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Resumo
O uso intensivo de pesticidas no cultivo de arroz resulta na ocorrência de resíduos no grão, 

mas também na planta, a qual após a colheita é frequentemente utilizada para alimentação 

animal. Neste trabalho foi desenvolvido e validado um método para determinação de 

resíduos dos inseticidas bifentrina e lambda-cialotrina e dos fungicidas azoxistrobina 

e trifloxistrobina em planta de arroz empregando método QuEChERS modificado para 

o preparo de amostra e análise por cromatografia gasosa com detecção por captura de 

elétrons (GC-ECD). Após a otimização dos parâmetros de extração e análise, o método 

foi validado. As curvas analíticas preparadas no extrato da matriz branco apresentaram 

linearidade entre 0,01 e 1,0 mg L-1, com r2 >0,99. Os limites de quantificação do método 

foram 0,05 mg kg-1 para lambda-cialotrina, bifentrina e trifloxistrobina e 0,25 mg kg-1 para 

azoxistrobina. A limpeza do extrato empregando pequena quantidade de carvão ativado, 

além de ser de baixo custo, foi eficiente na remoção da grande quantidade de pigmentos 

da matriz sem perda significativa dos pesticidas em estudo. O método apresentou 

adequada exatidão, com recuperações entre 71,2 e 103,6%, e boa precisão, com valores de 

RSD <14,7%, para níveis de fortificação 0,25, 0,5, 1,25 e 2,5 mg kg-1. O método foi aplicado 

para avaliar a persistência dos pesticidas em planta de arroz cultivas em experimento de 

campo e provou ser sensível e eficiente.

Palavras-chave: pesticidas, plantas, arroz, QuEChERS, GC-ECD.

Abstract
The intensive use of pesticides in rice cultivation results in the occurrence of residues 

in the grain, but also in the plant, which after harvest is often used for animal feed. In 

this work, a method for the determination of residues of the insecticides bifenthrin and 

lambda-cyhalothrin and of the fungicides azoxystrobin and trifloxystrobin in rice plant 

was developed and validated using a modified QuEChERS method for sample preparation 

and analysis by gas chromatography with electron capture detection (GC-ECD). After the 

optimization of the extraction and analysis parameters, the method was validated. The 

analytical curves prepared in blank matrix extract showed linearity between 0.01 and 1.0 mg 

L-1, with r2 >0.99. Method limits of quantification were 0.05 mg kg-1 for lambda-cyhalothrin, 

bifenthrin and trifloxystrobin and 0.25 mg kg-1 for azoxystrobin. The extract clean-up using 

a small amount of activated charcoal, besides being of low cost, was efficient in the removal 

of the great quantity of pigments of the matrix without significant loss of the pesticides 

under study. The method presented adequate accuracy, with recoveries between 71.2 and 

103.6%, and good precision, with RSD values <14.7%, for levels of fortification 0.25, 0.5, 

1.25 and 2.5 mg kg-1. The method was applied to evaluate the persistence of the pesticides 

in rice plant cultivated in a field experiment and proved to be sensitive and efficient.

Keywords: pesticide, plant, rice, QuEChERS, GC-ECD.
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1. Introdução
O arroz é uma das culturas mais importantes 

no mundo sendo a principal fonte nutricional para as 
pessoas que moram em países em desenvolvimento. O 
Brasil é o maior produtor e consumidor de arroz fora da 
Ásia, com produção média anual de aproximadamente 
15 milhões de toneladas[1].

A agricultura brasileira tem se destacado com 
números cada vez mais expressivos na produção, na 
exportação e na quantidade de tecnologias empregadas 
no campo. Tal crescimento levou também à utilização de 
maiores quantidades de pesticidas na produção agrícola, 
colocando o Brasil como segundo maior consumidor 
mundial[2,3].

O arroz, durante todo o seu ciclo, é afetado por 
doenças que reduzem a produtividade e a qualidade 
dos grãos. O controle destas doenças visa minimizar 
os prejuízos na produção e, em geral, é efetuado com 
a utilização de pesticidas. O uso de fungicidas e 
inseticidas na cultura do arroz tem sido intensificado 
nas últimas safras devido à maior incidência de doenças 
foliares e pragas, destacando-se assim, a importância 
do desenvolvimento de métodos analíticos para a 
determinação dos resíduos de pesticidas em grãos e 
planta de arroz para garantir a segurança alimentar[4,5].

