na etapa de extração) e remover os interferentes presentes na 

matriz (na etapa de clean-up) (PRESTES et al., 2013).  

Os diferentes processos realizados durante a extração dos resíduos podem 

afetar a estabilidade dos analitos e a eficiência do procedimento de extração. A escolha 

do melhor procedimento de clean-up é etapa crucial no desenvolvimento de um método 

de preparo de amostras, pois, além de reduzir interferentes da matriz, evita a 

contaminação dos equipamentos de detecção tornando o método mais sensível e 

robusto (SANTE, 2017). 

Inúmeros métodos de preparo de amostras para determinação de resíduos em 

diversas matrizes usando sistemas de detecção por espectrometria de massas estão 

disponíveis na literatura. Dentre eles estão: extração líquido-líquido, QuEChERS (do 

inglês, Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe), MSPD (do inglês, matrix solid-

phase dispersion), SPE (do inglês, solid phase extraction), SPME (do inglês, solid-

phase microextraction), PLE (do inglês, pressurized-liquid extraction), MAE (do inglês, 

microwave-assisted extraction), DLLME (do inglês, dispersive liquid-liquid 

microextraction), SFE (do inglês, supercritical fluid extraction), dentre outros 

(LAMBROPOULOU; ALBANIS, 2007; KINSELLA et al., 2009; BORGES; FIGUEIREDO; 

QUEIROZ, 2015). 

O método de dispersão da matriz em fase sólida (MSPD) pode ser vantajoso 

para determinação de resíduos, pois permite a extração dos analitos e a execução do 

clean-up em uma única etapa (KINSELLA et al., 2009). Esta técnica consiste, 

basicamente, em misturar a amostra com um suporte sólido até completa 

homogeinização, transferir a mistura para uma coluna e eluir os analitos com solvente 

orgânico (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015).  

Na etapa de extração por MSPD a mistura amostra-suporte é homogeneizada 

com auxílio de pistilo e almofariz de vidro (KINSELLA et al., 2009). A mistura é então 

empacotada em coluna de vidro ou de polietileno contendo lã de vidro ou papel-filtro. 

Caso seja necessário realizar uma maior limpeza do extrato, um sorvente pode ser 

adicionado à coluna MSPD (co-coluna). O eluente (solvente orgânico) é adicionado 

com o objetivo de solubilizar os analitos retirando-os da coluna. Após eluição, o extrato 
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pode ser submetido à etapa de concentração e injetado no sistema cromatográfico. O 

tempo total para o preparo de uma amostra é de aproximadamente 40 min (BORGES; 

FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). 

Para garantir a eficiência da MSPD alguns parâmetros devem ser definidos, 

dentre eles: a) escolha e quantidade de suporte sólido dispersante, b) homogeinização, 

c) escolha e quantidade de adsorvente para co-coluna, d) escolha e volume do 

solvente de eluição (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015).  

A escolha do suporte sólido e do solvente de eluição adequados é fundamental 

para que a técnica seja eficiente e seletiva. Dentre os suportes mais utilizados estão: 

C18, sílica, alumina, cianopropil e florisil. A quantidade do suporte varia de acordo com 

a quantidade e característica física da amostra (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 

2015). Geralmente a proporção amostra-suporte varia de 1:1 a 1:4 (KINSELLA et al., 

2009). Para amostras que contêm alto teor de água também é recomendado o uso de 

sais secantes, como sulfato de sódio anidro ou sílica (BORGES; FIGUEIREDO; 

QUEIROZ, 2015). 

Para a homogeinização da amostra deve ser estabelecido o tempo de contato 

da mistura amostra-suporte e a intensidade de homogeinização. No caso de existir a 

necessidade da adição de um adsorvente (co-coluna), o mesmo pode ser escolhido 

com base nas análises cromatográficas ou optando por um adsorvente com polaridade 

diferente daquele utilizado como suporte sólido (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 

2015). 

A escolha do solvente de eluição deve estar baseada nas características dos 

analitos presentes na amostra, principalmente com relação à polaridade, além de 

serem compatíveis com o sistema de detecção. N-hexano, acetato de etila, acetonitrila, 

metanol, diclorometano e acetona são alguns dos solventes utilizados. Esta técnica 

permite que dois ou mais solventes possam ser eluídos em sequencia. O volume de 

eluição é dependente de vários fatores, como solubilidade e concentração do analito, 

da amostra e do dispersante, forças de interação entre analito e a matriz-suporte, 

presença de co-coluna, dentre outros. Entretanto, a utilização de menores quantidades 

de solvente é preferida (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). 
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Apesar de apresentar importantes vantagens como, por exemplo: realizar 

extração e clean-up em uma única etapa, ser aplicável para diversos tipos de resíduos, 

não necessitar de etapa de precipitação de proteínas e de centrifugação, esta técnica 

não é muito aplicada em análises de rotina em programas de monitoramento de 

resíduos (LAMBROPOULOU; ALBANIS, 2007; KINSELLA et al., 2009). 

Outro método muito utilizado para determinação de diferentes resíduos em 

diferentes matrizes é o método QuEChERS. Por definição, QuEChERS (do inglês, 

Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, Safe) é um método rápido, fácil de ser 

executado, barato, efetivo, robusto e seguro. É um método versátil e que possibilita a 

determinação de várias amostras em um mesmo lote de análises, bem como o uso 

subsequente de diferentes técnicas de detecção (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 

2015). Foi desenvolvido por Anastassiades et al. (2003) e consiste basicamente em 

três etapas: extração, partição e clean-up.  

Na etapa de extração do método QuEChERS original são usados 10 g de 

amostra e 10 mL de acetonitrila (ANASTASSIADES et al., 2003). A acetonitrila é um 

solvente que apresenta como principais vantagens a extração de compostos com 

diferentes polaridades e a extração de menor quantidade de coextrativos presentes 

naturalmente nas amostras como, gorduras e pigmentos (LEHOTAY et al., 2001).  

A etapa de partição do método QuEChERS original é realizada através de 

adição de sais (1 g de NaCl e 4 g de MgSO4). Estes promovem o efeito salting out, 

diminuindo a solubilidade dos compostos polares na fase aquosa e a quantidade de 

água na fase orgânica. O sal secante (MgSO4) promove, ainda, a remoção de água 

através de processo exotérmico (40 a 45 °C). O aumento da temperatura auxilia na 

extração, principalmente de compostos apolares (ANASTASSIADES et al., 2003; 

PRESTES et al., 2009).  

O clean-up das amostras é realizado através da extração em fase sólida 

dispersiva (d-SPE, do inglês dispersive solid phase extraction). A d-SPE consiste 

basicamente em: 1) adição de sorvente (ou sorventes) e sal secante (MgSO4) ao 

extrato obtido após os procedimentos de extração e partição, 2) agitação da amostra 

para completa homogeinização e 3) centrifugação para separação do extrato. A 

proporção entre o sorvente e o sal secante com relação ao volume de extrato usado no 
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método QuEChERS original foi de 25 mg de PSA e 150 mg de MgSO4 para cada 1 mL 

de extrato (ANASTASSIADES et al., 2003). 

A d-SPE apresenta como principais vantagens o baixo custo, quando 

comparado às técnicas tradicionais disponíveis, e versatilidade, permitindo a utilização 

de diferentes sorventes em diferentes combinações e quantidades (PRESTES et al., 

2013; CABRERA et al., 2012), além de ser um procedimento rápido e fácil de ser 

aplicado em métodos de rotina. 

