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EDITORIAL

Estamos nos aproximando da versão 2012 do Congresso Latino-Americano de 

Cromatografi a e Técnicas Relacionadas, COLACRO XIV, a ser realizado de 01 a 05 de 

outubro em Florianópolis, SC. A última versão do evento, ocorrida em 2008, no mesmo 

local, teve mais de 1.200 inscritos, mais de 700 posteres apresentados, 5 cursos de curta 

duração, 12 Simpósios Satélite, uma grande Exposição de Equipamentos e Assessórios, e 

várias apresentações de Seminários Técnicos organizados pelos Patrocinadores e Expositores 

do COLACRO. Em função destes fatos, o COLACRO foi considerado o maior evento do 

mundo naquele ano dedicado exclusivamente às técnicas cromatográfi cas e associadas. A 

organização do COLACRO XIV está programando um congresso ainda maior e com mais 

atrações, inclusive as famosas atividades noturnas as quais visam propiciar uma maior 

confraternização entre os congressistas. As inscrições com maior desconto já estão sendo 

efetuadas, e os primeiros trabalhos já foram recebidos. Consulte o website www.colacro.org 

e veja as novidades.

A Comissão Organizadora do COLACRO XIV cordialmente convida todos a se juntarem 

a nós e, mais uma vez, realizarmos o maior evento de cromatografi a do mundo. Todos são 

muito bem vindos.

Fernando M. Lanças
Editor chefe

Galeria Parcial dos Convidados
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Resumo

Sistemas fechados e pressurizados para o manuseio de gases foram utilizados para a separação, 
identifi cação e, eventualmente, a quantifi cação de gases e compostos voláteis desde o início do século 
vinte, porém principalmente com desenvolvimento por deslocamento. Na década de 40 do século vinte, 
alguns pesquisadores realizaram alguns experimentos empregando o desenvolvimento por eluição, que 
logo foi usado para iniciar a cromatografi a gás-sólido, ainda utilizado hoje.

Palavras-chave
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Early experiments with elution in gas-solid chromatography

Abstract

Pressurized systems to handle gases were used for separation, identifi cation and, eventually, quantifi cation 
of gases and volatile compounds from the beginnings of the 20th century, principally with displacement 
development. In the 40’s of the last century, some researchers began to experiment with development by 
elution, which led to the start of the gas-solid chromatography still used today.

Keywords
History of chromatography; gas chromatography; gás-solid chromatography; elution development.

Nos anos iniciais do século vinte, a passa-
gem de misturas de gases em sistemas fechados, 
pressurizados e com temperaturas controladas 
foi descrita por diversos pesquisadores, sendo 
que somente poucos destes reconheceram que 
o processo que eles descreveram foi o de cro-
matografi a gás-sólido, com desenvolvimento 
por análise frontal, isto é, com aplicação contí-

nua da amostra que também servia como fase 
móvel, ou por deslocamento, no qual uma subs-
tância com mais afi nidade pela fase estacionária 
foi aplicada para forçar a amostra a andar atra-
vés da coluna, sendo que o componente menos 
retido saia primeiro, seguido pelos próximos, em 
sequência até, no fi m, sair o deslocador no fi nal 
da análise[1]. Por outro lado, o processo de elui-
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esta ideia com colegas, as suas respostas foram 
negativas; citando o problema da difusão longi-
tudinal na fase móvel gasosa.

Hesse decidiu fazer um experimento sim-
ples para verifi car se a difusão apresentava os 
problemas levantados. Recheou uma coluna 
de vidro com amido, adicionou uma mistura 
de iodo e bromo no seu topo e, com a entrada 
fechada, passou um fl uxo de nitrogênio através 

ção, descrito para a cromatografi a líquido-sólido 
pelo russo M. S. Tswett em 1906[2], foi bem aceito 
por todos os pesquisadores que aplicaram esta 
técnica para suas separações, principalmente de 
compostos orgânicos menos voláteis, a partir da 
redescoberta da técnica na década de 1930[3]. 
Por que as separações com amostras gasosas ou 
vaporizadas não podem ser separadas com um 
fl uxo de gás inerte? É provável que, novamente, 
as opiniões de um dos mais importantes físico-
-químicos alemães tinham infl uenciado muito 
esta ocorrência. O Professor Arnold Eucken 
(1884-1950) da Universidade de Göttingen suge-
riu, em várias ocasiões, que o uso de um gás para 
eluição não seria possível, devido ao problema 
de difusão longitudinal que, ele pensava, indu-
ziria a reintegração de quaisquer componentes 
separados, não permitindo manter a separação 
das moléculas em moção rápida na fase gasosa. 
Este pensamento atrasou o desenvolvimento de 
cromatografi a gás-sólido por eluição[4]. 

O primeiro grupo de pesquisa que aplicou 
eluição com um gás inerte em sistema fechado 
foi o do Professor Gerhard Hesse (1908-1997) 
(Figura 1). Hesse obteve seu doutorado em quí-
mica orgânica (ênfase em produtos naturais) 
na Universidade de Munique em 1937, tendo 
participado dos experimentos que conduzi-
ram à implantação da cromatografi a líquido-
-sólido nesta universidade, logo depois da sua 
“redescoberta” em Heidelberg pelo grupo de 
Kuhn[3]. Hesse iniciou sua carreira acadêmica na 
Universidade de Marburg/Lahn. Seus interesses 
nesta época focalizaram a determinação de áci-
dos e ésteres extraídos de diversas plantas e sua 
ferramenta preferida foi a cromatografi a líquido-
-sólido. Por outro lado, os ácidos mais voláteis 
não foram retidos sufi cientemente na separação 
empregando esta técnica. Ele propôs o uso de 
uma fase móvel gasosa, menos interativa com 
a fase estacionária, entretanto, quando discutiu 

Figura 1 Foto de Gerhard Hesse.

Figura 2 O primeiro sistema fechado utilizado 
por Hesse et al. para a cromatografi a gás-sólido 
(modifi cado de Hesse et al.[6]).
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Uma vez comprovado que seu sistema 
simples, com gás de arraste para levar os com-
ponentes separados para o coletor de frações, 
funcionava, um novo sistema, incorporando os 
conceitos do anterior, entretanto muito mais 
reprodutível, foi construído (Figura 3). Com este 
sistema Hesse e Tschachotin[7] separaram subs-
tâncias com pontos de ebulição muito similares, 
misturas azeotrópicas, isômeros cis e trans de 
dicloroeteno, e diversos ácidos voláteis, satura-
dos e insaturados. Tomaram a precaução de veri-
fi car que o aquecimento da coluna não induzia 
modifi cações na composição dos eluatos, não 
encontrando nenhum problema. Deve ser enfa-
tizado que, neste trabalho[7], os autores descreve-
ram seu novo método de separação como “uma 
modifi cação da análise por adsorção de Tswett”, 
claramente reconhecendo o processo cromato-
gráfi co envolvido.

da coluna. Logo se formaram duas bandas que 
se mantiveram separadas durante todo o experi-
mento, uma de cor marrom (bromo) e outra azul 
(iodo), comprovando, pelo menos para Hesse, 
que cromatografi a empregando uma fase gasosa 
inerte para eluição era viável[5].

Hesse e seus alunos montaram colunas de 
sílica, colocando a fase estacionária no centro 
de um condensador (Figura 2). A água ou outro 
líquido, circulando no condensador, aqueceu a 
coluna, quando desejado. A injeção foi realizada 
por destilação e a fase móvel usada foi dióxido de 
carbono. As substâncias eluídas foram coletadas 
em pequenos frascos resfriados para identifi ca-
ção e para determinações das suas propriedades 
físicas. Com este sistema, ele e seus alunos sepa-
raram alguns ésteres voláteis que não haviam 
sido separados por destilação, na ausência do 
recheio do condensador[6].

Figura 3 Outro sistema de cromatografi a gás-sólido de Hesse et al. 1 = adsortivo para limpeza da fase móvel 
(CO2); 2 = torneira de três vias; 3 = medidor de pressão de mercúrio; 4 = medidor da vazão da fase móvel; 
5 = sistema para modifi car a composição da fase móvel, quando desejado; 6 = banhos para controlar a 
temperatura; 7 = frasco com mercúrio, para controlar a pressão interna do sistema; 8 = sistema contendo 
vapores à temperatura constante; 9 = frasco com a amostra, que será volatilizada por aquecimento, para a 
injeção; 10 = coluna de separação, recheada com a fase estacionária; 11 = sistema para produzir os vapores 
utilizados para controlar a temperatura da coluna; 12 = condensador para condensar as frações voláteis 
separadas; 13 = sistema de aprisionamento das frações condensadas (trocado com frequência); 14 = frasco de 
resfriamento do sistema de aprisionamento; 15 e 16 = soluções e sólidos para absorver o gás de arraste e seus 
aditivos (modifi cada de Hesse et al.[7]).
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poderia ser controlada, como indica a Figura 5. 
Atualmente, sabe-se que o objetivo deste estudo 
não foi obter separação e sim fazer uma com-
paração do comportamento de duas substân-
cias injetadas separadamente e misturadas. As 

Em 1943, Hesse foi chamado pelo exército 
alemão (ele participou na campanha contra a 
União Soviética durante a segunda guerra mun-
dial) e, na volta, transferiu-se para a Universidade 
de Freiburg/Breisgau e, logo depois, para a 
Universidade de Erlangen/Nürnberg, onde esta-
beleceu um programa para treinamento de alu-
nos e técnicos em diversas técnicas cromatográ-
fi cas, incluindo as que utilizam gases com fases 
móveis.

Gerhard Damköhler (1908-1944) douto-
rou-se na Universidade de Munique em1931 
e, depois de um período na indústria Linde, 
tornou-se assistente do Prof. Eucken em 
Göttingen. Em 1937, Damköhler transferiu-se 
para o Departamento de Engenharia Química 
do Instituto de Pesquisas da Força Aérea Alemã 
em Braunschweig, continuando suas pesqui-
sas abordando reações rápidas em fase gasosa. 
Como parte destes estudos, Damköhler realizou 
experimentos envolvendo a separação de vapo-
res de diferentes misturas de líquidos voláteis por 
adsorção-dessorção, utilizando nitrogênio como 
gás de arraste, um dispositivo para vaporizar a 
mistura líquida injetada e um detector por con-
dutividade térmica. A Figura 4 mostra duas sepa-
rações, entre várias, publicadas por ele[8,9]. Nestes 
trabalhos, Damköhler e Th eile indicaram especi-
fi camente que o problema de difusão longitudi-
nal não foi encontrado e que a cromatografi a por 
adsorção de gases/vapores era um processo que 
merecia ser explorado.

Outro colaborador do Prof. Eucken, Ewald 
Wicke (1914-2000), continuou na Universidade 
de Göttingen após seu doutorado e, depois da 
morte do Prof. Eucken, em 1950, ocupou a 
cadeira dele, transferindo-se para a Universidade 
de Hamburgo em1954 e completando sua carreira 
na Universidade de Westphalia, em Munster, a 
partir de 1959. Wicke também realizou experi-
mentos que indicaram que a difusão longitudinal 

Figura 4 Alguns cromatogramas apresentados por 
Damköhler e Theile. A fase estacionária foi terra de 
pistoleiro e a fase móvel foi nitrogênio. O volume de 
injeção foi 0,1 mL da mistura líquida e o detector foi o 
de condutividade térmica. a: separação de metanol (1) 
e etanol (2) a 0 °C; b: separação de cicloexano (1) e 
benzeno a −40 °C (modifi cado de Damköhler et al.[8]).

a

b

Figura 5 Cromatogramas obtidos por Wicke para 
propano (C3H8) e propeno (C3H6) injetados separada-
mente e misturados. Coluna: 57,5 cm × 4,2 mm; 
fase estacionária: bauxita granulada; fase móvel: ar a 
60 mL/min; volume do gás injetado: 30 mL dos gases 
individuais e 60 mL da mistura 1:1 (v/v) (modifi cado 
de Ettre[4]).
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ar como fase móvel. Colocaram a mistura em 
uma das extremidades da coluna e, após iniciar 
o fl uxo de ar, aqueceram a coluna com um forno 
móvel, que passou lentamente do lado mais pró-
ximo ao local da aplicação da amostra até sua 
saída. Foi dado o nome “cromatotermografi a” a 
esta técnica[13].

A década de 40 do século passado foi tumul-
tuada, sendo a maior parte dela marcada pela 
Segunda Guerra Mundial. Sendo assim, revistas 
científi cas não foram publicadas com regulari-
dade ou tiveram suas publicações atrasadas. Além 
disso, a maioria não foi distribuída, exceto no 
local de publicação. Sendo assim, pesquisas rea-
lizadas nos países sob controle dos alemães não 
foram conhecidas nos países aliados, como os 
Estados Unidos e Grã-Bretanha (e Brasil) e vice-
-versa, até depois de 1946. A partir desta data, 
resultados científi cos difi cilmente foram comu-
nicados entre o “Oeste” e os países sob controle 
da União Soviética. O resultado destas barreiras 
foram vários desenvolvimentos paralelos, sem que 
um grupo tivesse conhecimento dos trabalhos dos 
outros. Estes fatos infl uenciaram os anos iniciais 
da cromatografi a gás-sólido, inclusive a constru-
ção de sistemas mais adequados para este fi m, 
tópico a ser tratado no próximo capítulo.
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Resumo

Ao longo de várias décadas, a principal característica que diferenciava claramente a Cromatografi a Gasosa 
(GC) da Cromatografi a Líquida (LC) era o fato de que a separação em GC usualmente ocorria em temperaturas 
elevadas, enquanto que a LC ocorria à temperatura ambiente. Entretanto, com o desenvolvimento das colunas 
quimicamente ligadas (ex. RP-18), mecanismos de separação mais dependentes da temperatura começaram 
a ser empregados e o controle de temperatura para assegurar a precisão dos tempos de retenção passou a ser 
utilizado também em LC. Mais recentemente, verifi cou-se que o uso de temperatura mais elevada em LC conduz 
a uma série de vantagens quando comparado às separações efetuadas à temperatura ambiente, resultando em 
um nicho denominado de Cromatografi a Líquida a Elevadas Temperaturas (ETLC, “Elevated Temperature 
Liquid Chromatography”) ou Cromatografi a Líquida em Altas Temperaturas (HTLC, “High  Temperature 
Liquid Chromatography”). O presente trabalho apresenta uma visão geral a respeito do papel da temperatura 
em cromatografi a líquida, especialmente em relação a sua infl uência na seletividade e retenção.
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Cromatografia Líquida a Altas Temperaturas; HTLC; Cromatografia Líquida em Temperaturas Elevadas; ETLC; 
Efeitos da temperatura em HPLC.

Temperature Effects in High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

Abstract

For several decades the major characteristics to clearly diferentiate gas chromatography (GC) from liquid 
chromatography (LC) has been the fact that most GC separation occurred at elevated temperatures while 
LC usually has been performed at room temperature. However, upon the development of chemically 
bonded phases (ex. RP-18), more temperature dependent separation mechanisms started to be used, and the 
temperature control became an important issue to control the retention times. More recently it was observed 
that the use of elevated temperatures in LC broughth several advantages over the same separations performed 
at room temperature thus starting a new area termed ETLC (Elevated Temperature Liquid Chromatography) 
or HTLC (High Temperature Liquid Chromatography). Th is paper presents an overview on the role of the 
temperature in LC, in special about its infl uence on both selectivity and retention.
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onde: ΔH° = Entalpia do sistema; ΔS° = Entropia 
do sistema; T  =  Temperatura  absoluta  (°K); 
R  =  Constante universal dos gases 
(8,31441  J.K–1mol–1); k  =  Fator de retenção; 
Ø = Razão do volume entre a fase estacionária e 
a móvel (também representado por β).

Esta relação mostra que, para uma mesma 
mudança na temperatura, o fator de retenção 
para solutos com maior ΔH é mais afetado do 
que para solutos com menor valor de ΔH, for-
necendo diferentes seletividades em diferentes 
temperaturas. Assim, uma mudança na tem-
peratura pode permitir uma separação entre 
solutos, que não seria obtida empregando-se a 
temperatura originalmente utilizada. Entretanto, 
o efeito da temperatura na retenção é pequeno 
quando comparado com um aumento na força 
do solvente de eluição. Estudos com diferentes 
eluentes e faixas de temperatura sugerem que um 
aumento de 5 °C na temperatura corresponde a 
um aumento de 1% de acetonitrila na fase móvel 
em fase reversa. A relação linear existente entre 
k e 1/T, amplamente estudada em fases rever-
sas empregando distintas condições, tem sido 
igualmente observada para separações em fase 
normal e até mesmo em cromatografi a de troca 
iônica.

Apesar de que a seletividade em LC pode 
ser modifi cada através de vários parâmetros 
(fase estacionária, fase móvel, pH, natureza do 
solvente orgânico, dentre outros), a temperatura 
até recentemente tem sido negligenciada como 
parâmetro de controle de seletividade. Com o 
surgimento de fornos tecnologicamente mais 
adequados para LC e o barateamento do seu 
valor, acredita-se que em breve a modifi cação de 
seletividade da separação através de modifi cação 
(geralmente aumento) da temperatura será mais 
popular. Deve ser lembrado que este é um dos 
parâmetros mais fáceis de ser ativado e contro-
lado, usualmente através do soft ware ou no pai-
nel do instrumento.

1 Introdução

O controle da temperatura em cromatografi a 
líquida não tem ainda recebido o merecido res-
peito e atenção, mesmo sabendo-se há décadas 
que a temperatura infl uencia fortemente parâ-
metros como solubilidade, difusividade, polari-
dade e viscosidade da fase móvel. Recentemente 
tem aumentado signifi cantemente o número de 
trabalhos publicados a respeito do potencial de 
melhorar-se a resolução cromatográfi ca, através 
de um aumento na seletividade ou na efi ciência, 
fatores dependentes da temperatura. Em tempe-
raturas mais elevadas, a viscosidade é reduzida e 
a velocidade de difusão aumenta, fazendo com 
que a velocidade de transferência de massa entre 
a fase estacionária e a fase móvel seja aumentada 
e com ela a efi ciência, tornando possível diminuir 
substancialmente o tempo de análise. O efeito 
da temperatura na retenção cromatográfi ca tem 
sido exaustivamente estudado recentemente, em 
especial sistemas baseados em fase reversa[1-5]. 
Apesar disto, o controle de retenção através da 
temperatura tem também sido estudado para 
outros sistemas, incluindo troca iônica, intera-
ções hidrofílicas e fase normal[6]. Mesmo consi-
derando as vantagens apresentadas pelo uso de 
temperaturas elevadas em LC, um dos fatores 
limitantes deste enfoque é a estabilidade das fases 
estacionárias mais comumente empregadas.

Este trabalho discute, de forma crítica, as 
vantagens e limitações do uso da temperatura 
elevada em cromatografi a líquida.

2 Efeitos da temperatura na 
seletividade

A infl uência da temperatura (T) no fator de 
capacidade (k) é usualmente expressa através da 
equação de Van’t Hoff  (Equação 1):

( ) ( )= − Δ + Δ + Øln k   H°  RT   S° R   ln / /           (1)
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Esta relação é ilustrada na Figura 1, a qual 
mostra um estudo realizado variando-se a velo-
cidade linear média da fase móvel e o valor da 
altura do prato resultante H. A temperatura 
mais baixa (linha interrompida), valores baixos 
de H, e consequentemente altos de N, são obti-
dos somente em baixas velocidades lineares, até 
2  mm/s. A partir desde ponto, o aumento da 
velocidade linear da fase móvel acarreta acele-
rado aumento de H, com diminuição acentuada 
de N. Isto não é observado a elevadas temperatu-
ras (linha não interrompida), em que claramente 
se observa que o valor de H se mantém pratica-
mente inalterado a partir de 2 mm/s. Este fator 
tem infl uência na velocidade da análise, fator 
discutido na próxima seção.

