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RESUMO 

 

 

Com a utilização demasiada de agrotóxicos no controle de pragas e vetores de doenças, é 

grande a exposição humana a esses compostos. Os piretróides, classe química de pesticidas 

derivados sintéticos das piretrinas (substâncias extraídas das flores de crisântemo secas), são o 

tipo de agroquímico mais utilizado no mundo. Diversos riscos à saúde estão associados a 

exposição desta classe . Sendo o Brasil o país com o maior consumo de agrotóxicos do 

mundo, os níveis de exposição se tornam cada vez maiores. Contudo, não existe no Brasil 

valores de referência para a exposição à classe dos piretróides, portanto não sabe-se ao certo o 

quanto estamos expostos. O presente trabalho teve por objetivo desenvolver uma metodologia 

utilizando a extração em fase sólida, a cromatografia líquida associada a um espectrômetro de 

massas do tipo triplo quadrupolo para avaliar a ocorrência do metabólito de piretróide 3-PBA 

na matriz urina humana. O método desenvolvido para avaliar a ocorrência do metabólito 3-

PBA da matriz urina humana foi eficiente, uma vez que alcançou boa taxa de recuperação; 

precisão intermediária e linearidade de acordo com a resolução do INMETRO; limites de 

detecção e quantificação baixos (LD= 0,05 ng.mL
-1

 e  LQ= 0,20 ng.mL
-1

), indicando a 

sensibilidade do método. Esta metodologia será utilizada, posteriormente, para a verificação 

da exposição doméstica e alimentar da população da cidade do Rio de Janeiro aos agrotóxicos 

da classe dos piretróides e para criação de valores que comporão um índice de referência de 

tal exposição.  
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ABSTRACT 
 

 

With uses a lot of pesticides to control pests and disease vectors, is great human exposure to 

these compounds. Pyrethroids, chemical class of synthetic pesticides derived from pyrethrins 

(substances extracted from dried chrysanthemum flowers) are the most used type of 

agrochemical in the world. Several health risks are associated with exposure of this class. 

Brazil is the country with the highest consumption of the world's pesticides, exposure levels 

are becoming greater. However, there is in Brazil reference values for exposure to the class of 

pyrethroids, so do not know is exactly how much we are exposed. This study aimed to 

develop a method using solid phase extraction, liquid chromatography coupled to a mass 

spectrometer triple quadrupole to evaluate the occurrence of pyrethroid metabolite of 3-PBA 

in human urine matrix. The method developed for assessing the occurrence of the metabolite 

3-PBA human urine matrix was efficient, since it has achieved good recovery rate; 

intermediate precision and linearity according to the resolution of INMETRO; limits of 

detection and quantification low (LD = 0.05 ng.mL-1 and LQ = 0.20 ng.mL-1), indicating the 

sensitivity of the method. This methodology will be used later for the verification of domestic 

exposure and feed the population of the city of Rio de Janeiro to pesticides class of 

pyrethroids and creation of values that make up a display such benchmark. 

 

Keywords: Pesticides. Pyrethroids. 3-PBA. SPE-LC-MS / MS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O emprego de espécies químicas em larga escala para controle de vetores e 

combate de pragas na agricultura data de aproximadamente 70 anos. Estas espécies 

químicas são conhecidas como agrotóxicos, ou pesticidas, que por definição, contida na 

Lei Federal 7.802/89, são todos “os produtos e os agentes de processos físicos, químicos 

ou biológicos, destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e 

beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas, nativas 

ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e 

industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de 

preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos”. 

 O estímulo ao uso dos agrotóxicos foi proposto, principalmente pelo Banco 

Mundial e a FAO (órgão das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura), para 

garantir o suprimento de alimentos para uma população em constante crescimento no 

período conhecido como Revolução Verde (LONDRES, 2011). A utilização de 

agrotóxicos é considerada indispensável para atividade agrícola e o não controle de 

insetos é um dos grandes responsáveis pela perda na produção de alimentos (SANTOS , 

AREAS, REYES, 2007). São usados na agricultura, na medicina veterinária, e também 

empregados em campanhas de saúde pública na erradicação de mosquitos, no 

armazenamento de grãos e em uso doméstico para a eliminação de insetos em geral 

(ANVISA, 2010). 

 O uso de agrotóxicos tem sido vinculado ao aparecimento de efeitos tóxicos, 

nocivos a diversas formas de vida. Podem-se citar efeitos nocivos ao sistema nervoso, 

imunológico e endócrino, que dificultam o estudo dos efeitos da exposição, uma vez 

que há interação entre estes sistemas. A exposição aos agrotóxicos pode alterar os 

processos de reprodução, metabólico e a resistência a patógenos, além do combate a 

tumores (FRIEDRICH, 2013). Entre os problemas que afetam a saúde estão: 

malformações de fetos, disfunções reprodutivas, infertilidade, neurotoxicidade e 

hepatotoxicidade, desregulação hormonal, cegueira, paralisia, depressão, contribuição 

para a formação de cânceres e até mesmo a morte (CARNEIRO et al., 2015). 

Os piretróides (PYR) constituem uma das classes químicas de agrotóxicos mais 

utilizadas no mundo, tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos, e estão 

disponíveis nas mais diversas formulações (SAILLENFAIT, NDIAYE, SABATÉ,  

2015). Essa classe de agrotóxicos foi introduzida como alternativa aos 

organoclorados, que são muito persistentes e tiveram seu uso proibido no Brasil 
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(Portaria no. 329 de 02/09/85 do Ministério da Agricultura) e aos organofosforados e 

carbamatos, que são, majoritariamente, muito tóxicos, principalmente ao sistema 

nervoso central (SANTOS, AREAS, REYES, 2007). 

A segurança atribuída à baixa toxicidade em mamíferos, o impacto ambiental 

relativamente baixo e a concentração baixa para exercer sua ação, foram fatores que 

culminaram na grande difusão dos PYR, principalmente a partir da década de 70, após a 

modificação da estrutura da piretrina para um aumento da estabilidade e potencialidade 

(SODERLUND et al., 2002). Entretanto, sua utilização põe em risco pássaros, 

moluscos, abelhas, peixes e os resíduos alimentares podem colocar em risco a saúde 

humana, visto que os efeitos adversos causam dano pela exposição. Esses compostos 

têm sido associados a perturbações do sistema endócrino, o que pode afetar 

negativamente a reprodução, interfere no sistema imunológico e aumenta a incidência 

de câncer (GIL-GARCIA et al., 2006). No meio ambiente contaminam o ar, a terra e a 

água provocando efeitos danosos, pois atingem desde uma bactéria até o homem 

(GRISOLIA, 2005), em contrapartida não biomagnificam, que é o aumento da 

concentração de uma substância ou elemento nos organismos vivos, à medida que 

percorre a cadeia alimentar e passa a se acumular no nível trófico mais elevado, 

(VIRAN et al., 2003).  

Por conta de os inseticidas da classe dos PYR serem considerados mais seguros 

que os organoclorados, seus efeitos à saúde humana são subestimados. Não há 

vigilância biológica de exposição para estes compostos e existem poucos laboratórios, 

público ou privados, para que façam monitoramento de resíduos em água, ar, solo e 

alimentos (CARNEIRO et al., 2015). Os níveis tidos como aceitáveis ou seguros são 

polêmicos. Muitos especialistas defendem que não há níveis realmente seguros de 

contaminação. Por outro lado, outros alegam que o estabelecimento destes limites é uma 

ferramenta importante para se reduzir o risco de intoxicação pela ingestão de alimentos 

(LONDRES, 2011).    

No Brasil, assim como na maior parte do mundo, não há valores de referência 

para a exposição humana à classe dos PYR, tão pouco legislação regulamentadora. Só 

existe controle para o nível máximo permitido em alimentos e água. Apenas dois países 

no mundo que obtêm regulamentação para exposição humana à esta classe, são 

Alemanha e Estados Unidos.   

Os PYR são a classe mais importante dos inseticidas sintéticos derivados da 

piretrina natural, desde o início da década de 70, quando o primeiro PYR foto estável 

foi sintetizado (VIJVERBERG; VAN DEN BERCKEN, 1990). Esses compostos podem 

ser classificados nos chamados PYR tipo I e II. A principal característica do tipo I, é que 
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são ésteres de ácido crisantémico e álcoois com anel de ciclopropano e um terminal 

alifático, e são altamente sensíveis à luz, ar, e temperatura. Portanto, são usados, 

majoritariamente, para o controle de pragas interiores. Por outro lado, os de tipo II, que 

geralmente têm derivados de álcool 3-fenoxibenzil no radical álcool, têm excelente 

atividade inseticida, bem como uma estabilidade suficiente em condições ao ar livre por 

substituição das partes que possuem fotolabilidade por diclorovinil, dibromovinil como 

substituinte nos anéis aromáticos. Assim, esses são utilizados em todo o mundo para 

pragas agrícolas (KRIEGER, 2001). O principal alvo dos PYR é a modificação da 

atividade elétrica em várias partes do sistema nervoso. Ocasiona a ativação repetitiva do 

nervo, especialmente no sistema nervoso sensorial, através da despolarização da 

membrana. Isso ocorre por conta da sua ação nos canais de sódio (VIJVERBERG; VAN 

DEN BERCKEN, 1990). 

Os agrotóxicos, bem como os seus derivados, são analisados em três tipos de 

matrizes: ambiental, especialmente água, mas também solo e lodo; alimentos, frutas e 

vegetais; fluidos biológicos e tecidos (NIESSEN, MANINI, ANDREOLI, 2006).  

