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RESUMO

Este trabalho objetivou otimizar e validar os principais parâmetros que norteiam 
a extração sólido-líquido com partição em baixa temperatura (ESL/PBT) para a 
determinação dos agrotóxicos bifentrina e deltametrina, em arroz armazenado, por 
cromatografia gasosa (CG/DCE). As melhores condições para a ESL/PBT foram 
otimizadas multivariadamente através da realização de um ensaio experimental com 
base em um planejamento fatorial completo 24. O método otimizado foi validado 
pela avaliação da seletividade, limite de detecção (LD), limite de quantificação (LQ), 
linearidade, precisão e exatidão. Para análise da linearidade as curvas de calibração 
foram preparadas pela fortificação das amostras de arroz com casca com as 
concentrações variando entre o LQ até 2 x LMR. As melhores respostas de extração 
foram conseguidas com o uso de 4,0 mL de acetonitrila como solvente extrator, 2 
mL de água, 1 min de agitação e 6 h de refrigeração. A linearidade de resposta foi 
demonstrada tanto para bifentrina quanto para deltametrina, R2 = 0,9941 e R2 = 
0,9978, respectivamente. Os LQs foram de 0,08 e 0,021 mg kg-1 para bifentrina e 
deltametrina, respectivamente. A precisão variou entre 2,79 a 14,04% e a taxa de 
recuperação entre 98,04 a 105%. 
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INTRODUÇÃO

Com base na sua última previsão, a FAO projeta o comércio mundial de 
arroz para chegar a 39,4 milhões de toneladas em 2014, um notável aumento 
de 6 % em relação ao ano de 2013 (FAO, 2014). O comércio e consumo 
global de arroz variaram pouco ao longo do ano. As projeções, dos estoques 
mundiais, para 2014/15 são de rebaixamento para a Índia, China e Filipinas, 
porém compensados pelos aumentos para o Brasil, Vietnã e Estados Unidos. 
No entanto, grandes quantidades desses grãos armazenados são perdidas 
devido o ataque de insetos-praga fazendo-se necessário o uso constante de 
inseticidas (USDA, 2014). O controle desses normalmente é feita visando a 
prevenção por meio do uso de inseticidas de contato das classes piretróides e 
organofosforados. Esta aplicação é feita na forma líquida, diretamente sobre 
os grãos, quando em movimento na correia transportadora (White & Leesch, 
1996). Além disso, o crescimento da demanda por alimentos acompanhada 
com a explosão demográfica resultou na expansão das fronteiras agrícolas 
para áreas menos produtivas (Veiga, 2007). Nesse contexto, se desenvolveu 
uma agricultura caracterizada pelo uso de novas tecnologias e equipamentos, 
pela elevação do número de pesquisas agronômicas e pelo uso de uma intensa 
diversidade de insumos, como agrotóxicos e fertilizantes (Moreira et al., 2002).

Depois da aplicação, embora os inseticidas sejam frequentemente expostos 
a agentes, como temperatura e teor de água dos grãos, capazes de aumentar 
a sua razão de quebra e transformá-los em compostos não tóxicos, tem sido 
observada a persistência deles nos grãos e seus subprodutos, na forma de 
resíduos tóxicos depois da aplicação (Holland et al., 1994; Jermannaud & 
Pochon, 1994; Peixoto et al., 1995; Trevizan & Baptista, 2000). Desta forma, 
a utilização destes compostos químicos, por um lado gera benefícios, e por 
outro, é responsável pela contaminação do solo, água e alimentos. Logo, a 
determinação de resíduos de pesticidas em alimentos e em amostras ambientais 
é importante devido ao risco que estes compostos oferecem à saúde humana 
(Prestes, 2009).

Em decorrência disto, este trabalho teve a finalidade de otimizar e validar 
os principais parâmetros que norteiam a extração sólido-líquido com partição em 
baixa temperatura (ESL/PBT) para a determinação dos agrotóxicos bifentrina e 
deltametrina em arroz armazenado por cromatografia gasosa com detector por 
captura de elétrons (CG/DCE).
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MATERIAL E MÉTODOS

O método de extração ESL/PBT foi otimizado através da realização de um 
ensaio experimental para determinar as melhores respostas cromatográficas 
dos inseticidas usando níveis variáveis. Para isso, foi feita uma otimização 
multivariada utilizando um planejamento fatorial completo 24, com duas repetições. 
O modelo foi gerado pelo software de estatística (Statistica, versão 8.0) e 
esse descreve a influência da combinação dos quatro fatores testados sobre 
respostas cromatográficas. Os quatro fatores avaliados constituem o volume 
solvente extrator, o volume de água, tempo de agitação em vortex e tempo de 
refrigeração em freezer. Um total de 32 tratamentos foram analisadas para a 
otimização com base no planejamento experimental (Tabela 1). Os resultados 
experimentais, foram avaliados de acordo com as respostas de cromatografia 
(áreas) obtidas em cada ensaio.

