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RESUMO 

 

A presença dos agrotóxicos é cada vez mais preocupante no Brasil visto que entre 2007 e 

2012, o volume de defensivos (considerando apenas o princípio ativo) aplicado nas lavouras 

cresceu 14 %. O uso descontrolado desses compostos tem oferecido riscos a trabalhadores e 

moradores das regiões do agronegócio. Uma pesquisa realizada por um grupo da 

Universidade Federal do Ceará, mostrou que em 23 amostras de água da região do perímetro 

irrigado do baixo Jaguaribe, coletadas em diferentes localidades e analisadas por 

cromatografia líquida, todas apresentaram a presença de algum agrotóxico, destacando-se o 

carbaril e o carbofurano como os mais detectados. Um estudo constatou anormalidades 

cromossômicas em células da medula óssea de indivíduos expostos a pesticidas na região, o 

que reforça a necessidade de desenvolvimento de métodos bioanalíticos capazes de detectar 

pesticidas em amostras biológicas, para que essa exposição possa ser monitorada pelas 

autoridades competentes. Baseado nisso um método foi desenvolvido para análise de carbaril 

e carbofurano, usando um cromatógrafo a gás equipado com detector de massas, em que foi 

monitorado o sinal analítico do agrotóxico e de seus respectivos produtos de degradação 

térmica, degradação essa ocorrida injetor do cromatógrafo. Um estudo para determinação da 

melhor velocidade linear para o método foi realizado com a construção do diagrama de Van 

Deemter, sendo determinada como ótima, a velocidade de 50,5 cm s-1. O preparo da amostra 

foi realizado com a precipitação das proteínas do plasma seguida de microextração em fase 

sólida no modo headspace (MEFS-HS) do sobrenadante; para otimização da extração foi 

realizado planejamento fatorial 22 com componente central, em 3 fibras com características 

diferentes. A fibra Polidimetilsiloxano/Divinilbenzeno (PDMS/DVB) de 65µm mostrou uma 

maior afinidade com os analitos, sendo determinada como condições ótimas o tempo de 40 

min. de extração com NaCl 30 % p/v de força iônica e 110 °C de temperatura; o pH 5,5, 

agitação de 1000 rpm e vial de 40 mL foram mantidos constantes. Foi validado um método 

para determinação quantitativa apenas para o carbaril, sendo esse monitorado pelo sinal do 1-

naftol. A % de 1-naftol produzido pela degradação térmica do carbaril, nas condições de 

MEFS e no CG-EM, foram respectivamente de 8% determinado por RMN e 94 % 

determinado pelo sinal gerado no detector EM. A seletividade foi avaliada na matriz de 

plasma sanguíneo para amostras normais, lipêmica e hemolisada, sendo o método bem 

seletivo. A faixa linear de trabalho foi de 12 a 180 µg L-1; utilizando o método de 

superposição da matriz com a utilização do pirimicarbe como padrão substituto, a linearidade 

da curva de calibração foi determinada pelo valor do coeficiente de correlação (R = 0,999), 

sendo realizado um estudo mais aprofundado da linealidade. Os valores do limite de detecção 

e quantificação foram de 3,0 e 12,0 µg L-1, o que demonstra que pequenas concentrações 

podem ser analisadas pelo método; a precisão e exatidão intra e inter corrida foram todos 

dentro do recomendado pela resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Brasileira 

nº 27/2012, menores que 15 % para concentrações médias e altas e, menores que 20 % para 

baixas concentrações. Amostras de 10 trabalhadores da região foram analisadas, porém não 

foi detectada presença de carbaril e carbofurano no plasma desses indivíduos. 

 

Palavras-chave: Plasma sanguíneo, Agrotóxico, MEFS-HS, CG-EM. 
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ABSTRACT 

 

The presence of pesticides is increasing concern in Brazil since 2007 to 2012, the volume of 

pesticides (considering only the active ingredient) applied to the crops grew 14 %. The 

uncontrolled use of these compounds has offered risks to workers and residents of the areas of 

agribusiness. A survey conducted by a group of Federal University of Ceará, showed that in 