4 Temperatura vs. tempo de análise

Uma das principais maneiras práticas para 
reduzir o tempo de análise em HPLC é o uso de 
colunas mais curtas. Entretanto, o comprimento 
da coluna é um dos principais parâmetros que 
afeta a efi ciência da separação (Equação 3), uma 
vez que:

LN
H

⎛ ⎞= ⎜ ⎟⎝ ⎠  (3)

3 Temperatura vs. eficiência vs. 
resolução

A resolução (Rs) em cromatografi a é comu-
mente expressa através da equação conhecida 
como Equação Mestra da Resolução (“Resolution 
Master Equation”) ou Equação de Purnell 
(Equação 2):

−⎛ ⎞ ⎛ ⎞= × ×⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎝ ⎠ ⎝ ⎠+s
N kR

k
1

4 1
α

α
 (2)

onde: Rs = resolução; N = número de pratos (efi -
ciência); α =  fator de separação (k2/k1); k = fator 
de retenção.

Os 3 termos da equação são interdepen-
dentes; por exemplo, pequenas mudanças em k 
geralmente ocasionam mudanças em α e, por-
tanto, mudanças signifi cativas na resolução. Uma 
vez que a resolução é aumentada com o aumento 
dos valores N, α e k, qualquer fator que possa 
alterar estes parâmetros poderá melhorar Rs. 
A temperatura afeta todos eles e, consequente-
mente, a resolução.

Yang[7] estudou recentemente o efeito da tem-
peratura na efi ciência das colunas (N) operando 
em diferentes faixas de temperaturas, concluindo 
que a temperatura de análise em LC operando em 
fase reversa pode ser otimizada para maximizar N. 
Em temperaturas mais baixas, o tempo de trans-
ferência de massas na equação de van Deemter 
determina a altura do prato (H), e em tempera-
turas mais elevadas o termo correspondente à 
difusão longitudinal determina a altura do prato. 
Assim, operando sob velocidade linear constante, 
a altura do prato diminui com o aumento da 
temperatura em baixas temperaturas e aumenta 
com o aumento da temperatura em tempera-
turas elevadas. Outra conclusão do trabalho foi 
que, empregando-se elevadas temperaturas em 
LC, deve-se usar vazões (fl uxos) elevadas da fase 
móvel de maneira a manter valores baixos de H 
e, consequentemente, valores elevados de N e Rs.

Figura 1 Variação da efi ciência (medida com altura 
equivalente a um prato, H) em função da velocidade 
linear media (µ). [] = 34 °C[o] = 135 °C.
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5 Temperatura vs. química verde

Em LC, especialmente no modo fase reversa, 
o aumento de temperatura ocasiona uma redu-
ção na retenção dos analitos. Apesar dos bene-
fícios mais óbvios serem uma redução no tempo 
de análise e na pressão do sistema, outro fator 
importante é que a quantidade de modifi cador 
orgânico na fase móvel pode ser reduzida de 
forma signifi cativa. Em casos especiais, em tem-
peraturas mais elevadas, é possível eliminar-se 
completamente o solvente orgânico, transfor-
mando a fase móvel em água pura. Outro fator 
interessante é que a redução da pressão no sis-
tema permite o uso de etanol no lugar de meta-
nol ou acetonitrila, amplamente usados como 
solventes orgânicos para fases móveis. Uma vez 
que o Brasil é um grande produtor de etanol, seu 
uso traria uma alternativa interessante quando 
da escassez de acetonitrila no mercado nacional, 
como ocorrido recentemente. Assim, os princi-
pais eluentes utilizados em fase reversa, modo 
mais utilizado em HPLC, passariam a ser etanol 
e alguns solventes não tóxicos mais baratos e 
de grande disponibilidade no Brasil. Este enfo-
que estaria em total acordo com o enfoque atual 
denominado química verde (green chemistry).

6 Temperatura vs. detectabilidade

Conforme discutido, o aumento da tem-
peratura em LC permite uma diminuição na 
quantidade de solvente orgânico na fase móvel, 
especialmente em fase reversa. Neste caso, a fase 
móvel poderá ser constituída por água pura, sol-
vente este que apresenta maior transparência na 
região UV, permitindo uma melhor exploração 
da região do espectro ao redor de 190 mm, onde 
vários compostos apresentam sinal analítico, mas 
não são investigados por problemas de absor-
ção dos eluentes orgânicos, ou suas impurezas, 
nesta região. Adicionalmente, o uso de outros 

ou seja, o número de pratos N é diretamente pro-
porcional ao comprimento da coluna L e, assim, 
alguma forma de compensação por esta perda 
precisa ser encontrada no caso de uma redução 
em L. Atualmente, uma delas é a diminuição no 
tamanho das partículas de fase estacionária, dp, 
uma vez que N α 1/dp, ou seja, diminuindo-se 
o tamanho das partículas, aumenta-se a efi ciên-
cia (N) da coluna. Entretanto, a diminuição do 
tamanho das partículas, dp, apresenta como 
principal desvantagem um aumento signifi cativo 
na pressão do sistema (Equação 4), uma vez que:

Ln
P

dp
1.

100
Δ =

Ø
 (4)

onde: ΔP = variação da pressão na coluna (dife-
rença entre a pressão na entrada e na saída); 
n  =  viscosidade da fase móvel; dp  =  diâmetro 
médio das partículas.

Este aumento da pressão, especialmente no 
caso do uso de fases estacionárias contendo par-
tículas com dp <3 μm, faz com que o limite de 
segurança dos equipamentos de HPLC conven-
cionais seja facilmente atingido. Em função des-
tas variáveis, surgiu recentemente no mercado 
um novo enfoque para contornar estas limi-
tações denominado U-HPLC (Cromatografi a 
Líquida a Pressões Ultraelevadas) ou UPLC 
(Cromatografi a Líquida com Ultradesempenho).

Por outro lado, especialmente em fase 
reversa, um aumento de temperatura ocasiona 
uma diminuição na retenção dos analitos. Além 
disso, a diminuição na viscosidade da fase móvel 
em temperaturas elevadas provoca uma diminui-
ção na pressão do sistema, permitindo o uso de 
vazões (fl uxos) maiores, mesmo em equipamen-
tos “convencionais” (não U-HPLC). Assim, em 
temperaturas mais elevadas, torna-se possível o 
uso de colunas contendo partículas de diâmetro 
médio inferior a 3 μm em equipamentos conven-
cionais de HPLC, reduzindo substancialmente os 
tempos de análise.
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ligada. Jones e colaboradores mostraram a exis-
tência de fases estáveis à base de sílica, as quais são 
estáveis até 200 °C operando em fase reversa[9].

A Tabela 1 ilustra as primeiras fases comer-
cialmente disponíveis em HPLC.

Detalhes destas e de outras colunas podem 
ser encontrados em revisão de Yang, exclusi-
vamente a respeito de fases estacionárias para 
HTLC[10].

A estabilidade térmica dos compostos em 
análise é outra preocupação com esta técnica, 
uma vez que serão empregadas temperatu-
ras usualmente muito superiores às usadas em 
HPLC. Alguns fatores devem ser considerados, 
neste caso. Em geral a estabilidade térmica dos 
compostos obtida por outras técnicas, e em 
outras condições (ex. métodos térmicos), é muito 
maior no ambiente cromatográfi co, mais inerte.

Escolhendo-se a coluna apropriada e o 
material de empacotamento o mais inerte pos-
sível (resíduo de metais na fase estacionária é 
crítico neste caso), além de colunas curtas para 
eluição mais rápida, estende-se bastante a estabi-
lidade térmica das substâncias.

O uso de temperaturas elevadas em LC 
requer algumas modifi cações na instrumentação 
regularmente utilizada em HPLC. Uma delas é o 

detectores como FID (detector por ionização de 
chama) torna-se mais fácil e o controle de ioniza-
ção em espectrometria de massas, mais preciso. 
Além disso, o aumento da temperatura em LC 
tem também demonstrado um efeito benéfi co 
na forma dos picos, diminuindo a exigência de 
eluentes que, muitas vezes, requerem valores de 
pH e força iônica, os quais agridem as fases esta-
cionárias empregadas nas colunas.

7 Algumas limitações práticas 
do uso de temperaturas 
elevadas em LC

Um dos problemas encontrados em cro-
matografi a líquida em temperaturas elevadas é 
a estabilidade térmica tanto da fase estacioná-
ria quanto dos compostos a serem analisados. 
A maior parte das fases estacionárias utilizadas 
em HPLC tem como base a sílica (ex: C-18, C-8, 
Amino, Ciano e outras) e são estáveis até apro-
ximadamente 60 °C; em condições excepcionais, 
algumas fases possuem estabilidade até próximo 
de 100 °C[8].

O grande problema nestes casos é que o uso 
de água na fase móvel, associado a temperaturas 
elevadas, favorece a ocorrência de hidrólise e, 
consequentemente, perda da fase quimicamente 

Tabela 1 Primeiras fases comercialmente disponíveis para cromatografi a líquida a temperaturas elevadas.

Empresa Material Nome da coluna Fase estacionária Temp. máxima (ºC)

Hamilton DVB* PRP-1 PS-DVB 150

Jordi DVB* Jordi RP DVB 150

Polymer labs DVB* PLRP-S PS-DVB 150

Selerity Sílica polidentada Blaze-200 C-18 200

Shimadzu Sílica encapsulada Pathfi nder C18 200

Supelco Óxido de Zircônio Discovery PBD, PS 150

Supelco Óxido de Zircônio Discovery Carbono C18 150

Thermo Carbono grafi tizado PRP-1 Carbono grafi tizado 200

* PS = Poliestireno. DVB = Divinilbenzeno.
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superior ao que se imaginava, e que as fases esta-
cionárias e instrumentos mais modernos operam 
em elevadas temperaturas sem provocar os efei-
tos de decomposição indesejáveis.

Considerando-se o fato de que a tempera-
tura infl uência a viscosidade, solubilidade, difu-
sividade e pressão de vapor em LC, sem dúvida 
ela apresenta importante contribuição na reten-
ção, seletividade, efi ciência e resolução. A par-
tir desta constatação, vários trabalhos têm sido 
publicados sobre a escolha de uma temperatura 
ideal (isotérmica), para análises complexas por 
HPLC, enquanto que a otimização da separa-
ção é, geralmente, feita através do gradiente de 
fase móvel. Resultados mais recentes indicam 
que, ao invés de fi xar-se a temperatura durante 
toda a análise, o uso de programação de tempe-
ratura permite resultados similares aos obtidos 
empregando-se este enfoque em cromatografi a 
gasosa. Uma solução ainda mais interessante é 
a composição de programação de temperatura 
e de fase móvel (gradiente), o que permite a 
obtenção de separações melhores, em tempo 
menor.

Um próximo trabalho nesta série sobre os 
efeitos da temperatura em LC focalizará especifi -
camente a programação de temperatura em cro-
matografi a líquida (TPLC).

uso de metal, ao invés de PEEK em toda a instru-
mentação, e conexões sujeitas ao contacto com a 
temperatura elevada.

A Figura  2 ilustra um arranjo típico para 
HTLC.

A fase móvel é mantida no estado líquido 
através do regulador de pressão instalado após 
o detector, enquanto que um trocador de calor 
antes da coluna evita diferenças entre a tempera-
tura eluente que entra no forno e quando atinge 
a coluna, evitando alargamento dos picos. Em 
algumas situações particulares, é comum insta-
lar-se um trocador de calor antes da coluna em 
separações envolvendo necessidade de desnatu-
ração.

8 Programação de temperatura 
em LC

Enquanto que em cromatografi a gasosa 
(GC) a temperatura é a variável mais relevante, e 
em cromatografi a com fl uido supercrítico (SFC), 
importante, seu uso em cromatografi a líquida 
tem sido negligenciável. Este fato tem sido atri-
buído a dois fatores principais: a crença sobre 
a baixa estabilidade dos analitos e das colunas 
em temperaturas elevadas. Estes argumentos já 
foram discutidos no item anterior, concluindo-
-se que a estabilidade térmica de ambos é muito 

Figura 2 Instrumentação típica utilizada em Cromatografi a Líquida em Alta Temperatura (HT-LC).
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9 Conclusões

O uso de temperaturas elevadas (na faixa 
entre 60 e 200 °C) abre novas perspectivas para 
a otimização de métodos complexos em HPLC. 
O aumento da temperatura diminui a viscosi-
dade da fase móvel, permitindo uma redução 
no tempo de análise sem perda de efi ciência da 
coluna devido à melhora na transferência de 
massa entre a fase móvel e a fase estacionária. 
Como resultado, pode-se operar em velocidades 
lineares acima da considerada ótima à tempera-
tura ambiente, com ganho na efi ciência de sepa-
ração e minimização do tempo de análise.

Como decorrência destes fatos, a programa-
ção de temperatura da fase móvel, antes restrita 
à cromatografi a gasosa, é uma nova realidade já 
disponível comercialmente (apesar de que ainda 
pouco empregada no momento) para ser inte-
grada no arsenal de ferramentas do usuário da 
HPLC.
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Resumo

La determinación cromatográfi ca de drogas de uso ilícito presenta retos importantes en varias etapas de 
la cadena analítica debido a la volatilidad relativamente baja de los analitos, a la diversidad grande de los 
posibles contaminantes y a las concentraciones bajas en las que se encuentran algunas sustancias de interés. 
La preparación de la muestra, el uso de agentes de derivación, los modos de operación del espectrómetro de 
masas para la detección y los diversos campos de aplicación del análisis GC-MS de sustancias controladas 
se discuten en este artículo junto con la presentación de algunos ejemplos recientes de estas aplicaciones. 
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GC-MS: fundamental tool for the analysis of drugs of illicit use

Abstract

Th e chromatographic determination of illicit drugs poses important challenges at various stages along the 
analytical procedure, due to the low volatility of the analytes, the diversity of potential contaminants, and to 
the low concentrations of certain substances of interest. Sample preparation, the use of derivatization agents, 
diff erent operating modes of the mass spectrometer for the detection, and the diverse application fi elds of the 
GC-MS analysis of illicit drugs are discussed in this article together with the presentation of some examples 
of these applications.

Keywords
Gas chromatography; gas chromatography-mass spectrometry; controlled substances; drugs.

1 Introducción

Las drogas de uso ilícito, consumidas con el 
propósito fi nal de alterar el estado de concien-
cia o percepción, forman parte de las llamadas 
sustancias controladas, cuyo análisis confi able es 

muy importante en diferentes ramas de la ciencia, 
por ejemplo, en medicina, toxicología, control de 
doping, asuntos legales (ciencias forenses), prue-
bas para empleo o supervisión laboral, accidentes 
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a menudo, derivación de analitos, para potencia-
lizar la respuesta del detector, aumentar la volati-
lidad y la termoestabilidad del analito o mejorar 
la forma de su señal cromatográfi ca (pico).

En general, los analitos (sustancias contro-
ladas, sus derivados o metabolitos) se podrían 
dividir en dos grupos grandes: (1) muestras bulk 
(en volumen), por ejemplo, la droga incautada, 
pastillas distribuidas al por menor (street drug) 
en la calle, productos fabricados en un laborato-
rio clandestino, entre otros y (2) a nivel de trazas; 
entre estos últimos fi guran muestras toxicológi-
cas (fl uidos, órganos, tejidos), muestras recolec-
tadas de las superfi cies de contacto con la droga, 
manos, empaques, tapetes, ropa, etc. Un grupo 
de analitos muy sui generis lo representan las 
sustancias encontradas en los laboratorios clan-
destinos, donde se extrae (e.g., cocaína, morfi na) 
o se sintetiza la droga de uso ilícito (e.g., anfe-
taminas). En estos laboratorios clandestinos, los 
materiales de partida, los disolventes o los pro-
ductos de síntesis obtenidos pueden tener rótu-
los o etiquetas en los recipientes muy distintos a 
su verdadero contenido y hay que tener mucha 
precaución para llevar a cabo la marcha analítica 
y la determinación de la naturaleza química de 
las sustancias.

Los análisis de sustancias controladas pue-
den dividirse en dos grandes grupos, según el 
propósito o alcance fi nal: (1) Pruebas presunti-
vas (preliminares o de tamizaje, screening) y (2) 
Pruebas confi rmatorias. Las pruebas presunti-
vas comprenden las reacciones de color, que se 
realizan in situ con un kit de reactivos específi -
cos (por ejemplo, reactivo de Ehrlich, prueba 
de Marquis, reactivo de Mandelin, prueba de 
Scott, entre otros) que se usan, por ejemplo, en 
aeropuertos, puertos marítimos, aduanas, etc.; 
la cromatografía de capa fi na (TLC, Th in-Layer 
Chromatography, por sus siglas en inglés), sobre 
todo, la TLC de alta efi ciencia, que se practica en 

de tránsito, programas de rehabilitación, entre 
otras áreas. Existen diferentes escenarios posi-
bles, cuando se necesita determinar la presencia 
de sustancias ilícitas (drogas) y cuantifi carlas. Se 
han desarrollado diferentes protocolos de análi-
sis (muestreo, extracción, determinación cuali-
tativa y cuantitativa) de estas sustancias, que se 
encuentran tanto en forma (relativamente) pura 
(e.g., clorhidrato de cocaína), como en mezclas 
complejas (street drugs, drogas de la calle o de 
diseño) o a nivel de trazas (superfi cies de con-
tacto, fl uidos fi siológicos). La detección de dro-
gas en toxicología forense puede realizarse tanto 
en muestras post-mortem (en cadáveres), como 
pre-mortem. Las muestras post-mortem son los 
especímenes recolectados durante la autopsia; 
entre éstos, pueden fi gurar -según su estado y 
la disponibilidad-, sangre, humor vítreo, orina, 
bilis, hígado y algunos otros (contenido estoma-
cal, cabello, uñas, etc.). Las muestras pre-mortem, 
obtenidas de individuos vivos, generalmente son 
orina, sangre o algunos especímenes más “exóti-
cos”, menos comunes, por ejemplo, saliva, sudor, 
cabello, uñas y hasta lágrimas. Por supuesto, la 
muestra más típica es la orina, es un desecho 
metabólico del organismo, su obtención no es 
invasiva, y el peligro de contaminación micro-
biana para un analista es menor que cuando 
se trabaja con la sangre; además la orina es un 
líquido, con pocas interferencias presentes (pro-
teínas, grasa) y con relativamente alta concentra-
ción de la droga o de sus metabolitos.

El método de análisis de sustancias contro-
ladas, de mayor uso a lo largo de la historia, ha 
sido la cromatografía, de capa fi na, líquida y de 
gases. El método analítico, que reviste alta selec-
tividad y sensibilidad y que permite confi rmar la 
naturaleza química de la droga ha sido la croma-
tografía de gases (GC) acoplada a espectrometría 
(MS). Todas las muestras toxicológicas requie-
ren, para su subsiguiente análisis por GC-MS, 
una preparación previa, i.e., extracción, limpieza, 



GC-MS de drogas Stashenko EE, Martínez JR

Scientia Chromatographica 2012; 4(1):21-33 23

pueden ser analizadas, inyectándolas al GC en 
modo split. Para una mejor separación de los 
componentes y su cuantifi cación, las mezclas 
complejas de algunas drogas de la calle (street 
drugs, club drugs), que contienen principio(s) 
activo(s), aditivos y adulterantes, solventes resi-
duales, productos de descomposición o reac-
tivos de partida, se analizan en columnas más 
largas (50-60 m) o empleando la cromatografía 
multidimensional. En la Figura 1 aparece el cro-
matograma típico del extracto de una pastilla 
decomisada (club drug), analizada por GC-MS 
(ionización electrónica, EI, 70 eV).

La clasifi cación de las drogas de uso ilícito 
se basa fundamentalmente en los efectos fi sioló-
gicos que éstas producen en el organismo y no 
según su estructura química. Los grupos prin-
cipales de sustancias controladas en ciencias 
forenses comprenden: 1. Estimulantes del sistema 
nervioso central (e.g., cocaína, anfetaminas); 
2. Depresores del sistema nervioso central (entre 
muchos otros, alcohol, opio, opioides naturales, 
semi-sintéticos y sintéticos, benzodiacepinas); 
3.  Alucinógenos (LSD, mescalina, psilocibina y 
psilocina, algunos alcaloides tropánicos, tripta-
minas y sus derivados, muchos otros com-
puestos sintéticos, e.g., fenciclidina, PCP, entre 
otros); 4. Canabinoides (productos derivados de 
la marihuana, material vegetal, resina, hachís, 
aceite de hachís); 5.  Antidepresivos de primera, 
segunda y tercera generaciones y 6.  Inhalantes 
(Hidrocarburos alifáticos, aromáticos, halogena-
dos, fl uorocarbonados, acetona, óxido nitroso, 
anestésicos gaseosos, entre otros).