O método analítico foi validado pela avaliação da seletividade, limite de 
detecção (LD), limite de quantificação (LQ), linearidade, precisão e exatidão. 
A seletividade do método foi avaliada pela comparação dos cromatogramas 
dos extratos das amostras de arroz isentas de inseticidas (branco) com os 
cromatogramas dos extratos das amostras de arroz fortificadas com bifentrina 
e deltametrina. Para obtenção dos extratos as amostras foram submetidas ao 
método de extração ESL/PBT otimizado. Para avaliação da linearidade uma 
curva analítica foi preparada pela fortificação das amostras de arroz com as 
concentrações variando entre o LQ até 2 x LMR (n = 9). Uma regressão simples, 
utilizando o método dos mínimos quadrados foi aplicado. A linearidade foi 
avaliada pelo coeficiente de determinação (R2).

Os limites de detecção e quantificação foram calculados através dos parâmetros 
da curva analítica (Eq. 1 e 2). Em que, s = desvio padrão do coeficiente linear de 
calibração da curva analítica e m = inclinação da curva de calibração linear.

LOD = 3, 3 x s/m                                                                                  (1)
LOQ = 10 x s/m                                                                                    (2)

A precisão do método foi avaliada pelo desvio padrão relativo (RSD) de medições 
repetidas, tanto no mesmo dia (n = 7, repetitividade) quanto em dias diferentes (n = 
7, precisão intermediária) em três níveis de concentração (0,5 x LMR, 1,0 x LMR, e 
1,5 x LMR). A exatidão foi determinada a partir de taxas de recuperação de amostras 
fortificadas em sete repetições em três diferentes concentrações (0,5 x LMR, 1,0 x 
LMR e 1,5 x LMR). Os resultados foram expressos pela porcentagem de recuperação.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

No planejamento proposto, as variáveis volume do solvente extrator 
(acetonitrila), volume de água, tempo de agitação e refrigeração foram avaliados. 
Nas Figuras 1a e 1b são apresentados os gráficos de Pareto para os efeitos 
desses fatores sobre a extração dos inseticidas no arroz com casca. Pela 
análise dos efeitos dos fatores sobre a resposta cromatográfica da bifentrina e 
deltametrina no arroz com casca verificou-se que o limite mínimo do fator volume 
do solvente extrator (4 mL) e o limite máximo de refrigeração (6 h) apresentaram 
efeito significativo, ao nível de 95% de confiança (p<0,05), para ambos os 
inseticidas. O limite mínimo de volume de água (2 mL) foi significativo apenas 
para bifentrina, melhorando a resposta cromatográfica desse inseticida. Houve 
interação significativa entre os fatores volume de água e volume de solvente 
extrator (acetonitrila) para ambos os inseticidas. Ao mesmo nível confiança, o 
tempo de agitação não foi significativo para ambos os inseticidas. Desta forma, 
optou-se pelo uso de 4,0 mL de acetonitrila como solvente extrator, 2 mL de 
água, 1 min de agitação e 6 h de refrigeração.

Para avaliar a linearidade do método no arroz foi obtida a equação da curva 
analítica, com nove pontos, para cada inseticida, por meio de regressão linear 
de acordo com as Equações 3 (bifentrina) e 4 (deltametrina).

 y = 26577x + 4686  (R2 = 0,9941)                                                                                         (3)
 y = 0,2428x - 0,2008  (R2 = 0,9978)                                                                                      (4)

As equações foram obtidas através da fortificação da matriz no intervalo 
entre 0,08 e 1,4 mg kg-1 para bifentrina e entre 0,021 e 2 mg kg-1 para deltametrina. 
Os coeficientes de correlação (R2) obtidos, 0,9941 e 0,9978 para bifentrina e 
deltametrina, respectivamente, indicam a boa linearidade de resposta do método 
para esses inseticidas no arroz com casca nas concentrações que variaram entre 
o LQ e 2 x LMR. Os limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) do método 
estimados pelos parâmetros da curva analítica foram respectivamente, 0,03 e 
0,08 mg kg-1 para bifentrina e 0,06 e 0,021 mg kg-1 para deltametrina. Os LQs 
obtidos estão bem abaixo dos LMRs estabelecidos pela Agência de Vigilância 
Sanitária Brasileira (ANVISA, 2014) de 0,7 mg kg-1 para bifentrina e de 1 mg kg-1 

para deltametrina.
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Tabela 1. Variáveis, níveis e matriz do planejamento fatorial usado para a otimização 
do método ESL/PBT.

Experimento
s (ordem) 

Volume de 
Água (mL)  

Volume de 
Acetonitrila 

(mL)  

Tempo de Agitação 
(min)  

Tempo de 
Refrigeração (h) 