23 samples of water from the irrigated perimeter region of low Jaguaribe, collected at 

different locations and analyzed by liquid chromatography, all showed the presence of some 

pesticides, highlighting the carbaryl and carbofuran as the most detected. One study found 

chromosomal abnormalities in bone marrow cells of individuals exposed to pesticides in the 

region, which reinforces the need to develop bioanalytical methods able to detect pesticides in 

biological samples, for which exposure can be monitored by competent authorities. Based on 

that a method was developed for analysis of carbaryl and carbofuran, using a gas 

chromatograph equipped with mass detector, it was monitored the analytical signal of 

pesticides and their respective products of thermal degradation, degradation that occurred gun 

chromatograph. A study to determine the appropriate line speed for the method was carried 

out with the construction of the Van Deemter diagram, being determined as great as the speed 

of 50.5 cm s-1. Sample preparation was carried out with the precipitation of the plasma 

proteins microextraction followed by solid phase in the headspace (HS-SPME) of the 

supernatant; to extract optimization was performed factorial design with central component 22 

in three fibers having different characteristics. The Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene 

fiber (PDMS/DVB) of 65 μm showed a higher affinity for analytes and determined as 

optimum conditions the time of 40 min. extraction with NaCl 30 % w/v of ionic strength and 

temperature of 110 °C; pH 5.5, stirring speed of 1000 rpm and 40 ml vial were kept constant. 

A method for quantitative determination has been validated only for carbaryl, making 

monitored by signal 1-naphthol. The % 1-naphthol produced by thermal degradation of 

carbaryl in the conditions of SPME and GC-MS were respectively determined by NMR 8 % 

and 94 % as determined by the generated signal detector. The selectivity was evaluated in 

blood plasma matrix for normal, hemolyzed, and lipemic samples, the highly selective 

method. The linear response range was 12-180 μg L-1; using the matrix method of 

superposition using the substitute pattern as pirimicarb, the linearity of calibration curve was 

determined by the value of the correlation coefficient (R = 0.999), being conducted further 

study of the linearity. The values of detection and limit of quantification were 3.0 and 12.0 μg 

L-1, demonstrating that small concentrations can be analyzed by the method; the precision and 

accuracy intra and inter race were all within the recommended resolution by the National 

Sanitary Surveillance Agency No. 27/2012, less than 15% for medium to high concentrations 

and lower than 20 % for low concentrations. Samples of 10 workers in the region were 

analyzed, but was not detected presence of carbaryl and carbofuran in plasma of these 

individuals. 

 

Keywords: Blood plasma, Pesticides, SPME-HS, GC-MS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais existe uma preocupação mundial com a presença de agrotóxicos 

em alimentos e no meio ambiente, muitos são os estudos realizados nessa área relatando a 

presença em quantidades traços desses compostos (PINTO et al., 2010; JIN et al., 2012; 

GÓMEZ-RAMOS et al., 2013), isso só é possível devido o avanço das técnicas analíticas de 

extração (pré-concentração), separação, identificação e quantificação, permitindo que 

quantidades cada vez menores possam ser detectadas em matrizes cada vez mais complexas. 

O Brasil é o país que mais utiliza agrotóxico e as vendas dos mesmos continuam a 

crescer. Entre 2007 e 2012, o volume de defensivos (considerando apenas o princípio ativo) 

aplicado nas lavouras brasileiras cresceu 14 %, sendo em 2012 de 346,6 mil toneladas 

(SINDAG, 2013). 

O Ceará é um dos estados que contribuem para essas estatísticas de consumo 

elevado de agrotóxicos. Em uma pesquisa realizada pelo grupo TRAMAS da Universidade 

Federal do Ceará, em que 23 amostras de água da região da Chapada do Apodi-CE, coletadas 

em diferentes localidades e analisadas por CL-EM, apresentaram a presença de algum 

agrotóxico, destacando-se como os mais detectados o carbaril, procimidona, carbofurano e a 

fenitrotiona, além desses também foi detectado glifosato e a abamectina, que assim como o 

carbofurano estão sendo reavaliados pela ANVISA e o endossulfan que possui sua utilização 

proibida pela ANVISA (MARINHO, 2010; CARNEIRO et al., 2012). 

Dentre as amostras analisadas algumas são de água para consumo humano que 

mesmo após tratamento continuam apresentando resíduos de agrotóxicos, isso mostra que a 

população de uma maneira geral está sendo afetada pelo uso desses agrotóxicos, 

principalmente os que trabalham na pulverização e que acabam tendo contato direto com os 

agrotóxicos. 