Os efeitos gerados pela exposição aos agrotóxicos, assim como seus metabólitos, 

que são os produtos da biotransformação metabólica, são analisados nos fluidos 

biológicos e nos tecidos. Na sua maioria, as análises se concentram em biomarcadores 

da exposição meticulosamente escolhidos (BARR;NEEDHAM,2002).  As análises nas 

matrizes plasma, soro e em tecidos são bem realizadas, entretanto, as amostragens em 

urina têm certa vantagem, pois não são invasivas, além de serem muito adequadas para 

analitos mais polares e seus biomarcadores (NIESSEN, MANINI, ANDREOLI, 2006). 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver uma metodologia capaz de avaliar 

a ocorrência da presença do metabólito ácido 3-fenoxibenzóico (3-PBA) em urina 

humana, ocasionado pela exposição a esta classe de agrotóxicos. 

 

 

 



4 
 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

- Desenvolver e validar uma metodologia analítica para metabólitos de PYR, utilizando 

como técnica analítica instrumental a cromatografia líquida de alta resolução acoplada a 

espectrômetro de massas com triplo quadrupolo. 

 

- Avaliar a ocorrência do metabólito 3-PBA presente na urina humana. 

 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

O mundo testemunhou um período extraordinário, a partir da década de 50, onde 

a produção de alimentos teve um amplo aumento, no qual, por exemplo, a produtividade 

de cereais triplicou e a área de cultivo foi ampliada em apenas 30%. A previsão da fome 

malthusiana foi desmentida, exceto pela África Subsaariana.  Tal fato só foi possível por 

conta dos altos investimentos feitos na época da primeira revolução verde. Impactos 

positivos na redução da pobreza e melhores preços dos alimentos, foram associados a 

melhoria da colheita (PINGALI, 2012). A introdução dos agrotóxicos foi uma 

importante ferramenta na revolução, além de auxiliar no controle de pragas e vetores de 

doenças. Entretanto, nenhuma parcela da sociedade está protegida, por totalidade, da 

exposição aos agrotóxicos e seus efeitos potencialmente nocivos à saúde. Em 1999 as 

mortes e doenças crônicas, a nível mundial, relacionadas ao envenenamento por 

agrotóxicos era de cerca de 1 milhão de casos por ano (AKTAR, SENGUPTA, 

CHOWDHURY, 2009). 

Os agrotóxicos são de uma forma geral, classificados de acordo com a classe 

funcional do ingrediente ativo e o alvo para qual este foi projetado (como exemplo 

temos os herbicidas de triazina e os de tiocarbamato, acaricidas, entre outros). Quase 

todas as formulações comerciais de agrotóxicos são misturas complexas de outros 

componentes com os ingredientes ativos. Esses “outros componentes” são uma 

variedade de substâncias utilizadas para aumentar a eficácia e tornar o produto mais 

rentável. Esclarecimentos sobre esses componentes não são disponíveis para a 

população, pois são consideradas informações de negócios do proprietário. Os efeitos 

nocivos dos agrotóxicos podem ser em virtude do princípio ativo, dos “outros 

componentes, ou dos dois. Os testes toxicológicos realizados são, infelizmente, apenas 
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com os princípios ativos e a vigilância epidemiológica dos efeitos à saúde registra os 

efeitos das formulações. A dissonância entre as avaliações epidemiológicas e as 

toxicológicas podem, parcialmente, ser devido à falta desses compostos da formulação 

(ALAVANJA, 2009). 

Estima-se que 1,8 bilhão de pessoas em todo o mundo se envolvem na 

agricultura e a maior parte usa agrotóxicos para proteger os produtos alimentares e 

comerciais que produzem. Outros usam esses produtos profissionalmente, seja em 

programas de saúde pública, seja em aplicações comerciais (ALAVANJA, 2009). 

Desde 2008 o Brasil é o primeiro colocado mundial no quesito consumo de 

agrotóxico, ultrapassando os Estados Unidos. Estima-se que o consumo de agrotóxicos 

no Brasil supere a quantia de um bilhão de litros por ano Os impactos relacionados a 

este lugar de destaque na saúde pública são amplos, pois atingem diversos grupos 

populacionais, desde moradores no entorno de fazendas e plantações, trabalhadores de 

diversas atividades e consumidores de alimentos contaminados (CARNEIRO et al., 

2015). 

Os agrotóxicos causam diversos danos à saúde e prejuízos irremediáveis à 

biodiversidade. Estes danos podem ser de dimensões ainda maiores em países em 

desenvolvimento, pois estes, em parte, permitem produtos mais tóxicos que são 

proibidos em países desenvolvidos. Além disso, essas nações apresentam contextos 

sociais e ambientais que os tornam mais vulneráveis aos efeitos danosos dessas 

substâncias (FRIEDRICH, 2013).  

Dentre os biocidas, algumas se destacam por seu alto nível de toxicidade, como 

os organoclorados (OC), que são classificados como poluentes orgânicos persistentes e 

podem ser encontrados no meio ambiente em diversas matrizes, como águas superficiais 

e subterrâneas, solo, ar e calotas polares. Essa persistência se dá pela alta estabilidade. 

Estes compostos bioacumulam e biomagnificam por mais de 70.000 vezes ao longo da 

cadeia alimentar até chegar ao homem, que está no topo desta, onde se acumula nos 

fluidos e tecidos com um alto teor de lipídeos (ROSA; SARCINELLI, 2008).  

Os OC são investigados por terem atividade desreguladora do sistema endócrino 

e reprodutor, grande possibilidade de agir de forma direta ou indireta na carcinogênese, 

além de atuar no sistema imunológico e ser hepatotóxico (ROSA; SACINELLI, 2008).  

Esta classe de agrotóxicos teve ampla utilização na agricultura nas décadas de 50 

e 60, e no controle de vetores transmissores de doenças. A partir dos anos 70, os OC 

começaram a ser banidos ou ter seu uso restrito às campanhas de saúde pública da maior 

parte dos países desenvolvidos. No Brasil, foram vedados na agricultura em 1985 e 

utilizados no controle de vetores até os anos 90 (ROSA; SARCINELLI, 2008). 
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Assim como os OC, muitos praguicidas com altas toxicidades tiveram a sua 

utilização vetada e como consequência a indústria de agrotóxicos começou a trabalhar 

no desenvolvimento de novos produtos e formulações que sofressem degradação, 

desaparecendo do meio em pouco tempo. Assim surgiram os PYR, que tiveram seu uso 

difundido em alternativa aos OC, que tem uma persistência muito elevada no ambiente, 

aos organofosforados (OF) e carbamatos, que em sua maioria, apresentam uma 

toxicidade muito grande, principalmente ao sistema nervoso central (SANTOS, 

AREAS, REYES, 2007). Por conta dessas características, os PYR se tornaram os 

agrotóxicos mais consumidos do mundo (SANTOS, AREAS, REYES, 2007).  

 

 

3.1 PIRETRÓIDES 

 

 

Os PYR surgiram como derivados sintéticos das piretrinas, estas são ésteres 

isolados das flores da espécie Chrysanthemum cinerariaefolium e espécies relacionadas 

(SANTOS, AREAS, REYES, 2007).  

As piretrinas começaram a ser utilizadas como pesticidas a partir de extratos de 

flores secas do crisântemo (GOKHALE, 2008). Seu uso como inseticida data do início 

dos anos de 1800, por uma tribo persa que utilizava o extrato para controle de piolhos 

(CASIDA, 1980). 

Os princípios ativos são os ésteres do ácido crisantêmico ou o ácido pirétrico 

(GOKHALE, 2008). 
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Figura 1 – Estruturas químicas de alguns piretróides 

Fonte: Adaptado de VIJVERBERG; VAN DEN BERCKEN, 1990. 

As piretrinas foram por muito tempo utilizadas como inseticidas, por conta da 

ação em uma vasta variedade de insetos e uma toxicidade relativamente baixa aos 

mamíferos. Toda via, piretrinas naturais apresentavam elevada sensibilidade à luz solar 

e ao ar, e diminuía a eficácia da ação destes agrotóxicos (SANTOS, AREAS, REYES, 

2007). Décadas de pesquisa e desenvolvimento da indústria de agroquímicos, pelo 

governo e laboratórios de investigação acadêmica, resultaram em uma ampla gama de 

estruturas de piretróides e uma infinidade de usos em veterinária, controle agrícola e 

pragas, entre outros. O desenvolvimento de inseticidas piretróides sintéticos tem 

envolvido um processo iterativo de modificação estrutural e avaliação biológica 

(SODERLUND et al., 2002). 

A partir do inicio da década de 50, grupos halogenados e grupamento ciano 

foram adicionados para aumentar a estabilidade ambiental e toxicidade destes 

compostos (RATELLE; BOUCHARD, 2015). A figura acima mostra a estrutura 

química da piretrina I natural, que serviu de modelo para o primeiro PYR sintético, 

aletrina. Dentro da classe química diversa de PYR halogenados análogos ao 
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fenoxibenzil, em particular, têm sido desenvolvidos agrotóxicos que são amplamente 

utilizados na atualidade (VIJVERBERG; VAN DEN BERCKEN, 1990).  

No Brasil são permitidos pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) os seguintes piretróides: Aletrina, Acrinatrina, Bifentrina, Bioaletrina, 

Bioresmetrina, Lambda-Cialotrina, Cifenotrina, Ciflutrina, Cipermetrina, Deltametrina, 

Empentrina, Esfenvalerato, Esbiol, Esbiotrim, Fenotrina, Fenpropatrina, Fenvalerato, 

Fluvalinato, Imiprotrim, Permetrina, Praletrina, Resmetrina, Sumitrina, Tetrametrina, 

Transflutrina. (ANVISA, 2016).  

 Na figura 2, representada a seguir, estão presentes os princípios ativos 

permitidos no Brasil, bem como suas respectivas estruturas. 
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Figura 2: Estruturas químicas dos piretróides com uso autorizado no Brasil. 