  Real Código 
 

Real Código 
 

Real Código 
 

Real Código 

1,0 e 17 
 

2,0 - 
 

4,0 - 
 

1,0 - 
 

3,0 - 

2,0 e 18 
 

4,0 + 
 

4,0 - 
 

1,0 - 
 

3,0 - 

3,0 e 19 
 

2,0 - 
 

8,0 + 
 

1,0 - 
 

3,0 - 

4,0 e 20 
 

4,0 + 
 

8,0 + 
 

1,0 - 
 

3,0 - 

5,0 e 21 
 

2,0 - 
 

4,0 - 
 

3,0 + 
 

3,0 - 

6,0 e 22 
 

4,0 + 
 

4,0 - 
 

3,0 + 
 

3,0 - 

7,0 e 23 
 

2,0 - 
 

8,0 + 
 

3,0 + 
 

3,0 - 

8,0 e 24 
 

4,0 + 
 

8,0 + 
 

3,0 + 
 

3,0 - 

9,0 e 25 
 

2,0 - 
 

4,0 - 
 

1,0 - 
 

9,0 + 

10,0 e 26 
 

4,0 + 
 

4,0 - 
 

1,0 - 
 

9,0 + 

11,0 e 27 
 

2,0 - 
 

8,0 + 
 

1,0 - 
 

9,0 + 

12,0 e 28 
 

4,0 + 
 

8,0 + 
 

1,0 - 
 

9,0 + 

13,0 e 29 
 

2,0 - 
 

4,0 - 
 

3,0 + 
 

9,0 + 

14,0 e 30 
 

4,0 + 
 

4,0 - 
 

3,0 + 
 

9,0 + 

15,0 e 31 
 

2,0 - 
 

8,0 + 
 

3,0 + 
 

9,0 + 

16,0 e 32 
 

4,0 + 
 

8,0 + 
 

3,0 + 
 

9,0 + 



A repetitividade foi avaliada em três níveis de concentração (0,35, 0,7 e 
1,05 mg kg-1), sendo os valores obtidos de coeficiente de variação (CV) iguais 
a 4,68; 4,14; 1,45%, respectivamente, para bifentrina. Para esse inseticida a 
precisão intermediária, também avaliada pelo valor do CV dos dados de análises 
realizadas em três dias consecutivos sob mesmas condições de trabalho sendo 
os valores obtidos de coeficiente de variação (CV) iguais a 14,04, 11,33, 2,79%, 
respectivamente nos três níveis de concentração utilizados. Para a deltametrina 
a repetitividade também foi avaliada em três níveis de concentração (0,50, 
1,00, 1,50 mg kg-1) sendo os valores obtidos de coeficiente de variação (CV) 
iguais a 3,62; 1,78; 2,09%, respectivamente. Para a precisão intermediária, 
também avaliada pelo valor do CV dos dados de análises realizadas em três 
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a 

b 

dias consecutivos sob mesmas condições de trabalho, os valores obtidos foram 
iguais a 9,50, 8,36, 7,35%, respectivamente nos três níveis de concentração 
utilizados. As porcentagens de recuperação da bifentrina foram 95,15 ± 4,68% 
(0,35 mg g-1), 105,41 ± 4,53% (0,7 mg kg-1) e 98,04 ± 1,45% (1,05 mg kg-1); e da 
deltametrina foram 102,09 ± 4,43% (0,50 mg kg-1), 102,77 ± 2,01% (1,00 mg kg-

1) e 98,64 ± 2,77% (1,50 mg kg-1). Para a análise de resíduos de agrotóxicos o 
procedimento analítico deve ser capaz de recuperar, em cada nível de fortificação, 
de 70 a 120% em média, com uma precisão expressa em termos de CV <20%. 
Uma vez que os valores obtidos estão dentro deste intervalo, pode-se concluir 
que a recuperação e o coeficiente de variação para bifentrina e deltametrina são 
adequados.

Figura 1. Diagramas de Pareto dos efeitos dos fatores volume de acetonitrila, 
volume de água, tempos de agitação e refrigeração sobre a extração de bifentrina 
(a) e deltametrina (b) de amostras de arroz com casca.
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Nguyen et al., 2008 desenvolveram, também, um método multirresíduo para 
determinar 203 agrotóxicos na cultura do arroz usando cromatografia gasosa. Este 
foi desenvolvido baseado no método QuEChERS. As amostras do arroz foram 
fortificadas em diferentes níveis (0,05, 0,20 e 0,50 mg kg-1). Os autores obtiveram 
valores médios de recuperação a partir de cinco repetições variando de 75% a 
115%, com coeficientes de variação inferiores a 17%. O limite de quantificação 
variou de 0,002 à 0,05 mg kg-1 para os pesticidas. Para bifentrina e deltametrina 
esses valores foram respectivamente, 0,004 e 0,05 mg kg-1.

Pareja et al., 2011 mostraram métodos desenvolvidos em diversos tipos de 
extração por vários tipos de análise. Nesse estudo, pode-se observar o método 
desenvolvido para extrair 10 agrotóxicos do arroz com e sem casca pelo método 
de extração líquido-líquido pressurizada e analise por cromatografia gasosa. 
Esse método foi validado obtendo uma taxa de recuperação variando de 36,2 a 
90,4 % e o LD / LQ variando de 0,2-0,8 / 0,6-2,4 mg kg-1.

O método de ESL/PBT e análise por cromatografia gasosa, otimizado e 
validado é simples e eficiente, consumindo uma pequena quantidade de amostra 
e de solvente extrator, com porcentagens de recuperação elevadas e boa 
repetitividade, sendo assim, recomentado para extração desses inseticidas.
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