Os níveis de resíduos de pesticidas nos alimentos e 
no meio ambiente, dependem de diversos fatores, como: 
tecnologia de aplicação, volume de produto aplicado, 
fatores ambientais (luz, temperatura, umidade e algumas 
propriedades físicas e químicas do solo), período de 
carência ou intervalo de segurança e características 
físico-químicas dos pesticidas. A utilização intensiva de 
pesticidas na cultura do arroz irrigado além de resultar 
em resíduos no grão, também afeta o meio ambiente, 
principalmente a água[6,7] e em peixes[8,9]. 

Nas últimas décadas ocorreu um rápido 
desenvolvimento de novos métodos analíticos para a 
determinação de resíduos de pesticidas em alimentos. 
O método mais utilizado para esta finalidade na última 

década é o método QuEChERS[10], que envolve uma 

extração inicial com acetonitrila, seguida por uma etapa 

de partição líquido-líquido após a adição de sais que 

facilitam a remoção de uma quantidade significativa de 

componentes polares da matriz e a separação de fases[11]. 

Finalmente, uma etapa simples de limpeza (clean-

up) empregando extração em fase sólida dispersiva 

(dispersive solid phase extraction, d-SPE) é efetuada, 

onde sorventes são adicionados diretamente no extrato 

da amostra[12,13].

O método QuEChERS tem sido empregado 

com sucesso na determinação de resíduos de pesticidas 

em grão de arroz, principalmente com tamponamento 

utilizando ácido acético/acetato na extração[14,15]. 

A determinação de resíduos de pesticidas 

em plantas de arroz tem sido pouco explorada até o 

momento. Viera e colaboradores[16] descrevem um 

método para determinação de resíduos de 72 pesticidas 

em plantas de arroz, dentre outras matrizes, empregando 

método QuEChERS e cromatografia líquida de ultra-

alta eficiência acoplada à espectrometria de massas em 

série (UHPLC-MS/MS). A extração foi efetuada com 

acetonitrila contendo 5% (v/v) de ácido fórmico e a 

etapa de limpeza do extrato empregou d-SPE com C18 

e carvão grafitizado. Liang e colaboradores[17] avaliaram 

a dissipação do herbicida oxaziclomefona analisando 

por cromatografia a gás com detecção de nitrogênio e 

fósforo (GC-NPD) os resíduos em grão e planta de arroz, 

solo e água em condições de campo. As recuperações 

médias variaram de 84,4 a 108,2% com RSD de 2,4 a 

17,2%. O limite de quantificação (LOQ) para planta de 

arroz foi de 0,01 mg kg-1.

A utilização de técnicas cromatográficas mais 

simples, porém sensíveis e seletivas, como é o caso da 

GC-ECD tem permitido análises eficientes e de baixo 

custo para resíduos de pesticidas em aplicações que 

envolvam pesticidas halogenados, como é o caso de 

vários pesticidas utilizados atualmente[18-20].



Empregando QuEChERS modificado e cromatografia gasosa com detecção por captura de elétrons Cogo JP et al.

Scientia Chromatographica 2018; 10(2):111-117 113

Este estudo teve como finalidade otimizar e validar 
um método de extração para determinar resíduos dos 
pesticidas azoxistrobina, bifentrina, lambda-cialotrina e 
trifloxistrobina em planta de arroz e aplicar em amostras 
de um estudo de acompanhamento da concentração 
residual destes fungicidas e inseticidas em plantas de 
arroz, devido a sua utilização para a alimentação de 
animais, principalmente bovinos.

2. Experimental

2.1. Materiais, reagentes e solventes
Os padrões sólidos dos pesticidas azoxistrobina 

(99,0%), bifentrina (99,5%), lambda-cialotrina (98,2%), 
trifloxistrobina (99,0%) e o padrão interno bromofós 
metílico (98,5%) foram adquiridos da LGC Standards 
(Augsburg, Alemanha). As soluções estoque dos 
pesticidas na concentração 1000 mg L-1 e a solução com a 
mistura dos pesticidas na concentração 100 mg L-1 foram 
preparadas em tolueno e estocadas em frascos âmbar a 
-18 °C. As soluções analíticas foram preparadas pela 
diluição da solução estoque da mistura dos pesticidas 
em acetonitrila e armazenadas da mesma maneira. O 
ácido acético p.a. foi adquirido da Merck (Darmstadt, 
Alemanha) e os solventes acetonitrila e tolueno grau 
pesticida foram adquiridos da J. T. Baker (Phillipsburg, 
EUA). Os reagentes acetato de sódio anidro p.a., sulfato 
de magnésio anidro p.a. e carvão ativado p.a. foram 
adquiridos da J. T. Baker (Phillipsburg, EUA). Hélio 
(99,999%), utilizado como gás de arraste, e nitrogênio 
(99,999%), como gás make-up, foram adquiridos da 
White Martins (São Paulo, Brasil).