Fonte: Adaptado de ANVISA, 2016. 
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3.2 ATUAÇÃO DOS PIRETRÓIDES NOS ORGANISMOS  

  

 

Os PYR são conhecidos por alterar a funcionamento dos nervos dos insetos, 

alterando a cinética dos canais de sódio. A ação dos PYR nos insetos e outros 

invertebrados foi extensivamente revista. A confirmação de que os canais de sódio 

sensíveis à voltagem são os principais locais de ação inseticida de piretróides surgiu a 

partir de estudos sobre a genética molecular, dos mecanismos de resistência a piretróide 

que envolvem a redução da sensibilidade dos nervos. A determinação da toxicidade 

aguda dos isomeros óticos de determinados piretróides após a administração intravenosa 

a ratos e a administração intracerebral em camundongos permitiu a elucidação das 

relações estrutura-atividade para a sua toxicidade dérmica aguda. A neurotoxicidade de 

piretróides aos mamíferos depende da configuração estereoquímica do ciclopropano em 

C-1 ou a posição homóloga em compostos que não possuem a porção 

ciclopropanocarboxilato e os isomeros 2S dos ácidos não-ciclopropano são 

neurotóxicos, ao passo que os correspondentes 1S dos ciclopropanocarboxilatos e seus 

equivalentes estericamente análogos acíclicos 2R são sem toxicidade mensurável 

mesmo quando administrados em doses elevadas diretamente ao SNC (SODERLUND 

et al., 2003). 

 

Figura 3: Estereoquimica determina a atividade inseticida. 

Fonte: Adaptado de SODERLUND et al., 2003. 
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Estudos de metabolismo humano com piretróides demonstraram que, após a 

exposição oral de, por inalação ou por via dérmica, estas substâncias são rapidamente 

metabolizados por clivagem hidrolítica da ligação éster, seguido por oxidação e 

principalmente glucuronização (HAN et al., 2008). A meia-vida biológica de diferentes 

piretróides no sangue após absorção através de várias vias tem sido determinado como 

sendo entre 2,5 e 12 h, mas para a excreção urinária que difere entre 4 e 13 h. Devido a 

este metabolismo rápido, a determinação de metabolitos urinários é preferido em análise 

de sangue para a estimativa da exposição a piretróides (HAN et al., 2008). Um estudo 

realizado por Leng et al, em 2003, mostraram que as concentrações de produtos pais no 

sangue é inferior à concentração dos metabolitos na urina. Por conseguinte, uma 

monitorização de piretróide sintético com base na determinação dos seus metabolitos na 

urina é recomendada. Cis- e trans-Cl2CA (cis e trans-3- (2,2-diclorovinil) -2,2-

dimetilciclopropano-1-carboxílico) são os metabolitos específicos de permetrina, 

cipermetrina e ciflutrina, deltametrina enquanto que é transformado em Br2CA ( cis-3- 

(2,2-dibromovinil) -, ácido 2-dimetilciclopropano-1-carboxico) e a 4-ciflutrina FPBA 

(ácido 4-f luoro-3-fenoxibenzóico). Finalmente, a maioria dos piretróides são 

metabolizados a 3-PBA (ácido 3-fenoxibenzóico) (GRAND et al., 2012). 

 

Figura 4: Transformação de alguns piretróides em seus metabolitos. 

Fonte: adaptado de GRAND et al., 2012 

 

Os piretróides autorizados no Brasil que geram o metabólito 3-PBA, que será o 

enfoque do presente trabalho, são: acrinatrina, cialotrina, cifenotrina, cipermetrina, 

deltametrina, esfenvalerato, fenotrina, fenpropatrina, fenvalerato, fluvalinato, 
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permetrina e sumitrina. Esses compostos são metabolizados de forma análoga à 

cipermetrina, descrita na figura 5. 

 

Figura 5: Transformação metabólica do PYR cipermetrina. 

Fonte: adaptado de SINGLETON et al., 2014 

 

 

3.3 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A DETERMINAÇÃO DE PIRETRÓIDES EM 

MATRIZES BIOLÓGICAS 

 

 

Fluidos biológicos, tais como a urina, são matrizes muito complexas e têm um 

grande número de componentes. Portanto, a análise de pesticidas na urina implica na 

extração dos mesmos a partir da matriz e, geralmente, um passo de limpeza prévia à 

análise cromatográfica é necessária. Além disso, apesar da baixa quantidade de 

proteínas na  urina, alguns métodos incluem um passo preliminar para precipitá-las. 

Entre as técnicas mais aplicadas, extração líquido-líquido (LLE) foi usada durante 

muitos anos como técnica de rotina. Entretanto, existem várias desvantagens, tais como 

o tempo de realização, a necessidade de grande quantidade de solventes orgânicos, que 

além de serem caros, aumenta a exposição do operador aos vapores dos solventes. Além 

disso, um passo de evaporação é por vezes necessário, o que pode levar a degradação de 

alguns compostos. Neste sentido, a extração em fase sólida (SPE) foi desenvolvida 

como uma alternativa poderosa, devido à sua simplicidade e também por necessitar de 

menos solventes orgânicos do que LLE. Quando a SPE é utilizada, um extrato líquido 

de limpeza maior é obtido e, geralmente, um melhor cromatograma é obtido. Além 

disso, é uma técnica que pode ser facilmente automatizada, e uma reprodutibilidade dos 

resultados são normalmente obtidos. Adicionalmente , com a seleção de um cartucho 
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adequado, a tecnica é capaz de extrair componentes múltiplos, que possam apresentar 

diferentes propriedades químicas, tais como polaridade (REYES et al., 2011). 

Para monitorar os efeitos de exposição biológica de pesticidas, os compostos, 

bem como os seus metabolitos são analisados em fluidos biológicos e tecidos. 

Obviamente, a análise de amostras de urina é favorecida por causa da amostragem não 

invasiva, especialmente para os pesticidas mais polares ou a sua biomarcadores, embora 

análises em soro, plasma e leite materno tem sido bem realizada. Contrariamente à 

análise de pesticidas em água e comida, onde análise multirresíduo é perseguida, no que 

se diz ao monitoramento da exposição e o número de compostos alvo, geralmente, é 

muito limitado. Portanto, os padrões internos isotopicamente marcados podem ser 

aplicados para corrigir os efeitos de matriz. Isto é demonstrado no monitoramento de 

metabólitos urinários de atrazina, malathion, e 2,4-diclorofenoxiacético (BRADMAN et 

al., 1999). 

Os metabólitos são excretados na urina na forma conjugada com taurina, com 

glicina, com o ácido glutâmico e glucuronido. Um diagrama metabólico simples, 

representado na figura 6, que por analogia estrutural também se aplica a deltametrina, 

permetrina, entre outros (APREA, STRIDORI, SCIARRA, 1997). Para a medir o 

metabólito 3-PBA na urina, é utilizado um método de hidrólise, para eliminar quaisquer 

3-PBA que pode estar na forma conjugada, tais como sulfatos ou glucuronidos e 

aminoácidos (THIPHOM et al., 2014). 

Figura 6: metabolismo de um piretróide e conjugação do 3-PBA. 

Fonte: Adaptado de APREA, STRIDORI, SCIARRA, 1997. 

A análise de pesticidas tem sido uma importante área de aplicação para a técnica 

de cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa (LC-MS). Embora 

inicialmente a utilização da técnica tivesse como objetivo analisar pesticidas em 

amostras ambientais, especialmente da água, mais recentemente aplicações, no que diz 

respeito à segurança alimentar e monitoramento da exposição biológica vem se 

tornando cada vez mais exploradas. As análises quantitativas dos pesticidas e dos seus 

produtos de transformação são de especial interesse. Esta aplicação tem ganhado ímpeto 



14 
 

significativo a partir da introdução da interface de ionização e estratégias baseadas em 

ionização à pressão atmosférica, isto é, a ionização por eletrospray (ESI) e de ionização 

química à pressão atmosférica (APCI) (NIESSEN, MANINI, ANDREOLI, 2006). 

 

 

3.3.1 Extração em Amostras Líquidas 

 

 

As técnicas de pré-tratamento de amostras têm por objetivo separar o analito da 

amostra, minimizando ou até excluindo a presença de interferentes que prejudicarão a 

análise final, além de concentrar o analito que pode estar presente em baixas 

concentrações (QUEIROZ, 2011). Como exemplo de técnicas de pré-tratamento de 

amostras, pode-se citar a extração líquido-líquido e a extração em fase sólida, sendo as 

mais utilizadas para o desenvolvimento de metodologias analíticas. A extração líquido-

líquido é bem simples, barata e versátil, já a extração em fase sólida, do inglês Solid 

Phase Extraction (SPE), traz como vantagens a grande flexibilidade de eluentes e a 

seletividade (ORLANDO et al., 2009). Pelo fato da extração líquido-líquido utilizar 

grande quantidade de solvente, a SPE se tornou mais empregada atualmente. Estas duas 

técnicas podem ser utilizadas em dois modos: off-line e on-line. No modo off-line, tanto 

a extração quanto a concentração são realizadas separadamente do sistema 

cromatográfico. No modo on-line as etapas de extração e concentração são realizadas 

juntamente com o sistema cromatográfico (QUEIROZ, 2011). 

A extração líquido-líquido é baseada na partição da amostra entre duas fases 

imiscíveis, de composição orgânica e aquosa. Fatores como afinidade química do soluto 

pelo solvente, razão entre as fases e o número de extrações determinam a eficiência da 

extração. Várias são as desvantagens da técnica de extração líquido-líquido, como: 

grande volume de amostra e solvente utilizados; geração de grande quantidade de 

resíduo; perda de analito para extrações com fatores de separação baixos; concentração 

concomitante de impurezas do solvente; necessidade de utilizar solventes ultrapuros; 

possibilidade de ocorrência de emulsões, dificultando o processo de extração e 

aumentando o tempo do processo (QUEIROZ, 2011).  

Na extração em fase sólida, ocorre a adsorção seletiva dos analitos em material 

sólido, o adsorvente, e posterior dessorção dos analitos com solventes, seguindo os 

mesmos mecanismos da cromatografia em coluna clássica (QUEIROZ, COLLINS, 

JARDIM, 2001). Como vantagens deste tipo de técnica de pré-tratamento de amostras 
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são consideradas a grande disponibilidade de materiais adsorventes, alta recuperação 

dos analitos e baixo consumo de solvente para dessorver os analitos (ORLANDO et al., 

2009).  