Uma alternativa interessante e viável de clean-up admitida pelo método 

QuEChERS consiste na limpeza do extrato através do congelamento da amostra à 

baixa temperatura. O congelamento do extrato reduz consideravelmente a presença de 

coextrativos lipídicos e outros compostos que apresentam baixa solubilidade em 

acetonitrila através de precipitação (QuEChERS, 2018a). 

A agitação das amostras no método QuEChERS pode ser realizada 

manualmente ou usando disruptor, turrax, blender, entre outros. As separações 

matriz/extrato ou sorvente/extrato são realizadas através de centrifugação. O uso de 

medidores auxilia no preparo das porções de sais e sorventes utilizados na execução 

do método (QuEChERS, 2018b). A utilização dos recursos acima citados permite que o 

método QuEChERS seja facilmente executado na maioria dos laboratórios, inclusive 

aqueles com poucos recursos. 

Nos casos em que se faz necessário atingir baixos limites de detecção dos 

compostos, a etapa de concentração da amostra através de evaporação do extrato 

também pode ser aplicada (PRESTES et al., 2013), consistindo um dos métodos mais 

comuns descritos na literatura. A evaporação dos extratos pode ocasionar precipitação 

dos componentes da matriz e, em alguns casos, dos próprios compostos. Por este 

motivo, as temperaturas utilizadas devem ser as mais baixas possíveis. O uso de gás 

nitrogênio deve ser preferido ao uso de ar comprimido para evitar mecanismos 

oxidativos e introdução de água ou contaminantes no sistema (SANTE, 2017). 

Para determinação de piretróides em alimentos de origem animal, a escolha do 

método de preparo de amostras geralmente está baseada nas características da matriz 

(LEDOUX, 2011). Os métodos de preparo de amostras em gordura animal geralmente 

envolvem extração líquido-líquido, extração por soxhlet, através do derretimento da 
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amostra para coleta e análise da gordura líquida (TUCK et al., 2018), além de 

dispersão da matriz em fase sólida (MOLONEY et al., 2018). As amostras de tecidos 

(rim, fígado e músculo) geralmente são extraídas usando solvente orgânico e dispersão 

por vortex, blender ou agitação manual. Para leite a utilização de extração líquido-

líquido é a mais comum, entretanto outras técnicas como a dispersão da matriz sólida e 

QuEChERS também são utilizadas com o objetivo de facilitar a precipitação de 

proteínas presentes na matriz. Novos métodos, como por exemplo, microextração 

magnética por líquido iônico duplamente ligado (IL-DMME, do inglês, ionic liquid-linked 

dual magnetic micro-extraction) e microextração em fase sólida (SPME, do inglês, solid 

phase microextraction), também foram empregados para determinação destes 

compostos em diferentes matrizes (TUCK et al., 2018). Portanto, conhecer a matriz de 

estudo também é um parâmetro importante a ser observado, pois determinará o melhor 

método de preparo de amostras a ser empregado.  

2.6.2 Características das matrizes em estudo 

Efeitos de matriz causados por constituintes naturais presentes nas amostras 

são muito frequentes e podem ocasionar supressão ou ganho de sinal nas respostas 

dos sistemas de detecção. A técnica de clean-up, por exemplo, deve ser desenvolvida 

considerando as características físico-químicas dos analitos (polaridade, solubilidade, 

entre outros) e dos componentes da matriz (teor de água, gordura, proteínas, 

pigmentos, entre outros) (SANTE, 2017). 

A composição da matriz de diferentes espécies de peixes pode variar 

significativamente e é dependente de fatores como: espécie, idade, peso, habitat, tipo 

de alimentação, época da captura, entre outros. De uma forma geral, a composição dos 

peixes apresenta cerca de 60 a 90% de água, 8 a 23% de proteína e 0,5 a 25% de 

lipídios (ANDRADE; BISPO; DRUZIAN et al., 2009). 

A traíra (Hoplias malabaricus) é um peixe carnívoro de água doce. Habita águas 

paradas e se reproduz em água quente. Sua composição centesimal varia 

consideravelmente de acordo com o tipo de alimentação e idade. A traíra adulta 

apresenta aproximadamente 79% de água, 15% de proteína e 5% de lipídios (TORRES 

et al., 2012).   
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A tilápia é um dos peixes mais cultivados no mundo e inclusive no Brasil, onde 

se adaptou facilmente em águas doces (açudes) (VILA NOVA; GODOY; ALDRIGUE, 

2005). A composição centesimal de filés de tilápia é de cerca de 78% de água, 20% de 

proteína e 1,7% de lipídios (USDA, 2018a).  

A tainha é encontrada em ambiente marinho, estuários e lagunas. Alimenta-se 

de detritos e de matéria orgânica, pois são herbívoras (OKAMOTO; SAMPAIO; 

MAÇADA, 2006). A tainha apresenta teor de água de aproximadamente 76%, 20% de 

proteína e 4% de lipídios (ANDRADE; BISPO; DRUZIAN, 2009).  

O seabass (Dicentrarchus labrax) foi a primeira espécie marinha não 

pertencente à espécie Salmonidae a ser cultivada e comercializada na Europa. 

Atualmente tem relevante importância comercial na região Mediterrânea, sendo 

produzida na Grécia, Turquia, Itália, Espanha, Croácia e Egito (FAO, 2018b). Esta 

espécie de peixe apresenta na sua composição centesimal aproximadamente 78% de 

água, 18% de proteína e apenas 2% de lipídios (USDA, 2018b).  

Salmão e truta são peixes da família Salmonidae. A produção de truta tem 

crescido exponencialmente desde 1950, especialmente na Europa e recentemente no 

Chile (FAO, 2018c). Mais de 90% do salmão disponível no mercado atualmente é 

cultivado. Dentre os maiores produtores encontram-se o Chile e alguns países da 

Europa (FAO, 2018d). Apesar de apresentarem teores semelhantes de água (70%) e 

de proteínas (20%), o salmão apresenta teor de lipídios (6%) superior à truta (3%) 

(USDA, 2018c; USDA, 2018d). Além disso, ambos apresentam os corantes astaxantina 

e cantaxantina adicionados nas rações para garantir o critério de qualidade referente à 

cor exigido pelo consumidor (FOLKESTAD et al., 2008; BUTTLE et al., 2001). 

Esses interferentes presentes naturalmente na matriz podem ser removidos, 

total ou parcialmente, na etapa de clean up. Atualmente, um grande número de 

sorventes está disponível comercialmente para esse fim. 

2.6.3 Características e escolha dos sorventes pra remoção de interferentes da 
matriz 

A escolha do sorvente usado para o clean-up das amostras está diretamente 

relacionada com as características da matriz e dos compostos a serem analisados 

(CABRERA et al., 2012). 
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A amina primária e secundária (PSA, do inglês primary secondary amine) possui 

uma estrutura bidentada composta por grupos amino primário e secundário. Esses 

grupos agem através de troca iônica, pontes de hidrogênio ou interações dipolo-dipolo. 

Desta forma o sorvente PSA apresenta elevado efeito quelante, capaz de reter ácidos 

graxos livres, ácidos orgânicos, açúcares, e outros compostos polares como pigmentos 

(BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015; KURZ et al., 2018). O PSA foi o sorvente 

usado no método QuEChERS original e a associação do mesmo com outros sorventes 

também foi sugerida através das modificações do método (ANASTASSIADES et al., 

2003).  