2.2. Instrumentação e condições cromatográficas
As análises foram efetuadas com um 

cromatógrafo a gás modelo CP 3800 (Varian, Palo Alto, 
EUA) equipado com amostrador automático CP 8410, 
injetor split/splitless com controle pneumático eletrônico 
modelo 1079 e detector por captura de elétrons. Os 
compostos foram separados em uma coluna capilar de 
sílica fundida DB-5 com 30 m de comprimento, 0,25 mm 
de d.i. e 0,25 µm de espessura de filme (J & W Scientific, 

Foster City, EUA). Hélio foi utilizado como gás de 
arraste na vazão constante de 1,3 mL min-1. A injeção 
foi realizada com programação de temperatura do injetor 
por vaporização com temperatura programada (PTV) 
sendo a temperatura inicial 80 °C, mantida por 1,0 min, 
com incremento de temperatura de 200 °C min-1 até 
300 °C, mantida por 7,2 min. O volume de injeção foi de 
1 µL no modo splitless. A programação da temperatura 
do forno da coluna foi 80 °C (1,0 min), com incremento 
de 25 °C min-1 até 215 °C, e posteriormente de 5 °C 
min-1 até 300 °C. O detector foi operado a 300 °C, com 
nitrogênio como gás make-up na vazão de 30 mL min-1. 
A aquisição dos dados foi efetuada através do software 
Star Workstation 6.0 da Varian.

2.3. Preparo da amostra
Para a extração dos pesticidas das plantas de arroz 

utilizou-se o método QuEChERS acetato. Inicialmente 
pesou-se, diretamente em tubos de polipropileno com 
capacidade de 50 mL e tampa rosqueável, 3 g da amostra 
devidamente triturada e homogeneizada. Logo após, 
efetuou-se a extração de amostra livre de pesticidas, e 
a fortificação das amostras “branco” em 4 níveis, nas 
concentrações de 0,25; 0,5; 1,25 e 2,5 mg kg-1. Para a 
extração adicionou-se 15 mL de acetonitrila contendo 
1% de ácido acético (v/v) em cada tubo, e com os 
tubos fechados efetuou-se agitação manual e vigorosa 
por 1 min. Em seguida, acrescentou-se 3 g de MgSO

4
 

e efetuou-se a agitação manual por 20 s. Logo após, 
adicionou-se 1,7 g de CH

3
COONa e novamente foi 

repetida a agitação manual por 1 min. Em seguida, os 
tubos foram levados para centrifugação a 2420 g, durante 
8 min. Posteriormente, para a etapa de limpeza do extrato 
por d-SPE, transferiu-se 2 mL do extrato líquido para 
outro tubo de polipropileno de 15 mL contendo 10 mg 
de carvão ativado e 300 mg de MgSO

4
, sendo os tubos 

agitados vigorosamente por 1 min e centrifugados a 
2420 g. Após, em frasco de 2 mL, foram adicionados 
1425 µL do extrato limpo e 75 µL da solução analítica do 
padrão interno (10 mg L-1), obtendo-se a concentração 
final de 0,5 mg L-1 do padrão interno, e analisou-se por 
GC-ECD.
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2.4. Validação do método
Uma vez definidas as melhores condições para a 

análise dos compostos estudados, a validação do método 
foi realizada. A linearidade das curvas analíticas foi 
avaliada a partir das soluções analíticas preparadas no 
extrato das plantas de arroz “branco” e em acetonitrila 
nas concentrações 0,01; 0,05; 0,1; 0,25; 0,5; 0,75 e 
1,0 mg L-1. Cada solução foi injetada 6 vezes, e cada 
uma das repetições da curva foi precedida pela injeção 
de acetonitrila, para limpeza do sistema. Logo após, 
realizou-se a confecção das curvas analíticas para cada 
composto em estudo obtendo-se a média das áreas, o 
RSD (%), a equação das curvas analíticas bem como os 
coeficientes de determinação (r2).

Os limites de detecção (LOD) e de quantificação 
(LOQ) foram determinados considerando como LOD e 
LOQ as concentrações que resultam sinais 3 e 10 vezes 
maior que o ruído da linha de base, respectivamente. 
Para avaliar a exatidão e precisão do método foram 
empregados ensaios de recuperação de amostras 
“branco” fortificadas 6 repetições cada nível. Estes 
ensaios foram efetuados em condições de repetitividade 
(mesmo analista e dia) e de precisão intermediária 
(diferentes analistas e dias).

