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Introdução 
Na determinação de resíduos de agrotóxicos, faz-se necessário uma etapa de preparo de amostras, em virtude das 

baixas concentrações dos analitos, propriedades químicas distintas e matrizes complexas. Destaca-se, então, o método 

QuEChERS (acrônimo para rápido, fácil, barato, efetivo, robusto e seguro) proposto por Anastassiades e Lehotay 

(2003), que envolve a extração em fase sólida dispersiva. Este método utiliza a acetonitrila como solvente de extração, 

pois permite uma boa recuperação dos compostos, mesmo com agrotóxicos que apresentam diferentes polaridades. 

Entretanto, o método QuEChERS pode co-extrair interferentes (e.g. pigmentos, ceras, gorduras) que afetam a resposta 

instrumental do analito (PRESTES et al., 2009). Surge-se, portanto, a necessidade de averiguar a exatidão e a precisão 

do método de extração, diante de uma matriz orgânica complexa, para determinação de resíduos de agrotóxicos. 

Metodologia 
Na etapa de extração, as bananas (isentas de agrotóxicos) foram processadas e pesadas em tubos Falcon (10 g); 
adicionou-se 2,5 g de água Milli-Q e 10 mL de acetonitrila, em seguida, homogeneizou-se em vortex por 1 min, e 
acrescentou-se 1,0 g de NaCl, 4,0 g de MgSO4, 1,0 g de C6H5Na3O7.H2O e 0,5 g de C6H6Na2O7.1,5H2O, que foram 
homogeneizados (1,0 min) e centrifugados por 5 min (3000 rpm). O sobrenadante (4,0 mL) foi retirado e transferido 
para um novo tubo Falcon, contendo 0,1 g de PSA e 0,6 g de MgSO4 (etapa de limpeza), que foi homogeneizado por 1 
min e centrifugado por 5 min (3000 rpm). O extrato final foi utilizado no preparo das curvas de calibração nos níveis de 
concentração 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, 1,0, 1,5 e 2,0 mg L-1, e a análise cromatográfica procedeu-se em equipamento GC-
SQ/MS. Para o estudo de exatidão, utilizou-se ensaios de recuperação, e avaliou-se a precisão em termos de 
repetibilidade, ambos segundo critérios estabelecidos pelo MAPA (2011). 

Resultados e Discussão 
Os dados de precisão e exatidão obtidos a partir de análises estatísticas destacam-se abaixo: 
 

Tabela 1. Percentuais de precisão e exatidão para os agrotóxicos em três níveis de concentração 

Agrotóxicos 

Exatidão (%Rec) e Precisão (%CV) 

0,1 mg kg-1 0,7 mg kg-1 2,0 mg kg-1 

%Rec %CV %Rec %CV %Rec %CV 

Propiconazol 99,98 15,65 84,23 5,86 81,92 8,54 

Difenoconazol 128,25 8,34 95,60 6,07 97,25 9,35 

Azoxistrobina 119,77 11,57 102,83 4,92 101,08 10,42 

 
De acordo com o MAPA (2011), o percentual de aceitabilidade para a exatidão é entre 70 e 120%; e para a precisão, 
no máximo 20%. Assim, o método QuEChERS fornece excelentes resultados, à exceção do ensaio de recuperação 
para o difenoconazol no menor nível de concentração, porém, como o método é consistente (apresenta boa precisão), 
este valor de recuperação é aceitável. 

Considerações Finais 
Apesar da co-extração de interferentes, este trabalho permitiu avaliar, através de ensaios de recuperação e de 
repetibilidade, a exatidão e a precisão do método QuEChERS. Obteve-se resultados satisfatórios, conforme o manual 
do MAPA, indicando que nesta fruta o método pode, de fato, ser empregado para extração dos agrotóxicos em estudo.  
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