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Introdução

A cebola (Allium cepa L.) tem grande importância social e econômica, é
considerada um alimento funcional e o sistema de plantio emprega à agricultura
familiar. O Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores da cultura no Brasil com
produção anual de 161.530 ton em 2007. A cebola é atacada por várias doenças, o
que acarreta ao uso indiscriminado de agrotóxicos. Se as boas práticas agrícolas
não forem respeitadas, resíduos desses compostos podem ser encontrados em
alimentos afetando a segurança alimentar. Isto implica na necessidade de métodos
analíticos que permitam a determinação desses resíduos com exatidão e precisão
adequada. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi otimizar e validar um método
empregando MSPD, do inglês Matrix Solid-phase Dispersion, e LC-ESI-MS/MS,
Cromatografia Líquida acoplada à Espectrometria de Massas com Fonte de
Ionização por Electrospray, para determinação de resíduos de agrotóxicos em
amostras de cebola, comparando a eficiência da extração entre a técnica MSPD e o
método QuEChERS modificado.

Metodologia

MSPD: 0,5 g de amostra foi dispersa em 1 g de C18, reutilizada de cartuchos
de SPE, por 5 minutos. A mistura foi transferida para um cartucho vazio de SPE e
eluida com 10 mL de acetonitrila. O extrato foi coletado e uma alíquota de 1,0 mL foi
retirada para injeção no sistema cromatográfico.

QuEChERS: 10 g de amostra foi pesada em tubo de centrífuga de 50 mL; 10
mL de acetonitrila foi adicionado e então realizada agitação manual por 15 s e
agitação mecânica por 1 min. Logo, 4 g de MgSO4 e 1 g de CH3COONa foram
adicionados e nova etapa de agitação foi empregada, seguido de centrifugação por
3 min a 5000 rpm. Uma alíquota de 1,0 mL do extrato final foi retirada para injeção
no sistema cromatográfico.

Para determinação por LC-ESI-MS/MS foi empregada coluna Waters X Terra
MS C18 (3,0 x 50 mm, 3,5 µm) e a fase móvel foi composta por acetonitrila: água
ultrapura (54:46, v/v), acidificada com 0,1 % ácido fórmico.
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Resultados e Discussão

A linearidade do método foi avaliada na faixa de 0,0005 até 1,0 mg L-1. As
curvas analíticas e os coeficientes de correlação linear (r) para os composto são
apresentados na Tabela 1. Os valores de r maiores que 0,993 indicam que o modelo
de regressão linear é adequado para a determinação dos compostos em estudo,
estando de acordo com o recomendado pela ANVISA (r>0,99).

A exatidão dos procedimentos foi avaliada com a fortificação das amostras
nos níveis de 0,0005 - 1,0 mg Kg-1, em triplicata. Os valores de recuperação (60% a
120%) e desvio padrão relativo (RSD) menor que 20% estão na faixa aceitável para
validação de métodos cromatográficos de análise. Tabela 2 apresenta a faixa de
recuperação e RSD para QuEChERS e MSPD, assim como a comparação entre
alguns parâmetros analíticos.

Tabela 1 – Curvas analíticas e coeficientes de correlação linear (r), para cada
composto.

Tabela 2 – Comparação entre MSPD e QuEChERS

*para o nível de 1,0 mgKg-1

Conclusões

Tanto o método empregando MSPD e LC-ESI-MS/MS quanto o método
empregando QuEChERS modificado e LC-ESI-MS/MS foi adequado para a extração
dos agrotóxicos dimetoato, metalaxil-M, tebuconazol, azoxistrobina e difeconazol em
cebola. QuEChERS apresentou maior rapidez na extração, mas a técnica MSPD
apresentou a vantagem de reutilizar resíduos de C18 provenientes de cartuchos de
SPE, diminuindo os custos e resíduos. Os dois métodos apresentaram adequada
exatidão e precisão para determinação dos agrotóxicos, mas o método empregando
QuEChERS alcançou menores limites de quantificação (LOQm) e detecção (LODm).

Agrotóxicos Curva analítica r
Dimetoato 11897,2 x + 17,2556 0,997

Metalaxil-M 44138,2 x + 42,3759 0,995
Tebuconazol 50639,0 x + 18,3503 0,999
Azoxistrobina 78106,7 x + 39,2120 0,993
Difenoconazol 71862,0 x + 12,2440 0,999

QuEChERS MSPD
Massa de amostra (g) 10 0,5

Volume de solvente (mL) 10 10
Tempo de extração (min) 10 30

Recuperação* (%) 61,1 – 108,9 76,2 - 119,9
RSD* (%) 0,2 - 5,8 1,7 – 15,4

LOQm (mg Kg-1) 0,0005 – 0,005 0,01 - 0,1
LODm (mg Kg-1) 0,00015 – 0,0015 0,003 – 0,03



Entretanto, os dois métodos apresentam LOQm inferiores aos limites máximos de
resíduos indicados pela ANVISA.
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