O octadecilsilano (C18) remove com elevada eficiência compostos apolares, 

como substâncias graxas e lipídios, sendo recomendado para matrizes que 

apresentam teor de gordura superior a 2% (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015; 

KINSELA et al., 2009). A interação entre os compostos apolares e o sorvente se dá 

através de forças de Van der Waals (CHROMACADEMY, 2018). A utilização de C18 ou 

a combinação C18/PSA pode ser usada para tornar o método mais efetivo na remoção 

de gordura (KINSELA et al., 2009).   

O Celite 545 é um sorvente de baixo custo, quando comparado ao C18 e PSA. É 

indicado para remoção de gordura, proteínas e fosfolipídios (OLIVEIRA et al., 2017). O 

celite é um produto obtido de diatomáceas (terra diatomácea) composto por dióxido de 

silício (cerca de 87 a 91%), alumina e óxido férrico. Apresenta grande área superficial, 

elevada porosidade e baixa densidade. Possui fraca capacidade de adsorção apesar 

de excelente poder de absorção, devido sua estrutura macro porosa (AL-DEGS et al., 

2001; TSAI et al., 2006). 

O sorvente florisil (silicato de magnésio ativado) é capaz de reter lipídios não 

polares, corantes, aminas, hidroxilas e carbonilas através de mecanismos polares de 

interação como pontes de hidrogênio, dipolo-dipolo e interações não covalentes 

envolvendo sistemas pi (KURZ et al., 2018; CARRO et al., 2017). 

O sorvente SiTi consiste em sílica de alta pureza dopada com titânio e apresenta 

retenção seletiva de fosfolipídios. A sílica dopada apresenta melhor estabilidade 

química e robustez quando comparada a sílicas convencionais ou materiais híbridos de 

sílica (onde o metal é ligado à sílica pura).  Por este motivo, tem sido usada para o 
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preparo de amostras biológicas em etapa anterior à análise por cromatografia líquida. 

Já o sorvente SiTi 4% C18 apresenta 4% de C18 em sua formulação e demonstrou 

melhores resultados na remoção de interferentes presentes em fígado de ovinos na 

análise de anti-helmínticos quando comparado ao C18 (GLANTREO, 2018).  

O sorvente Z-Sep consiste em uma mistura entre dois sorventes: sílica revestida 

com dióxido de zircônio (ZrO2) e C18, na proporção de 2:5. Por outro lado, o Z-Sep Plus 

(Z-Sep+) consiste em C18 e ZrO2 conectados na mesma partícula de sílica. O C18 retêm 

lipídios através de interação hidrofílica enquanto que a zircônia age como um ácido de 

Lewis, atraindo compostos com grupos doadores de elétrons. Ambos são 

recomendados para remoção de lipídios, fosfolipídios, pigmentos e proteínas 

(MORENO-GONZÁLEZ et al., 2014; RAJSKI et al., 2013). 

A escolha e a quantidade de um sorvente ou de uma mistura de sorventes a 

serem usados em um procedimento de preparo de amostras devem ser definidas 

durante o desenvolvimento e otimização do método. Na d-SPE, por exemplo, é 

possível combinar diferentes sorventes para suprir as necessidades exigidas pelo tipo 

de matriz, de analitos e de equipamento utilizado. Neste contexto, o uso de 

planejamento de experimentos é uma ferramenta que pode auxiliar no processo de 

otimização do método (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). 

2.7 Planejamento de experimentos 

A otimização do procedimento de preparo de amostras é etapa crucial no 

desenvolvimento de um método analítico para a obtenção de resultados confiáveis e 

ótimos. O resultado ótimo é a resposta que se deseja atingir usando o planejamento de 

experimentos (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). No caso de um 

procedimento de extração, por exemplo, um resultado ótimo poderia ser a faixa de 

recuperação desejável (70 – 120%), quantidade de interferentes removidos, 

intensidade do sinal do equipamento para um dado composto, entre outros. 

A otimização de um método ou procedimento geralmente é realizada por 

tentativa e erro ou por otimização univariada. No método de tentativa e erro as 

diferentes condições são testadas aleatoriamente até que se obtenha o resultado 

ótimo. Na otimização univariada, uma variável é testada enquanto que as demais são 

mantidas constantes. Estes tipos de otimização geralmente exigem um grande número 
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de experimentos e não fornece informações quanto à interação entre as diferentes 

variáveis otimizadas (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). 

A otimização multivariada permite a realização de um conjunto de experimentos 

considerando mais de uma variável e diferentes combinações de níveis. Desta forma é 

possível conhecer o sistema de forma mais abrangente, pois as variáveis são alteradas 

simultaneamente e em um menor número de experimentos (BORGES; FIGUEIREDO; 

QUEIROZ, 2015). 

 Esta ferramenta estatística pode servir como método de triagem, ou seja, para 

selecionar quais variáveis são significativas ou relevantes para a obtenção do resultado 

ótimo. Também pode ser usada para uma otimização mais aprofundada, neste caso 

compreenderia a escolha dos níveis ou limites usados considerando as possibilidades 

experimentais (BORGES; FIGUEIREDO; QUEIROZ, 2015). 

O modelamento de misturas é um planejamento experimental que pode ser 

usado para misturas com vários componentes, mas é muito eficiente para sistemas 

compostos por três componentes (FERREIRA et al., 2007). Este modelo é importante 

uma vez que permite a validação de modelo linear, quadrático e especial cúbico.  O 

modelo especial cúbico apresenta 7 termos, conforme demonstrado na Equação 1 

abaixo: 

Equação 1                                                        

Onde x representa o componente e b é a resposta obtida pelo componente puro, 

ou pela interação de dois ou dos três componentes. 

Os primeiros três termos representam o modelo linear, que demonstra a 

interação de cada componente sem observar os efeitos de interação entre os mesmos. 

Os três termos seguintes correspondem aos efeitos de interações entre dois 

componentes (sinergismo ou antagonismo) que somados aos termos lineares 

correspondem ao modelo quadrático. O último termo da equação é correspondente aos 

efeitos de interações dos três componentes da mistura (FERREIRA et al., 2007).  

Este modelo é explicado considerando a estrutura de um triângulo composto por 

10 pontos (equivalente a 10 experimentos), conforme demonstrado na Figura 3.  
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Figura 3. Estrutura em triângulo usada para modelamento de misturas para três 
componentes (x1, x2 e x3). 

 

 

Adaptado de: FERREIRA et al., 2007 

Cada vértice do triângulo corresponde ao componente puro ou a uma mistura de 

componentes. Em alguns casos, não é interessante ou é impossível investigar o 

componente puro, ou seja, investigar o efeito de um componente na ausência de outros 

dois (em casos de mistura ternária). Nestes casos é preciso determinar, por exemplo, a 

quantidade mínima e máxima a ser utilizada para cada componente estudado. A 

quantidade mínima será codificada na matriz de planejamento como 0 e a quantidade 

máxima como 1, conforme observado na Tabela 1. Os experimentos 1, 2 e 3 

(apresentados na Tabela 1), correspondem aos três pontos localizados em cada vértice 

do triângulo (conforme demonstrado na Figura 3), e, portanto, à utilização de 

quantidade máxima de um dos componentes e as quantidades mínimas dos outros dois 

(FERREIRA et al., 2007). 

Já os experimentos 4, 5 e 6 correspondem aos pontos localizados entre cada 

vértice do triângulo. Nestes experimentos é utilizada a combinação de dois 

componentes em quantidades correspondentes à metade da quantidade de sorvente, 

codificadas na matriz experimental como 1/2, e a quantidade mínima do terceiro 

componente, codificada como 0 (FERREIRA et al., 2007). 
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Tabela 1. Matriz experimental codificada para planejamento de misturas para três 

compostos. 