2.5. Aplicação do método em plantas de arroz
O método desenvolvido e validado foi aplicado no 

estudo da concentração residual dos pesticidas azoxistrobina, 
bifentrina, lambda-cialotrina e trifloxistrobina em plantas 
de arroz proveniente de um experimento de campo 
conduzido na área de várzea do Departamento de Fitotecnia 
na Universidade Federal de Santa Maria, em Santa Maria 
- RS. O experimento foi conduzido com dois fungicidas 
(azoxistrobina e trifloxistrobina) e dois inseticidas (lambda-
cialotrina e bifentrina) de ampla utilização na cultura 
do arroz. Os fungicidas e inseticidas foram aplicados 
no estágio R0 (início da diferenciação da panícula) de 
desenvolvimento da cultura. A aplicação dos produtos foi 
efetuada na dose recomendada (Tabela 1). Para as amostras 
de plantas “branco”, cultivou-se o arroz em uma parcela 
distinta sem a aplicação de pesticidas.

Cada parcela possuía 11 linhas espaçadas em 

0,17 m, com 7 m de comprimento. Para cada parcela 

individual foi realizada a análise de resíduos dos 

pesticidas. As amostragens foram feitas no 1º, 3º, 5º, 7º, 

10º, 15º, 20º, 25º, 30º, 35º e 40º dias após a aplicação 

dos pesticidas. As plantas de arroz foram coletadas e 

acondicionadas separadamente em papel alumínio e 

armazenadas a -5 oC até a realização das análises.

3. Resultados e Discussão

3.1. Análise por GC-ECD

As soluções analíticas, para a confecção das 

curvas de calibração, foram preparadas em extratos da 

matriz para a realização das análises, devido ao método 

ter evidenciado um significativo efeito matriz[21,22] 

positivo, ou seja, um aumento de sinal, indicando a 

necessidade de se utilizar curvas em extrato da matriz 

e não em solvente puro, para a obtenção de resultados 

adequados[23].

A Figura 1 apresenta um cromatograma obtido 

por GC-ECD a partir de uma amostra “branco” 

fortificada com a mistura dos pesticidas no nível de 

0,5 mg kg-1. Os pesticidas em estudo e o padrão interno 

não sofreram interferências de outros componentes da 

matriz e podem ser quantificados adequadamente. A 

técnica GC-ECD mostrou ser uma boa opção para a 

determinação dos pesticidas em estudo permitindo uma 

análise com adequada sensibilidade e seletividade, já que 

foram obtidas respostas cromatográficas adequadas, sem 

interferências. 

Tabela 1. Produto formulado dos pesticidas e dose aplicada.

Pesticida Produto formulado
(marca comercial)

Dose aplicada
(g i.a. ha-1)

Azoxistrobina Priori Extra 100

Bifentrina Talstar 15

Lambda-cialotrina Karate Zeon 50 CS 10

Trifloxistrobina Stratego 205 EC 94
i.a. = ingrediente ativo.
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3.2. Resultados da validação do método
A Tabela 2 apresenta os valores obtidos para 

a equação da reta, coeficiente de determinação (r2), 
intervalo linear para cada um dos pesticidas estudados, 
preparados no extrato das plantas de arroz, bem como 
os limites de detecção e de quantificação do instrumento 
e do método. O intervalo linear foi de 0,01 a 0,75 mg 
L-1 para todos os pesticidas estudados, exceto para 
azoxistrobina onde o intervalo linear ficou entre 0,05 e 
1,00 mg L-1, todas com r2 >0,99.

Os resultados de precisão em termos de 
repetitividade e precisão intermediária estão 
apresentados na Tabela 3, juntamente com os resultados 
de exatidão obtidos através de ensaios de recuperação. 
As recuperações para todos os pesticidas estudados 
ficaram entre 71,2 e 103,6%, indicando uma boa 
exatidão do método. A precisão intermediária para 
os fungicidas e inseticidas em estudo foi realizada 
empregando-se dias e operadores diferentes daqueles 
dos estudos de repetitividade. Os valores de precisão 
para o estudo de repetitividade ficaram entre 5,3 e 14,7% 
e para o estudo da precisão intermediária ficaram entre 
8,5 e 14,3%. Considerando os critérios de aceitabilidade 
para recuperações entre 70 e 120% com precisão de até 
20%[24], pode-se concluir que o método é satisfatório pois 
os valores obtidos estão dentro desses intervalos.

Os resultados indicam que o método proposto 
é adequado para a determinação dos pesticidas em 
estudo na matriz planta de arroz. O método QuEChERS 
modificado empregado é simples e permitiu a redução do 
consumo de amostra, solventes e sorventes para a etapa 

Figura 1. Cromatograma obtido por GC-ECD a partir de uma amostra 
“branco” fortificada com os pesticidas em 0,5 mg kg-1.