Dentre os materiais adsorventes mais utilizados estão os derivados de sílica C8, 

C18 e CN (QUEIROZ, COLLINS, JARDIM, 2001). A SPE pode ser dividida entre os 

modos reverso, normal e troca iônica. Quando se utiliza as fases reversas (C8, C18 e 

CN), a retenção do analito acontece devido, primeiramente, às interações de Van der 

Waals não polares, entre as ligações carbono-hidrogênio do analito com os grupos 

funcionais da superfície da sílica. No modo normal, as interações ocorrem entre os 

grupos polares do analito e do adsorvente através de ligações de hidrogênio, interações 

π-π e dipolo-dipolo. Na adsorção por troca iônica, as interações são eletrostáticas entre 

analito e adsorvente (CALDAS et al., 2011). Na figura 7 são apresentados os empregos 

da técnica de extração em fase sólida (SPE): 

  

Figura 7: Empregos da técnica de extração em fase sólida (SPE) 

Fonte: QUEIROZ, COLLINS, JARDIM, 2001. 

 

Dentre os dispositivos mais empregados em SPE, estão o cartucho e discos de 

extração
 
(ORLANDO et al, 2009), como ilustrado na figura 8: 
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Figura 8: Cartucho e disco de extração em fase sólida. 

Fonte: ORLANDO et al. (2009). 

A extração no cartucho é realizada passando-se a amostra por determinado tempo, 

em determinada vazão, utilizando-se um sistema semiautomatizado, com auxílio de uma 

bomba de vácuo acoplada ao sistema extrator (manifold). A seguir um esquema 

representativo: 

 

Figura 9: Esquema de dispositivos de SPE. (A= seringa; B= kitassato; C= sistema 

extrator).
 

Fonte:
 
ORLANDO et al. (2009). 

O procedimento de extração ocorre em etapas, conforme apresentado na Figura 9, 

onde a primeira etapa é o condicionamento do cartucho, responsável pela ativação dos 

sítios de adsorção do material adsorvente. A segunda etapa é a percolação da amostra 

pelo cartucho, que pode ser feita, inclusive, de forma semi-automática, pela utilização 

de uma bomba de vácuo ou bomba peristáltica. Nesta segunda etapa, ocorre a adsorção 

dos analitos no adsorvente e eluição dos interferentes, sendo assim, isolados dos 

analitos, de forma a não interferir nas análises. A terceira etapa é a de lavagem do 

cartucho, onde ocorre a retirada completa do que restou de amostra no corpo do 

cartucho e consequentemente, fim da eluição dos interferentes. A quarta e última etapa é 

a de eluição dos analitos, através da percolação de solventes orgânicos pelo cartucho, 

onde há dessorção dos analitos para posterior análise. (CALDAS et al., 2011). Em 
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alguns casos, o ajuste do pH da amostra é necessário para estabilizar as espécies e 

aumentar sua retenção na fase sólida (CALDAS et al., 2011) 

 

 

Figura 10: Procedimento de extração por SPE. 

Fonte: CALDAS et al. (2011). 

A técnica de SPE apresenta algumas desvantagens, como seletividade limitada e em 

certos casos, a recuperação não alcança valores altos e ainda pode ocorrer também a 

adsorção de componentes da matriz, aumentando o efeito matriz com a supressão do 

sinal analítico em análises que utilizam a técnica de LC-MS/MS. 

 

 

3.3.2 Separação e Detecção 

 

 

A espectrometria de massas associada à cromatografia líquida tem como uma 

importante área de atuação a análise de agrotóxicos. Primeiramente o foco era a análise 

em amostras ambientais, principalmente água, contudo vimos que o monitoramento da 

exposição e a segurança alimentar se tornaram cada vez mais importantes. Análise dos 

agrotóxicos e seus metabólitos é uma área de grande interesse de aplicação. Esta ganhou 

um entusiasmo significativo a partir da introdução da interface de ionização e 

estratégias baseadas em ionização à pressão atmosférica, ou seja, a ionização por 

eletrospray (ESI) e ionização química à pressão atmosférica (APCI) (NIESSEN, 

MANINI, ANDREOLI, 2006). 
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A cromatografia é um método de separação que permite a identificação e 

determinação de substâncias químicas em amostras simples e complexas. Na 

cromatografia líquida, a fase móvel, composta por solventes líquidos, carreia os analitos 

pela fase estacionária que se encontra na coluna cromatográfica, onde ocorre a 

separação. As características químicas das espécies conferem interações diferentes entre 

analitos e fase estacionária, ou seja, a técnica se baseia na diferença de velocidade da 

movimentação de solutos passando por uma fase estacionária (SKOOG, HOLLER, 

NIEMAN, 2002).  

A fase estacionária da cromatografia líquida se encontra na coluna 

cromatográfica, composta por um tubo estreito recheado com um sólido inerte 

finamente dividido que retém a fase estacionária na sua superfície. A fase móvel é 

forçada a passar pela coluna, sob pressão ou por gravidade, preenchendo os espaços 

entre as partículas do recheio. A mistura que contém os analitos é forçada a passar pela 

coluna juntamente com a fase móvel, é desta forma que ocorre a eluição dos analitos. 

Pela atuação da fase móvel, é também chamada de eluente, uma vez que é utilizada para 

transportar os componentes da mistura através da fase estacionária (SNYDER, 

KIRKLAND, DOLAN, 2010; SKOOG, HOLLER, NIEMAN, 2002).  

Como resultado dos processos de separação proporcionados pela cromatografia, 

gera-se um gráfico de alguma função da concentração do soluto versus o tempo ou 

volume de eluição, denominado cromatograma. O cromatograma é gerado quando há 

um detector posicionado no final da coluna cromatográfica, que responde 

proporcionalmente à concentração do analito e seu sinal é registrado em função do 

tempo ou do volume de fase móvel. O resultado visual é um gráfico com uma série de 

picos, preferencialmente de formato gaussiano, por conta da distribuição média das 

moléculas do analito pelas partículas da fase estacionária. Os cromatogramas são 

utilizados com finalidades qualitativas, pelas posições dos picos no eixo do tempo, e 

quantitativas, pelas áreas dos picos. Na Figura 11, é apresentado um cromatograma 

simples, com apenas dois picos. Resumidamente, o pico representado à esquerda é 

referente às espécies que não são retidas na fase estacionária. No cromatograma, tM se 

refere ao tempo morto ou tempo de retenção da fase móvel, sendo um parâmetro 

importante na identificação dos analitos, uma vez que fornece uma medida da média da 

eluição dos compostos. Esta medida é aproximadamente igual ao tempo requerido por 

uma molécula da fase móvel para passar pela coluna.  

O pico maior, à direita, pertence ao analito, onde tR é o tempo de retenção do 

analito, ou seja, o tempo entre a injeção da amostra até o aparecimento do pico do 

analito identificado pelo detector. O tempo de retenção das espécies, consideradas as 
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mesmas condições cromatográficas é utilizado para auxiliar a confirmação da 

identificação, uma vez que é resultado das interações das espécies com a fase 

estacionária. 

Figura 11: Cromatograma de uma mistura de dois componentes. 

Fonte: SKOOG, HOLLER, NIEMAN, 2002. 

A eficiência na separação das colunas cromatográficas pode ser avaliada pelo 

número de pratos teóricos e pela altura destes pratos teóricos. A eficiência da coluna 

cromatográfica aumenta quanto maior o número de pratos teóricos e menor a altura de 

cada prato teórico. Estes dois parâmetros estão relacionados de acordo com a equação 

abaixo, onde N representa o número de pratos teóricos, L é o comprimento (geralmente 

em cm) do recheio da coluna e H a altura de cada prato teórico (SKOOG, HOLLER, 

NIEMAN, 2002). 

 

Figura 12: Equação do número de pratos teóricos. 

Fonte: SKOOG, HOLLER, NIEMAN, 2002. 

 

Utiliza-se a cromatografia líquida para compostos menos voláteis ou que sofram 

degradação se submetidos a temperaturas elevadas, enquanto que a volatilidade e 

resistência química a altas temperaturas são as características adequadas para utilização 

das técnicas de cromatografia gasosa. A possibilidade da análise de compostos 

termolábeis e não necessidade de derivatização são as principais vantagens da 

cromatografia líquida frente à cromatografia gasosa (SKOOG, HOLLER, NIEMAN, 

2002).  

A técnica de HPLC, do inglês High Performance Liquid Chromatography, 

traduzida como Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, é um advento da evolução da 
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técnica de cromatografia clássica. A cromatografia líquida de alta eficiência é o tipo 

mais utilizado de cromatografia atualmente, o que pode ser justificado pela versatilidade 

da técnica (SNYDER, KIRKLAND, DOLAN, 2010).  

Na Figura 13 é apresentado um esquema representativo da técnica de HPLC. Em 

sistemas automatizados, o usuário dispõe as amostras em um tabuleiro de injeção 

automática na coluna cromatográfica, o amostrador automático. O solvente é bombeado 

continuamente através da coluna por bombas. Os compostos são separados na coluna e 

detectados continuamente. A técnica de HPLC é caracterizada pela a utilização de 

bombas de alta pressão para uma separação mais rápida e colunas com empacotamentos 

mais efetivos para melhorar a separação. Computadores automatizam as etapas, para 

melhor controle do processo global, obtendo resultados mais precisos e reprodutíveis . 

Há sistemas em que a injeção pode ser realizada por modo manual ou automatizado. No 

esquema a seguir, a válvula de injeção pode ser utilizada para injeção manual das 

amostras na coluna (SNYDER, KIRKLAND, DOLAN, 2010). 

 

Figura 13: Esquema representativo do sistema HPLC. 