La preparación de especímenes para deter-
minar la presencia de sustancias controladas, 
sobre todo, cuando estos compuestos o sus meta-
bolitos se encuentran a nivel de trazas, implica la 
realización de toda la cadena de preparación de 
la muestra, i.e., muestreo, extracción y limpieza, 
derivación, análisis presuntivo y confi rmatorio 

muchos laboratorios toxicológicos, por ser un 
método rápido, relativamente sencillo, para esta-
blecer la presencia de una droga, e.g., en casos 
de intoxicaciones, sobredosis, etc.; los inmunoen-
sayos (por ejemplo, RIA, Radioimmunoassay; 
ELISA, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; 
Enzyme-multiplied immunoassay technique, 
EMIT, por mencionar algunos), que permiten 
seleccionar - de un gran número de muestras-, 
aquellas con la respuesta positiva, para seguir 
luego con su análisis confi rmatorio. La croma-
tografía de gases tradicionalmente es el método 
más empleado para análisis de drogas de control 
y sus metabolitos; típicamente se usan detecto-
res convencionales, e.g., FID (detector de ioni-
zación en llama), NPD (detector de nitrógeno 
y fósforo) o ECD (detector de captura de elec-
trones, para derivados), se comparan los tiem-
pos de retención (tR) de las sustancias (drogas) 
con los del material de referencia (patrones); la 
coincidencia de los tR de los analitos (drogas y 
sustancias-patrón) resulta ser un evento necesa-
rio, pero no sufi ciente para la identifi cación con-
fi rmatoria de la sustancia. Para la confi rmación 
positiva es menester no solamente tener el mate-
rial de referencia, sino disponer de un sistema de 
detección espectroscópica. Entre los más usados, 
un detector selectivo de masas (MSD), que per-
mite obtener y comparar los espectros de masas 
de la sustancia “X” y del compuesto-patrón. Las 
columnas cromatográfi cas capilares más usadas 
son de 5%-fenil-poli(metilsiloxano), de 25-30 m 
de longitud y 0,25 mm de diámetro interno (e.g., 
DB-5, HP-5, ultra 2, entre otras marcas comercia-
les). Para compuestos presentes a nivel de trazas 
(e.g., fl uidos fi siológicos), el modo de inyección 
al GC es splitless o pulsed splitless; para analitos 
termoinestables, cold on-column; mientras que 
las muestras bulk (en volumen), junto con otras 
técnicas de análisis físico-químico y espectroscó-
pico (NMR, FT-IR, difracción de rayos X, etc.) 
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logran obteniendo fragmentogramas de masas, 
registrados en modo de monitoreo del ion o 
iones seleccionados (SIM). En la Figura  2 apa-
recen corrientes iónicas obtenidas en modo full 
scan (barrido completo) y SIM (iones selecciona-
dos en m/z 94, 138, 303) de un extracto aislado 
con fl uido supercrítico (SFE, CO2) de frutos de 
Datura sp. (Familia Solanácea), que contiene la 
escopolamina, utilizada ilícitamente por los delin-
cuentes para desorientar y paralizar la fuerza de 
voluntad y autocontrol de la víctima. El uso de 
sistemas de detección de masas tándem, por 
ejemplo, el de triple cuadrupolo (GC/MS-QqQ), 
permite elevar sobremanera la especifi cidad de 
la detección. En la Figura 3 aparecen corrientes 
iónicas de un extracto de una bebida (infusión) 
a base de diferentes plantas, que contiene trazas 
de cocaína, obtenidas en los modos: (A) full scan; 
(B) SIM de iones diagnóstico de la cocaína en 

de analitos, interpretación de datos, junto con 
el análisis de los respectivos blancos, negativo y 
positivo, y obtención de las fi guras analíticas de 
mérito. Los métodos de extracción más usados 
son extracción líquido-líquido (LLE), en fase 
sólida (SPE), micro-extracción en fase sólida 
(SPME). Las operaciones-base están relaciona-
das también con la precipitación de proteínas, 
centrifugación, fi ltración, adición de sal (sal-
ting out) y el cambio de pH, según el pKa de la 
sustancia; la determinación de los disolventes 
ocultos y la perfi lación (profi ling) de drogas, que 
comprende la identifi cación de impurezas, pro-
ductos de descomposición, trazas de reactivos 
de partida, adulterantes, artefactos, etc., se hace 
a menudo por métodos headspace, en combina-
ción con otras técnicas de extracción, e.g., SPME, 
con el uso de un disolvente o un adsorbente. La 
sensibilidad y la selectividad en el análisis se 

Figura 1 Perfi l cromatográfi co típico (TIC) del extracto de una pastilla de droga de uso ilícito (club drug). GC-MS. 
EI, 70 eV. Columna DB-5MS, 60 m.
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como cabello, fl uido oral, orina, sangre y pla-
centa. En muchas otras situaciones el interés 
forense se centra en los otros componentes de la 
muestra, que acompañan al agente psicoactivo.  
Estas impurezas pueden ser residuos de la sínte-
sis química, de la extracción o la purifi cación. El 
perfi l de impurezas es la información básica para 
los estudios de origen y de redes de distribución.

En su revisión del tema de la derivación de 
sustancias psicoactivas, Lin  et  al.[1] mencionan 
9 razones para utilizar la derivación química. 
Puede ser la búsqueda de formas químicas más 
compatibles con el ambiente cromatográfi co, el 
favorecimiento de algún mecanismo de sepa-
ración, el mejoramiento de la resolución, o de 
la elucidación estructural. Sin embargo, se ha 
identifi cado a la etapa de obtención de deriva-
dos como la principal fuente de prolongación y 
demoras en la ejecución de la marcha analítica. 
Una línea de desarrollo importante ha sido la 
búsqueda de esquemas de derivación cuantitati-
vos, pero de duración corta y de aplicación fácil. 

m/z 82, 182 y 303 y (C) registrando la transición 
iónica 303→182, que permite aumentar mucho la 
especifi cidad del análisis. En las siguientes sec-
ciones se presentan ejemplos típicos del análisis 
GC-MS de drogas ilícitas.

2 Análisis GC-MS unidimensional

Existen varios propósitos que determinan el 
enfoque a seguir en el análisis cromatográfi co de 
muestras que contengan drogas de uso ilícito. Se 
ha normalizado una gran cantidad de procedi-
mientos de cuantifi cación de analitos particula-
res, tales como cocaína, opioides, anfetaminas, 
benzodiacepinas y drogas de diseño.  En estos 
procedimientos normalmente se utiliza la deri-
vación química y la determinación instrumen-
tal se realiza con el modo SIM de operación del 
espectrómetro de masas. El foco de atención en 
estos casos es la sustancia psicoactiva y su pre-
sencia se determina en matrices tan diversas 

Figura 2 Corriente iónica total (TIC) de un extracto aislado con fl uido supercrítico (SFE, CO2) de frutos de 
Datura sp. (Familia Solanácea) y fragmentograma de masas del mismo extracto, obtenido con base en iones 
diagnóstico de la escopolamina, i.e., m/z 94, 138 y 303.
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Figura 3 Extracto de una bebida (infusión) de varias plantas, que contiene trazas de cocaína. a) Corriente 
iónica total obtenida en modo full scan; b) Fragmentograma de masas (modo SIM), obtenido con base en los 
iones-diagnóstico de la cocaína, i.e., m/z 82, 182, 303; y c) Registro de la transición iónica 303→182, usando 
la confi guración tándem QqQ-MS. La máxima especifi cidad en la detección de la cocaína se logra usando el 
registro de esta transición de iones, precursor y producto, característica de la cocaína, 303→182.

a

b

c



GC-MS de drogas Stashenko EE, Martínez JR

Scientia Chromatographica 2012; 4(1):21-33 27

analitos a determinar en esta fracción son todas 
las drogas diferentes de las benzodiacepinas y la 
benzoílecgonina. Para la detección y la cuantifi -
cación se utilizaron sustancias patrón y el modo 
de adquisición SIM, para el cual, además de gru-
pos particulares con valores m/z típicos de los 
analitos de interés, se estudiaron las ventanas 
temporales apropiadas para su aplicación, con 
base en los tiempos de retención. La fracción 2 
se pasa por una columna de extracción en fase 
sólida, que se eluye con una mezcla de alcohol 
isopropílico y acetato de etilo y se deriva con 
MTBSTFA [(N-metil-N-(tert-butildimetilsilil)
trifl uoroacetamida)]. La solución resultante se 
analiza por GC-MS con ionización química de 
iones negativos y tal como en el caso anterior, la 
adquisición se realiza en modo SIM, con grupos 
de iones y ventanas de tR ajustadas para lograr 
la mejor cuantifi cación de benzodiacepinas 
patrón. Para la determinación de benzoilecgo-
nina, la fase acuosa de la primera extracción con 
acetato de butilo se extrae con diclorometano. 
La fase orgánica se deriva con MSTFA y se ana-
liza por GC-MS en modo SIM. Este protocolo 
analítico se le aplicó a 4183 muestras de saliva 
tomadas a choferes en Finlandia que quisieron 
participar voluntariamente. La sustancia con-
trolada que apareció con mayor frecuencia en 
las muestras (7,2%), que tuvieron algún resul-
tado positivo para los 50 analitos de interés, fue 
el citalopram (1,5% de las muestras), un medi-
camento antidepresivo. Una de las ventajas del 
método desarrollado es que utilice una muestra 
de fácil consecución tal como el fl uido oral. Hay 
un interés creciente en su uso como matriz de 
muestra alternativa a la sangre, que es la que se 
usa convencionalmente. El volumen de muestra 
de fl uido oral es menor y las concentraciones de 
algunas drogas pueden ser mucho menores que 
en la sangre. Esto demanda mayor sensibilidad 
y selectividad del método analítico, que debe 

Un primer ejemplo de los avances recientes 
es el análisis GC-MS aplicado a la determina-
ción de anfetaminas en orina. A nivel mundial, 
el uso de estimulantes ha crecido bastante en 
la última década. Dentro de este grupo se des-
tacan la anfetamina (AMP, “speed”), la metan-
fetamina (MET, “ice”) y la metilendioximetan-
fetamina (MDMA, “éxtasis”), en los primeros 
lugares. Tienen amplio uso las llamadas “drogas 
de clubes”, que además de la MDMA, incluyen 
a la metilendioxianfetamina (MDA, “Adán”), 
metilendioxietilanfetamina (MDEA, “Eva”) y la 
N-metil-1-(3,4 metilendioxifenil)-2-butanamina 
(MBDB). Marais y Laurens.[2] desarrollaron un 
método analítico para el análisis rápido de orina 
en el cual se aprovecha la técnica de derivación 
extractiva para realizar en un solo paso la deri-
vación de aminas con anhídrido heptafl uoro-
butírico. La combinación de este método de 
derivación con el uso de la cromatografía rápida 
(columna DB-5 de 5  m  ×  100  μm, df 0,1  μm) 
permitió lograr un tiempo total de análisis de 
solamente 6 minutos por muestra. Gracias a la 
adquisición de datos en modo SIM, el método 
confi rmatorio permitió alcanzar niveles de 
detección entre 1,5 y 6,2 ng mL–1 en la determi-
nación simultánea de AMP, MET, metcatinona, 
efedrina, norefedrina, MDA, MDEA y MBDB.

Merece destacarse como el aprovechamiento 
efectivo de la derivación para el análisis de dro-
gas, el método validado en el Instituto Nacional 
de Salud y Bienestar de Finlandia[3], para la 
determinación de 50 drogas de abuso diferen-
tes, en una muestra de 1 mL de saliva. La mues-
tra se somete a extracción con acetato de butilo 
y luego de centrifugación, el sobrenadante se 
divide en 2 porciones y la fase acuosa constituye 
la tercera fracción. La primera porción orgánica 
se deriva con MSTFA (N-metil-N-(trimetilsilil)
trifl uoroacetamida) para su análisis por GC-MS 
con ionización por impacto de electrones. Los 
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instrumentación costosa, de altas selectividad y 
sensibilidad (LC-MS, LC-MS2). Cuando la téc-
nica analítica es GC-MS, la determinación de 
sustancias controladas requiere en la mayoría de 
los casos la inclusión de un paso de derivación, lo 
cual se suma a una metodología extensa de pre-
paración, en los casos de uñas, cabello o meco-
nio. Aunque el análisis de meconio implica un 
procedimiento relativamente complicado para la 
eliminación de interferencias, suministra infor-
mación valiosa sobre el consumo posible de dro-
gas durante los últimos 6 meses de la gestación. 
Otra fuente de información complementaria es 
el análisis de leche materna. Fríguls et al.[11] han 
hecho una revisión sobre este tema, en la que 
presentan para diferentes tipos de drogas, tanto 
lícitas como ilícitas, su farmacocinética, efec-
tos adversos sobre los niños y los procedimien-
tos publicados sobre su determinación en leche 
materna. Los métodos de preparación de mues-
tra generalmente incluyen un paso de extracción 
líquido-líquido o de extracción en fase sólida. Tal 
como ya se ha mencionado, para su determina-
ción por GC-MS, muchas drogas requieren una 
derivación química que aumente su volatilidad. 

Todos los tipos de muestra mencionados 
se emplean para establecer el posible consumo 
de drogas por parte de individuos. En los años 
recientes se han realizado estudios sobre el con-
sumo de drogas lícitas e ilícitas por parte de 
poblaciones completas. Para esto, los objetos 
de estudio han sido las aguas residuales muni-
cipales. En el método propuesto por el Instituto 
de Análisis e Investigación de Alimentos de 
Santiago de Compostela[12], se realiza primero 
una extracción en fase sólida. Por reacción con 
MSTFA, del extracto se obtienen derivados tri-
metilsilílicos, que se separan por cromatografía 
de gases y se identifi can y cuantifi can en un ana-
lizador de masas de trampa iónica. Para lograr 
selectividad, inicialmente se realizan barridos 

detectar y cuantifi car varios analitos presentes en 
baja concentración en un volumen pequeño de 
muestra. Gracias a los avances instrumentales de 
la última década, es posible satisfacer los reque-
rimientos que impone el análisis de fl uido oral.

En comparación con la orina y la sangre, el 
fl uido oral pertenece al grupo de especímenes 
denominados no-convencionales. En este con-
junto se incluyen cabello, sudor, meconio, uñas 
y lágrimas. Presentan como ventaja sustancial 
que su recolección no es invasiva y puede reali-
zarse bajo supervisión, lo cual es importante para 
muchas situaciones forenses y para el control de 
doping en los deportes. Existen revisiones sobre el 
análisis de drogas en cabello[4,5], en saliva/fl uido 
oral[6,7] y meconio[8]. Un buen ejemplo del proce-
dimiento utilizado en el análisis de muestras de 
cabello es el método desarrollado por Cordero y 
Peterson[9], que permite determinar en un solo 
cabello 18 analitos diferentes, entre opioides, 
anfetaminas, cocaína, diazepan y su metabolito. 
Una muestra de 10 a 50 mg de cabello se extrae 
con HCl 0,1N a 50 °C, por 16 horas. El extracto 
neutralizado se pasa por una columna de extrac-
ción en fase sólida, que se eluye con cloroformo-
-isopropanol (drogas neutras) seguido por 
cloroformo-isopropanol-hidróxido de amonio 
(drogas básicas), para luego obtener los corres-
pondientes derivados trimetilsilílicos. El análisis 
GC-MS se realiza en modo SIM, empleando para 
cada analito 3 iones diagnóstico y ventanas de 
tiempo establecidas con los tiempos de retención 
obtenidos según el perfi l cromatográfi co adqui-
rido en modo de barrido completo. 

A pesar de la relativa facilidad de muestreo, 
los especímenes alternativos todavía no se usan 
comúnmente. En su revisión sobre el uso de 
meconio, uñas y lágrimas en el análisis de drogas, 
Katarzyn Madej[10] considera que una de las razo-
nes principales para el uso poco amplio de estas 
muestras es que los métodos analíticos requieren 
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e instituciones[16-18]. El reto analítico lo constituye 
la gran diversidad de estructuras químicas posi-
bles dentro del conjunto de impurezas. En los 
métodos presentados en las secciones anteriores 
de este artículo hay protocolos diseñados para 
cuantifi car drogas ilícitas individuales, mientras 
que otros se pueden aplicar a la determinación 
simultánea de mezclas multicomponente de dro-
gas y sus metabolitos. Aunque se pueden mane-
jar conjuntos del orden de 50 analitos diferentes, 
se dispone de sustancias patrón para cada uno y 
con éstos se calibra y optimiza el desempeño del 
método analítico. En todos estos casos se utiliza 
la cromatografía unidimensional y la detección 
y cuantifi cación de alta selectividad se buscan 
con la adquisición de corrientes iónicas en modo 
SIM. Para el propósito de obtener el perfi l quí-
mico, el gran número de analitos requiere que se 
aumente la resolución cromatográfi ca. Por esto, 
si bien los métodos de análisis GC-MS de drogas 
ilícitas se usan de manera rutinaria en tareas de 
cuantifi cación para analitos específi cos, las téc-
nicas multidimensionales han encontrado gran 
aplicación en el campo de la perfi lación de dro-
gas y se han extendido a otros estudios forenses 
relacionados. 

Kolbrich  et  al.[19] utilizaron una técnica 
2D-GC/MS para el análisis de plasma humano, en 
la que una válvula de conmutación de tecnología 
microfl uídica (Deans  switch) traslada secciones 
del fl ujo de una columna cromatográfi ca a otra de 
diferente fase estacionaria, a través de una trampa 
criogénica de calentamiento programable. El uso 
de adquisición en modo SIM permitió lograr 
límites de cuantifi cación entre 1,0 y 2,5 μg L–1 para 
MDA, MDEA, MDMA, 4-hidroxi-3-metoxime-
tanfetamina (HMMA) y 4-hidroxi-3-metoxianfe-
tamina (HMA). Análogos perdeuterados de estas 
sustancias sirvieron como patrones internos. El 
uso de la cromatografía bidimensional permi-

en el intervalo m/z 70-500 y luego, la trampa de 
iones se opera en modo resonante MS/MS para 
los valores de los iones padre y producto corres-
pondientes a 18 analitos de interés y sus análogos 
deuterados. Dentro de los analitos de interés se 
incluyeron cocaína, benzoílecgonina, codeína, 
morfi na, tetrahidrocanabinol, MDMA, MDA y 
MDEA. Aplicado a muestras reales, el método 
confi rmó el ingreso de estos analitos al ambiente 
a través de las aguas residuales municipales. 

3 La cromatografía de gases 
multidimensional y la perfilación

La sustancia que llega al consumidor de 
drogas ilícitas es una mezcla de agentes activos 
con muchos otros componentes que surgen de 
los procesos de extracción o síntesis química, de 
purifi cación y de dilución. La identifi cación de 
estos otros componentes y la determinación de 
sus cantidades relativas, permiten construir un 
perfi l químico o perfi l de impurezas, que distin-
gue al producto y sirve de base para investigar los 
orígenes y las redes de distribución de las drogas 
ilícitas. Por ejemplo, la metanfetamina se puede 
sintetizar por los procedimientos sintéticos de 
Emde o de Nagai[13,14]. En el primer caso que-
dan residuos de cloroefedrina y en el segundo 
caso, las impurezas comunes son 1,3-dimetil-2-
-fenilnaft aleno y 1-bencil-3-metilnaft aleno. El 
análisis GC-MS de metanfetaminas decomisadas 
en Korea permitió establecer que el 80% de las 
muestras provino del método sintético de Emde 
y que en los 2 años previos aumentó en 30% el 
número de muestras sintetizadas por el método 
de Nagai[15].

En los últimos años, se han hecho esfuerzos 
llamados de “armonización”, para establecer crite-
rios de calidad en el análisis químico para la per-
fi lación de drogas, que permitan la comparación 
de resultados de laboratorios de diferentes países 
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respuesta de la técnica GC × GC. Esto facilita la 
comparación de muestras y permite establecer 
criterios de similitud. En un estudio de 24 table-
tas de éxtasis, la comparación de los perfi les bidi-
mensionales mostró la existencia de 8 grupos, 
según su contenido de impurezas. El análisis de 
componentes principales aplicado al conjunto de 
datos reveló claramente la formación de grupos 
según el país de origen[28].