Experimento x1 x2 x3 

1 1 0 0 

2 0 1 0 

3 0 0 1 

4 1/2 1/2 0 

5 1/2 0 1/2 

6 0 1/2 1/2 

7 2/3 1/6 1/6 

8 1/6 2/3 1/6 

9 1/6 1/6 2/3 

10 1/3 1/3 1/3 

 

Os experimentos 7, 8 e 9 são realizados através da combinação de 2/3 de um 

componente e 1/6 de outros dois, e correspondem aos pontos axiais do triângulo 

(ilustrados em cinza). Já o ponto central do triângulo consiste na combinação de 1/3 de 

cada componente e corresponde ao experimento 10 da matriz de planejamento 

(FERREIRA et al., 2007). 

A significância de um modelo, seja ele qual for, deve ser avaliada através da 

análise de variância (ANOVA). O coeficiente de determinação (R2) e a análise por 

teste-F, considerando um dado nível de confiança, devem ser avaliados. Os 

componentes e os efeitos de interações entre os mesmos só são considerados 

significativos quando os valores de p forem inferiores a 0,05, no caso do nível de 

significância ser 95% (NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). 

2.8 Análise cromatográfica acoplada à espectrometria de massas para 
determinação de resíduos 

A cromatografia líquida (LC, do inglês liquid chromatography) e a cromatografia 

gasosa (GC, do inglês gas chromatography), acopladas a sistemas de detecção como 
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o arranjo de diodos (DAD, diode array detector) ou por captura de elétrons (ECD, 

electron capture detection), são menos utilizadas para análises de resíduos devido as 

suas limitações. Estas técnicas não permitem a identificação inequívoca dos analitos e 

por este motivo devem ser usadas em conjunto com sistemas de detecção mais 

específicos (SANTE, 2017). 

Os sistemas de LC e GC acoplados à espectrometria de massas permitem a 

determinação de inúmeros compostos concomitantemente, com incremento na 

seletividade e sensibilidade quando comparados aos demais sistemas de detecção. A 

eficiência analítica, elevada robustez e menor tempo para desenvolvimento de métodos 

tornam estes sistemas vantajosos apesar do alto custo de aquisição e manutenção 

(PRESTES et al., 2009). 

Os analitos altamente polares, de alto ponto de ebulição e com vários 

substituintes em sua estrutura, tendem a responder melhor na LC com fase reversa 

devido a sua solubilidade em fases móveis aquosas assim como por sua interação com 

as fases estacionárias mais utilizadas, tais como C18 e C8, levando a maior eficiência e 

resoluções cromatográficas. Por outro lado, analitos com menor ponto de ebulição e 

apolares, são facilmente transferidos para coluna cromatográfica após volatilização no 

injetor de um cromatógrafo a gás. Com isso, o emprego de aquecimento controlado 

levará a alta eficiência e resolução cromatográfica, permitindo a separação de centenas 

de analitos em única corrida (CHIARADIA et al., 2008). 

A identificação e quantificação de resíduos de agrotóxicos e medicamentos 

veterinários em alimentos geralmente são realizadas usando a GC e LC, acopladas a 

espectrômetros de massas (SANTE, 2017). Entretanto, a GC exige procedimentos de 

preparo de amostra mais complexos para proteger a vida útil das colunas 

cromatográficas, bem como a manutenção da fonte (TUCK, et al., 2018).  

Diferentes sistemas de detecção por espectrometria de massas podem ser 

utilizados, como os sistemas com um quadrupolo (MS, do inglês mass spectrometer), 

triplo quadrupolo (MS/MS), ion trap, por tempo de voo ou orbitrap. Diferentes tipos de 

técnicas de ionização também são admitidos como a ionização por impacto de elétrons 

(EI, do inglês electron ionization), ionização química (CI, do inglês chemical ionization), 

APCI (do inglês, atmospheric pressure chemical ionization) ou ESI (do inglês, 
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electrospray ionization). Diferentes sistemas de aquisição como o modo full scan, 

monitoramento seletivo de íons (SIM, do inglês selected ion monitoring) e 

monitoramento seletivo de reações (SRM, do inglês selected reacton monitoring) 

também podem ser usados (SANTE, 2017). A escolha do melhor procedimento para 

preparo das amostras e do sistema de detecção para análise de resíduos em matrizes 

complexas determinará a eficiência do método analítico. 

2.9 Métodos empregados na determinação dos compostos em estudo em tecidos 
de peixes 

A separação dos resíduos presentes nos alimentos de origem animal é 

dificultada devido à complexidade de matrizes biológicas, e particularmente, devido à 

presença de lipídios (WANG et al., 2011; LEDOUX, 2011). Diferentes técnicas de 

preparo de amostra são utilizadas com o objetivo de obter elevada recuperação para a 

maioria dos compostos e serem compatíveis aos sistemas de detecção escolhidos, 

proporcionando bons resultados de validação dos métodos. A Tabela 2 apresenta 

alguns dos métodos disponíveis na literatura considerando as técnicas de preparo de 

amostras, os sistemas de detecção utilizados e os resultados de validação para 

determinação de piretrinas, piretróides, benzoiluréias e organofosforados em tecidos de 

peixes. 

A GC é a técnica mais usada para análise de piretrinas e piretróides, pois estas 

substâncias são facilmente volatilizadas permitindo a análise direta, sem a necessidade 

de derivatização (TUCK, et al., 2018). Os piretróides que apresentam grupos nitrila ou 

halogênios na sua estrutura podem ser analisados pela técnica de detecção ECD, 

proporcionando sensibilidade ao método. Entretanto, baixa sensibilidade é observada 

para aqueles compostos como a fenotrina, resmetrina e tetrametrina, pois não 

apresentam grupo nitrila ou o halogênio em suas estruturas (TUCK, et al., 2018). 

A utilização de GC acoplado a detectores por espectrometria de massas é o 

sistema mais utilizado para a análise de piretróides em diversas matrizes, pois permite 

a detecção dos resíduos em matrizes complexas e em baixas concentrações. A 

ionização por impacto de elétrons (EI) é a técnica de ionização geralmente usada 

nestes casos, devido a sua ampla aplicação em diversas classes de resíduos (TUCK, 

et al., 2018). 
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Tabela 2. Métodos analíticos descritos para determinação de piretróides, piretrinas, benzoiluréias e organofosforados em tecidos de 

peixes e alimentos com alto teor de gordura. 