Fonte: Adaptado de SNYDER, KIRKLAND, DOLAN, 2010 

 

A detecção por espectrometria de massa é frequentemente acoplada à 

cromatografia líquida e gasosa. A técnica de espectrometria de massas é muito versátil, 

servindo para pesquisas de substâncias orgânicas de características mais distintas, desde 

moléculas pequenas, de cadeia curta, quanto para moléculas grandes, como proteínas. A 

técnica é baseada na capacidade do analisador separar e calcular a relação entre a massa 

e a carga (m/z) dos íons presentes na amostra, fornecendo, através do espectro de massa, 

informações cruciais da estrutura química dos compostos e ajudando na elucidação de 

substâncias desconhecidas (QUEIROZ, 2011).  

As fontes de ionização de maior utilização em amostras ambientais aquáticas são 

electrospray (ESI), empregada para compostos polares, e ionização química por pressão 

atmosférica (APCI) utilizada para análise de compostos de baixa e média polaridade 
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(QUEIROZ, 2011). Para estas fonte de ionização pode ocorrer a supressão do sinal pelo 

efeito matriz (MEI et al., 2003).  

O detector do tipo espectrômetro de massa consiste em um dos mais importantes 

e versáteis para a análise de traços (baixas concentrações) de compostos orgânicos em 

matrizes e misturas complexas. O uso deste tipo de detector acoplado à cromatografia 

gasosa já é estabelecido há bastante tempo, com grande sucesso. Contudo, para que a 

técnica de cromatografia líquida pudesse ser acoplada ao espectrômetro de massa, foi 

preciso muito desenvolvimento, no que se refere à construção de um equipamento que 

viabilizasse a técnica. Isto se dá por conta de o LC operar com pressões elevadas e o MS 

em pressões muito baixas, denominadas “vácuo”. Portanto, para que uma amostra 

pudesse ser transferida de uma condição ideal, empregada em LC, para condição de 

vácuo do MS, foi necessário o desenvolvimento de interfaces compatíveis com as duas 

técnicas (LANÇAS, 2009).  

Para que a amostra possa ser detectada pelo MS, precisa ser, antes, ionizada. 

Uma das formas mais comuns de ionização em GC é o impacto por elétrons de alta 

energia. Quando se tentou adaptar este tipo de ionização para LC/MS, o resultado não 

foi satisfatório, uma vez que a fase móvel também era ionizada (lembrando que o 

eluente está sempre em maior quantidade que o analito), dificultando a interpretação dos 

espectros. Conseguiu-se contornar esta limitação com a criação das interfaces que 

operam à pressão atmosférica, chamadas de API, atmospheric pressure ionization. 

Desde o início, destacam-se dois tipos de interface, das que operam a pressão constante: 

 Electrospray (ESI, electrospray ionization), onde um spray é produzido com auxílio de 

uma corrente elétrica e ionização química (APCI, atmospheric pressure chemical 

ionization), na qual uma espécie química é produzida e através do seu impacto com o 

analito, a espécie é ionizada. Estas duas formas de ionização são complementares, sendo 

ESI, geralmente mais empregada para moléculas mais polares e com maior massa 

molecular. Já APCI é mais utilizada para moléculas menores e menos polares. Os 

sistemas mais modernos de LC/MS contém ambas, tornando a técnica mais versátil. Na 

Figura 14, é apresentado um diagrama de blocos que pode ser utilizado, com certas 

adaptações, para ilustrar o funcionamento de um LC-MS/MS (LANÇAS, 2009). 



22 
 

 

Figura 14: Diagrama em blocos – Funcionamento de LC/MS -MS. 

Fonte: Adaptado de LANÇAS (2009). 

O efluente da LC é ionizado na fonte de íons e, posteriormente, encaminhado 

para o analisador. O gás aquecido e a mistura da amostra fluem do tubo para a região de 

reação da fonte onde a amostra é quimicamente ionizada pela transferência de carga ou 

de próton pelos íons reagentes. A fase móvel vaporizada atua como gás reagente, 

produzindo íons [M+H]+ no modo positivo e [M-H]+ no modo negativo (SKOOG, 

HOLLER, NIEMAN, 2002).  

No analisador, os íons são separados pela aplicação de diferentes campos 

(elétricos, magnéticos e combinação deles), de acordo com a relação m/z desejada 

(relação entre a massa da espécie e sua carga elétrica). Depois que os íons são 

separados, são encaminhados para um detector, geralmente, um multiplicador de 

elétrons, gerando uma corrente elétrica que é analisada pelo sistema de dados. Esta 

análise produz um espectro de massas. Como o analisador de massas é quem separa as 

espécies, é considerado a parte mais importante do sistema. Existem diferentes 

analisadores de massas. Entre os mais populares, o quadrupolo (Q), o aprisionador de 

íons (IT, do inglês, Ion Trap) e os do tipo tempo de voo (TOF, do inglês Time Of 

Flight). Cada um deles apresenta diferentes características, preços e aplicabilidade 

(LANÇAS, 2009).  

Os quadrupolos são robustos e empregados com grande sucesso em análise 

quantitativa. Como desvantagem está sua baixa resolução comparativamente a outros 

modelos como o Ion Trap, diminuindo sua vantagem nas análises quantitativas. Já o 
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TOF tem algumas limitações em análises quantitativas, mas apresenta maior resolução 

que o quadrupolo, sendo mais utilizado para análises qualitativas. Apresenta maior 

custo que o quadrupolo (LANÇAS, 2009).  

A ionização à pressão atmosférica é dita “branda”, ou seja, não tanto energética. 

Por isso produz poucos íons nos espectros gerados pela LC/MS. Geralmente apenas é 

dada a informação da massa do íon molecular (molécula original que perdeu apenas um 

elétron), protonado ou desprotonado. Isto dificulta a identidade do analito, já que se tem 

poucas informações. Como forma de contorno para o que seria um dificultador da 

técnica e possibilitar a geração de mais informações acerca do analito para sua 

identificação, é empregado o uso de dois analisadores, chamados de sistemas em série, 

ou LC-MS/MS. O efluente da coluna de LC entra no primeiro analisador, onde é 

escolhido um íons característico da espécie estudada. Em seguida, o íon é encaminhado 

para uma cela de reação, onde introduz-se um gás inerte, que por colisão fragmentará o 

íon, gerando novos íons. Estes novos íons serão analisados em um segundo quadrupolo. 

Este processo é denominado dissociação induzida por colisão (CID, do inglês Collision 

Induced Dissociation,). A câmara de colisão, usualmente, é um outro quadrupolo (ou 

hexapolo), que não opera como analisador, apenas como câmara de colisão. Por conta 

disto, a técnica foi, inicialmente, denominada TSQ (Triplo Stage Quadrupole). 

Atualmente, em vários equipamentos, a câmara de colisão não é um quadrupolo. É 

exatamente o fato de dois espectros de massa serem gerados que fornece mais 

informações e facilita a identificação e quantificação do analito (LANÇAS, 2009). 

 

Figura 15: Sistema de analisador Quadrupolo (RF indica radiofrequência e DC corrente 

contínua). 

Fonte: CHIARADIA, COLLINS, JARDINS, 2008 
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Empregando-se um padrão analítico, é obtido o espectro do composto pelos dois 

analisadores, de forma independente. Escolhe-se o íon característico do composto (íon 

molecular) no primeiro analisador e um dos íons característicos da quebra da molécula 

no segundo analisador, após a colisão. Após serem escolhidos os íons pelo padrão 

analítico, efetua-se a análise com a amostra de interesse, onde, se necessário, devem ser 

aplicados todos os processos necessários para minimizar as interferências de matriz. Na 

amostra de interesse, monitora-se apenas o íon molecular escolhido para o primeiro 

analisador, sendo o mesmo, denominado íon-pai ou íon-precursor. O íon escolhido para 

o segundo analisador, que é resultado da fragmentação da molécula após a colisão, é 

chamado de íon-filho ou íon-produto. Este tipo de monitoramento é, normalmente, 

relacionado à uma transição a→b, onde a é a massa carga do íon-precursor e b é a massa 

carga do íon-produto. Como apenas um íon é escolhido no primeiro analisador, todos os 

outros são ignorados e o ruído é bastante reduzido. Isto aumenta a sensibilidade e a 

seletividade da técnica. Há ainda a possibilidade de fazer a varredura de procura do íon-

precursor pelo primeiro analisador, de acordo com o tempo em que as espécies saem da 

coluna cromatográfica (LANÇAS, 2009).  

Outro tipo de analisador muito utilizado em espectrometria de massa é o Íon 

Trap, que é um quadrupolo tridimensional que realiza a “captura” de todos os íons que 

adentram seu interior e os mantém “aprisionados” até que a radiofrequência específica 

seja aplicada, tornando os íons de determinada razão m/z instáveis, sendo libertados do 

sistema trap. Na Figura 16 seguinte há a representação de um analisador íon trap: 

 

Figura 16: Esquema de sistema Íon Trap (RF indica radiofrequência e DC corrente 

contínua). 

Fonte: CHIARADIA, COLLINS, JARDINS, 2008. 
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No íon trap, tanto a decomposição quanto a análise dos íons ocorre na mesma 

parte do instrumento, sendo os dois processos separados apenas pelo tempo. O “trap” é 

configurado para capturar todos os íons que entram no espectrômetro de massas e os 

íons de m/z não desejada são desestabilizados e ejetados do “trap”. Os íons que 

permanecem, os de interesse, são dissociados. Após a dissociação dos íons de m/z 

desejada, estes se tornam instáveis em seguida e também são liberados do trap, 

fornecendo o espectro de massas (CHIARADIA, COLLINS, JARDINS, 2008).  

Há várias formas de realizar a varredura dos íons para gerar o espectro de massa 

de um composto químico. O método Varredura dos Íons Produzidos (do inglês, 

“product-ion scan”) é aplicado tanto para analisadores do tipo quadrupolo quanto para 

o “íon trap”. No primeiro estágio, ocorre o isolamento do íon de interesse, que em 

seguida é encaminhado para a cela de colisão. Já no segundo estágio, há varredura dos 

íons gerados a partir da fragmentação dos íons de interesse isolados anteriormente.  