Segundo Filho, (2013) foram constatadas anormalidades cromossômicas em 

células da medula óssea de indivíduos expostos a agrotóxicos na região da Chapada do 

Apodi-CE, isso faz com que cresça a importância no desenvolvimento de métodos que 

monitorem não apenas amostras ambientais, mais também amostras biológicas que indiquem 

o grau de exposição ao qual os trabalhadores rurais da região estão sujeitos, porém, nesse tipo 

de método (bioanalítico) a determinação dos analitos devido a complexidade das matrizes 

biológicas, requer preparação adequada da amostra, mesmo quando utilizado poderosos 

instrumentos analíticos. Além disso, os analitos nessas matrizes estão frequentemente 
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presentes em baixas concentrações ou em forma de metabólitos, o que dificulta ainda mais a 

análise (KATAOKA; SAITO, 2011). 

As análises ambientais, principalmente de água possuem uma grande importância 

para o controle e acompanhamento dos agrotóxicos utilizados em uma determinada região, 

uma vez que na maioria dos casos as indústrias do agronegócio não disponibilizam essas 

informações para os pesquisadores. 

Dentre as substâncias detectadas nas amostras de água da região, duas se destacam 

por serem da classe química dos carbamatos (carbaril e carbofurano), os compostos dessa 

classe química vem substituindo com frequência compostos organofosforados e 

principalmente os organoclorados nas plantações, essa substituição vem ocorrendo devido sua 

baixa persistência nos meios ambientais e biológicos. Essa baixa persistência se deve a 

instabilidade térmica, hidrólise ocorrida em pHs básicos ou facilidade em sofrer oxidações 

(PETROPOULOU; TSARBOPOULOS; SISKOS, 2006; CHU; FAN, 2009).  

Embora essa baixa persistência seja observada como uma vantagem dos 

carbamatos se faz necessário o desenvolvimento de estudos analíticos que monitorem não 

apenas esses agrotóxicos, mais também os produtos oriundos da degradação térmica ou 

metabolização deles, assim como sua toxicidade que em alguns casos pode ser maior que a do 

próprio carbamato que o originou. 

Com isso, esse trabalho tem como objetivo avaliar a presença do carbaril e 

carbofurano em plasma sanguíneo de trabalhadores rurais do perímetro irrigado da Chapada 

do Apodi-CE, pelo sinal cromatográfico dos seus principais produtos de degradação térmica, 

com o intuito de avaliar o grau de exposição ao qual esses trabalhadores estão sujeitos, 

associando a possível detecção desses agrotóxicos a anormalidades cromossômicas já 

evidenciadas por Filho, 2013. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Agrotóxico 

 

Embora o uso de produtos químicos para combater pragas agrícolas conhecidos 

por agrotóxico, já venham sendo utilizado desde a antiguidade, à aplicação em larga escala 

desses produtos, como um dos principais componentes dos sistemas de gestão de pragas, foi 

um desenvolvimento do século XX. Os primeiros agrotóxicos utilizados foram os 

inorgânicos, sendo esses em sua maioria compostos por metais tóxicos e, a preocupação com 

a contaminação por esses metais os levou ao desuso, principalmente depois da descoberta dos 

orgânicos sintéticos que tiveram grande avanço nas décadas de 1940 e 1950, principalmente 

na segunda guerra mundial, em que foram desenvolvidos vários princípios ativos com 

finalidade bélica (PLIMMER, 2001).  

Os agrotóxicos também conhecidos como agrotóxicos e defensivos agrícolas são 

“produtos e agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao uso nos 

setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas 

pastagens, na proteção de florestas nativas ou plantadas, e de outros ecossistemas e de 

ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou 

da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos considerados nocivos, bem 

como as substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e 

inibidores de crescimento” (BRASIL, 1989). 

Estima-se que os agrotóxicos salvaram milhões de vidas e impediram centenas de 

milhões de incidência de doenças graves como a malária, tifo, disenteria, e mais de 20 outros 

insetos transmissores de doenças. Na agricultura, foi calculado que, mesmo após o uso eficaz 

de agrotóxicos, pragas ainda causam perdas anuais de 20 % em uma escala global. Portanto, 

essas perdas seriam astronômicas na ausência de utilização de produtos químicos persistentes. 