Analitos 
(classe) 

Matriz Extração Clean-up (sorvente) Detecção Recuperação Limites  Referência 

14 (PIR) 

6 (PIRs) 

1 (BENZ) 

Alimentos  

(frutos do mar) 

QuEChERS acetato 

modificado 

d-SPE  

Amostras > 2% gordura – PSA e C18 

Amostras < 2% de gordura e incolor – 

PSA 

Amostras < 2% de gordura e 

coloridas (carotenóides ou clorofila) – 

PSA e GCB 

UPLC-MS/MS 70 – 120% LOQ - 10 µg kg-1 (CHUNG; LAM, 2012)  

6 (PIR) Peixe QuEChERS 

modificado 

Isopropanol:Água 

(80:20, v/v) 

d-SPE 

PSA 

GC-ECD 81,1 – 108%  LOD – 8 a 14 µg kg-1 

LOQ – não foi citado 

 

(JIA et al., 2012) 

2 (PIR) 

6 (PIRs) 

 

Peixes 

(12 tipos, 

incluindo 

tilápia, truta e 

salmão) 

QuEChERS acetato 

modificado 

d-SPE 

C18 e PSA 

GC-MS 70 – 115% 

(salmão) 

LOD – menor que  

1 ng g-1 (salmão) 

LOQ – 3,85 a 4,13  

ng g-1 (salmão) 

(RAWN; JUDGE; 

ROSCOE, 2010) 

Multi Peixes (jundiá, QuEChERS acetato d-SPE GC-MS/MS 73,6 a 98,9% LOD – 0,3 a 3 µg kg-1 (MUNARETTO et al., 
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2 (PIR) tilápia e 

panga) 

modificado PSA e C18 LOQ – 1 a 10 µg kg-1 
2013) 

Multi 

4 (PIR) 

Bagre QuEChERS 

modificado 

d-SPE 

Z-Sep 

GC-MS/MS 71 a 116% LOQ – 1 ng g-1 (SAPOZHNIKOVA; 

LEHOTAY, 2013) 

Multi 

13 (PIR) 

Peixes com 

alto teor de 

gordura 

Água 

Acetonitrila (1% 

ácido acético) 

Hexano (partição)  

 

Congelamento a baixa temperatura   

(-20 °C) 

d-SPE  

1ª) CaCl2 

2ª) PSA + C18 + florisil 

GC-MS/MS 65 a 119% LOD – 1 a 4 µg kg-1 

LOQ – 2 a 13 µg kg-1 

(CHATTERJEE et al., 

2016) 

4 (PIR) Fish (carpa, 

truta) 

Hexano: 

diclorometano (2:1) 

SPE 

Cartucho (Alumina e C18) 

GC-MS/MS Média 79% 

DELTA - 53% 

LOD – 0,03 a 0,46 ng 

g-1 

LOQ 0,1 a 1,54 ng g-1 

CORCELLAS; 

ELJARRAT; 

BARCELÓ, 2015) 

17 (PIR) Gordura de 

alimentos de 

origem animal 

(incluindo 

peixe) 

Hexano: 

diclorometano (2:1) 

SPE 

Cartucho (Alumina e C18) 

GC-MS/MS Média 73 a 

85%, exceto 

para 

transflutrina 

(41%).   

LOD – 0.002 a 6.43 

ng g-1 de lipídio 

LOQ – 0.006 a 21.4 

ng g-1 de lipídio 

(As amostras de 

peixe apresentaram 

maiores valores de 

LOD e LOQ) 

(DALLEGRAVE et al., 

2016) 

18 (PIR) 

1 (PIRs) 

Gordura 

animal 

Acetonitrila MSPD modificado - florisil 

d-SPE – Z-Sep + e PSA 

LC-MS/MS Veracidade 84 

a 143% 

Precisão – 3.9 a 29% (MOLONEY et al., 

2018) 
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(bovino, ovino, 

porcino, de 

aves) 

 

Multi 

AZA 

Peixes 

(incluindo 

tilápia, truta e 

salmão) e 

crustáceos 

Acetato de etila 

Acetonitrila e 

Hexano (partição) 

SPE 

Cartucho Bond Elut-C18 

LC-MS/MS 60 a 74% 

Média de 84% 

para salmão 

LOD 

0,01 a 2 µg kg-1 

(RAWN et al., 2009) 

DIFLU Tilápia Metanol SPE  

Cartucho C18 

HPLC-DAD 

LC-MS/MS 

(confirmação) 

96.8 a 101.1% LOD – 32 µg kg-1 

LOQ – 110 µg kg-1 

(LUVIZOTTO-

SANTOS; 

CORDEIRO; VIEIRA, 

2009) 

Multi 

AZA 

DIFLU 

Peixes e 

crustáceos 

(incluindo 

salmão) 

Acetonitrila (0,5% 

ácido acético) 

MSPD – sulfato de sódio anidro e C18 

SPE – sílica gel 

LC-MS/MS 83.8 a 97.2% LOD – 1,5 µg kg-1 

LOQ – 4,7 a 5,0 µg 

kg-1 

(CARRO et al., 2012) 

Multi 

DIFLU 

2 (PIR) 

Amostras 

ambientais, 

crustáceos e 

bacalhau 

Metanol/acetona 

(50/50) 

Extração líquido-

líquido com heptano 

(DIFLU – bacalhau) 

SPE 

Oasis HLB e Oasis MAX 

(DIFLU – bacalhau) 

 

LC-MS/MS 

(DIFLU – 

bacalhau) 

 

GC-ECD (PIR) 

98 A 131% 

(DIFLU -  

bacalhau) 

LOD – 5 a 15 ng g-1 

(DIFLU – bacalhau) 

(LANGFORD et al., 

2014) 

PIR – piretróides; PIRs – piretrinas; BENZ – benzoiluréia; AZA – azametifós; DIFLU – diflubenzurom; GCB – carbono grafitizado (do inglês, graphitized carbon black); Multi – 

método multiresíduo; DELTA – deltametrina. 
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A utilização de LC para determinação de piretróides é pouco descrita na literatura. 

Entretanto, apresenta como vantagens o uso de métodos de preparo de amostras menos 

complexos e melhor sensibilidade para aqueles compostos menos voláteis, como a 

flumetrina (TUCK, et al., 2018). Estudos indicam que a tralometrina, que é um metabólito 

da deltametrina, pode ser convertida a deltametrina pela eliminação de brometo no injetor 

do sistema GC-MS. Entretanto, tralometrina e deltametrina podem ser seletivamente 

analisadas por LC-MS/MS (VALVERDE et al., 2001). 

Organofosforados geralmente são analisados por GC acoplado à espectrometria de 

massas. Porém, azametifós é um organofosforado altamente polar e que apresenta baixa 

volatilidade. Por isso, a LC acoplada a detectores MS/MS com ionização ESI é o sistema 

mais utilizado para obtenção de melhor sensibilidade e seletividade (GARCÍA-

VALCÁRCEL; TADEO, 2009). Benzoiluréias geralmente são analisadas por LC devido a 

elevada polaridade e baixa volatilidade. São frequentemente analisadas usando técnicas 

de detecção por espectrometria de massas e em métodos multiresíduos (BRUTTI; 

BLASCO; PICÓ, 2010). 

Métodos analíticos que utilizam cromatografia líquida acoplada a espectrômetros 

de massas, por exemplo, são notoriamente complexos, não só pelo instrumento em si, 

mas principalmente porque geralmente são aplicados em matrizes complexas. Quanto 

maior a complexidade do método, maior a necessidade de validação do mesmo. O 

método de validação é, portanto, muito importante e indispensável para garantir que os 

resultados analíticos são confiáveis (KRUVE et al., 2015).  

2.10 Validação de métodos analíticos 

Além da necessidade de validação dos métodos analíticos para garantir a 

confiabilidade dos resultados, os laboratórios estão sendo submetidos a um maior número 

de regulações e normas que exigem a realização da validação dos métodos (KRUVE et 

al., 2015). Devido à importância de um procedimento de validação, um grande número de 

guias de validação vem sendo elaborados. Estes podem ser de natureza universal ou 

específica, ou seja, para uma determinada área. Os diferentes guias estabelecem 

parâmetros de validação que podem ser compatíveis entre si, entretanto podem divergir 

em alguns detalhes, metodologias, terminologias e critérios de aceitação. Estas 
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divergências podem levar a enganos quanto à interpretação dos parâmetros e até mesmo 

dos cálculos a serem realizados (KRUVE et al., 2015). 