Na varredura do Íon Precursor (do inglês, “precursor-ion scan”) o espectrômetro 

é configurado para monitorar íons dentro de um intervalo de m/z de interesse, que 

posteriormente são fragmentados na cela de colisão. Após a colisão, estes íons de uma 

única m/z são transmitidos. O sinal do detector só é gerado quando o íon selecionado é 

fragmentado na cela de colisão, gerando o íon produto selecionado.  

Já no Monitoramento Seletivo de Reações (SRM, do inglês, “selected-reaction 

monitoring”), há monitoramento da fragmentação de um íon precursor selecionado no 

triplo quadrupolo. No “íon trap” o íon precursor é selecionado da mesma forma que na 

varredura dos íons produzidos, mas neste caso, apenas um íon produto de uma 

m/zdesejada é confinado. Quando ocorre a fragmentação de muitos íons precursores ao 

mesmo tempo, o método é denominado “monitoramento de reações múltiplas” - MRM, 

do inglês “multiple-reaction monitoring” (CHIARADIA, COLLINS, JARDINS, 2008).  

Apesar de a técnica de LC-MS/MS apresentar muitas vantagens, descritas 

anteriormente, e ser muito utilizada para determinação de interferentes endócrinos, 

existem ainda algumas limitações operacionais, como alto custo dos equipamentos, 

possibilidade de supressão do sinal pela interferência de matrizes mais complexas e o 

fato de não existirem bibliotecas com espectros para consultas como ocorre na técnica 

de GC-MS (XU, JIANG, LI, 2010).  

A supressão do sinal analítico dos íons é um efeito de matriz especificamente 

relacionado à técnica de espectrometria de massas, chegando a ser considerado o 

“calcanhar de Aquiles” da técnica de HPLC-MS (TAYLOR, 2005). Tanto nos modos de 

ionização por ESI, quanto por APCI pode ocorrer a supressão do sinal, pelo efeito de 

matriz, por vários fatores. Efeito de matriz é definido como a alteração da proporção 
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entre a altura do pico/área cromatográfica, ou seja, o aumento ou a supressão, causada 

pela presença, na matriz biológica, de compostos endógenos, tais como proteínas, 

fosfolípidos, e sais, e/ou de substâncias exógenas, que possa ter sido introduzida durante 

a preparação da amostra. Este efeito é um dos principais problemas, quantitativamente 

falando, das bioanálises do LC-MS. Para garantir um desempenho aceitável do método 

(ou seja, veracidade e precisão), uma avaliação cuidadosa é necessária para a 

minimização desses efeitos (PERIAT et al., 2015). Estes interferentes presentes na 

matriz geram alterações na eficiência da formação e na quantidade dos íons produzidos, 

afetando muitos parâmetros e o desempenho do método de análise. Figuras de mérito do 

método podem ser alteradas, como detecção, seletividade, linearidade, repetibilidade e 

limite de quantificação (QUEIROZ, 2011).  

No método de ionização ESI, a ionização ocorre pela transferência de prótons ou 

pela formação de um aduto íon-analito, que provavelmente surgem na superfície da 

gotícula do spray ou nas proximidades, sendo o problema de efeito matriz relacionado à 

fase líquida e não à fase gasosa (KEBARLE;VERKERK, 2009; QUEIROZ, 2011). São 

considerados vários fatores que afetam a supressão do sinal, na ionização por ESI: a 

presença de compostos com baixa volatilidade, podendo haver impedimento dos íons 

dos analitos escaparem da gotícula do spray para a fase gasosa; presença de 

interferentes com propriedades surfactantes, que podem se posicionar preferencialmente 

na superfície do spray, suprimindo a resposta dos analitos; presença de compostos com 

grande afinidade química por prótons; aditivos como modificadores da fase líquida 

podem formar pare iônicos com os analitos ionizados e suprimir o sinal; fluxo de 

eluição também pode interferir no sinal analítico dos íons, cuja solução pode ser a 

utilização de fluxos mais baixos e sistema de nanospray (KING et al., 2000; CECH, 

ENKE, 2000; NIESSEN, MANINI, ANDREOLI, 2006; MATUSZEWSKI, 

CONSTANZER, CHAVEZ-ENG, 2003). 

Os principais causadores de supressão do sinal são substâncias endógenas, ou 

seja, compostos químicos que estão presentes nas amostras e que acabam sendo 

recuperados no extrato final. Geralmente, estes compostos supressores de íons podem 

ser espécies iônicas (eletrólitos inorgânicos, sais), compostos polares (fenóis, 

pigmentos), e várias moléculas orgânicas incluindo carboidratos, aminas, uréia, lipídios, 

peptídeos ou metabolitos com estrutura química semelhantes do analito de interesse 

(ANTIGNAC et al., 2004).  

Outro tipo de substâncias causadora de supressão do sinal, em menor escala, são 

as substâncias exógenas Estas substâncias não estão presentes na matriz e são 

incorporadas durante os procedimentos de preparo, durante o processamento das 
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amostras. São exemplos os plásticos, resíduos de polímeros, ftalatos e subprodutos de 

degradação de detergentes, os alquilfenóis (ANTIGNAC et al., 2004).  

Como tentativa de solucionar o efeito de matriz em amostras complexas, 

algumas modificações são propostas, como alterações nas condições de operação do 

espectrômetro de massas, mudança nos parâmetros cromatográficos e, em última 

instância, melhorias na etapa de preparo de amostras pela purificação ou clean-up dos 

extratos (PERIAT et al., 2015). 

A modificação das condições do espectrômetro de massas é vantajosa e deve ser 

considerada como opção de modificação inicial por não exigir nenhuma outra 

modificação em etapas subseqüentes da metodologia analítica, como preparação das 

amostras. Pode ser realizada também a troca do sistema de ionização, ESI ou APCI, 

além da escolha do modo de polarização da ionização, positivo ou negativo, sendo o 

modo negativo considerado mais seletivo e, consequentemente, menos passível de 

supressão de íons, melhorando inclusive a relação sinal/ruído do cromatograma. 

Contudo, é importante ressaltar que menor número de espécies pode ser ionizada no 

modo negativo de polarização (ANTIGNAC et al., 2004).  

Modificações de parâmetros cromatográficos, como alterações da composição de 

fase móvel são uma opção para diminuir o efeito matriz. Este tipo de alteração pode 

trazer melhorias na resolução e separação cromatográfica. São consideradas adição de 

baixas concentrações de ácidos carboxílicos, como fórmico e acético, e acetato de 

amônio ou bases, como hidróxidos. Nestes casos, alguns fatores devem ser avaliados, 

pois a presença de modificadores de fase podem alterar as respostas dos analitos e 

apresença de ácido trifluoroacético na fase líquida diminui relevantemente a resposta de 

íons negativos (GOSETTI et al., 2010). 

 

 

3.4 VALIDAÇÃO DE METODOLOGIA ANALÍTICA 

 

 

Métodos analíticos que apresentem resultados não confiáveis podem ter 

consequências desastrosas, além de ocasionar perda de tempo e recursos financeiros 

(RIBANI et al., 2004). Para que qualquer técnica analítica tenha um bom desempenho, é 

necessário que ela obedeça dois parâmetros: medidas instrumentais com qualidade e 

cálculos estatísticos confiáveis. Uma das formas de se certificar que o método aplicado 

nas operações de rotina de um laboratório tenham aplicabilidade e alcance, é estabelecer 

limites para esses parâmetros por meio de uma estimativa das figuras de mérito, na 
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etapa conhecida por validação (RIBEIRO et al., 2008). De acordo com THOMPSON, 

ELLISON, WOOD, 2002, validações analíticas são utilizadas para avaliar métodos de 

análises, avaliar qualidade de procedimentos  internos, participação em testes de 

proficiência e garantir acreditação em normas internacionais, como ISO/IEC 17025 

(THOMPSON, ELLISON, WOOD, 2002).  

Com a intenção de padronizar os procedimentos, a IUPAC (“International Union 

of Pure and Applied Chemstry”) produziu no final dos anos 90 um guia. No Brasil, os 

dois órgãos que regulamentam a validação de métodos analíticos são a Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA, 2010) e o Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Instrumental (INMETRO) (RIBEIRO et al., 2008). 

 

De acordo com o INMETRO, são figuras de mérito:  

 

 Especificidade e Seletividade – Figuras relacionadas ao evento da detecção. Um 

método que produz resposta para apenas um analito é chamado específico. Um 

método que produz respostas para vários analitos, mas que pode distinguir a 

resposta de um analito da de outros, é chamado seletivo. 

 

  Linearidade – É a habilidade de um método analítico em produzir resultados 

que sejam diretamente proporcionais à concentração do analito em amostras, em 

uma dada faixa de concentração. 

 

 Faixa de trabalho e Faixa linear de trabalho – Para qualquer método quantitativo, 

existe uma faixa de concentrações do analito ou valores da propriedade no qual 

o método pode ser aplicado. No limite inferior da faixa de concentração, os 

fatores limitantes são os valores dos limites de detecção e de quantificação. No 

limite superior, os fatores limitantes dependem do sistema de resposta do 

equipamento de medição. A faixa linear de trabalho de um método de ensaio é o 

intervalo entre os níveis inferior e superior de concentração do analito no qual 

foi demonstrado ser possível a determinação com a precisão, exatidão e 

linearidade exigidas, sob as condições especificadas para o ensaio. A faixa linear 

é definida como a faixa de concentrações na qual a sensibilidade pode ser 

considerada constante e é normalmente expressa nas mesmas unidades do 

resultado obtido pelo método analítico. 
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  Sensibilidade – Parâmetro que demonstra a variação da resposta em função da 

concentração do analito. é determinada simultaneamente com os testes de 

linearidade. A sensibilidade depende da natureza do analito e da técnica de 

detecção utilizada. 