(NOLLET; RATHORE, 2010), porém, alguns pesquisadores acreditam que esse discurso seja 

predominante da imprensa, da pesquisa agrícola convencional, dos agentes do agronegócio e 

até mesmo do governo que procura fazer crer que o mundo não é mais capaz de alimentar sua 

população sem o uso de agrotóxicos. Diversas experiências registradas nas mais variadas 

partes do mundo mostram que a realidade não é bem essa e que a agricultura ecológica seria 

capaz de suprir as necessidades da população mundial ou até mesmo de uma população maior, 

sem ter que expandir sua área agrícola cultivada (LONDRES, 2011). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.802-1989?OpenDocument
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Existem diferentes classes de agrotóxicos que variam de acordo com seu tipo de 

utilização. Os principais grupos de agrotóxicos são: os herbicidas, usados para matar ervas 

daninhas e outras plantas que crescem em lugares onde não são desejadas; inseticidas, 

utilizados para matar insetos e outros artrópodes; e fungicidas, utilizados para matar fungos. 

Outros tipos de agrotóxicos menos utilizados são os acaricidas, moluscicidas, nematicidas, 

feromônios, reguladores de crescimento, repelentes e raticidas (TADEO, 2008). 

Os agrotóxicos também podem ser classificados segundo a ANVISA de acordo 

com sua toxicidade, essa classificação é determinada pelo valor da Dose Letal (DL50), por via 

oral, dérmica e inalatória, dada em miligramas do produto tóxico por quilo de peso corporal 

necessários para matar 50 % dos ratos ou outros animais expostos ao produto em laboratório 

(LONDRES, 2011).  Esse parâmetro é usado para estabelecer medidas de segurança a serem 

seguidas para reduzir os riscos que o produto pode apresentar para a saúde humana.  

O rótulo é uma ferramenta importante para o consumidor, nele devem existir 

informações de como usar, quais os tipos de cultura, local e época do plantio em que o 

produto pode ser aplicado, a dosagem recomendada, assim como o grau de toxicidade que o 

produto exerce de acordo com a classificação toxicológica estabelecida (EMBRAPA, 2014), 

conforme tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação dos agrotóxicos quanto a sua toxicidade. 

Classe DL50 Classificação 
Cor da Faixa do rótulo da 

embalagem 

I 0 – 50 Extremamente tóxico Vermelho 

II 50 – 500 Altamente tóxico Amarelo 

III 500 – 5000 Mediamente tóxico Azul 

IV > 5000 Pouco tóxico Verde 
Fonte: ANVISA, 2013. 

 

Segundo dados registrados no SINITOX, (2014), de 1999 a 2011, de vários tipos 

de intoxicação humana no Brasil, mostram que o uso inadequado dos agrotóxicos são os 

principais causadores de intoxicações que levam a óbito, sendo essa morte em grande parte 

causada por pessoas que tentam o suicídio, isso demonstra a facilidade de acesso e a falta de 

controle na venda e distribuição desse tipo de produto.  

Uma dificuldade encontrada no Brasil nas emergências dos hospitais ou em postos 

de saúde, para os casos de intoxicações agudas causadas por agrotóxicos, é o fato de que os 

sintomas da intoxicação são normalmente inespecíficos, o que torna comum, as pessoas 
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intoxicadas receberem, erroneamente, diagnóstico de doenças como dengue, rotavirose ou 

alergia (LONDRES, 2011). Isso torna cada vez mais evidente a importância de 

desenvolvimento de métodos capazes de detectar e determinar o tipo de agrotóxico 

responsável pela intoxicação, para que tratamentos mais eficazes de desintoxicação possam 

ser administrados nos pacientes. 

Outra maneira de classificar os agrotóxicos é de acordo com o seu grupo Químico, 

sendo utilizado como determinante o principio ativo presente no produto. Devido ao alto 

poder de persistência e elevada toxidade para o ambiente, animais e consumidores finais, 

alguns grupos químicos, como organoclorados e organofosforados estão sendo 

constantemente substituídos por grupos de agrotóxicos facilmente degradáveis, tais como os 

carbamatos (MEDEHOUENOU et al., 2011). 