 Atualmente, os guias de validação mais citados em publicações referentes ao 

desenvolvimento e validação de métodos cromatográficos para análise de resíduos e 

contaminantes em matrizes de alimentos são: SANTE/11813/2017 e a Decisão 

2002/657/CE, ambas elaboradas pela Comunidade Europeia. No Brasil, a ANVISA 

através da RDC Nº 166, de 24 de Julho de 2017, o INMETRO através da DOQ-CGCRE-

008 – Rev. 07 – Jul/18, e o MAPA através do Manual de Garantia da Qualidade Analítica 

para Resíduos e Contaminantes em Alimentos (MAPA, 2011) também possuem os seus 

guias de validação para métodos analíticos. 

 Os parâmetros descritos pela Decisão 2002/657/CE contemplam a maioria 

daqueles descritos pelos guias citados acima, com excessão do efeito de matriz, limite de 

quantificação e limite de detecção. Este guia apresenta critérios de desempenho mais 

rígidos quando comparado aos demais como, por exemplo, o número de repetições dos 

ensaios em condições de repetibilidade. Além disso, determina os parâmetros CCα e 

CCβ, que também são descritos no Manual de Garantia da qualidade do MAPA. Cabe 

salientar que dentre os guias elaborados no Brasil, o guia do MAPA é aquele que 

contempla o maior número de parâmetros e com critérios muito semelhantes aos 

descritos pela Decisão 2002/657/CE.  

 Neste trabalho serão descritos detalhadamente os parâmetros e critérios 

estabelecidos pelos guias  SANTE/11813/2017 e Decisão 2002/657/CE, já que são os 

mais usados, são reconhecidos internacionalmente e foram utilizados para validação dos 

métodos desenvolvidos nesse trabalho. 

2.10.1 SANTE/11813/2017 

A Comunidade Europeia elaborou um guia de validação que é destinado aos 

laboratórios envolvidos no controle de resíduos de pesticidas nos alimentos e rações em 

toda a União Europeia. Recentemente foi publicada a atualização deste documento guia 

para controle de qualidade analítica e procedimentos de validação para resíduos de 

agrotóxicos e análises em alimentos e ração – SANTE/11813/2017. Através deste guia 
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pretende-se normalizar os resultados obtidos de diferentes laboratórios, garantir a 

qualidade, rastreabilidade e precisão dos métodos, evitar falsos positivos e negativos e 

possibilitar a implementação de sistemas de garantia da qualidade como a ISO/IEC 17025 

(SANTE, 2017). 

Conforme a SANTE, os parâmetros e critérios a serem observados durante a 

validação interna de métodos analíticos quantitativos são: a sensibilidade/ linearidade, 

efeito de matriz, limite de quantificação (LOQ, do inglês, limite of quantification), 

especificidade, veracidade (através da recuperação), precisão (repetibilidade e 

reprodutibilidade intralaboratorial), robustez, razão entre os íons monitorados e tempo de 

retenção (SANTE, 2017). 

O número de íons a serem monitorados é dependente do tipo de sistema de 

espectrometria de massas utilizado. No caso de GC-MS, devem ser monitorados três íons 

no modo de aquisição full scan, ou por monitoramento seletivo de íons (SIM, do inglês 

select ion monitoring). O desvio padrão relativo (RSD%) da razão entre os íons obtidos 

nas análises das amostras não deve exceder ± 30% da média obtida pelos padrões de 

calibração. A variação do tempo de retenção do composto em extrato não deve exceder ± 

0,1 min do tempo de retenção do composto em solvente (SANTE, 2017). 

A linearidade/sensibilidade do método deve ser verificada através da curva de 

calibração que deve, preferencialmente, ser preparada contendo três ou mais níveis de 

concentração. A concentração mais baixa deve ser igual ou inferior ao limite de 

quantificação prático (RL, do inglês reporting limit). O RL corresponde ao menor nível em 

que resíduos serão reportados como números absolutos e deve ser igual ou superior ao 

LOQ do método. O LOQ do método corresponde à menor concentração em que os 

critérios de precisão e veracidade são atendidos. A concentração calculada em cada nível 

da curva de calibração não deve exceder 20% da concentração verdadeira (SANTE, 

2017). 

O estudo de efeito de matriz deve ser realizado através da comparação entre a 

resposta dos padrões analíticos em solvente e a resposta dos padrões analíticos no 

extrato da amostra. No caso de supressão ou ganho de sinal maior de 20%, a curva de 

calibração deve ser realizada considerando o efeito de matriz, como por exemplo, através 
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do uso de extrato da matriz branco fortificado. A especificidade do método deve ser 

avaliada considerando a análise do reagente branco e de matriz branco. O reagente 

branco corresponde à análise sem a presença da matriz (que pode ser substituída por 

água), apenas com solventes e reagentes. A resposta do composto presente na matriz 

branco ou no reagente branco não deve exceder 30% do valor do RL (SANTE, 2017). 

A recuperação deve ser mensurada, se possível, em todos os lotes de análises. Os 

resultados de recuperação serão usados para determinar a veracidade do método e a 

precisão RSDr (repetibilidade). Um mínimo de cinco amostras brancas devem ser 

fortificadas em pelo menos dois níveis. Um nível deve corresponder à concentração do 

LOQ ou RL e o outro nível entre 2 a 10 vezes o LOQ ou LMR. A média da recuperação 

deve variar entre 70 e 120% (veracidade) e o RSD% deve ser menor que 20% para cada 

nível testado. Recuperação acima ou abaixo desta faixa só são aceitáveis se os desvios 

observados forem inferiores a 20%, entretanto, não deve ser inferior a 30% ou superior a 

140%. Nestes casos, um método de correção da recuperação deve ser aplicado (SANTE, 

2017).  

A reprodutibilidade intralaboratorial e a robustez do método devem ser mensuradas 

no decorrer das análises de rotina, “on-going validation”, e o RSDwR não deve exceder 

20%. Neste caso, amostras podem ser fortificadas nos mesmos níveis selecionados para 

determinação da recuperação e do RSDr e mensuradas junto às análises de rotina. Após 

cinco determinações, o RSDwR e a recuperação média podem ser determinados (SANTE, 

2017). 

2.10.2 Decisão 2002/657/CE 

A Comunidade Européia estabeleceu em 2002 parâmetros de validação, critérios 

de desempenho e interpretação dos resultados de métodos analíticos através do guia 

2002/657/CE. A confiabilidade, comparabilidade e rastreabilidade dos resultados 

analíticos só podem ser garantidas através de sistemas de qualidade e na utilização de 

métodos validados que atendem os parâmetros estabelecidos (CD, 2002). Assim como a 

SANTE (2017), o guia é destinado principalmente aos laboratórios envolvidos com 

controle oficial de resíduos na União Europeia (CD, 2002) e àqueles envolvidos em 

controle oficial de resíduos em países dos quais a União Européia importa produtos. 
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Conforme o guia 2002/657/CE da Comunidade Européia a LC e a GC acopladas à 

espectrometria de massas são adequadas para métodos de confirmação de resíduos ou 

contaminantes orgânicos que devem ser quantificados através de três ou quatro pontos 

de identificação (íons). Além disso, devem ser observadas as tolerâncias máximas 

permitidas para as intensidades dos íons monitorados de acordo com a técnica de 

espectrometria de massas selecionada. Os seguintes critérios de desempenho são 

requeridos para um método quantitativo através de validação interna: 

seletividade/especificidade, curva de calibração, veracidade/recuperação, precisão 

(repetibilidade e reprodutibilidade intralaboratorial), aplicabilidade/robustez, estabilidade, 

limite de detecção e decisão (CCβ e CCα). 