En su revisión de la aplicación de la croma-
tografía completa al análisis de drogas ilícitas, 
Mitrevski, Wynne y Marriott.[29] destacaron que 
el espectrómetro de masas que mejor satisface 
la velocidad de barrido que requiere la técnica 
GC × GC es el de analizador de tiempo de vuelo 
(TOF). El principal obstáculo a vencer para 
aumentar la aplicación de la cromatografía com-
pleta es el manejo de los datos. Se requieren her-
ramientas que faciliten el manejo del gran volu-
men de información que genera la técnica, para 
que el usuario pueda realizar de manera sencilla 
tareas como deconvolución, búsqueda de agru-
paciones según diversos criterios y la aplicación 
de técnicas de la estadística multivariable.

Aunque en GC  ×  GC los mejores resulta-
dos se obtienen con un analizador de tiempo de 
vuelo, ya existen algunas aplicaciones en las que 
se usa un analizador cuadrupolar. Song et al.[30] 
reportaron la detección de 77 componentes en 
una mezcla de drogas por medio de GC × GC con 
analizador cuadrupolar, cuyo rango de masas no 
cubría todo el espectro de masas sino un inter-
valo pequeño, que podría corresponder a los 
extremos inferior o superior del espectro para, 
de esta forma, lograr tiempos de barrido cortos, 
compatibles con las necesidades de la técnica de 
cromatografía rápida (segunda columna). 

El carácter no específi co, de amplio espec-
tro, del análisis GC × GC, se ilustra en el trabajo 
publicado por Guthery  et  al.[31], sobre análisis 
de drogas en muestras de cabello por técnicas 

tió el desarrollo de este método para el análisis 
simultáneo de 5 aminas relacionadas estructural-
mente, cuyos tiempos de retención son cercanos. 

Se han desarrollado métodos basados en 
2D-GC/MS para diversas drogas ilícitas. Un 
ejemplo de los avances logrados lo constituye 
el análisis de marihuana, el cual demanda alta 
resolución porque aunque el tetrahidrocanabi-
nol es la principal sustancia activa, puede estar 
junto con más de 60 canabinoides diferentes, 
que se han detectado en Cannabis sativa. Se han 
reportado métodos 2D-GC/MS para determinar 
estos analitos en sangre[20], plasma humano[21,22], 
fl uido oral[23,24], cabello[25] y meconio[26]. Estos 
son métodos exitosos, que logran una buena 
separación con alta sensibilidad. Sin embargo, 
mezclas más complejas requieren un número 
alto de cortes (heart-cuttings) que se redirigen 
hacia la segunda columna y no siempre se logra 
trasladar todos los analitos de interés. Para aten-
der estas situaciones y en general todos aquellos 
casos en donde se tienen mezclas complejas con 
constituyentes de naturaleza desconocida, se 
recurre al siguiente nivel de desarrollo, que es la 
cromatografía completa, GC × GC. En esta téc-
nica, todo el efl uente de la primera columna se 
traslada a la segunda columna por medio de un 
sistema periódico de conmutación con crioenfo-
camiento[27]. De esta forma, todos los compues-
tos coeluidos en la primera columna pueden, en 
principio, separarse en la segunda columna, que 
tiene una fase estacionaria con polaridad opuesta 
(ortogonal) a la de la primera columna. En com-
paración con la cromatografía unidimensional, 
GC × GC tiene una capacidad mucho mayor de 
resolución de componentes y proporciona una 
relación S/N más alta. A estas ventajas se suma 
otra de utilidad especial en el caso de la perfi -
lación de drogas, como es la formación de gru-
pos de sustancias de naturaleza química similar, 
en el mapa bidimensional que se obtiene como 
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desarrollado por Georgakopoulos et al.[32] para la 
determinación de esteroides en orina, que utiliza 
tanto LC-TOF/MS como GC-TOF/MS. Luego 
de la extracción líquido-líquido de la muestra de 
orina hidrolizada, se obtienen los derivados tri-
metilsilílicos para su análisis GC-TOF/MS y una 
alícuota sin derivar se analiza por LC-TOF/MS. 
El método permitió alcanzar niveles de detección 
de entre 10 y 500 ng mL–1 para agentes anabóli-
cos, corticosteroides, estimulantes, bloqueadores 
β, diuréticos y narcóticos. El uso de la ionización 
por impacto de electrones en sistemas GC-MS de 
alta resolución presenta el inconveniente de que 
junto con la producción de una alta fragmenta-
ción molecular, genera difi cultades para la iden-
tifi cación por comparación espectral con bases 
de datos, ya que todavía están en desarrollo las 
bases de datos espectrales de alta resolución. El 
uso de métodos de ionización suave en combina-
ción con la alta resolución podría ser una buena 
alternativa. Sin embargo, se pueden obtener 
cromatogramas con menor ruido químico si se 
extraen de la corriente iónica total los valores de 
masas dentro de ventanas o intervalos de tiempo 
angostos. Bajo estas condiciones se mejora con-
siderablemente la comparación con espectros 
obtenidos en analizadores convencionales[33].

4 Conclusiones

La técnica GC-MS se utiliza exitosamente 
en el análisis de drogas de uso ilícito, tanto en la 
determinación de sustancias específi cas como en 
la obtención de los perfi les de composición quí-
mica, en aplicaciones desarrolladas para satisfa-
cer diversos propósitos clínicos, toxicológicos o 
forenses. La gran diversidad de estructuras quí-
micas tanto de las sustancias activas como de sus 
contaminantes, así como de las matrices en las 
que se realiza el examen, hacen que la prepara-
ción de la muestra juegue un papel determinante. 

LC-MS y GC × GC-TOF/MS. Mientras que los 
métodos LC-MS permitieron la cuantifi cación 
de codeína, morfi na, anfetamina, metanfeta-
mina, metadona, bencilpiperazina y MDMA, 
el análisis GC  ×  GC-TOF/MS logró detectar 
la presencia no prevista de cocaína, diazepan 
y metacualona. La identifi cación se logró por 
comparación de los espectros de masas con los 
de bases de datos. Tal como en las metodologías 
GC-MS unidimensionales, la preparación de la 
muestra incluye una etapa de derivación, gene-
ralmente, hacia los derivados trimetilsilílicos 
(con MSTFA), para mejorar las propiedades cro-
matográfi cas de los analitos que posean grupos 
funcionales con hidrógenos lábiles. Aunque los 
métodos para analitos específi cos suministran 
sensibilidades altas, su uso en tareas de tamizaje 
para un número grande de compuestos está obs-
taculizado por los altos costos y el mayor tiempo 
que implica realizar varios análisis por mues-
tra. Para estos casos, GC  ×  GC TOF/MS tiene 
la gran ventaja de que se realiza un solo análisis 
por muestra, con alta sensibilidad. Además, la 
información espectral permite la identifi cación 
de sustancias o contaminantes desconocidos, lo 
cual no se logra con los métodos para analitos 
específi cos.

Además de la resolución cromatográfi ca, en 
las técnicas acopladas GC-MS la espectrometría 
de masas aporta la posibilidad de alcanzar altas 
sensibilidades y selectividades. En el caso de la 
espectrometría de masas de alta resolución, la 
gran capacidad de discriminación que se obtiene 
en la detección de masas exactas permite lograr 
en acoplamiento con la cromatografía unidi-
mensional, resultados equivalentes o superio-
res a los que se obtienen con GC  ×  GC-TOF/
MS cuando en esta última técnica la resolución 
másica es unitaria. Un ejemplo del uso de la 
espectrometría de masas de alta resolución para 
la obtención de alta sensibilidad es el método 
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Resumo

Nos últimos anos, as técnicas clássicas de preparo de amostra para a determinação de compostos orgânicos em 
amostras ambientais e alimentos estão sendo substituídas por técnicas miniaturizadas que são caracterizadas 
pelo baixo custo, alta efi ciência, reduzida quantidade de solvente, além da possibilidade de automação. Dentre 
essas técnicas, a Microextraçao Líquido-Líquido Dispersiva (DLLME) apresenta-se como uma interessante 
alternativa para o preparo de amostra e está baseada na partição dos analitos de interesse empregando-se 
pequenos volumes de uma mistura de solventes (dispersor e extrator). A DLLME apresenta como principais 
vantagens a miniaturização, baixo custo, rapidez, alta efi ciência de extração e pré-concentração, bem como 
potencial para aplicação direta em campo. Esta revisão apresenta fundamentos e aplicações da DLLME na 
determinação de compostos orgânicos em diferentes tipos de amostras.

Palavras-chave
Preparo de amostra; extração miniaturizada; compostos orgânicos; cromatografi a.

Dispersive Liquid-Liquid Microextraction (DLLME): fundamentals and applications

Abstract

In the last years, the classical sample preparation techniques for the determination of organic compounds 
in environmental and food samples are being replaced by miniaturized techniques that are characterized by 
low cost, high effi  ciency, low solvents consume, with the possibility of automation. Among these techniques, 
the Dispersive Liquid-Liquid Microextraction (DLLME) presents an interesting alternative for sample 
preparation and is based in the partition of analytes using a mixture of solvents (disperser and extractor). 
Th e DLLME presents as main advantages the miniaturization, low cost, the speed, the effi  ciency of extraction 
and preconcentration, as well as the potential for direct application in the fi eld. Th is review presents the 
fundamentals and recent applications of DLLME in the analysis of organic compounds in diff erent samples.
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entre o solvente de extração e a fase aquosa é 
infi nitamente grande. Assim, a transferência dos 
analitos da fase aquosa para a fase extratora é 
rápida e, portanto, o estado de equilíbrio é atin-
gido rapidamente[3].

A mistura de solventes é introduzida na 
amostra em um tubo de fundo cônico, conforme 
Figura 1, onde ocorre a extração dos analitos por 
partição e, após, a mistura é centrifugada. O sol-
vente extrator sedimentado no fundo do tubo é 
recolhido e analisado. O processo de extração 
ocorre de forma muito parecida com aquele da 
Extração Líquido-Líquido tradicional.

Na LLE, a mistura do solvente orgânico com 
a amostra aquosa é promovida por agitação, e a 
formação de bolhas ou gotas de solvente orgâ-
nico garante o aumento da superfície de troca 
para favorecer a partição dos analitos entre as 
fases[3].

Na DLLME, a mistura obtida pela injeção 
rápida de um jato de uma mistura de solventes, 
onde um solvente miscível na fase aquosa (solvente 
dispersor) e na fase orgânica (solvente extrator) pro-
move a dispersão desta última na forma de micro-
gotas com grande área superfi cial onde ocorre a 
partição, como está representado na Figura 1.

Outra diferença entre a técnica LLE e a 
DLLME é que na LLE geralmente são realizadas 
etapas sucessivas de extração, para aumento da efi -
ciência, enquanto que na DLLME a extração ocorre 
em uma única etapa. Se a efi ciência de extração for 
próxima a 100%, a técnica DLLME pode ser consi-
derada um técnica exaustiva, caso contrário é con-
siderada uma técnica de equilíbrio[6].

2 Princípios da DLLME

A técnica DLLME é normalmente reali-
zada em duas etapas conforme representado na 
Figura 2. A primeira etapa consiste na injeção de 
uma mistura adequada dos solventes extrator e 

1 Introdução

O preparo de amostra é uma das etapas críti-
cas do processo analítico e tem sido um dos prin-
cipais obstáculos para a obtenção de resultados 
adequados em termos de precisão e detectabili-
dade. Para minimizar estes problemas, diferentes 
métodos têm sido propostos a fi m de otimizar 
e propor alternativas à extração líquido-líquido 
(LLE, do inglês Liquid-Liquid Extraction) con-
vencional. A LLE é um método clássico de 
extração e pré-concentração de analitos, ainda 
muito utilizado. No entanto, caracteriza-se pela 
demora, requer grandes volumes de solventes 
orgânicos, além de envolver várias etapas que 
estão associadas com as perdas de analito e ocor-
rência de contaminação[1]. Atualmente, atenção 
especial é dispensada para métodos que sejam 
rápidos, efi cientes e ambientalmente corretos. 
Desta forma, métodos baseados em microextra-
ção vêm sendo desenvolvidos como alternativas 
aos métodos clássicos de extração.

A Microextração Líquido-Líquido Dispersiva 
(DLLME, do inglês Dispersive Liquid-Liquid 
Microextraction), proposta em 2006 por REZAEE 
e colaboradores[2], utiliza um solvente dispersor, 
miscível no solvente extrator (fase orgânica) e na 
amostra (fase aquosa), bem como um solvente 
extrator, imiscível na fase aquosa, sendo base-
ada em um sistema ternário de solventes como 
a Extração Líquido-Líquido Homogênea (HLLE, 
do inglês Homogeneus Liquid-Liquid Extraction) e 
a Extração em Ponto de Nuvem (CPE, do inglês 
Cloud Point Extraction)[3]. A DLLME é uma téc-
nica de extração e pré-concentração de amostras 
que atende aos requisitos de miniaturização, baixo 
custo, rapidez e efi ciência de extração e com alto 
potencial para aplicação direta em campo[4].

Na DLLME, o tempo de extração é defi nido 
como o intervalo entre a injeção da mistura de 
solventes e a centrifugação. A área superfi cial 
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A DLLME baseia-se no processo de parti-
ção dos analitos entre duas fases líquidas imiscí-
veis, sendo uma delas a fase aquosa (a amostra) 
e a outra um fase orgânica (solvente orgânico) 
A solubilização dos analitos em qualquer uma 
das fases é governada pela polaridade relativa do 
sistema, sendo que os analitos são geralmente 
apolares, apresentando maior afi nidade pela fase 
orgânica, composta por um solvente orgânico 
apolar, em comparação com a fase aquosa, que é, 
por sua vez, altamente polar[7].

A polaridade de uma molécula refere-se às 
concentrações de cargas da nuvem eletrônica em 
volta da molécula. Moléculas polares possuem 

dispersor na amostra aquosa contendo os ana-
litos. Nesta etapa, o solvente extrator é disperso 
na fase aquosa em gotas muito fi nas extraindo 
os analitos. Esta dispersão do solvente extrator 
é favorecida pelo solvente dispersor, que deve 
ser solúvel na amostra aquosa e na fase orgânica. 
Devido à grande área superfi cial entre o solvente 
extrator e a amostra aquosa, o equilíbrio é atin-
gido rapidamente e a extração é independente 
do tempo, sendo esta a principal vantagem deste 
método[3]. A segunda etapa é a centrifugação da 
solução turva e a transferência da fase sedimen-
tada para um frasco (microvial) que permitirá a 
determinação dos analitos.

Figura 1 Diagrama simplifi cado demonstrando a injeção da mistura dos solventes na amostra, a dispersão do 
solvente extrator na amostra e a partição do analito entre a amostra e o solvente extrator.
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polaridade relativa do sistema, tais como pre-
sença ou adição de sais, alterações no pH da fase 
aquosa, modifi cadores químicos ou misturas de 
solventes solúveis ou parcialmente solúveis na 
fase aquosa[2].

A fase orgânica ou extrato poderá conter a 
maior proporção do analito. Se esta quantidade 
for próxima a 100% pode ser considerada uma 
técnica de extração exaustiva e a exatidão do 
método, expressa em termos de recuperação, 
pode ser calculada através da seguinte Equação 3:

C C
R

C
1 2(%) 100

3

−
= ×  (3)

onde: C1 = concentração do analito determinada 
na amostra fortifi cada; C2  =  concentração do 
analito na amostra não fortifi cada; C3 = concen-
tração do analito adicionada na amostra fortifi -
cada.

Se a transferência do analito entre a fase 
aquosa e a fase orgânica for parcial, a extração 
por DLLME será considerada uma técnica de 
equilíbrio[6]. Neste caso, a recuperação (R) pode 
ser defi nida como a quantidade total de analito, 

maior concentração de carga negativa numa 
parte da nuvem e maior concentração positiva 
em outro extremo. Nas moléculas apolares, a 
carga eletrônica está uniformemente distribuída. 
As diferenças de cargas elétricas entre as molécu-
las dos analitos, da fase aquosa (polar) e da fase 
orgânica (apolar), é que determinam o equilíbrio 
resultante[7], que pode ser representado por:

aq orgA A   (1)

No caso ideal, a razão das atividades do ana-
lito A nas duas fases é uma constante e independe 
da quantidade de A, sendo que para uma dada 
temperatura, a constante de equilíbrio (KD) é o 
coefi ciente de partição ou distribuição[7], sendo 
representado como:

org
D

aq

A
K

A

[ ]
 

[ ]
=  (2)

onde: A: Analito; aq: fase aquosa; org: fase orgâ-
nica; KD: coefi ciente de distribuição ou partição; 
[     ]: atividade ou concentração relativa do analito.

Depois do tempo necessário para que seja 
atingido o equilíbrio da partição do analito, 
as fases são separadas. Alguns fatores afetam a 

Figura 2 Diagrama simplifi cado demonstrando as etapas da DLLME, adaptado de Berijani et al.[5]
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mental, para obter um volume adequado de fase 
sedimentada, alguns testes devem ser efetuados 
antes do início da otimização[10,11].

3.1 Seleção do solvente extrator

O principal parâmetro a ser defi nido para a 
otimização de um procedimento de extração por 
DLLME é o tipo de solvente extrator, que deve 
ser escolhido com base na sua densidade, capaci-
dade de extração dos analitos de interesse e ade-
quação à técnica analítica escolhida[12].

Na Tabela 1, estão listadas as propriedades de 
solventes de uso comum em laboratórios de aná-
lises que podem ser utilizados na técnica DLLME 
como solvente extrator ou como solvente dispersor 
e algumas de suas propriedades físico-químicas.

O solvente extrator deve ter densidade maior 
que a água, de forma a permitir a formação da fase 
sedimentada[14], embora aplicações descrevam a 
utilização de solventes extratores com densidade 
menor que a da água[15,16]. Tanto o solvente extrator 
quanto o solvente dispersor devem ter pressão de 
vapor relativamente baixa e temperatura de ebuli-
ção relativamente alta, para evitar perdas signifi ca-
tivas de solvente durante o processo de extração[17]. 
Outra característica importante do solvente extra-
tor é ter baixa solubilidade em água, permitindo a 
separação adequada do extrato orgânico[18].

Quando utilizada a determinação por 
Espectrometria de Massas, as massas molecula-
res dos solventes utilizados devem ser considera-
das para evitar interferências espectrais. O ponto 
de fusão do solvente extrator pode ser impor-
tante, no caso de aplicação de resfriamento para 
congelamento da fase sedimentada (gota) para 
posterior separação da fase aquosa[15]. Se for utili-
zada a Cromatografi a Gasosa para separação dos 
analitos, o ponto de ebulição do solvente extra-
tor será determinante na transferência do analito 
para a coluna cromatográfi ca e separação[3].

em porcentagem, que é transferida para a fase 
aceptora (ou orgânica) ao fi nal da extração. A 
razão entre o volume da fase doadora (aquosa) e a 
fase aceptora (orgânica) também governa a recu-
peração do analito, de acordo com a Equação 4[8].

D org

D org d

K V
R

K V V
(%) 100= ×

+
 (4)

onde: KD: coefi ciente de distribuição ou partição; 
Vorg = volume da fase orgânica; Vd = volume da 
fase doadora (ou aquosa).

Portanto a extração em duas fases é favore-
cida para analitos hidrofóbicos, ou seja, com ele-
vados coefi cientes de partição (entre 500 e 1000 
ou maiores)[8]. Adicionalmente, a recuperação 
pode ser favorecida aumentando-se a razão entre 
as fases aceptora (orgânica) e doadora[6].

Outro parâmetro comumente utilizado para 
demonstrar a efi ciência dos processos de microex-
tração em fase líquida, como no caso da DLLME, 
é o fator de enriquecimento (E), que informa o 
grau de concentração do analito obtido na extra-
ção e pode ser calculado pela Equação 5:

d

org

V R
E

V100
=  (5)

como os valores de Vd/Vorg são normalmente eleva-
dos, altos fatores de enriquecimento são obtidos[6,9].