 

2.1.1 Carbamatos 

 

Agrotóxicos do grupo organofosforados e de alguns carbamatos são conhecidos 

por apresentarem como mecanismo de ação tóxica a inibição da enzima acetilcolinesterase 

(AchE) neural, impedindo assim a degradação do neurotransmissor acetilcolina e ocasionando 

o acumulo deste nas terminações nervosas (MOREAU; SIQUEIRA, 2011). Quando a enzima 

é inibida por carbamatos esse processo é espontaneamente reversível, com reversão da 

inibição ocorrendo em torno de meia hora ou menos após a exposição dependendo do 

carbamato (JOKANOVIC, 2009). 

Outras atividades exercidas pelos carbamatos podem ser observadas como o 

decréscimo na síntese cerebral de fosfolípides, alterações dos níveis de serotonina no sangue e 

diminuição de atividade da glândula tireóide, Oga (1996 apud CARVALHO; RIBEIRO, 

2001). 

Trabalhos desenvolvidos com agrotóxicos dessa classe química mostram que 

alguns deles são termicamente instáveis, ou seja, quando aquecidos degradam-se produzindo 

outras substâncias (PRZYBYLSKI; BONNET, 2009; RAEPPEL et al., 2011; CAVALIERE 

et al. 2012), ou seja, a utilização de técnicas de preparo da amostra ou de análise que 

trabalham com elevadas temperaturas como a cromatografia gasosa (CG), podem dificultar 

esse tipo de análise, uma vez que boa parte do analito é convertida em seu produto de 

degradação, diminuindo assim a intensidade do sinal gerado pelo composto de interesse e 

consequentemente da sensibilidade do método. 
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Existem maneiras de resolver esse tipo de problema na CG, uma delas seria o 

modo de injeção direta na coluna (on-colum), onde a amostra não passa pelo injetor (liner) 

evitando com que ocorra a degradação térmica dos padrões (PRZYBYLSKI; BONNET, 

2009), ou por meio de derivatização, reações químicas que servem para modificar as 

características da amostra, tornando-as termicamente estáveis (SANTALAD et al., 2008; 

CHEN et al., 2009; CHU; FAN, 2009; RAEPPEL et al., 2011). 

Em 1947, vários N-metilcarbamatos que possuíam atividade inibitória da AchE, 

foram sintetizados na Suíça pela empresa Ciba-Geigy (atual Novartis) e desenvolvidos como 

inseticidas. Um dos mais conhecidos inseticidas dentre os carbamatos é o 1-naftil 

metilcarbamato comumente conhecido por carbaril (PLIMMER, 2001). 

O carbaril é um inseticida utilizado para combater pragas de 14 culturas, dentre 

elas banana, batata, feijão, tomate, maçã e abacaxi, sendo indicada como modalidade de 

emprego para foliar, pertence a classe toxicológica II, sendo considerado altamente tóxico 

(ANVISA, 2013). Segundo Jokanovic, (2012) o carbaril tem se destacado como o carbamato 

mais detectado em alimentos, nos últimos dez anos. 

Desde 1995, o governo do Reino Unido admite a existência de ligações entre o 

câncer e o carbaril. Tendo como proposta colocar a expressão “potencial carcinógeno 

humano” nas etiquetas dos produtos que contém o carbaril (GHAUCH et al., 2001).  

Na literatura especializada são vários os trabalhos que reportam o efeito 

toxicológico do carbaril em ratos, como a inibição da AchE (PADILLA et al., 2007; HEER et 

al., 2010); alterações em marcadores de estresse oxidativo e parâmetros bioquímicos séricos 

(ERASLAN; KANBUR; SILICI, 2009); prejuízos a respiração celular, apresentando 

toxicidade mitocondrial quando presente em elevadas concentrações (MORENO et al., 2007); 

além de contribuir para o desenvolvimento de alergia, doenças auto-imunes, câncer ou 

infecções, facilitada pelo desequilíbrio da resposta imune Th1/Th2 (JORSARAEI, et al., 

2014).  