 

 Limite de detecção – O limite de detecção do método (LD) é definido como a 

concentração mínima de uma substância medida e declarada com 95% ou 99% 

de confiança de que a concentração do analito é maior que zero. O LD é 

determinado por meio de análise completa de uma dada matriz contendo o 

analito.  

 

 Limite de quantificação – Menor concentração do analito que pode ser 

determinada com um nível aceitável de exatidão e precisão. Pode ser 

considerado como sendo a concentração do analito correspondente ao valor da 

média do branco mais 5, 6 ou 10 desvios-padrão. Algumas vezes é também 

denominado “Limite de Determinação”. Na prática, corresponde normalmente 

ao padrão de calibração de menor concentração (excluindo o branco). 

 

 Exatidão – Exatidão do método é definida como sendo a concordância entre o 

resultado de um ensaio e o valor de referência aceito como convencionalmente 

verdadeiro. Os processos normalmente utilizados para avaliar a exatidão de um 

método são, entre outros: uso de materiais de referência, participação em 

comparações interlaboratoriais e realização de ensaios de recuperação. 

 

 Precisão – Precisão é um termo geral para avaliar a dispersão de resultados entre 

ensaios independentes, repetidos de uma mesma amostra, amostras semelhantes 

ou padrões, em condições definidas. É normalmente determinada para 

circunstâncias específicas de medição e as duas formas mais comuns de 

expressá-la são por meio da repetitividade e a reprodutibilidade, sendo 

usualmente expressas pelo desvio-padrão. Onde repetitividade é o grau de 

concordância entre os resultados de medições sucessivas de um mesmo 

mensurando, efetuadas sob as mesmas condições de medição e reprodutibilidade 

é o grau de concordância entre os resultados das medições de um mesmo 

mensurando, efetuadas sob condições variadas de medição. 
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 Robustez – A robustez de um método de ensaio mede a sensibilidade que este 

apresenta face a pequenas variações. Um método diz-se robusto se revelar 

praticamente insensível a pequenas variações que possam ocorrer quando esse 

está sendo executado. 

 

 Incerteza de medição – Os estudos de validação produzem dados de desempenho 

global do método e fatores de influência individuais que podem ser aplicados à 

estimativa da incerteza de medição associada aos resultados do método em 

rotina (INMETRO, 2008). 

 

Existem dois tipos gerais de validação analítica: a validação laboratorial, ou 

“in house validation”, relacionada a validação em um único laboratório, sem avaliar a 

reproditibilidade. Este tipo de validação ocorre em etapa inicial de desenvolvimento de 

metodologia e na publicação de artigos científicos, sendo etapa prévia a validação 

completa ou “full validation” (THOMPSON, ELLISON, WOOD, 2002).  

Já a validação completa, explora parâmetros e testes interlaboratoriais, 

avaliando a reprodutibilidade e incerteza do método analítico (RIBANI et al., 2004). 

Protocolos internacionais, tais como ISO (do inglês, “International Standard 

Organization”) requerem um número mínimo de testes interlaboratoriais para validação 

completa do método analítico. No Brasil, estes ensaios interlaboratoriais são 

coordenados pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), pelo Programa Brasileiro 

de Metrologia em Química (RIBANI et al., 2004).  

 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 PADRÕES ANALÍTICOS E SOLUÇÕES PADRÃO  

 

 

Os padrões analíticos utilizados neste trabalho de pesquisa foram de elevado grau 

de pureza (>90%). No Quadro a seguir estão listados os compostos informando o 

respectivo número CAS (Chemical Abstracts Service) do padrão analítico utilizado e 

seu fornecedor.  

As soluções-mãe de estoque para cada analito foram preparadas com base no 

peso, separadamente em acetato de etila (grau HPLC/spectro), em concentrações 
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teóricas de 1000 μg mL-1. Através de diluição adequada destas, foram preparadas 

misturas de soluções de trabalho em concentrações de 100 μg mL-1. Todas as soluções 

padrão foram estocadas à temperatura de -20 °C e em vials âmbar. 

 

Quadro 1: compostos alvo e informações de fornecedor 

Composto 
Número 

CAS 
Fornecedor Fórmula Molecular 

Massa 

Molecular(g.mol
-1

) 

3pba 3739-38-6 Dr. Ehrenstofer 
 C6H5OC6H4CO2H 

 
214,20 

3pba C13 3739-38-6 
Cambridge Isotope 

Laboratories 

 *C6H5OC6H4CO2H 

 
220,17 

 

 

4.2 LIMPEZA DE VIDRARIAS 

 

 

Muitos são os cuidados a serem tomados para evitar a contaminação ou alteração 

das características químicas de amostras antes das análises desejadas, principalmente 

quando se trabalha com amostras biológicas que apresentam contaminantes em níveis 

traço. Além disto, todas as vidrarias foram lavadas, inicialmente com água potável, 

sendo deixadas imersas em solução de Extran® diluído em água, com proporção de 

5:95, v/v, por um período mínimo de 24 h. Em seguida, as vidrarias foram lavadas com 

água ultra-pura, por repetidas vezes (mínimo de 5 vezes) e rinsadas com acetona (grau 

P.A., da marca Mallinckrodt).  

Vidrarias não volumétricas foram encaminhadas para mufla por 4 h a uma 

temperatura de 400°C. Vidrarias volumétricas, para não perderem sua calibração, foram 

rinsadas com metanol (grau GC, Mallinckrodt) e deixadas secar completamente em 

capela. Após a descontaminação, as vidrarias foram guardadas em armário e recobertas 

com papel alumínio para diminuir a possibilidade de contaminações. 
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4.3 PREPARO DAS AMOSTRAS PARA EXTRAÇÃO EM FASE SÓLIDA 

 

 

Antes de ser realizada a extração do analito da matriz urina, por ser uma matriz 

complexa, como abordado anteriormente, foi necessária uma etapa de preparo das 

amostras para a extração em fase sólida. 

 Foram utilizados 5 mL de urina humana para o preparo de cada amostra. Cada 

uma das alíquotas de 5mL de urina foi dopada com  10 µL do padrão de 3pba, na 

concentração 500 ng.mL
-1

. Em seguida, cada amostra foi hidrolizada, seguindo o 

procedimento apresentado em OLSSON (2004), onde cada alíquota de urina recebeu 

800 unidade da enzima β-glucuronidase e 1,5 mL de tampão de acetato de sódio, na 

concentração 0,2 M .Em seguida, as amostras ficaram em repouso em uma cuba, por 2 

horas, a uma temperatura de 37° C, para que ocorresse a hidrólise das proteínas na 

urina. 

 A partir do término do processo de hidrólise, as amostras foram inseridas nos 

cartuchos de SPE, para que houvesse a extração da urina. O método de SPE foi 

otimizado através de diferentes condicionamentos dos cartuchos (Oasis HLB 3cm
3
, 

Waters, Milford, MA), como explorado na próxima seção.  

 

 

4.3.1 Otimização do método de extração em fase sólida 

 

 

Visando a otimização da extração do analito, o 3-PBA da matriz, foram testados 

dois métodos de extração em fase sólida, denominados SPE1 e SPE2 e dois métodos de 

extração líquido-líquido, denominados LLE1 e LLE2.   

 A seguir estão descritas as etapas de cada um dos métodos testados, nas figuras 

17 a 20. 
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Fig. 17: Fluxograma de etapas do método SPE1 (OLSSON, 2004). 

 

 



34 
 

 

Fig. 18: Fluxograma de etapas do método SPE2 (LIN TAO, 2013). 
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Fig. 19: Fluxograma de etapas do método LLE1 (SCHETTGEN, 2002). 
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Fig. 20: Fluxograma de etapas do método LLE2 (LENG et al., 2003). 

 

 

Figura 21: aspecto do eluato da LLE 2. 

 

Após a realização dos quatro testes descritos anteriormente, verificou-se que a 

metodologia de extração mais eficiente para a realização deste trabalho, foi um método 

resultante da adaptação entre o método descrito como SPE1 (OLSSON, 2004) e o 

método SPE2 (LIN TAO, 2013). Este método adaptado apresenta as seguintes etapas: 
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Fig. 22: Etapas do método de extração de 3-PBA de urina humana. 
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Figura 23: Etapa de eluição dos cartuchos de SPE. 

 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DOS COMPOSTOS-ALVO POR LC-MS/MS 

 

 

O extrato final, obtido após todo o procedimento de SPE foi analisado para a 

determinação do 3-PBA pela técnica de Cromatografia Líquida acoplada a 

Espectrometria de Massa (LC-MS/MS), com ionização por Electrospray (ESI), que 

consiste na identificação de compostos a partir de sua relação massa-carga. Este 

processo ocorre a partir da ionização da molécula neutra e de condições de sua 

fragmentação que formarão íons, sendo esses íons detectados e quantificados (sua 

abundância) que caracterizarão o espectro de massa do composto. 

 

Figura 24: Aspecto final do extrato da urina. 
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       A otimização das condições do MS/MS (triplo quadrupolo, LSQ Quantum 

Access, Thermo) para a determinação dos compostos alvo foram determinadas. Os 

parâmetros envolvidos foram: Tube Lens, Temperatura do Capilar, Pressão de Colisão; 

Energia de Colisão, Voltagem do Spray, Sheath Gas, Auxiliar Gas Pressure; estes estão 

envolvidos na definição do padrão de fragmentação do composto e na escolha dos íons 

mais intensos usados no Monitoramento de Reações Selecionadas (SRM, do inglês, 

Select Reaction Monitoring). A identificação dos compostos nas amostras se deu pelo 

seu tempo de retenção na corrida cromatográfica e pela detecção das transições de 

SRM. Seguem a seguir as figuras de 22 a 27, indicando as transições de quantificação e 

qualificação da molécula do 3-PBA.  

Transição de quantificação SRM 212,9 → 93,3 na Mistura Padrão, na concentração de 

500 ppb. 