3 Parâmetros relacionados à 
eficiência de extração por DLLME

Os principais fatores que afetam a efi ciência 
da extração por DLLME, são: tipo e volume dos 
solventes extrator e dispersor. Em DLLME, os 
fatores mais importantes que afetam o volume da 
fase sedimentada são: solubilidade do solvente 
extrator em água, volume e características da 
amostra, volume do solvente dispersor e volume 
do solvente extrator. Do ponto de vista experi-
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3.3 Efeito do volume dos solventes 
extrator e dispersor

O volume do solvente extrator deter-
mina o fator de pré-concentração da DLLME. 
Aumentando o volume do solvente extrator, o 
volume da fase sedimentada obtido com a cen-
trifugação aumenta, resultando em um menor 
fator de pré-concentração. Portanto, o volume 

3.2 Seleção do solvente dispersor

O parâmetro fundamental para a escolha 
do tipo de solvente dispersor é sua solubilidade 
tanto na fase orgânica quanto na fase aquosa. O 
volume de solvente dispersor afeta diretamente 
a formação das microgotas de água/solvente dis-
persor/solvente extrator, o grau de dispersão do 
solvente na fase aquosa e, consequentemente, a 
efi ciência da extração[14].

Tabela 1 Algumas propriedades físico-químicas de alguns solventes passíveis de serem utilizados como solventes 
extratores e dispersores.

Solvente Massa molar 
(g.mol–1)

Solubilidade 
em água 

(g.L–1, 20 °C)

Ponto de 
fusão 
(°C)

Densidade 
(g.cm–3, 20 °C)

Ponto de 
ebulição 

(°C, 1013 hPa)

Pressão de 
vapor 

(mmHg, 20 °C)

Extratores

Tetracloreto de 
Carbono

153,8 0,8 –23 1,59 76,7 90

Clorofórmio 119,4 8 –63 1,47 61 158

Diclorometano 84,9 20 –95 1,33 40 356

1,2-Dicloroetano 99,0 8,7 –35,5 1,25 83,5-84,1 65

Acetato de etila 88,1 85,3 –83 0,90 77 73

1-Clorobutano 92,6 0,5 –123 0,886 79 83

Benzeno 78,1 1,8 5,5 0,88 80,1 76

Tolueno 92,1 0,52 –95 0,87 110,6 22

1-Butanol 74,1 77 –89 0,81 116-118 5

Éter tert-
butil-metílico

88,2 42 –108,6 0,74 55,3 201

Ciclo-hexano 84,2 0,055 6 0,78 81 77

Iso-octano 114,2 0,00056 –107 0,69 99 38

n-Heptano 100,2 0,05 –90,5 0,68 97-98 36

n-Hexano 86,2 0,0095 –94,3 0,66 69 120

Dispersores

Tetra-
hidrofurano 

72,1 solúvel –108,5 0,89 65-66 -

1,4-Dioxano 88,1 solúvel 12 1,03 101,5 31

1-Propanol 60,1 solúvel –127 0,80 96,5-98 14

Metanol 32,0 solúvel –98 0,792 64,5 96

Etanol 46,1 solúvel –114,5 0,79 78,3 44

Acetona 58,1 solúvel –95,4 0,79 56,2 175

Acetonitrila 41,5 solúvel –45,7 0,786 81,6 73

2-Propanol 60,1 solúvel –89,5 0,786 82,4 32

Fonte: Merck (2010) (http://www.merck-chemicals.com.br/solventes-para-cromatografi a-analitica-lichrosolv-)[13].
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pH do meio permite que os analitos permane-
çam na forma neutra, facilitando a partição dos 
analitos nas microgotas do solvente extrator[21]. 
No trabalho desenvolvido por Farhadi et al.[22], o 
pH da amostra foi ajustado em 1,5 para extração 
de herbicidas da classe dos clorofenoxiacéticos 
em amostras de água. A amostra com pH 1,5 e 
10% NaCl foi extraída com 1  mL acetona (dis-
persor) e 25  μL de clorobenzeno (extrator). 
Recuperações entre 94 e 102,9% foram obtidas 
em águas de poço e de torneira, com limite de 
detecção (LOD) de 0,16 μg.L–1.

4 Aplicações

A DLLME tem sido aplicada com sucesso 
nas etapas de extração e pré-concentração de 
uma grande variedade de compostos orgânicos 
e íons metálicos. A Tabela 2 apresenta as carac-
terísticas de algumas aplicações da DLLME para 
amostras ambientais. Entre os analitos avaliados 
nestas aplicações pode-se destacar agrotóxicos, 
fármacos e outros poluentes orgânicos. Como 
pode ser observado, a DLLME é uma técnica de 
preparo de amostra bastante versátil, uma vez 
que os extratos obtidos podem ser empregados 
com sucesso em distintos métodos de análise.

A determinação de compostos orgânicos em 
alimentos é bastante complexa devido à presença 
de coextrativos que podem afetar o resultado fi nal. 
Entre os problemas que podem ser observados 
estão: baixa robustez do método, diminuição da 
detectabilidade e quantifi cação imprecisa, uma vez 
que resultados falsos positivos ou falsos negativos 
podem ser obtidos. Desta maneira, atenção especial 
vem sendo dada a métodos de preparo de amostra 
que minimizem o efeito destes coextrativos. Como 
pode ser observado na Tabela 3, a técnica DLLME 
tem sido aplicada com sucesso na análise de dife-
rentes compostos orgânicos em alimentos.

Na grande maioria das aplicações apresen-
tadas nas Tabelas 2 e 3, os solventes de extração 
empregados são clorados. O emprego destes sol-

ótimo de solvente extrator deve garantir tanto 
um alto fator de pré-concentração quanto per-
mitir a obtenção de um volume de fase sedimen-
tada sufi ciente para as análises necessárias[19].

Variações no volume do solvente dispersor 
causam variações no volume da fase sedimen-
tada, tornando necessário modifi car simultanea-
mente o volume do solvente extrator e o volume 
do solvente dispersor para manter constante o 
volume da fase sedimentada. O volume ade-
quado de solvente dispersor para uma boa for-
mação das microgotas depende tanto do volume 
da fase aquosa quanto do volume do solvente 
extrator[18].

3.4 Efeito do tempo de extração

Na DLLME, apesar do equilíbrio de partição 
dos analitos entre a fase orgânica e a fase aquosa 
ser atingido muito rapidamente, na prática, o 
tempo de extração é defi nido como o intervalo 
entre a injeção da mistura dos solventes extrator 
e dispersor na fase aquosa e o fi nal da centrifu-
gação. Este também deve ser otimizado e é um 
dos parâmetros mais importantes em técnicas de 
microextração[3,20,21].

3.5 Efeito da adição de sais e do ajuste 
do pH

A infl uência da força iônica também deve 
ser considerada, uma vez que infl uencia na sepa-
ração das fases. O aumento na concentração de 
NaCl aumenta o volume de fase sedimentada, 
devido à diminuição da solubilidade do solvente 
extrator na presença de um sal. Esta infl uência 
será de acordo com as características de cada 
analito. Observa-se, nos trabalhos publicados, 
uma grande variação da adição de NaCl, desde 
a não utilização até a adição de 0,5 a 30%. Outro 
parâmetro que deve ser levado em consideração 
é o pH, que é otimizado em função da acidez 
ou basicidade de alguns compostos. O ajuste do 
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de extração, uma vez que microgotas menores 
são produzidas quando a vibração ultrassônica é 
empregada. A UA-DLLME (ultrasound-assisted-
-DLLME) foi utilizada no trabalho desenvolvido 
por Chen  et  al.[54] que descrevem um método 
simples e com baixo consumo de solventes para 
a determinação de fulerenos em amostras de 
água. Os compostos foram determinados por 
LC-APPI-MS/MS. O método consistiu na injeção 
de 1 mL de 2-propanol (dispersor) e 10 μL de bro-
meto de benzila (extrator) em 10 mL da amostra 
pH 10, contendo 1% de NaCl. As amostras foram 
submetidas ao ultrassom por 1  minuto, depois 
foram centrifugadas e 5 μL da fase sedimentada 
foi injetado. O método apresentou valores de LOQ 
entre 8 e 150 ng.L−1, com precisão menor que 12% 
e exatidão entre 70 e 86%.

Apesar das importantes vantagens da téc-
nica DLLME anteriormente citadas, a difi cul-
dade de automação, devido à necessidade de 
etapas de separação de fases e centrifugação, é 
considerada uma desvantagem. A fi m de mini-
mizar este problema, Andruch et al.[55] propuse-
ram a combinação entre um sistema de injeção 
sequencial de análise (SIA, do inglês Sequencial 
Injection Analysis) e a técnica de DLLME para a 
determinação de tiocianato em amostra de saliva 
empregando detector espectrofotométrico. Os 
resultados obtidos demonstram a efi ciência 
do sistema proposto, sendo que a combinação 
SIA-DLLME apresentou LOD de 17,0  μg.L–1, e 
o método convencional por DLLME apresentou 
LOD de 100,0 μg.L –1. Além disso, outra grande 
vantagem desta combinação foi o tempo de 
3 segundos para a realização da etapa de extra-
ção por DLLME.

A completa automação da técnica foi pro-
posta por Maya et al.[56], empregando injeção em 
fl uxo com multisseringas (MSFIA, Multisyringe 
Flow Injection Analysis) e solventes extratores 
menos densos que a água. Quando hifenado com 

ventes é criticado devido a sua toxicidade. No 
entanto, a quantidade de solventes usados em 
DLLME é muito reduzida. Embora a DLLME 
tenha sido proposta para solventes mais densos 
do que a água, Rodriguéz-Cabo et al.[45] desenvol-
veram uma nova proposta para a determinação 
de resíduos de fungicidas em vinho, empregando 
50 μL de 1-undecanol como solvente de extração. 
Este solvente caracteriza-se por ser não clorado 
e de menor densidade que a água. Os 10 anali-
tos de interesse foram analisados por GC-MS 
(do inglês Gas Chromatography coupled to Mass 
Spectrometry). O método apresentou RSD% infe-
riores a 13% e os valores de LOQ variaram entre 
0,2 e 3,2 μg.L–1. Os valores de recuperação obti-
dos estão na faixa de 81 e 120%, com fatores de 
pré-concentração entre 8 e 86 vezes.

Os excelentes resultados obtidos com a utili-
zação da técnica de DLLME também podem ser 
observados quando esta é combinada a outras 
técnicas de preparo de amostras. Yan  et  al.[53] 
empregaram DLLME combinada com a técnica 
de Dispersão da Matriz em Fase Sólida (MSPD, 
do inglês Matrix Solid Phase Dispersion) para 
a determinação de corantes do tipo Sudão em 
amostras de gema de ovo por HPLC-UV (do 
inglês High Performance Liquid Chromatography 
with Ultraviolet Detection). Durante o proce-
dimento de MSPD a amostra foi diretamente 
misturada com um polímero de impressão 
molecular (MIP, do inglês Molecularly Imprinted 
Polymer) formado por anilina e naft ol. Uma 
mistura de acetona:ácido acético (95:5, v/v) foi 
empregada como solvente de eluição na MSPD 
e, após, como solvente de dispersão na DLLME. 
O método apresentou boa linearidade, suas recu-
perações em três níveis de fortifi cação variaram 
entre 87,2 e 103,5%, com RSD% ≤6,1. Os valo-
res de LODs do método variaram entre 2,9 e 
6,7  μg.kg–1, demonstrando o bom desempenho 
da combinação entre as técnicas de MIPs-MSPD 
e DLLME.

O uso de ultrassom para facilitar a extração 
também tem sido empregado. Os estudos rela-
tam que o uso do ultrassom aumenta a efi ciência 
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gando o método QuEChERS, ou, no caso de 
metais, a mineralização[36]. Neste caso, a DLLME 
é utilizada para concentrar os extratos. Outra 
tendência que pode ser observada em publica-
ções recentes é o uso da DLLME em conjunto 
com a SPE (do inglês Solid Phase Extraction), 
com a extração por fl uído supercrítico e com 
a SBSE (do inglês Stir Bar Sorptive Extraction). 
Estas modifi cações permitem a obtenção de 
maior seletividade e menores valores de LOD[58].

Uma tendência de uso da DLLME, ainda com 
poucas aplicações descritas na literatura, é a uti-
lização de sorventes em suspensão em amostras 
submetidas à DLLME. Exemplos deste tipo de 
aplicação são o emprego de MIPs[53,59], que são 
posteriormente removidos da amostra por fi ltra-
ção, e o emprego de nanopartículas magnéticas 
quimicamente modifi cadas[60], que são removidas 
por um campo magnético. Conforme sugerido 
por Grzeskowiak e Grzeskowiak.[57], a combinação 
destas duas ideias, ou seja, nanopartículas de MIP 
com núcleos magnéticos, pode trazer alta seletivi-
dade e facilidade de uso à DLLME com utilização 
de sorventes sólidos em suspensão.

A automação da DLLME deve ser uma ten-
dência no futuro, atualmente poucos artigos 
relatam o desenvolvimento de um procedimento 
analítico utilizando DLLME on-line[55,56].

As considerações descritas neste artigo suge-
rem uma perspectiva promissora nas aplicações 
da DLLME. A versatilidade desta técnica irá per-
mitir sua aplicação para a extração de diferentes 
tipos de analitos nas mais variadas amostras.
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a Cromatografi a Líquida, o método é compacto, 
simples, fácil de operar e rápido. A aplicação foi 
demonstrada para extração de benzopireno, uti-
lizando 1-octanol (extrator) e acetonitrila (dis-
persor) na proporção (7,5/92,5, v/v).

5 Conclusões e perspectivas

Apesar de ser uma técnica de preparo de 
amostra relativamente nova, muitas modifi ca-
ções têm sido introduzidas desde sua proposição 
em 2006. Inicialmente foi utilizada para preparo 
de amostras para GC e posteriormente para 
LC, FAAS (do inglês Flame Atomic Absorption 
Spectrometry), GF-AAS (do inglês Graphite 
Furnace Atomic Absorption Spectrometry). As 
modifi cações em relação ao procedimento origi-
nal incluem a utilização de líquidos iônicos e de 
solvente extratores com densidade menor que a 
da água. Algumas publicações relatam o desen-
volvimento de DLLME com derivação e/ou com-
plexação simultânea e extração de íons metálicos 
com o auxílio de agentes quelantes[57].

A DLLME tem sido utilizada com maior 
frequência para extração e pré-concentração de 
agrotóxicos em amostras aquosas. Também tem 
sido utilizada para extração de analitos orgânicos, 
como produtos farmacêuticos, aminas, fenóis e 
outros em amostras aquosas e alimentos[58].

A DLLME quando combinada a outras téc-
nicas visando a pré-concentração dos analitos de 
interesse é uma alternativa à etapa de evapora-
ção do extrato. Desta forma, diminui a variação 
da efi ciência do processo de extração, principal 
fonte de incerteza do preparo de amostras.

Em conjunto com outras técnicas de pre-
paro de amostra, a DLLME pode ser utilizada 
para a extração de analitos de amostras sólidas. 
Algumas publicações relatam este tipo de aplica-
ção, na qual os analitos são extraídos da matriz, 
utilizando a extração sólido-líquido, empre-
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Resumo

A presente revisão tem como objetivo reunir em um único manuscrito informações desde a produção 
agrícola do morango até os aspectos negativos que podem infl uenciar e atingir o meio ambiente ou 
gerarem preocupações com a saúde dos trabalhadores rurais e consumidores que tenham contato direto 
com o meio ambiente ou que consomem o morango in  natura. O morango é uma das culturas que 
lideram, desde o ano de 2002, o ranking dos alimentos mais contaminados por resíduos de agrotóxicos no 
Brasil. A cromatografi a líquida moderna é uma das técnicas analíticas mais desenvolvidas e empregadas 
para determinação de resíduos de agrotóxicos em alimentos.
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Abstract

Th is review aims to present information in a single manuscript initiating with the agricultural production 
of strawberries and concluding with the negative aspects that infl uence environment or generate concerns 
about the health of farm workers and consumers who have direct contact with the environment or, 
even the consumers of fresh strawberries. Strawberry crops are those that leads, since the year 2002, the 
ranking of the foods most contaminated with pesticide residues in Brazil. Modern liquid chromatography 
is one of the most developed analytical techniques and is thus oft en employed for the determination of 
pesticide residues in foods.
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a população consumidora ou não e os seres vivos 
que compartilham o mesmo ambiente da produ-
ção agrícola desse fruto ou aqueles para os quais 
os agrotóxicos foram lixiviados.

2 Morango e suas propriedades 
físico-químicas

As frutas são alimentos essenciais em uma 
dieta equilibrada e balanceada, pois são fontes 
importantes de vitaminas e minerais que são 
nutrientes indispensáveis para uma vida saudável. 
O morangueiro pertence à família das Rosáceas 
e ao gênero (Fragaria × ananassa Duch.); a parte 
comestível é formada por um receptáculo car-
noso e suculento, de coloração vermelha viva, 
formando um pseudofruto. Os frutos verdadei-
ros são os aquênios, estruturas diminutas, que 
contêm as sementes presas ao receptáculo. Este 
fruto é produzido e apreciado em várias regiões 
do mundo, sendo uma das espécies de grande 
evidência e de maior expressão econômica entre 
as frutas pequenas, por seu alto consumo mun-
dial[1-4].

Os consumidores apreciam a coloração, o 
aroma, o sabor e as propriedades nutritivas do 
morango, o que aumenta o seu poder de comer-
cialização em muitos países. O maior consumo 
de morango ocorre in  natura, mas pode ser 
industrializado como geleia, caldas, polpas para 
sucos, iogurtes e sorvetes[5]. 

O morango, como alimento, possui 2,3% 
de fi bras, 92,8% de água e 39 calorias em 100 
gramas de frutos, vitaminas A, B1, B2, B3 e C, 
elementos minerais como potássio, sódio, cál-
cio, ferro e fósforo, ácido fólico e também é rico 
em frutose e sacarose e pobre em carboidratos[6]. 
Quando o morango é consumido numa refeição 
bem balanceada, há uma reação química que tri-
plica os índices de absorção de ferro presente nos 
vegetais, ovos e carnes[7].

1 Introdução

A cromatografi a líquida de alta efi ciên-
cia (CLAE) é uma das técnicas analíticas mais 
desenvolvidas e empregadas na academia, em 
diversos tipos de pesquisa e em indústrias, nas 
análises de rotina e de controle de qualidade. A 
grande aplicabilidade da CLAE para a determi-
nação de resíduos de agrotóxicos em alimentos 
se justifi ca por esta ser uma técnica de separação 
efi caz e, juntamente com um detector adequado, 
permitir a identifi cação, quantifi cação e, quando 
necessário, a confi rmação do analito.

Nos últimos anos, tem-se observado grande 
crescimento e investimento, pelos órgãos de pes-
quisas científi cas, governamentais e de empresas 
privadas, nos estudos de resíduos de agrotóxicos 
em alimentos. Esse interesse na área de resíduos 
está relacionado com o impacto ambiental que a 
produção agrícola pode gerar no meio ambiente, 
atingindo ar, solo e água. Acrescido a isto, os 
consumidores estão mais conscientes e interes-
sados nas consequências que o consumo de um 
alimento contaminado pode causar à saúde. Esta 
contaminação tem origem, muitas vezes, em 
uma produção agrícola que não segue adequa-
damente as Boas Práticas Agrícolas (BPA). Além 
disso, deve-se considerar que a exportação de 
alimentos ocorre em função da qualidade dos 
produtos nacionais e das exigências do comércio 
exterior.