Sua toxicidade também é confirmada em peixes (LIN; HUI; CHENG, 2007; 

MATOS et al., 2007), em girinos, atuando como um perturbador endócrino e afetando as vias 

biológicas associadas aos hormônios da tireóide (BOONE, et al., 2013) e nas espécies 

(Folsomia candida, Eisenia andrei,Triticum aestivum e Brassica rapa) observando-se o 

aumento dessa toxicidade com a variação da temperatura (LIMA et al., 2014). Esses efeitos 

observados têm gerado uma preocupação na utilização do carbaril, embora o mesmo seja 

rapidamente metabolizado e excretado pelas espécies intoxicadas. 
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O principal produto de metabolização e degradação térmica do carbaril é o 1-

naftol (tabela 2), além do carbaril outros compostos como o naftaleno e a napropamida 

também podem gerar por meio de metabolização (hidrólise) o 1-naftol (PETROPOULOU; 

TSARBOPOULOS; SISKOS, 2006). Assim como para o carbaril, existem relatos da 

toxicidade de seu principal metabólito 1-naftol (KRISHNAMURTHI; DEVI; 

CHAKRABARTI, 2006; SUN et al., 2008). 

Vários outros carbamatos possuem características semelhantes as do carbaril, 

podendo destacar o carbofurano devido sua larga aplicabilidade e seu alto poder toxicológico. 

O carbofurano pode ser utilizado como inseticida, cupinicida, acaricida e 

nematicida é indicado para combater pragas de 19 culturas, dentre elas arroz, banana, café, 

feijão e tomate, sendo indicado para a aplicação no solo para 14 culturas e na semente de 5 

culturas, pertence a classe toxicológica I, sendo considerado extremamente tóxico (ANVISA, 

2013), esse agrotóxico está com sua permissão sendo revisada pela ANVISA, pelo fato de sua 

toxicidade aguda e suspeita de ser um desregulador endócrino (MARINHO, 2010), a 

ANVISA recomenda que sua determinação seja feita pelo monitoramento da sua própria 

presença e do 3-hidroxicarbofurano, um de seus metabólitos. 

No caso do carbofurano, vários são os produtos de metabolização relatados, tendo 

como destaque (tabela 2) o 3-hidroxicarbofurano, carbofurano-7-fenol e o carbofurano-7-

fenol-3-keto (PETROPOULOU; TSARBOPOULOS; SISKOS, 2006; IUPAC, 2014), na 

degradação térmica apenas um composto é gerado, sendo relatado como sendo o 3-

hidroxicarbofurano (PRZYBYLSKI, 2009), embora algumas literaturas determinem o 

carbofurano-7-fenol como produto dessa degradação térmica por meio de hidrólise em 

processo semelhante ao ocorrido com o carbaril (PETROPOULOU; TSARBOPOULOS; 

SISKOS, 2006). 

A quantificação do carbofurano em amostras ambientais ou biológicas tornam-se 

mais problemáticas com a utilização de técnicas que utilizam altas temperaturas, pelo fato que 

tanto o carbofurano como seu produto de degradação térmica, podem ser produzidos por 

degradação térmica de outros carbamatos (benfurocarbe, carbosulfano e furatiocarbe) de 

utilização comum na agricutura (PRZYBYLSKI, 2009). 

Em estudos comparativos o carbofurano se mostra mais tóxico que o carbaril para 

algumas espécies de minhocas (SAXENA; GUPTA; MURTHY, 2014), Devida essa elevada 

toxicidade, o carbofurano acaba sendo utilizado em casos de homicídios e suicídios 

(TENNAKOON; KARUNARATHNA; UDUGAMPALA, 2013). 
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Tabela 2 – Características físico-químicas dos carbamatos (carbofurano e carbaril), assim como de seus principais metabólitos e produtos de 

degradação térmica. 

Fórmula estrutural e nome do 

agrotóxico/metabólitoa,b 

Massa Molecular 

(g/mol)a 

Solubilidade em 

H2O a 20°C (mg/L)a 

Pressão de vapor 

a 25°C (mPa)a 

log Kow a 20°C  

(pH = 7)a 

Ingestão Diária 

Aceitável (mg/Kg)b  

O

CH 3

CH 3

O

NH
CH 3

O

 
Carbofuranoa,b 

221,26 322 0,08 1,8 0,002 

 
3-hidroxicarbofuranoa 

237,25 6207 0,0671 1,45 --- 

O

CH3

CH3

O H

 
Carbofurano-7-fenola 

164,20 1096 0,00028 2,08 --- 

 
Carbofurano-7-fenol-3-ketoa 

235,24 4464 2,02 --- --- 
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Continuação da Tabela 2.  