Tabela 3. Resultados de recuperação e precisão obtidos nos ensaios de repetitividade e precisão intermediária.

Pesticida

Fortificação (mg kg-1), repetitividade* Fortificação (mg kg-1), precisão intermediária*

2,5 1,25 0,5 0,25 2,5 1,25 0,5 0,25

Recuperação ± RSD (%) Recuperação ± RSD (%)

Azoxistrobina 76,8±8,2 71,7±12,1 85,4±10,8 93,4±12,3 74,2±13,4 77,1±13,7 74,1±13,7 81,2±13,9%

Bifentrina 72,4±6,3 73,1±7,4 81,2±9,1 76,7±10,0 96,5±13,7 97,6±13,8 87,9±14,1 92,8±13,6%

Cialotrina-ƛ 83,6±11,8 77,9±14,7 83,3±14,6 71,2±5,3 81,3±10,8 73,2±14,3 77,1±14,0 95,9±13,1%

Trifloxistrobina 87,9±13,1 85,3±10,5 89,6±13,4 73,8±7,9 92,6±11,7 103,6±8,5 91,2±13,8 88,1±12,0%
* n= 6.

Tabela 2. Parâmetros relativos às curvas analíticas, obtidos para os pesticidas no extrato de plantas de arroz “branco” analisados por GC-ECD e 
valores de LOD e LOQ.

Pesticida Equação da reta
(y = ax + b) r2 Intervalo 

linear, µg L-1

Limites do instrumento, 
mg L-1

Limites do método,  
mg kg-1

LOD
i

LOQ
i

LOD
m

LOQ
m

Azoxistrobina y = 969,54x – 51,731 0,9936 50 – 1000 0,02 0,05 0,1 0,25

Bifentrina y = 1713x + 7,233 0,9995 10 – 750 0,004 0,01 0,02 0,05

Cialotrina-ƛ y = 3024,2x - 53,511 0,9952 10 – 750 0,004 0,01 0,02 0,05

Trifloxistrobina y = 1708x + 20,34 0,9998 10 – 750 0,004 0,01 0,02 0,05
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de limpeza do extrato. A determinação por GC-ECD foi 
eficiente para os níveis de concentração exigidos. 

3.3. Aplicação do método
O desempenho do método proposto foi avaliado 

pela análise de planta de arroz provenientes de lavoura de 
arroz irrigado de um experimento controlado. O método 
mostrou-se adequado para a determinação de resíduos 
destes pesticidas, sem a ocorrência de interferentes.

A aplicação do método validado em plantas de 
arroz de um experimento de campo com os pesticidas 
estudados indicou que os resíduos são detectados até 
o 20º dia após a aplicação dos produtos. Os fungicidas 
e inseticidas em estudo apresentaram concentrações 
máximas residuais no 1º e 3º dias de coleta, sendo 
que após 20 dias de aplicação nenhum dos pesticidas 
foi detectado. Sabendo-se disso, após o período de 20 
dias da aplicação, desde que seja observada a dosagem 
recomendada dos pesticidas em estudo, as plantas de 
arroz podem ser utilizadas para alimentação animal.

4. Conclusão
O método de extração QuEChERS modificado 

proposto tem como vantagens a utilização de pouca 
quantidade de solvente, baixo custo, não necessita 
equipamentos ou vidrarias complexas; além de ser 
simples, rápido e eficiente. Na etapa de limpeza do 

extrato por d-SPE, a ação de 10 mg de carvão ativado 
e 300 mg de sulfato de magnésio para 2 mL de extrato, 
além de ser de baixo custo, mostrou-se adequada e 
eficiente, conseguindo remover a maior parte dos 
pigmentos presentes neste tipo de matriz. Os resultados 
de recuperação, entre 71,2 a 103,6%, e de precisão, 
<14,7%, comprovam que o método proposto é adequado. 
Os limites de quantificação do método de 0,05 mg kg-1 
para bifentrina, lambda-cialotrina e trifloxistrobina, 
e de 0,25 mg kg-1 para a azoxistrobina permitem a 
quantificação de resíduos destes pesticidas em amostras 
de plantas de arroz em níveis adequados. Assim, pode-
se concluir que o método proposto é adequado para a 
análise desses pesticidas em plantas de arroz, podendo 
ser usado na rotina visto que todos os parâmetros de 
validação foram satisfatórios.

A aplicação do método validado em amostras 
de plantas de arroz de um experimento de campo com 
os pesticidas estudados indicou que os resíduos são 
detectados até 20 dias após a aplicação dos produtos. 
Os resíduos foram determinados sem a ocorrência de 
interferentes.
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