O morango, cada vez mais, vem se desta-
cando por estar presente na lista dos alimentos 
mais contaminados por resíduos de agrotóxi-
cos no Brasil, por vários anos consecutivos; ter 
consumo elevado, principalmente in natura, por 
crianças e adultos; possuir propriedades funcio-
nais diversifi cadas e por ser bastante usado na 
culinária. O estudo de resíduos de agrotóxicos 
no morango constitui uma preocupação alimen-
tar, ambiental e sanitária, que pode envolver toda 
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Existem vários tratamentos[13] que podem 
ser aplicados na conservação dos morangos 
in  natura: (i) a imersão em uma solução con-
tendo cloreto de cálcio em até 1%, para manter a 
fi rmeza e aumentar o conteúdo de cálcio e de sóli-
dos solúveis; (ii) o processo de irradiação,[2] no 
qual a exposição a baixas doses de radiação pode 
diminuir a velocidade de amadurecimento e de 
envelhecimento de frutas e vegetais; (iii) a manu-
tenção dos morangos em embalagens, por meio 
do aumento da espessura do fi lme que diminui 
as trocas gasosas, e com concentrações elevadas 
de CO2 ocasionam aumento ou a manutenção 
da fi rmeza do morango, reduzem a incidência 
de fungos, diminuem as taxas respiratórias e a 
produção de etileno; (iv) o uso da refrigeração 
associado a um controle da atmosfera que é uma 
técnica promissora e de baixo custo que mini-
miza as perdas de qualidade e peso, e a degrada-
ção por micro-organismos. Porém, esses frutos 
processados minimamente podem apresentar 
menor teor de antocianinas que os mantidos em 
atmosfera ambiente[14,15]. Outra maneira de obter 
um processamento mínimo do morango é a sani-
fi cação que contribui para a redução de micro-
-organismos alteradores e melhora a condição 
higiênico-sanitária dos alimentos. Encontram-se 
disponíveis para a sanifi cação compostos à base 
de cloro, amplamente utilizados em função do 
custo, da disponibilidade e maior atividade ger-
micida; e sanifi cantes alternativos como o peró-
xido de hidrogênio[16,17].

As difi culdades existentes na etapa de pro-
dução ocasionam desde perdas nutritivas até 
econômicas, pois os consumidores não com-
pram frutos com um aspecto físico ruim.

2.2 Produção agrícola do morango

O Brasil, depois da China e da Índia, é o 3° 
maior produtor de frutas do mundo, que é uma 
das atividades agrícolas mais importantes para o 

O morango possui elevado poder antioxi-
dante, associado aos compostos fenólicos e 
pigmentos, que são representados pelas anto-
cianinas, metabólitos pertencentes à classe dos 
fl avonoides. A atividade antioxidante das anto-
cianinas provém da sua estrutura química for-
mada por três anéis que possuem ligações duplas 
conjugadas e por hidroxilas distribuídas ao longo 
da estrutura, que possibilitam o sequestro de 
radicais livres, causadores de danos celulares e 
de doenças degenerativas[8]. O morango também 
contém uma quantidade elevada de ácido elá-
gico, um constituinte com propriedades antimu-
tagênicas e anticancerígenas. Devido à presença 
dessas variedades de componentes naturais, o 
morango é capaz de atuar na prevenção e/ou na 
cura de várias doenças e é considerado antioxi-
dante, anticarciogênico, antineurodegenerativo, 
anti-infl amatório, diurético, laxativo e previne 
doenças coronarianas[5,9-11].

2.1 Dificuldades na pré-colheita, colheita 
e pós-colheita do morango

A colheita do morango é uma das operações 
mais delicadas e importantes de todo o ciclo da 
cultura, porque os frutos do morangueiro são 
altamente perecíveis, muito delicados e pouco 
resistentes em virtude da epiderme delgada, 
grande porcentagem de água e alto metabolismo. 
Quando colhidos muito maduros, poderão che-
gar ao mercado em decomposição e com podri-
dões; ou quando colhidos ainda verdes, terão 
alta acidez, adstringência e ausência de aroma. 
Em ambos os casos, o produto possui baixo valor 
comercial[7,12]. Os morangos possuem vida útil 
curta pós-colheita, devido à rápida deterioração 
causada por fungos, à elevada taxa respiratória 
e ao aumento da produção de etileno, mesmo 
quando armazenados sob refrigeração[2]. Esta 
taxa elevada de perecibilidade requer cuidados 
quanto à embalagem, transporte e conservação.
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têm seu preço elevado. Embora cresçam melhor 
em regiões mais frias, os morangueiros podem 
se desenvolver bem em clima quente e seco. 
Segundo Ronque (apud Tessarioli Neto et al.)[26], 
a produção do morango é dependente de fatores 
climáticos, sendo de maior expressão a tempe-
ratura e o fotoperiodismo, e de menor intensi-
dade a estiagem, chuvas excessivas, umidade e 
intensidade da luz. Devido a esses empecilhos, 
há grande busca por novas e melhores técnicas 
de cultivo e tipo de cultivar, para aumentar a 
produtividade e a lucratividade dessa cultura. Os 
métodos de cultivos utilizados são: convencio-
nal, orgânico e hidropônico, a céu aberto ou em 
cultivo protegido[1,3]. 

O cultivo em ambiente protegido ocorre 
com controle de temperatura e umidade, prote-
ção contra ventos, granizos, chuvas e geadas, e 
resulta em menor incidência de doenças fúngi-
cas e bacterianas, devido à redução da umidade 
foliar[27]. A hidroponia surgiu como uma técnica 
altamente racional, na qual se consegue a otimi-
zação do uso de água, do espaço, do tempo e dos 
nutrientes. Essa alternativa pode sanar proble-
mas como, escassez de mão de obra, qualidade 
dos pseudofrutos e baixa lucratividade e promo-
ver o aumento da produção e qualidade dos fru-
tos[26,28,29].

Uma alternativa para manter a qualidade do 
alimento e amenizar os impactos ambientais é a 
Produção Integrada (PI), que é um sistema que 
está entre a produção convencional e orgânica, 
gerando alimentos de qualidade, mediante o uso 
de recursos naturais e métodos ecologicamente 
corretos e seguros, nos quais se minimizam a 
aplicação de insumos e contaminantes para asse-
gurar a sustentabilidade ambiental, segurança 
alimentar e viabilidade econômica[30]. Na PI, o 
uso de agrotóxicos é restrito a acaricidas seleti-
vos ou específi cos, com baixa persistência, que 
não deixem resíduos nos frutos, e a manutenção 

País. A maior porcentagem da produção é des-
tinada para o consumo interno e apenas, apro-
ximadamente, 2% da produção é exportada[18,19]. 

Anualmente, desde a última década, a produção 
nacional do morango tem aumentado em média 
6,3%, em comparação aos 3,7% para outras fru-
tas e vegetais nesse mesmo período[20].

Os seis principais países em produção e 
produtividade de morango são, respectiva-
mente, Estados Unidos (740.800  t; 41  t ha–1), 
Espanha (306.000 t; 38 t ha–1), Japão (200.000 t; 
25 t ha–1), Itália (172.600 t; 23,5 t ha–1), Coreia do 
Sul (151.200 t; 20,5 t ha–1) e Polônia (145.000 t; 
3  t ha–1). A produção brasileira alcançou um 
volume superior a 90.000 t em 1999 e a produti-
vidade média da cultura no Brasil é de 25 t ha–1[5]. 
Embora o Brasil não fi gure entre os maiores pro-
dutores, sua produção vem crescendo, concen-
trando-se principalmente nos Estados de Minas 
Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e 
Distrito Federal. Os três primeiros Estados pro-
duzem aproximadamente 80% do morango bra-
sileiro[1,5,6,8,21,22].

No Brasil, a produção de morango encon-
tra-se difundida em regiões de clima temperado 
e subtropical, que se destacam pela alta renta-
bilidade por área e demanda intensa de mão de 
obra[1,23]. A produção é quase toda voltada para 
o mercado doméstico, sendo cerca de 70% des-
tinada ao consumo in natura e 30% industriali-
zada de diversas formas[24].

A produção do morango tem tendência 
crescente devido ao alto consumo, porém tem 
deparado com muitas difi culdades, sendo as 
principais: incidência de pragas e doenças (28%); 
aquisição de mudas (24%); custo de embalagens 
(24%); necessidade de mão de obra (19%); e cus-
tos de produção elevados (5%)[25]. 

A sazonalidade da produção de morangos no 
Brasil é um dos principais problemas da cultura, 
pois esses pseudofrutos em época de entressafra 
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3 Resíduos de agrotóxicos

Na cultura do morango é grande a incidên-
cia de doenças e pragas que atingem as várias 
fases do ciclo da cultura, desde a muda recém-
-plantada até os frutos na fase fi nal de produ-
ção. Para tentar contornar esses problemas e 
amenizar os prejuízos, utilizam-se agrotóxicos. 
Consequentemente, a cultura do morango neces-
sita de um controle rigoroso que é realizado por 
meio do monitoramento de resíduos de agrotó-
xicos.

Os aspectos negativos da produção do 
morango podem ser verifi cados pelos dados e 
constatações da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (ANVISA),[33] através do Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos 
(PARA). Baseado nos relatórios de atividades 
divulgados em dezembro de 2011, o morango, 
juntamente com o pimentão e o pepino, lidera o 
ranking dos alimentos mais contaminados com 
resíduos de agrotóxicos no Brasil. No caso do 
morango, o percentual de amostras irregulares foi 
de 63,4%, sendo que os problemas detectados nas 
análises dessas amostras foram os teores de resí-
duos de agrotóxicos acima do Limite Máximo de 
Resíduos (LMR) permitido e a detecção de agro-
tóxicos não autorizados para esta cultura. Esse 
fato na cultura do morango tem ocorrido desde 
2002, e vem apresentando os resultados insatisfa-
tórios mais elevados nas análises de resíduos de 
agrotóxicos na categoria de frutas.

3.1 Breve histórico dos agrotóxicos

Há mais de dois mil anos, os agricultores 
utilizavam substâncias que preveniam os danos 
causados por pragas, sendo uma das primeiras o 
enxofre. No século XV, utilizavam outras sustân-
cias tóxicas como arsênio, mercúrio e chumbo 

da cultura pode ser realizada pelo controle quí-
mico, biológico ou cultural, que reduzem a ação 
das pragas e, consequentemente, diminuem a 
quantidade de agrotóxicos aplicados no campo.

O cultivo sem solo, em ambiente protegido, 
sobre bancadas ou suportes acima do nível do 
solo, é outra alternativa para amenizar os graves 
problemas na produção do morango[31]. Essa téc-
nica diminui ou elimina os problemas sanitários 
de contaminação dos solos por patógenos, reduz 
os impactos ambientais, aumenta a produtividade 
e a qualidade das frutas e diminui os custos na 
plantação. O cultivo do morangueiro sem solo está 
bem difundido na Europa, porém, no Brasil, ainda 
é incipiente por falta de pesquisas que permitam 
a sua adaptação nas regiões produtivas do País[5]. 

Outro parâmetro que pode infl uenciar a 
produção são os cátions disponíveis no solo, 
sendo que o potássio age no controle das reações 
de síntese, enquanto o cálcio infl uencia a estru-
tura e a resistência da parede celular[32].

Outra difi culdade na produção do morango 
é a obtenção das mudas, que está diretamente 
relacionada com a produtividade e a qualidade 
da fruta produzida, pois representa o ponto de 
partida. Em sua maioria, as mudas produzidas 
no País não atingem o padrão de certifi cação. 
Consequentemente, mais de 80% das mudas uti-
lizadas no Rio Grande do Sul são importadas do 
Chile e da Argentina[1]. 

O sistema de produção deve priorizar a 
utilização de métodos naturais, agrícolas, bio-
lógicos e biotecnológicos de controle de pragas 
e doenças, concomitantemente com a utilização 
de mudas sadias ou certifi cadas; emprego de 
técnicas adequadas como irrigação, adubação e 
manejo dos túneis; limpeza do entorno das áreas 
de produção e adoção de técnicas que conservam 
o solo[7]. Estas práticas reduzem a aplicação de 
agrotóxicos e, consequentemente, contribuem 
para preservação ambiental e segurança alimen-
tar.
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cias utilizadas para prevenir, destruir, repelir ou 
mitigar qualquer praga, ou mesmo, para regular, 
desfolhar e dessecar plantas.

Os agrotóxicos podem ser classifi cados 
quanto a: Finalidade (acaricida, afi cida, formi-
cida, fungicida, herbicida, inseticida, larvicida, 
ovicida, raticida, entre outros); Modo de Ação 
(ingestão, contato, microbiano e fumegante); 
Origem, provenientes de compostos orgânicos 
ou inorgânicos, de vegetais, bactérias ou fun-
gos[38,42,43]. Os agrotóxicos inorgânicos foram 
muito utilizados no passado, porém, atualmente 
não representam mais que 10% do uso total, 
enquanto os agrotóxicos orgânicos constituem o 
maior grupo compreendendo os de origem vege-
tal e os organossintéticos[44].

Outra maneira de classifi car os agrotóxicos 
é segundo as classes toxicológicas, em função da 
dose letal mediana (DL50)[45]. Dependendo da 
toxicidade do agrotóxico, a cor dos rótulos das 
embalagens ou as numerações podem variar: 
I = rótulo vermelho (extremamente tóxico); 
II = rótulo amarelo (altamente tóxico); III = rótulo 
azul (medianamente tóxico); e IV = rótulo verde 
(pouco tóxico)[7,46].

Outra classifi cação refere-se ao regis-
tro de propriedade industrial: produtos sob 
Proteção de Patentes ou Genéricos[47]. Segundo a 
Associação Brasileira dos Defensivos Genéricos 
(AENDA)[48], esse mercado representa mais de 
70% em volume e 50% do valor negociado no 
mundo.

Os agrotóxicos somente podem ser utiliza-
dos no Brasil se estiverem registrados em um 
órgão federal competente. Segundo o Decreto 
nº 4.074 de 4 de janeiro de 2002[40], os três órgãos 
competentes para o registro de agrotóxicos 
são: Ministério da Saúde (MS), Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
e Ministério do Meio Ambiente, através do 
IBAMA.

e no século XVII começaram a empregar o sul-
fato de nicotina que era extraído das folhas de 
tabaco[34].

No Brasil, o uso de agrotóxicos industriali-
zados já tem mais de meio século e uma das pri-
meiras substâncias aplicadas nas lavouras foi o 
diclorodifeniltricloroetano (DDT).

Em 1985, a Portaria nº 329 de 2 de Setembro 
de 1985[35] proibiu, em todo o território nacional, 
a comercialização, o uso e a distribuição de pro-
dutos organoclorados destinados à agropecuária, 
exceto, para uso como iscas formicidas e de cupi-
micidas, combate a vetores de agentes etiológicos 
de moléstias, em uso emergencial na agricultura e 
na preservação de madeiras. O DDT, como todos 
os demais organoclorados, foi banido, tendo em 
vista seus efeitos nocivos baseados na neuroto-
xicidade, no aumento de câncer de mama em 
mulheres, em alterações causadas pelos efeitos 
estrogênicos, além dos problemas ambientais, 
como rápida absorção e bioconcentração nos 
organismos, redução da capacidade reprodutiva 
das aves e estabilidade alta à decomposição ou à 
degradação ambiental[36-38].

A busca por agrotóxicos menos persistentes 
no meio ambiente promoveu o uso dos organo-
fosforados e carbamatos[37]. 

A classifi cação dos agrotóxicos constitui 
tema de controvérsia, pois várias denominações 
têm sido empregadas para designar sua ação ou 
organismo alvo (defensivos agrícolas, biocidas, 
pesticidas, praguicidas, produtos fi tossanitários 
e agrotóxicos). No Brasil, a Lei Federal no 7.802 
de 11 de julho de 1989[39], co nhecida como “Lei 
de Agrotóxicos”, regulamentada pelo Decreto 
nº 4.074 de 4 de Janeiro de 2002[40], adota e defi ne 
o termo “agrotóxico” para ser utilizado em todos 
os casos, substituindo os demais termos supra-
citados[38]. A Agência de Proteção Ambiental 
(EPA)[41] defi ne o termo agrotóxico como sendo 
uma substância química ou mistura de substân-
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seus resultados podem infl uenciar no estabele-
cimento de LMR permitidos e restringir o uso 
em algumas culturas. No âmbito internacio-
nal, os estudos são conduzidos pela Reunião 
Conjunta de Peritos em Resíduos de Agrotóxicos 
da Organização para Alimentação e Agricultura 
(FAO) e Organização Mundial de Saúde (OMS), 
e os resultados são posteriormente encaminha-
dos ao Comitê do Codex Alimentarius para ava-
liação pelos Governos membros[43,54,5 5]. 

O LMR (Limite Máximo de Resíduos) é 
estabelecido pela legislação federal de cada país, 
e a Legislação Brasileira, por meio da Anvisa, 
defi ne este limite como, a quantidade máxima 
de resíduos de agrotóxico legalmente aceita no 
alimento, em decorrência da aplicação adequada 
numa fase específi ca, desde sua produção até o 
consumo. O objetivo principal do LMR é garantir 
que a população, ao consumir diariamente pro-
dutos, cujos níveis de agrotóxicos estejam dentro 
dos limites estabelecidos, não deverá, segundo 
os conhecimentos científi cos atuais, ter qualquer 
problema de saúde. A legislação também estabe-
lece o intervalo de segurança de cada ingrediente 
ativo de agrotóxico para cada cultura agrícola[56].

O PARA foi iniciado em 2001 e é coorde-
nado pela Anvisa, em conjunto com os órgãos 
de vigilância sanitária de 25 Estados participan-
tes e do Distrito Federal. O objetivo é prevenir 
agravos à saúde da população pela exposição 
aos agrotóxicos através dos alimentos, implan-
tando assim, em nível nacional, um serviço para 
monitorar continuamente os níveis de resíduos 
de agrotóxicos nos alimentos que chegam à mesa 
do consumidor e adotar medidas de controle[57]. 
O PARA teve um crescimento ao longo dos anos, 
que pode ser verifi cado principalmente pelo 
número de culturas e agrotóxicos monitorados, 
respectivamente: 2007 (9 e 104), 2008 (17 e 167) 
e 2009 (20 e 234)[58].

3.1.1 Produção econômica dos 
agrotóxicos

Segundo dados fornecidos pelo Sindicato 
Nacional da Indústria de Produção para Defesa 
Agrícola (SINDAG)[49], no período de janeiro a 
julho de 2011, os inseticidas lideraram em cres-
cimento em relação ao mesmo período em 2010, 
enquanto os herbicidas e fungicidas tiveram um 
decréscimo.

Tal crescimento leva à utilização de maiores 
quantidades de agrotóxicos, gerando preocupa-
ção com os alimentos consumidos em grande 
quantidade e in natura[34]. É importante destacar 
que menos de 0,1% dos agrotóxicos que são apli-
cados atingem o alvo, enquanto o restante pode 
alcançar outros ambientes, como as águas sub-
terrâneas e superfi ciais, solo e ar[50].

Os dados disponibilizados pela Associação 
Brasileira das Indústrias de Química Fina, 
Biotecnologia e suas Especialidades (ABIFINA)
[51] mostram que o saldo comercial brasileiro 
entre 2005 e 2010 foi negativo, indicando que a 
importação de agrotóxicos superou a exporta-
ção. Porém, apesar deste cenário, o mercado de 
agrotóxicos teve um faturamento alto, perdendo 
apenas para o de medicamentos.

Estatísticas revelam que cada brasileiro con-
some em média 5,2 L de agrotóxicos por ano, e 
que, desde 2008, o Brasil tornou-se o maior con-
sumidor mundial de agrotóxicos[52,53].

3.1.2 Legislação alimentar dos 
agrotóxicos

O estudo da avaliação dos riscos crônicos 
da ingestão de agrotóxicos é um processo no 
qual a exposição humana a um dado composto 
por meio de dieta é comparada a um parâmetro 
toxicologicamente seguro. Em geral, os gover-
nos conduzem estudos de avaliação de risco 
durante o processo de registro do agrotóxico e 
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3.1.3 Emprego de agrotóxicos na 
cultura do morango

Diversos fungos, bactérias e vírus atacam o 
morangueiro destruindo folhas, caules, frutos e 
raízes. As medidas gerais de controle das doen-
ças são principalmente as preventivas e o uso de 
mudas sadias. As pragas que destroem o moran-
gueiro são ácaros, insetos (broca-dos-frutos, 
grilos, pulgões, lagarta-rosca, etc.), nematoides, 
lesmas e caracóis[7]. 

Os ácaros são considerados as pragas primá-
rias que causam os maiores danos e prejuízos à 
cultura do morangueiro, podendo reduzir a pro-
dução do morango em até 80%. O seu controle 
é difícil, pois as colheitas são realizadas diaria-
mente e o fruto é consumido in natura, reque-
rendo a aplicação de acaricidas que possuem um 
período curto de carência e baixa toxicidade[30,60].