A especificidade/seletividade do método deve ser verificada através da análise de 

no mínimo 20 amostras de matriz branca, nas quais devem ser monitoradas a presença 

ou ausência de interferências na zona de eluição dos compostos (CD, 2002). A curva de 

calibração usada para quantificação deve possuir pelo menos 5 níveis (incluindo o zero), 

e deve conter o intervalo de trabalho, além de indicar a equação da reta obtida bem como 

o coeficiente de correlação (CD, 2002). 

A exatidão do método deve ser verificada através da veracidade e da precisão. A 

veracidade deve ser mensurada através da análise de materiais de referência ou, na 

ausência deste, através da recuperação de quantidades conhecidas das substâncias a 

analisar adicionadas em uma amostra branco da matriz. Os intervalos aceitáveis para 

materiais de referência não devem ultrapassar o limite de ± 10%. Para amostras 

fortificadas os intervalos aceitáveis são dependentes da concentração analisada (fração 

mássica). Para concentrações inferiores ou iguais a 1 µg kg-1 a veracidade deve variar 

entre 50 e 120%. Para concentrações superiores a 1 µg kg-1 e inferiores a 10 µg kg-1 a 

veracidade deve variar de 70 a 110%, e, para concentrações iguais ou superiores a 10 µg 

kg-1 a veracidade deve variar entre 80 e 110% (CD, 2002). 

A recuperação deve ser mensurada através da fortificação de pelo menos 18 

amostras brancas, divididas em três grupos de seis alíquotas, fortificadas nas 

concentrações correspondentes a 0,5, 1,0 e 1,5 vezes o LMR para o dado composto. A 

concentração de cada amostra, a veracidade (100 vezes o teor medido dividido pelo nível 
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de fortificação) e o coeficiente de variação (CV%) devem ser determinados considerando 

os seis resultados de cada nível avaliado (CD, 2002). 

A precisão deve ser avaliada através da repetibilidade e reprodutibilidade 

intralaboratorial. A repetibilidade (WLr, do inglês within-laboratory repeatability) deve ser 

verificada através da análise das 18 amostras divididas em três níveis, conforme descrito 

anteriormente. A concentração de cada amostra, a concentração média, o desvio padrão 

e o CV% devem ser mensurados. O procedimento deve ser repetido no mínimo três vezes 

pelo mesmo analista. A concentração média e o CV% das três análises devem ser 

calculados (CD, 2002).  

Na reprodutibilidade intralaboratorial (WLR, do inglês within-laboratory 

reproducibility) deve-se analisar as 18 amostras (matrizes idênticas ou diferentes), 

conforme realizado durante o estudo de repetibilidade, porém por pelo menos mais dois 

analistas, em condições de variabilidade conhecidas e controladas (lotes diferentes de 

reagentes, solventes, temperatura ambiente, instrumentação). Deve-se calcular a 

concentração média, desvio padrão e CV% das amostras analisadas nos três dias (CD, 

2002).  

O CV% em condições de repetibilidade não deve exceder a metade ou dois terços 

dos valores obtidos pela equação de Horwitz (Equação 2). Já o CV% da reprodutibilidade 

intralaboratorial não deve exceder os valores obtidos pela equação. Entretanto, a equação 

fornece valores inaceitáveis para frações mássicas inferiores a 100 µg kg-1, devendo ser 

admitido CV% mais baixo possível (CD, 2002). 

Equação 2                     

O CCα e CCβ para substâncias com LMR definido podem ser calculados através 

da curva de calibração, conforme ISO 11843. Neste caso, utiliza-se 20 amostras 

fortificadas em torno do LMR (em passos equidistantes), podendo ser aquelas analisadas 

no estudo de reprodutibilidade. O limite de decisão (α= 5%) corresponde à concentração 

no LMR mais 1,64 vezes o desvio padrão da reprodutibilidade intralaboratorial. Já a 

capacidade de detecção corresponde ao teor médio medido no limite de decisão mais 

1,64 vezes o desvio padrão da reprodutibilidade intralaboratorial (CD, 2002). 
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A aplicabilidade/robustez deve ser mensurada através de pequenas variações 

como, idade dos reagentes, solventes, padrões, diferentes analistas, temperatura, 

extratos da amostra, entre outros. As variações não devem influenciar significativamente 

nos resultados das medições. A robustez também pode ser verificada através de grandes 

alterações como, espécies diferentes, matrizes diferentes, entre outros. A estabilidade dos 

compostos em determinadas condições de armazenamento e durante a análise, tanto em 

solvente quanto em matriz, é um importante parâmetro a ser avaliado, pois pode 

influenciar nos resultados do método (CD, 2002). 

2.10.3 Extensão de escopo 

A extensão de escopo consiste em incluir novos analitos ou nova matriz no escopo 

de um método analítico já validado. Entende-se por nova matriz tecidos diferentes de uma 

mesma espécie (fígado e rim bovino), tecido de diferentes espécies (rim bovino e suíno) 

ou tecidos diferentes de espécies diferentes (rim bovino e fígado suíno) (MAPA, 2011). 

Conforme a SANTE/11813/2017, a extensão de escopo de novas matrizes é uma forma 

pragmática de validação da aplicabilidade do método para matrizes do mesmo grupo 

como: amostras com alto teor de açúcar e baixo teor de água (mel, uvas passas, 

damasco e ameixas secas, ompotas de frutas), produtos a base de leite (leite de 

diferentes espécies, queijo, iogurte, cremes), carnes e frutos do mar (carne bovina, suína, 

equina, músculo de frango, pato, peru, fígado, rim, bacalhau, salmão, truta), dentre outros.  

De acordo com a SANTE/11813/2017, a inclusão de novos analitos ou de novas 

matrizes deve ser realizada considerando os mesmos parâmetros e critérios descritos 

pela norma para a validação de um método. Entretanto, uma alternativa a este 

procedimento seria a validação no decorrer das análises de rotina, “on-going validation”. 

Por exemplo, através de análise de amostras fortificadas em duas concentrações, no LOQ 

do método e um nível mais elevado, para determinação da recuperação e ocorrência de 

interferências nos tempos de retenção dos analitos. Após cinco determinações, a 

recuperação e a reprodutibilidade podem ser determinadas seguindo os critérios de 

aceitação determinados pela norma (SANTE, 2017). 

O manual de garantia da qualidade analítica elaborado pelo MAPA (2011) também 

prevê a utilização da ampliação de escopo para novos analitos e novas matrizes. Neste 
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caso, devem ser realizados os estudos de linearidade, seletividade/efeito matriz, 

veracidade/recuperação e precisão. A avaliação da repetibilidade pode ser realizada em 

apenas um dia, reduzindo significativamente o número de experimentos. Os resultados 

devem comprovar que a inclusão de um novo analito ou de uma nova matriz não altera o 

desempenho geral do método. 

2.10.4 Incerteza das medições 

A incerteza é um parâmetro associado ao resultado de uma medição, que 

caracteriza a dispersão dos valores atribuídos a um mensurando (EURACHEM/ CITAC, 

2012). A ISO/IEC 17025 preconiza que a incerteza de uma medição analítica seja 

avaliada ou que pelo menos seus principais componentes sejam estimados (MAPA, 

2011). 