 

Figura 25: Transição de confirmação SRM 212,9 → 169,2 
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Figura 26: Perfil de integração para a transição SRM 212,9 → 93,3 em toda corrida 

cromatográfica 

 

 

Figura 27: Perfil de integração para a transição SRM 212,9 → 93,3 com zoom no tempo 

de retenção do 3-PBA 
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Figura 28: Perfil de integração para a transição SRM 212,9 → 169,2 em toda corrida 

cromatográfica 

 

Figura 29: Perfil de integração para a transição SRM 212,9 → 169,2 com zoom no 

tempo de retenção do 3-PBA. 
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Figura 30: Cromatograma com todas as transições SRM selecionadas no método.



43 
 

Quadro 2: Dados sobre as moléculas e otimização dos parâmetros do LC-MS/MS. 

Nome Formula estrutural Fórmula 

molecular 

Massa 

Molar 

(g/mol) 

pKa CAS Informações do 

padrão 

Íon 

obs 

Condições do LC Tune 

ESI neg 

MS + 

MS/MS 

SRM 

Pressão Colisão: 

1,5mTor 

3-phenoxybenzoic 
acid 

 
3-PBA-C13 

 

 

C*6H5O 

C6H4COOH 

220,2 3,9 3739-38-6 CIL – Cambridge 

Isotope Labs 

PN: CLM-4542-5 

Lote: SDCF-003 

Val: 09/11/2022 

Conc: 100 mg/L em 

nonano 

Pureza: ≥ 98% 

219 Conc: 1 ppm 

Fluxo: 0,2 mL/min 

MEOH 100% 

Infusão: 10µL/min 

SV: 4000 

SG: 10 

AG: 5 

CT: 270 

TL: -92 

IN: 2e3 

 

99,4-22V 

175,2-16V 

173,1-17V 

TL:  

IN: 6e3 

 

219,2→99,4 

CE: 22V 

TL: -146 

IN: 2e4 

3-phenoxybenzoic acid 
 

3-PBA 
 
 

 

C13H10O3 214,217 3,9 3739-38-6 Dr Ehrenstorfer 

PN: 16045200 

Lote: 90127 

Val: 09/02/2015 

Conc: pó 

Pureza: 99% 

214 Conc: 1 ppm 

Fluxo: 0,2 mL/min 

MEOH 100% 

Infusão: 10µL/min 

SV: 4500 

SG: 15 

AG: 5 

CT: 270 

TL: -50 

IN:  

 

94,63-43V 

170,3-15V 

66,92-59V 

168,37-16V 

TL: -50  

IN: 2e5 

 

214 →94,6 

CE:  

TL:  

IN: 

As 5 primeiras colunas da tabela foram retirados do site : https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov 

SV: Spray Voltage / SG: Sheath Gas/ AG: Auxiliary Gas / CT: Capillary Temperature / TL: Tube Lens /IN: Intensity / CE: Collision Energy 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

5.1 OTIMIZAÇÃO DOS PARÂMETROS DO MS/MS PARA DETERMINAÇÃO 

DOS METABÓLITOS DE PIRETRÓIDES  

 

 

Após a realização dos testes, utilizando como base os métodos de OLSSON 

(2004), LIN TAO (2013), SCHETTGEN (2002) e LENG et al. (2003), constatou-se que 

o que apresentou resultados de recuperação dentro da faixa estipulada pela norma do 

INMETRO, que é de 70% a 120%, e melhores resultados de sensibilidade, ou seja, que 

conseguiu alcançar um nível de detecção compatível com o que se encontra relatado na 

literatura foi o método descrito por OLSSON (2004), sendo escolhido, portanto, este 

método. 

O método referido acima foi adaptado para que atendesse as necessidades de 

execução deste trabalho, visando sua maior eficiência. Dentre as modificações do 

método descrito por OLSSON (2004), estão: adição de acetonitrila e alteração do ácido 

acético por ácido fórmico, além da modificação dos volumes dos solventes na etapa de 

condicionamento, aumentando de 1ml para 3ml; Retirada da etapa de lavagem, 

motivada pela perda de analito; Etapa de filtração,visando a remoção de possíveis 

interferentes no extrato obtido na eluição. 

O método adaptado compôs a metodologia de análise do analito, 3-PBA, na 

matriz em questão, urina humana. A seguir serão apresentados os resultados das figuras 

de mérito resultantes da execução da metodologia escolhida. 

 

 

5.1.1 Ensaios de recuperação 

 

 

Estão a seguir os valores de recuperação para avaliar a eficiência da extração dos 

analitos na matriz.  
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Tabela 1: valores de recuperação. 

Recuperação 

0,5ng.mL
-1

  102,0 

1 ng.mL
-1

 49,9 

4 ng.mL
-1

 65,7 

7 ng.mL
-1

 70,7 

10 ng.mL
-1

 75,2 

Média 72,7  

 Como pode ser observado pela análise da tabela acima, os valores de recuperação 

média obtidos estão dentro da norma do INMETRO (DOQ-CGCRE-008, Revisão: 

junho de 2008), o que indica que este método de extração foi adequado para os 

objetivos deste trabalho. 

 

5.1.2 Precisão intermediaria e linearidade 

 

 

 Outras figuras de mérito avaliadas foram a linearidade e a precisão 

intermediária, cujos valores se encontram na tabela a seguir: 

 

Tabela 2: Precisão intermediaria. 

 Valores brutos das 

concentrações 
Área 

Desvios 

padrão 

Coeficiente 

de variação 

0,5 ng.mL
-1

 2014 

23,3 1,1 0,5 ng.mL
-1

 2047 

0,5 ng.mL
-1

 2059 

1,0 ng.mL
-1

 1767 

581,5 24,1 1,0 ng.mL
-1

 2892 

1,0 ng.mL
-1

 2585 

4,0 ng.mL
-1

 5838 

217,2 3,8 4,0 ng.mL
-1

 5541 

4,0 ng.mL
-1

 5964 

7,0 ng.mL
-1

 9668 

539,2 5,2 7,0 ng.mL
-1

 10641 

7,0 ng.mL
-1

 10557 

10,0 ng.mL
-1

 15911 

1100,5 7,4 10,0 ng.mL
-1

 13711 

10,0 ng.mL
-1

 14753 
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 Os valores relacionados à precisão intermediária do método, demonstrados na 

tabela 2, foram obtidos variando-se o analista. De acordo do com o INMETRO a melhor 

forma de se avaliar a precisão de um método, que é reconhecida com a mais 

representativa da variabilidade dos resultados de um laboratório, é através da 

verificação do desvio padrão. 

Com isso, pode-se observar que os valores demonstrados na tabela 2 indicam 

que os resultados obtidos apresentaram uma precisão aceitável. 

 Foi avaliada a linearidade do método, como indicado pelo INMETRO, através 

da equação da regressão linear determinada pelo método dos mínimos quadrados, onde 

o coeficiente de correlação linear (r) é frequentemente usado para indicar o quanto pode 

ser considerada adequada a reta como modelo matemático.  

 Observamos pela análise dos gráficos a seguir onde o valor do R
2
 referente à 

curva do 3-PBA em metanol e na matriz, estão aceitáveis, pois estão próximos de 1, 

indicando que a linearidade do método foi alcançada. É importante ressaltar que, apesar 

do valor de R
2
 relativo a análise de 3-PBA na matriz ter sido de 0,9812, este valor é 

extremamente aceitável, visto que a urina é uma matriz muito complexa. 

 

 

Gráfico 1: curva analítica do 3-PBA em metanol 

 

Gráfico 2: curva analítica da adição de  3-PBA na matriz. 
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A diferença, considerada pequena, entre os coeficientes angulares das retas 

obtidas pela análise do 3-PBA no solvente e na matriz, indicam que o efeito de matriz 

foi contornado pelos procedimentos de pré-tratamento utilizados na metodologia. 

 

 

5.1.3 Verificação dos Limites de Quantificação (LQ)  e Detecção (LD) 

 

 Os valores dos limites de quantificação e detecção do método foram 

determinados de acordo com a resolução do INMETRO, indicadas nas fórmulas 

contidas na tabela 3, a seguir, onde s se refere ao desvio padrão e a ao coeficiente 

angular obtido (sensibilidade do aparelho). 

: 

Tabela 3: Dados referentes ao LQ e LD.  

Limite de Quantificação(10*s/a) Limite de Detecção (3,3*s/a) 

0,20 ng.mL
-1 

0,05 ng.mL
-1 

 

Os baixos valores obtidos de LQ e LD indicaram que o método apresentou boa 

sensibilidade, o que é de extrema importância, uma vez que foi desenvolvido para 

analisar um metabólito de piretróide na urina humana, que apresenta concentrações a 

nível-traço. Desta forma, o método poderá vir a ser aplicado, mesmo que as 

concentrações do analito estejam baixas, o que é de se esperar.  

 

 

 

6 CONCLUSÕES E PERSPECTIVAS. 

 

 

 O método desenvolvido para avaliar a ocorrência do metabólito 3-PBA da matriz 

urina humana foi eficiente, uma vez que alcançou boa taxa de recuperação, com relação 

a extração em fase sólida; precisão intermediária e linearidade de acordo com a 

resolução do INMETRO; e limites de detecção e quantificação baixos, indicando a boa 

sensibilidade do método. Não foi possível avaliar a ocorrência do analito na matriz, por 

conta de problemas operacionais ocorridos durante a execução deste trabalho. Por estes 

fatores, o presente trabalho limitou-se ao desenvolvimento e validação da referida 

metodologia analítica. 

O método desenvolvido atendeu aos requisitos de parâmetros de mérito para 

uma metodologia analítica, definidos pelo INMETRO. Portanto, esta metodologia será 



48 
 

utilizada, posteriormente, para a verificação da exposição doméstica e alimentar da 

população da cidade do Rio de Janeiro aos agrotóxicos da classe dos piretróides e 

criação de valores que comporão um índice de referência de tal exposição.  
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