Outro patógeno que prejudica o cultivo 
do morangueiro é o Colletotrichum  acutatum, 
principal agente da antracnose no morangueiro, 
que se manifesta pela fl or-preta, na qual ocorre 
a necrose progressiva dos pedúnculos e demais 
partes dos órgãos fl orais e culmina com a seca-
gem e morte das fl ores. Essa é considerada a 
principal doença da cultura do morangueiro, 
podendo causar perdas que variam entre 30 e 
68%[61,62]. Segundo Kososki et al.[63] aplicações de 
fungicidas, especialmente de procloráz, garantem 
maior produção de frutos e menor ocorrência da 
doença em fl ores. Entretanto, de modo geral, a 
incidência da doença em todos os tratamentos 
é muito alta, mostrando que o controle químico 
isoladamente pode não ser um método efi ciente 

A Tabela 1[33,57,58] mostra a porcentagem de 
amostras de morango insatisfatórias entre 2002 
e 2010. Esses resultados referem-se às amos-
tras que apresentaram ingredientes ativos (IA) 
acima do LMR permitidos ou resíduos de IA 
não autorizados para a cultura. Através destes 
resultados observa-se que a utilização de agro-
tóxicos é muito intensa, caracterizando o índice 
crescente de irregularidades na produção do 
morango. Destaca-se que o maior consumo do 
fruto ocorre in  natura, o que é um benefício 
para os consumidores, por ingerirem alimentos 
frescos, com todas as propriedades nutricionais 
e sem conservantes. Porém, o fruto pode con-
ter resíduos de agrotóxicos em níveis elevados, 
principalmente se uma boa lavagem não tiver 
sido efetuada ou se o intervalo entre o tempo de 
aplicação do agrotóxico e de consumo for menor 
que o recomendado, trazendo malefícios aos 
consumidores.

Na última década, o estabelecimento e a 
regulamentação de LMR têm se tornado mais 
frequentes, porém existe uma grande difi cul-
dade de harmonização com os valores estipula-
dos pelo Codex Alimentarius. Estas discrepâncias 
estão relacionadas com vários fatores como, con-
dições edafoclimáticas que são oriundas do meio 
ambiente e infl uenciam os solos; pragas pre-
sentes no ambiente; dose e forma de aplicação; 
intervalo de segurança proposto e diferenças nos 
períodos de colheita, comercialização ou con-
sumo em que se avalia a quantidade de resíduo 
de agrotóxico[59].

Tabela 1 Porcentagem de amostras de morango insatisfatórias.

Ano 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

% 46,03 54,55 39,07 N 37,68 43,62 36,05 50,80 63,4

N: análises não realizadas. Os resultados referem-se aos Estados: AC, BA, DF, ES, GO, MG, MS, PA, PE, PR, RJ, RS, SC, SE, 
TO (entre os anos de 2002 a 2008); 25 estados e DF (2009 e 2010).
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incidência de intoxicações por agrotóxicos é a 
facilidade de acesso e o número elevado de pro-
dutos formulados com essas substâncias, de uso 
tanto na agricultura como doméstico[68.69].

Os agrotóxicos são potencialmente tóxicos 
ao homem, podendo causar efeitos adversos ao 
sistema nervoso central e periférico, ter ação 
imunodepressora ou ser cancerígenos, mimeti-
zadores de hormônios, entre outros[65,70]. A con-
taminação dos alimentos por resíduos de agrotó-
xicos pode vir de uma aplicação direta em uma 
das fases da produção da cultura, do transporte 
ou do armazenamento[71]. 

Outro fator preocupante é a contaminação 
ocupacional que pode ser imediata[34] e pode tra-
zer comprometimentos à saúde que variam em 
função do estado nutricional, idade e sexo do 
indivíduo. Existem dois tipos principais de into-
xicações por agrotóxicos: a Intoxicação Aguda, 
na qual os sintomas surgem rapidamente, de 
forma leve, moderada ou grave, dependendo do 
tempo de exposição e da toxicidade dos agrotóxi-
cos, e é caracterizada por fraqueza, vômitos, con-
vulsões, contrações musculares, dores de cabeça, 
difi culdade respiratória, sangramento nasal; e a 
Intoxicação Crônica, que surge tardiamente, em 
função de exposições repetidas e gera danos, na 
maioria das vezes, irreversíveis[38,72].

As principais fontes de intoxicações dos tra-
balhadores rurais são: falta do uso de vestimenta 
protetora; despreparo; falta de conhecimento 
dos perigos causados pelos agrotóxicos; ausên-
cia de recursos alternativos para o controle das 
pragas; indução ao uso excessivo, incentivado 
por vendedores e propagandas, com o intuito de 
garantir maior efi ciência; condições precárias do 
trabalhador, como baixa escolaridade, [73] impe-
dindo a leitura das recomendações que constam 
nas embalagens e falta de acesso às informa-
ções sobre os perigos gerados pelo contato com 
os agrotóxicos, moradias inadequadas, difícil 

para o manejo da fl or-preta, apontando para a 
necessidade de investigação de outras estratégias 
de controle da antracnose.

Quando as medidas preventivas e biológicas 
de controle não são efi cientes, recomenda-se a 
utilização do Controle Químico. Neste contexto, 
podem ser aplicados na cultura do morangueiro 
acaricidas registrados, observando-se as doses e 
os períodos de carência, e deve-se controlar pri-
meiramente os focos de ácaros e, se necessário, 
toda a lavoura, além de variar os acaricidas com 
diferentes modos de ação[7]. 

3.2 Aspectos negativos dos agrotóxicos

O uso de agrotóxicos tem sido muito efi -
caz na redução de infestações de pragas e, con-
sequentemente, para aumentar a produtividade 
agrícola e a qualidade do produto. No entanto, 
ao longo do tempo, as pragas alvo têm desenvol-
vido resistência aos agrotóxicos, acarretando o 
crescimento das suas populações, o que requer 
aumento na quantidade ou número de aplicações 
dos agrotóxicos[64]. Dessa forma, uma opção ini-
cial considerada efi ciente pode gerar problemas 
sérios no futuro.

Alguns agrotóxicos e seus metabóli-
tos são considerados problemáticos por serem 
persistentes e bioacumulativos[65,66]. Segundo 
Schwarzenbach et al.,[67] a maioria dos agrotóxicos 
possuem alta hidrofobicidade e baixa reatividade 
no meio ambiente, que são as características res-
ponsáveis pela tendência em se acumularem ou 
bioconcentrarem nos tecidos dos organismos vivos.

3.2.1 Problemas sanitários dos 
trabalhadores rurais e segurança 
alimentar dos consumidores

A intoxicação por agrotóxicos é um pro-
blema de saúde pública grave, principalmente 
nos países em desenvolvimento e nos emergen-
tes. Um dos fatores relacionados com a grande 



Morango monitorado por cromatografia líquida moderna Oshita D, Jardim ICSF

Scientia Chromatographica 2012; 4(1):52-76 61

tâncias com alta persistência ou baixa taxa de 
degradação podem permanecer no ambiente 
sem sofrerem qualquer alteração e podem ser 
adsorvidas pelas plantas ou nas partículas do 
solo, e serem, posteriormente, dessorvidas e lixi-
viadas, pela presença das chuvas ou dos ventos. 
Os agrotóxicos podem ser transportados para 
regiões distantes das de aplicação, ou atingirem 
as águas superfi ciais ou percolarem para os len-
çóis subterrâneos. Nos ambientes aquáticos, os 
agrotóxicos podem sofrer adsorção ou dessor-
ção nas partículas dos sedimentos, serem degra-
dados por via química, biológica ou fotólise, ou 
serem volatilizados. Na atmosfera, o transporte 
depende das propriedades dos agrotóxicos (solu-
bilidade, pressão de vapor, coefi ciente de partição 
octanol/água, coefi ciente de adsorção à matéria 
orgânica do solo, tempo de meia-vida, constante 
de ionização, entre outros); condições ambien-
tais (clima, textura e conteúdo de água no solo); 
topografi a e práticas de manejo (tipo de cultura 
e método de aplicação dos agrotóxicos)[42,50,77-80].

O comportamento de agrotóxicos no 
ambiente deve ser diferente em clima temperado 
e tropical. Alguns dados experimentais sugerem 
que as taxas de degradação devem ser mais altas 
em países tropicais devido às temperaturas e às 
radiações mais elevadas, que também causam 
aumento na toxicidade em função da maior vola-
tilização[81].

Um fenômeno ecológico chamado de bio-
magnifi cação, no qual ocorre acumulação de 
agrotóxicos ao longo da cadeia alimentar, leva a 
um aumento da concentração de uma determi-
nada substância com o aumento do nível trófi co. 
Mesmo em concentrações baixas, os agrotóxi-
cos representam riscos para algumas espécies 
de organismos aquáticos que podem concentrar 
estes produtos até 1000 vezes[82].

acesso ao tratamento de saúde[74] e proximidade 
das residências com o campo de aplicação dos 
agrotóxicos[70]. 

Frutas e vegetais com resíduos de agrotó-
xicos acima dos LMR causam grandes prejuí-
zos aos produtores rurais, pois são proibidas de 
entrarem em mercados externos que possuem 
uma legislação controlada e rigorosa. Além das 
perdas econômicas, o fator mais preocupante 
está relacionado com a falta de segurança ali-
mentar dos consumidores.

Devido às exigências cada vez mais rigorosas 
do comércio nacional e internacional em relação 
aos produtos agropecuários, a necessidade de 
implementação da PI tornou-se uma realidade. 
Este sistema emprega tecnologias que permitem 
o controle efetivo do sistema produtivo agrope-
cuário, por meio do monitoramento de todas as 
etapas, desde a aquisição dos insumos até a oferta 
ao consumidor[75].

A adoção do sistema de PI evoluiu em curto 
espaço de tempo, sendo que, no Brasil, as ati-
vidades da Produção Integrada de Frutas (PIF) 
tiveram início entre 1998 e 1999. No estágio 
atual, o Sistema PIF já atingiu a consolidação 
em 18 culturas, sendo que o morango ingres-
sou em 03/04/2008[76]. A Produ ção Integrada do 
Morango (PIMo) surgiu em função da conscien-
tização dos produtores sobre a necessidade de 
se adaptarem aos novos princípios e se qualifi -
carem, a fi m de poderem competir no mercado 
internacional[24].

3.2.2 Impacto ambiental

Os agrotóxicos possuem vários caminhos 
que podem gerar rotas de contaminação no 
ar, solo, água e lençol freático. Os agrotóxicos, 
quando aplicados diretamente no solo, podem 
ser degradados por via química, fotólise ou 
micro-organismos, produzindo metabólitos ou 
compostos mais simples. Entretanto, as subs-
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matéria-prima, principalmente para os Estados 
Unidos, União Europeia e Japão. O Brasil tam-
bém se destaca na exportação de suco de laranja 
e açúcar orgânico[87]. 

Krolow et al.[89] avaliaram os aspectos físicos 
e químicos do morango cv. cultivado de maneira 
orgânica e convencional. Os resultados mostra-
ram que os morangos cultivados pelo sistema de 
AO apresentaram maiores diferenças percentuais 
para os teores de antocianinas, sólidos solúveis 
totais e razão de sólidos solúveis totais/acidez 
total titulável (SST/ATT), que foram de 106,1, 
16,1 e 24,3%, respectivamente, e superiores ao 
sistema convencional. O principal aspecto nega-
tivo da AO foi à redução de 8,4% no teor de ácido 
ascórbico em relação ao convencional. Porém, é 
importante destacar que não somente o sistema 
de produção infl uencia nestes índices, mas o 
ponto de maturação em que a fruta é colhida, 
haja vista que os produtores tendem a colhê-
-las um pouco verdes para que resistam até o 
momento de comercialização.

A procura por alimentos orgânicos é cres-
cente devido aos benefícios já citados, contudo, 
um dos entraves à expansão deste segmento é o 
preço que é superior aos dos produtos de cultivo 
convencional[90,91].

4 Métodos analíticos de preparo 
de amostra e de determinação 
de resíduos de agrotóxicos em 
amostras de morango

4.1 Técnicas de preparo de amostras 
para extração de resíduos de 
agrotóxicos

A determinação de um analito numa amos-
tra é caracterizada por três etapas principais: 
1)  amostragem, que deve ser representativa de 
um todo; 2)  preparo de amostra, destinada a 

Dessa forma, os agricultores devem conser-
var os recursos naturais, para evitar a contami-
nação de seres humanos e vivos, e manter o equi-
líbrio ecológico através da redução de aplicação 
dos agrotóxicos nas culturas.

3.3 Produtos orgânicos no Brasil

A Agricultura Orgânica (AO) é um processo 
produtivo que emprega um mínimo de insu-
mos externos, porém esta prática não garante a 
ausência total de resíduos, devido à existência de 
contaminação ambiental. Ela assegura o forne-
cimento de alimentos orgânicos saudáveis, mais 
saborosos e de maior durabilidade, pois apresen-
tam maior resistência ao ataque de micro-orga-
nismos. Por não utilizar agrotóxicos e empregar 
sistema de manejo mínimo, preserva o meio 
ambiente e assegura a estrutura e fertilidade dos 
solos, evitando erosões e degradação, contri-
buindo assim para promover e restaurar a bio-
diversidade local. Por esse conjunto de fatores, a 
agricultura orgânica viabiliza a sustentabilidade 
da agricultura familiar e amplia a capacidade dos 
ecossistemas locais em prestar serviços ambien-
tais a toda a comunidade do entorno, contri-
buindo para redução do aquecimento global[83,84]. 
Alguns procedimentos da AO são: uso da adu-
bação verde ou orgânica; minhocultura; manejo 
da vegetação nativa, rotação de culturas, cultivos 
protegidos e uso racional da água de irrigação.

No Brasil, a AO possui sua legislação estabe-
lecida pelo Decreto 6.323 de 27 de dezembro de 
2007[85], que regulamenta a Lei nº 10.831 de 23 de 
dezembro de 2003[86]. Segundo esta legislação a 
AO engloba todas as diferentes correntes de agri-
cultura alternativa ou sustentável ou ecológica. 
As primeiras correntes da AO foram: Agricultura 
Biodinâmica; Agricultura Orgânica; Agricultura 
Organobiológica e Agricultura Natural[87,88]. 
Aproximadamente 90% da produção orgânica 
nacional de banana, soja e café é exportada como 
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Dispersion - MSPD)[103,115,116], extração líquida 
pressurizada (Pressurized Liquid Extraction - 
PLE)[117-119], e extração sortiva em barras de agi-
tação (Stir Bar Sorptive Extraction - SBSE)[120,121].

Existem várias técnicas de preparo de amos-
tras para alimentos, porém os parâmetros prin-
cipais que um analista deve levar em considera-
ção para optar por uma técnica de extração são: 
número e classe de agrotóxicos, limite de quan-
tifi cação, tipo de amostra e teor de gordura[122]. 
Os métodos de preparo de amostras apresentam 
vantagens e desvantagens que vão depender: do 
volume de solvente, extração de coextrativos, uso 
de solventes não clorados, quantidade de amos-
tra, extração específi ca ou seletiva, manual ou 
automatizada, on-line ou off -line, facilidade de 
acoplamento para determinação por CL ou CG, 
entre outras.

Em 2003, Anastassiades et al.[99] com o obje-
tivo de superar as limitações práticas dos méto-
dos de extração de multirresíduos de agrotóxi-
cos, introduziram o método QuEChERS (Quick, 
Easy, Cheap, Eff ective, Rugged and Safe), no qual 
o processo de extração consiste de duas etapas: 
extração por solvente orgânico, com adição de 
sais para efeito salting out e secante, e clean–up 
dispersivo. Esse método tem como vantagens ser 
rápido, fácil, econômico, efetivo, robusto, seguro 
e compatível com CG e CL[123-125].

Dependendo das características físico–quí-
micas dos analitos e da matriz, podem ser intro-
duzidas modifi cações no método QuEChERS 
Original (2003), como mudanças de pH pela 
adição de diferentes tipos de tampão, emprego 
de diferentes solventes orgânicos, acetonitrila, 
acetato de etila e acetona, e utilização de diversos 
tipos de sorventes na etapa de clean-up.

Dois métodos QuEChERS modifi ca-
dos[126,127], um empregando tampão acetato e o 
outro tampão citrato, foram adotados, respec-
tivamente, pela AOAC Official Method (2007) 

extrair, isolar e/ou concentrar o analito e/ou 
eliminar os interferentes; 3) análise da amostra, 
separação, identifi cação e quantifi cação dos ana-
litos, e, caso necessário, confi rmação do resul-
tado para uma análise mais segura[92,93].

Dentre as etapas analíticas empregadas na 
determinação de multirresíduos de agrotóxicos, 
a extração dos analitos é considerada uma das 
mais críticas e importantes, uma vez que engloba 
procedimentos laboriosos que demandam 
tempo, custo elevado e geram grandes quantida-
des de resíduos tóxicos[94-97]. Outras adversidades 
a serem superadas nesta etapa é a extração simul-
tânea de compostos com propriedades físico-
-químicas diferentes, em baixa concentração e 
em diferentes matrizes.

A análise de resíduos de agrotóxicos teve 
início na década de 60, com determinações de 
organoclorados; na década de 70 foram introdu-
zidas mudanças para ampliar o intervalo de pola-
ridade dos compostos analisados, que se esten-
deram para os organofosforados e nitrogenados; 
e nas décadas posteriores, começaram a surgir 
preocupações com a utilização dos solventes clo-
rados e com a quantidade de resíduos gerados na 
etapa de extração, exigindo mudanças nas técni-
cas de preparo de amostra[97-99].

Numerosas técnicas de extração de agro-
tóxicos em frutas e vegetais, principalmente 
em morangos, com determinação por croma-
tografi a líquida (CL) ou gasosa (CG) têm sido 
empregadas. Entre estas técnicas pode-se des-
tacar: o particionamento de solventes (extra-
ção líquido-líquido), extração sólido-líquido 
(Solid Liquid  Extration  -  SLE)[96,100-103], extração 
assistida por micro-ondas (Microwave Assisted 
Extraction  -  MAE)[104-106], extração em fase 
sólida (Solid-Phase Extraction - SPE)[106-111], 
microextração em fase sólida (Solid-Phase 
Microextraction  -  SPME)[104,112-114], dispersão 
da matriz em fase sólida (Matrix Solid-Phase 
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tro importante que deve ser considerado, pois, 
dependendo do tipo de detector a ser utilizado, 
os LMR estabelecidos podem não ser atingidos.

4.2 Determinação de resíduos de 
agrotóxicos e componentes em 
morango com destaque para 
cromatografia líquida moderna

Inicialmente os resíduos de agrotóxicos 
eram analisados por métodos colorimétricos e 
cromatográfi cos não muito sofi sticados, sendo 
que determinavam poucos analitos em alguns 
tipos de amostras[37]. Atualmente, o monitora-
mento de resíduos de agrotóxicos é realizado 
para várias classes simultaneamente, por meio de 
uma extração associada a uma técnica analítica 
instrumental, sendo a CL e CG as técnicas mais 
utilizadas[131-134].

A CLAE passou a ter seu uso intensifi cado 
em várias áreas e na década de 70, Snyder propôs 
uma denominação mais abrangente para a téc-
nica, Modern Liquid Chromatography. Este nome 
descreve a técnica instrumental desenvolvida em 
contraposição à CL clássica, não tendo sentido 
temporal, ou seja, moderna por ser contemporâ-
nea[135,136]. Atualmente, devido à grande expansão 
da CL moderna, em contraste ao uso reduzido da 
CL clássica, muitas vezes, emprega-se somente a 
denominação de cromatografi a líquida (CL).

As principais vantagens da CL incluem a 
capacidade de realizar separações e determina-
ções qualitativas e quantitativas de uma grande 
variedade de compostos presentes em diversos 
tipos de amostras, independente da volatilidade, 
estabilidade térmica e polaridade, em escala de 
tempo de poucos minutos, com alta resolução, 
efi ciência e repetibilidade[137,138].

A cromatografi a gasosa é uma técnica com 
um poder de resolução excelente, o que facilita a 
análise de diversos analitos numa mesma amos-
tra[139]. Entretanto, a polaridade e instabilidade 

e pela European Committee for Standardization 
(CEN) Standard Method EN 15662 (2008). A 
escolha do método QuEChERS depende do tipo 
de amostra e das características dos agrotóxicos, 
e visa obter recuperações elevadas e solucionar 
o problema da instabilidade dos compostos em 
determinados pH[128].