Várias são as fontes de incerteza na execução de um método analítico e podem ter 

origem: na amostragem (contaminação, procedimento adotado, diferenças entre 

amostras), nas condições de estocagem (tempo, temperatura, umidade), na 

instrumentação (precisão de balanças, pipetas, termômetros), na pureza dos reagentes, 

nos operadores (interpretação de resultados, erro de leitura de menisco), além de muitos 

outros (EURACHEM/ CITAC, 2012). 

Vários documentos guias são recomendados para estimativa da incerteza dos 

resultados, dentre eles: Eurachem (2012), Nordtest (2004), Eurolab (2007), e Codex 

CAC/Gl 59-2006 (2006). 

Conforme o guia EURACHEM/CITAC (2012), a incerteza da medição pode ser 

determinada, dentre inúmeras formas, pela incerteza das recuperações. Neste caso, a 

incerteza é calculada através dos resultados de análises de amostras de controle de 

qualidade fortificadas em duplicata, em 10 repetições, e que foram submetidas a todo o 

procedimento analítico, incluindo todos os componentes de incerteza associados ao 

método.  

As 10 médias das duplicatas de recuperação obtidas pelas 10 repetições, devem 

ser usadas para calcular a média geral das recuperações (%) e o desvio padrão da 

repetibilidade (RSD%). O erro padrão da média das recuperações (SEM%, do inglês 
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standard error of the mean), obtido através da Equação 3 descrita abaixo, é a incerteza 

em recuperação do método (EURACHEM/ CITAC, 2012). 

Equação 3                                                               

A incerteza combinada será determinada pela combinação de dois componentes: o 

desvio padrão da repetibilidade (RSD%) e o erro padrão da média (SEM%), conforme 

equação 4 descrita abaixo (EURACHEM/ CITAC, 2012). 

Equação 4                                             

A incerteza expandida é equivalente a duas vezes a incerteza combinada, 

conforme Equação 5 (EURACHEM/ CITAC, 2012). 

Equação 5                                                
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5. CONCLUSÕES 

 

 O principal desafio deste trabalho foi desenvolver métodos analíticos capazes de 

quantificar concentrações baixas dos compostos (considerando o LMR de cada 

compostos) em matrizes de diferentes espécies de peixe. Devido à complexidade das 

matrizes foi dada relevante atenção aos procedimentos de clean-up com o objetivo de 

proporcionar a remoção de coextrativos, naturalmente presentes nestas matrizes, 

mantendo elevada recuperação dos compostos. 

O efeito de diversos sorventes para a remoção dos coextrativos da matriz 

(proteínas, gorduras, e corantes) em amostras de tilápia, traíra, tainha, salmão, truta e 

seabass foram avaliados. Os sorventes C18, PSA e principalmente Z-Sep+ 

apresentaram melhor eficiência na remoção destes interferentes. O congelamento a 

baixa temperatura foi investigado e também utilizado no procedimento de clean-up dos 

métodos. Este procedimento foi eficiente na precipitação e congelamento de lipídios e 

de compostos pouco solúveis em acetonitrila sem afetar a estabilidade dos compostos 

no solvente de extração. 

No método desenvolvido junto ao Teagasc para determinação de piretróides, 

benzoiluréias e organofosforados (artigo I, descrito no capítulo 1), destaca-se a 

utilização de cerâmica homogeneizadora associada ao sistema de agitação Minimix, a 

otimização do método cromatográfico e a utilização da cromatografia líquida na 

determinação de piretróides. O procedimento de extração realizado através do sistema 

de agitação proposto (cerâmica e minimix) permitiu a extração de 36 amostras 

simultaneamente, melhorando a reprodutibilidade do método e reduzindo 

consideravelmente o tempo de análise. A otimização da cromatografia líquida também 

permitiu reduzir o tempo de análise, comparado ao método proposto inicialmente e que 

estava em corrente uso no laboratório. O uso da cromatografia líquida foi eficiente para 

separação e quantificação dos compostos, inclusive piretróides, que usualmente são 

analisados via cromatografia gasosa. Considerando o tempo necessário para a 

extração das amostras e análise por cromatografia líquida acoplada à espectrometria 

de massas, foi possível analisar 36 amostras em um total de 9 h, tempo interessante 
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para laboratórios que possuem vários métodos de rotina com poucos equipamentos à 

disposição. 

Os resultados de validação demonstram que o método é robusto, sensível e 

preciso para os compostos em matriz de salmão, com a exceção de azametifós. Neste 

caso o método foi sugerido como screening considerando que não existe LMR 

estabelecido para este composto em matrizes de peixes. 

Não foi possível analisar tralometrina através do método proposto, devido à 

conversão deste composto em deltametrina, provavelmente durante o procedimento de 

extração. Devido à alteração do limite máximo de resíduo para diflubenzurom, seria 

necessário revalidar o método para este composto considerando o novo limite 

estabelecido. Quanto às perspectivas futuras, a extensão de escopo da matriz poderia 

ser realizada para permitir a determinação destes compostos em outras espécies de 

peixes. 

No método desenvolvido no LARCO (artigo II, descrito no capítulo 2), destaca-se 

o uso de planejamento de misturas como ferramenta para otimização do procedimento 

de dispersão em fase sólida usando uma mistura de três sorventes (C18, PSA e Z-

Sep+). Através do planejamento foi possível escolher a melhor proporção da mistura 

para garantir adequada recuperação dos compostos e remoção de interferentes. 

Também se destaca a validação e extensão de escopo para espécies de peixes 

bastante consumidas e comercializadas no Sul do Brasil (traíra, tilápia e tainha). 

O método desenvolvido é de fácil aplicação permitindo a análise de várias 

amostras em um mesmo dia. Além disso, apresentou sensibilidade suficiente para 

atingir limites de quantificação iguais ou inferiores ao LMR dos compostos.  O 

procedimento de validação demonstrou que o mesmo é robusto e preciso. 

A aplicação do método em amostras reais comprovou a presença de resíduos de 

piretróides em amostras de traíra e tainha oriundas da Bacia do Rio Tramandaí. Por 

este motivo o método será utilizado para monitoramento de amostras desta Bacia em 

parceria com o CECLIMAR – UFRGS (Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e 

Marinhos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) que realizará as coletas das 

amostras. A parceria LARCO - CECLIMAR foi feita durante o doutorado com o objetivo 

de avaliar a situação da Bacia através de análises de água, sedimento e peixes. 
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Através do desenvolvimento dos métodos foi possível contribuir com 

informações relevantes à comunidade científica através dos artigos aqui apresentados 

e daqueles que serão produzidos através da aplicação dos métodos. Também 

contribuiu para a formação de alunos de iniciação científica, mestrado e doutorado que 

participaram deste trabalho durante as pesquisas realizadas no LARCO. A realização 

do projeto junto ao laboratório de resíduos do Teagasc, que é a autoridade Irlandesa 

para desenvolvimento agrícola e das indústrias alimentícias, a qual está ligada ao 

Ministério da Agricultura, Alimentos e da Marinha deste País, proporcionou intercâmbio 

de conhecimento e de informações na área de determinação de resíduos de 

contaminantes em alimentos para a Universidade Federal do Rio Grande – FURG, para 

o Programa de Pós Graduação em Química Tecnológica e Ambiental – PPGQTA e 

seus grupos de pesquisa, para o LARCO e para a aluna de doutorado. 
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