Ao contrário do clean-up em SPE que uti-
liza cartucho, coluna ou disco[129], no método 
QuEChERS a extração em fase sólida dispersiva 
(Dispersive Solid-Phase Extraction, d-SPE) per-
mite que o clean-up de interferentes e a redução 
de água residual sejam efetuados de forma rápida 
e simultânea. Esta etapa de remoção de água pro-
porciona um extrato fi nal de menor polaridade, 
o que facilita a precipitação de coextrativos ou 
interferentes polares e permite a injeção direta 
do extrato fi nal nos equipamentos de CG ou 
CL[95,130]. Dependendo da composição da amos-
tra, pode-se optar por sorventes com caracterís-
ticas diferentes ou misturas desses, como amina 
primária secundária (Primary Secondary Amine 
- PSA) ou propiletilenodiamina, carbono grafi -
nitizado (Grafi tized Carbon Black - GCB), octa-
decilsiloxano (C18), entre outros. Para amostras 
de morango, o sorvente mais recomendando é o 
PSA, que possui uma estrutura bidentada com 
efeito quelante elevado, que promove a remoção 
de açúcares, ácidos graxos, ácidos orgânicos e 
pigmentos como antocianinas.

Atualmente, o método QuEChERS está 
sendo muito utilizado nas determinações de 
multirresíduos de agrotóxicos em amostras de 
alimentos, devido a uma série de vantagens, 
entre elas: porcentagens altas de recuperação dos 
agrotóxicos com diferentes propriedades físico-
-químicas; não utilização de solventes clorados, 
contribuindo para a química verde; baixo custo 
e manipulação fácil. Porém, o fator de concen-
tração que pode ser alcançado é menor quando 
comparado ao que pode ser obtido empre-
gando a SPE. Em vista disso, esse é um parâme-
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(Signal to Noise – S/N), e consequentemente, 
permite que os LMR sejam atingidos com maior 
facilidade[132,142].

O desenvolvimento de novos métodos ou 
modifi cações dos já existentes requer uma etapa 
de validação. Um guia de validação muito impor-
tante para análise de resíduos de agrotóxicos em 
alimentos é o Sanco (Method Validation and 
Quality Control Procedures for Pesticide Residues 
Analysis in Food And Feed)[149] que é direcionado 
às aplicações que envolvem determinações por 
CL e CG acopladas a EM.

Alguns trabalhos que ilustram o desenvolvi-
mento e a validação de métodos de determinação 
de resíduos de agrotóxicos e de componentes do 
morango, empregando as técnicas citadas, serão 
apresentados.

Soler  et  al.[103] compararam duas técni-
cas de extração: MSPD, utilizando C18 como 
dispersante, diclorometano e metanol como 
eluente, e SLE com solvente acetato de etila, 
na determinação de nove agrotóxicos (acrina-
trina, carbosulfano, ciproconazol, γ-cialotrina, 
cresoxim metilíco, pirifenox, piriproxifem, 
propanil, e tebufempirado) em amostras de 
laranja e morango, empregando CL-EM/EM. 
Recuperações na faixa de (51,5-108)% e de 
(59-101)% e estimativas de desvio padrão rela-
tivo de <16% e <17%, foram obtidas para MSPD 
e SLE, respectivamente. Contudo, para a maioria 
dos agrotóxicos, os limites de quantifi cação (LQ) 
foram melhores para SLE (0,01-0,4) mg kg−1 que 
para MSPD (0,05-2) mg kg−1. Os autores concluí-
ram que a SLE permitiu melhor detectabilidade 
que a MSPD, devido aos valores dos LQ, porém a 
MSPD tem a vantagem de utilizar menor volume 
de solvente.

Um trabalho que é considerado ambien-
talmente correto, por utilizar água como 
solvente de extração, foi desenvolvido por 
Falqui-Cao  et  al.[104]. Os autores empregaram 

térmica de alguns agrotóxicos, tornam as análi-
ses por CG mais difíceis[140], fazendo-se neces-
sária uma etapa de derivatização, o que pode 
aumentar o tempo e o custo da análise.

As determinações por CL podem ser reali-
zadas empregando-se vários tipos de detectores, 
sendo os mais utilizados o arranjo de diodos 
(DAD) e o espectrômetro de massas (EM), que 
realizam análises qualitativas e/ou quantitativas.

No cenário atual, a CL acoplada à espec-
trometria de massas tem-se mostrado uma das 
técnicas mais poderosas para a determinação de 
resíduos de agrotóxicos[141]. O destaque da CL se 
deve à tendência ao emprego de agrotóxicos mais 
polares, por serem menos persistentes e tóxicos 
que os apolares. O acoplamento das duas técni-
cas combina as vantagens de ambas, a alta seleti-
vidade e a efi ciência de separação da CL e a infor-
mação estrutural, a massa molar e a melhora na 
seletividade e detectabilidade da espectrometria 
de massas[136,142-145].

A espectrometria de massas sequencial 
(em série ou Tandem) está sendo cada vez mais 
utilizada na área química, principalmente em 
análises de resíduos de agrotóxicos em alimen-
tos. Esse modo tem sido considerado uma fer-
ramenta de identifi cação e confi rmação, no qual 
o monitoramento dos fragmentos fornece maior 
discriminação que um único estágio, reduzindo 
a necessidade de etapas excessivas de preparo 
de amostra; diminui resultados falsos positivos, 
especialmente em amostras complexas, como 
frutas e vegetais; permite a identifi cação de ana-
litos a níveis de ultratraços (ng ou menor) e com 
características físico-químicas diferentes; resulta 
em menor tempo e custo das análises, com 
maior detectabilidade e seletividade[102,146-148]. 
O aumento da seletividade do detector reduz a 
infl uência do efeito matriz e aumenta a detectabi-
lidade, uma vez que aumenta a razão sinal/ruído 
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método desenvolvido por Urruty e Montory[150] 

utilizou MAE e SPME acopladas à CG-EM ou 
CLAE-DAD para análise de vinte agrotóxi-
cos em morangos. Os resultados mostraram 
que o método desenvolvido foi simples, rápido, 
ambientalmente correto e de baixo custo.

Sagratini  et  al.[151] analisaram agrotóxicos 
das classes carbamato e fenilureia em sucos de 
frutas (cereja, laranja, maçã e morango), empre-
gando SPME acoplada à CL/EM e CL/QIT- EM. 
Os agrotóxicos foram extraídos com três fi bras 
diferentes, Carbowax/resina template (CW/TPR) 
de 50 μm, poli(dimetilsiloxano)/divinilbenzeno 
(PDMS/DVB) de 60 μm e poliacrilato de 85 μm, 
sendo que as duas primeiras fi bras forneceram 
melhores recuperações. Os autores verifi caram 
que tanto o monitoramento SIM (Selected Ion 
Monitoring) como o MRM (Multiple Reaction 
Monitoring) forneceram resultados adequados, 
porém o MRM mostrou maior detectabilidade.

Existe uma diversidade de métodos analíti-
cos para determinação de resíduos de agrotóxi-
cos em morangos por CL, com diferentes justi-
fi cativas para o seu uso, porém deve-se priorizar 
um método abrangente, rápido, confi ável, de 
custo baixo, ambientalmente correto e que seja 
capaz de analisar diversas classes de agrotóxicos 
com alta detectabilidade.

A CL é muito útil para determinações 
de agrotóxicos e também de componentes no 
morango, responsáveis pelos atributos senso-
riais como sabor, aparência e textura. Esses com-
ponentes podem diferir em quantidades, pois 
dependem do tipo de cultivar, e das condições 
climáticas nas quais o morango foi cultivado[20]. 
Outro fator importante, como taxa de amadure-
cimento, também infl uencia nas características 
do morango.

Montero et al.[152] estudaram a taxa de açú-
cares, ácidos, compostos fenólicos, substâncias 
pécticas na cultivar Chandler e determinaram 

duas técnicas de extração, assistidas por micro-
-ondas focalizada (Focused Microwave-Assisted 
Extraction - FMAE) e SPME acoplada com 
CLAE-DAD para determinação de cinco agro-
tóxicos (azoxistrobina, bupirimato, carbenda-
zim, dietofencarb, napropamida) em amostras 
de morangos. As amostras foram extraídas com 
água por FMAE e o extrato aquoso foi exposto 
a uma fi bra de poli(dimetilsiloxano)/divinilben-
zeno (PDMS/DVB) na SPME. Os agrotóxicos 
foram dessorvidos na interface SPME/CLAE 
para sua quantifi cação, com limites de detecção 
inferiores a μg kg–1 (ppb), que estão abaixo dos 
LMR.

Em um trabalho desenvolvido por 
Soler et al.[119], empregaram-se três tipos de ana-
lisadores de massas: Triplo Quadrupolo (QqQ), 
Quadrupolo Armadilha de Íons (Ion Trap - QIT) 
e Quadrupolo por Tempo por Voo (Quadrupole-
Time-of-Flight - QqTOF) na determinação de doze 
de agrotóxicos (acrinatrina, bupirimato, bupro-
fezina, ciproconazol, γ-cialotrina, fluvalinato, 
hexaflumurom, cresoxim metilíco, propanil, 
pirifenox, piriproxifem e tebufenpirado), em seis 
matrizes (cereja, damasco, laranja, morango, pera 
e pêssego) e extração por PLE. As estimativas 
do desvio padrão relativo foram menores para 
QqQ (5-12)%, em comparação ao QIT (6-15)% e 
QqTOF (14-19)%. A faixa linear dinâmica foi pelo 
menos de três ordens de grandeza maior para o 
QqQ, enquanto para QIT e QqTOF foram de duas 
e uma ordem, respectivamente. O QqQ foi pelo 
menos 20 vezes mais sensível que QIT e QqTOF. 
Contudo, o QqQ não foi adequado para identifi -
cação do etirimol que é o metabólito do bupiri-
mato. Portanto, verifi ca-se que o analisador ideal 
depende do tipo específi co de análise, que pode 
ser qualitativa ou quantitativa.

A hifenação de diferentes técnicas de 
extração pode ser uma alternativa interessante 
para análises de resíduos de agrotóxicos. Um 
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em amostras de uma mesma espécie e colheita, 
indicando uma forte infl uência do grau de matu-
ridade, fatores climáticos e edáfi cos e armazena-
mento pós-colheita.

É importante notar que, os componentes 
do morango são dependentes das condições 
ambientais como também do tipo de cultivar 
estudado. Portanto, deve-se sempre descrever 
detalhamente as condições que foram utilizadas 
na produção agrícola do morango para efeitos 
comparativos, garantindo maior confi abilidade 
dos resultados.

5 Considerações finais

O crescimento da população mundial 
demanda maior produção de alimentos, o que 
tem provocado aumento na utilização de agrotó-
xicos na produção agrícola. Como consequência, 
resíduos tóxicos destes compostos podem con-
taminar o meio ambiente, as frutas e os vegetais 
que são consumidos por crianças, adultos e ido-
sos.

Existem várias fontes que induzem o moni-
toramento de resíduos de agrotóxicos como 
o comércio exterior, ou seja, a exportação de 
alimentos, pois uma concentração acima dos 
limites internacionalmente aceitos pode causar 
a devolução dos alimentos ou abalar a relação 
exportação/importação entre diferentes paí-
ses. Outra contribuição de grande importância 
é a preocupação e a conscientização cada vez 
maior dos órgãos de pesquisa e dos consumido-
res acerca dos malefícios decorrentes do contato 
e da ingestão dessas substâncias tóxicas, reque-
rendo maiores informações sobre o produto a ser 
consumido.

Infelizmente, não há variedades de morango 
totalmente resistentes a pragas e doenças, e o con-
trole químico, embora seja uma solução, com o 
decorrer do tempo, os micro-organismos podem 

o período ótimo de frutifi cação, de 28-35 dias, 
sendo que o 28º dia corresponde ao melhor 
estágio de desenvolvimento (peso maior) e 
amadurecimento (maior razão açúcar:ácido) 
com coloração e textura apropriadas para o 
consumo. Esse estudo foi realizado empregando 
CLAE-DAD e CLAE com detector por Índice 
de Refração (IR).

Entre os diferentes compostos presentes 
no morango, os ácidos orgânicos, vitamina C, 
carboidratos e antocianinas são os mais fre-
quentemente analisados, devido as suas contri-
buições para as propriedades sensoriais e nutri-
cionais. Mangas et al.[153] determinaram açúcares 
(frutose, glucose e sucrose), ácidos orgânicos 
(málico, químico, cítrico e fumárico) e vitamina 
C em morangos, sendo que, entre os açúcares, a 
frutose foi encontrada em maior abundância e, 
entre os ácidos, o cítrico e málico foram encon-
trados em maior quantidade. Os compostos 
foram analisados por CLAE em fase reversa (FR) 
com detector UV-Vis ou por troca catiônica com 
detector por IR.

Herrera e Castro[154] desenvolveram um 
método semiautomático para determinação 
de compostos fenólicos (catequina, naringina, 
rutina, naringenina, ácido elágico, quercetina e 
kaempferol) em amostras de morango, usando 
a extração assistida por ultrassom e determi-
nação por CLAE-DAD. Silva  et  al.[155] também 
realizaram um estudo sobre a determinação de 
25 pigmentos de antocianinas, que são compos-
tos fenólicos, em cinco cultivares de morango, 
por CLAE com detecção dupla on-line, DAD e 
EM. A concentração de antocianinas variou de 
200-600  mg kg–1, sendo a forma predominante 
a pelargonidina 3-glucosídeo, seguida de pelar-
gonidina 3-rutinosídeo e cianidina 3-glucosídeo, 
numa soma total de mais de 95% de antocianinas 
em morango. Foi encontrada uma variabilidade 
marcante entre as concentrações de antocianina 
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INSTITUTO INTERNACIONAL DE CROMATOGRAFIA

O Instituto Internacional de Cromatografi a (IIC) é parte da Associação Internacional de 

Cromatografi a, entidade de direito privado, sem fi ns lucrativos.

Os objetivos dos cursos do IIC são o aprimoramento/formação/atualização dos usuários 

das técnicas cromatográfi cas e afi m (Preparo de Amostras, Espectrometria de Massas, Gestão da 

Qualidade, dentre outras), tanto do ponto de vista teórico quanto prático.

A fi losofi a educacional do IIC é: “ao invés de ensinar apenas como operar um equipamento 

específi co (dar o peixe) o IIC ensina a técnica (como pescar)”.

Os cursos do Instituto Internacional de Cromatografi a são coordenados pelos Diretores do 

IIC, e ministrados pelos coordenadores, auxiliados por uma equipe técnica e científi ca altamente 

qualifi cada, constituída de docentes pós-graduados nos melhores centros do país na área, e 

pós-graduandos em fase de conclusão de suas teses. Na época em que cada curso for oferecido, 

uma relação dos instrutores é disponibilizada no website do IIC.

O programa detalhado de cada curso pode ser obtido através de contacto com o IIC.

Os cursos são ministrados com auxílio de recursos audiovisuais modernos (datashow-compu-

tador; vídeos, demonstrações, resolução de problemas e outros recursos instrucionais). Os alunos 

recebem um livreto contendo cópia de todos os slides apresentados pelos instrutores, além de 

material bibliográfi co de apoio. Em vários cursos também são fornecidos livros de autoria dos 

próprios docentes dos cursos. A maior parte dos cursos também tem aulas práticas de laboratório, 

conforme anunciado no folheto explicativo de cada curso.

Observações:

• O I.I.C. oferece também cursos “in-house” (“in-company”). Interessados nesta modalidade 

devem contatar o IIC para obter mais detalhes.

• Com exceção dos cursos da área da qualidade (ISO, Validação e Auditoria) todos os 

demais possuem aulas teóricas e práticas de laboratório.

• O oferecimento efetivo de um curso depende de um número mínimo de inscritos no 

mesmo.

• O número de vagas dos cursos que envolvem laboratório está sendo limitado para melhor 

aproveitamento dos participantes.

• Visite o website www.iicweb.org para obter mais informações.
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CALENDÁRIO GERAL

EVENTOS 2012

“HTSP-2”: Symposium on Hyphenated Techniques for Sample Preparation

Data: 31 janeiro-1 fevereiro

Local: Bruges, Belgium

Informações: www.ordibo.be/htc

“HTC-12”: Symposium on Hyphenated Techniques in Chromatography and Analysers

Data: 1-3 fevereiro

Local: Bruges, Belgium

Informações: www.ordibo.be/htc

Microscale BioSeparations

Data: 12-15 fevereiro

Local: Genebra, Switzerland

Informações: www.msb2012.org

Pittsburg Conference on Analytical Chemistry and Applied Spectroscopy

Data: 11-16 março

Local: Orlando (FL), USA

Informações: www.pittcon.org

Analytica 2012

Data: 17-20 abril

Local: Munich, Germany

Informações: www.analytica.de

XLI Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Bioquímica e Biologia Molecular – SBBq

Data: 19-22 maio

Local: Foz do Iguaçu (PR)

Informações: www.sbbq.iq.usp.br

35ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Química – SBQ

Data: 28-31 maio

Local: Águas de Lindóia (SP)

Informações: www.sbq.org.br/35ra
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CALENDÁRIO GERAL

EVENTOS 2012

HPLC 2012

Data: 16-21 junho

Local: Anaheim, USA

Informações: www.cass.org

ACHEMA 2012-04-12

Data: 18-22 junho

Local: Frankfurt, Germany

Informações: www.achema.de

IV Congresso Brasileiro de Toxicologia Clínica e I Simpósio Brasileiro de Toxicologia Analítica

Data: 22-24 agosto

Local: Águas de Lindóia (SP)

Informações: www.toxicologiaclinica2012.fcm.unicamp.br

4th International IUPAC conference on Green Chemistry

Data: 25-29 agosto

Local: Foz do Iguaçu (PR)

http://congresscentral.com.br/sbq/ufscar/icgc4/index.php

International Symposium on Chromatography (ISC 2012)

Data: 09-13 setembro

Local: Torun, Poland

Informações: www.isc2012.pl

XIV Congresso Latino-Americano de Cromatografi a (COLACRO XIV)

Data: 01-05 outubro

Local: Florianópolis (SC)

Informações: www.colacro.org
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BOOKSTORE

O Bookstore divulgará o material de informação e formação produzido pelo IIC, incluindo Livros, fi l-
mes, slides, material didático de cursos e outras formas de divulgação dos materiais por ele  produzido. Esses 

materiais podem ser adquiridos do IIC através do website www.iicweb.org/biblioteca.php

Cromatografi a Líquida Moderna - Fernando M. Lanças

Livro publicado pela Editora Átomo em maio de 2009, aborda de forma simples e 
didática os principais assuntos relacionados à Cromatografi a Líquida Moderna (HPLC ou 
CLAE), desde a Teoria, Instrumentação, Colunas, Detectores, até aspectos da Validação, 
Preparo da Amostra e Análise Quantitativa.

O IIC recomenda este livro para todos os interessados em iniciar-se ou  atualizar-se 
nesta técnica.

Cromatografi a em Fase Gasosa - Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, abordando todos os princípios básicos: 
instrumentação, análise qualitativa e quantitativa, detectores e muitos outros aspectos da 
Cromatografi a Gasosa.

Altamente recomendado para os iniciantes na técnica, os quais encontrarão 
explicações detalhadas e simples a respeito da maior parte dos fundamentos básicos da 
técnica.

Validação de Métodos Cromatográfi cos - Fernando M. Lanças

Livro de autoria do Prof. Lanças, descreve os princípios da validação de métodos 
cromatográfi cos com detalhes. Enfoque também a validação de  instrumentação 
e a adequação dos sistemas (“system suitability”) frente aos requisitos dos órgãos 
regulamentadores de resultados analíticos. O livro é  acompanhado de um software, 
denominado Validate – versão demonstração – desenvolvido em colaboração com o 
Dr. Vitor Hugo P. Pacces, o qual auxilia no processo de validação.

Extração em Fase Sólida - Fernando M. Lanças

De autoria do Prof. Lanças, este livro apresenta e discute as várias formas de extração 
em fase sólida (SPE), desde a mais clássica empregando cartuchos até as mais atuais 
como discos, placas, ponteiras, e outras. Também discute os princípios da micro extração 
em fase sólida (SPME) e da extração por sorção em barras de agitação (SBSE).
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