Fórmula estrutural e nome do 

agrotóxico/metabólitoa,b 

Massa Molecular 

(g/mol)a 

Solubilidade em 

H2O a 20°C (mg/L)a 

Pressão de vapor 

a 25°C (mPa)a 

log Kow a 20°C  

(pH = 7)a 

Ingestão Diária 

Aceitável (mg/Kg)b  

O

NH

CH 3

O

 
Carbarila,b 

201,22 9,1 0,0416 2,36 0,003 

O H

 
1-Naftola 

144,17 866 --- 2,85 --- 

Fontes:  aIUPAC - http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/ 
bANVISA - http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home 

http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/home
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2.2 Coleta, transporte e característica das amostras biológicas 

 

As amostras biológicas podem ser classificadas em convencionais (sangue, 

“plasma sanguíneo”, urina, conteúdo estomacais e tecidos), sendo essas duas últimas 

utilizadas em pacientes post-mortem, em casos de necropsia e as não convencionais (fluido 

oral, unhas, cabelo, suor e humos vítreo) (BULCÃO, et al., 2012). 

O tempo de detecção “permanência” de drogas ou agrotóxicos pode variar de 

acordo com o tipo de amostra a ser analisada, por esse motivo a seleção da amostra biológica 

deve ser um fator importante no inicio do trabalho, assim como a facilidade, quantidade de 

obtenção da amostra e o grau de complexidade dessa matriz. Em geral, as amostras 

convencionais de sangue “plasma sanguíneo” e urina vem sendo as mais utilizadas para 

detecção de drogas e agrotóxicos em humanos (BULCÃO, et al., 2012; FERNANDEZ-

RAMOS, et al., 2014). 

A coleta das amostras biológicas (sangue) requer cuidados e treinamento 

adequado e deve ser realizada por equipe especializada, respeitando critérios que não coloque 

em risco a integridade do paciente assim como das amostras. 

Uma etapa importante desse processo é o transporte dessas amostras até o 

laboratório, uma vez que quando não conservadas em temperatura adequada pode interferir na 

eliminação ou diminuição da concentração dos analitos na matriz. 

No caso das amostras de sangue em que será separado no laboratório o soro ou 

plasma sanguíneo é importante que não ocorra o contato direto da amostra com o gelo, pois 

pode ocasionar a hemólise da amostra, em uma amostra hemolisada ocorre à liberação dos 

constituintes intracelulares do sangue para o plasma ou soro, fazendo com que a amostra 

adote característica avermelhada em altas concentrações de hemoglobina podendo ocasionar 

efeito matriz na amostra (figura 1(a)), por esse motivo, é necessário que se tomem vários 

cuidados para prevenção da hemólise no período de pré e pós-coleta do sangue (ANDRIOLO, 

et al., 2010). 

 

Figura 1 – Amostras de plasmas hemolisadas (a) e lipêmicas (b) em diferentes graus. 

        

Fonte: ANDRIOLO, et al., 2010. 
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Outro fator importante que deve ser avaliado em uma amostra de plasma ou soro é 

o grau de lipemia (figura 1(b)), ou seja, o teor de lipídios presentes na amostra, que 

geralmente é alto em pacientes que se alimentam antes da coleta, principalmente quando essa 

alimentação é rica em gordura. 

Uma amostra hemolisada ou lipêmica pode ocasionar problemas na extração ou 

detecção “efeito matriz” dos analitos presentes na amostra, sendo necessário que a magnitude 

desses efeitos, sejam avaliados no preparo ou análise da amostra em processos de validação 

de metodologia.  

 

2.3 Métodos de preparo de amostra para análise bioanalítica 

 

O preparo da amostra chega a ser considerado por alguns autores como a fase 

mais crítica de uma análise, sendo a função principal desta etapa, remover os analitos de 

interesse a partir da matriz da amostra para colocar esses analitos para uma fase que é passível 

de injeção (GROB; BARRY, 2004), nesta etapa também pode ser incluída a purificação 

(clean up) para amostras muito complexas (MOREAU; SIQUEIRA, 2011). 

Os materiais biológicos são matrizes que possuem alta complexidade contendo 

proteínas, sais, bases, lipídios, carboidratos e compostos orgânicos que muitas vezes são 

semelhantes aos analitos de interesse. A análise cromatográfica de substâncias presentes 

nestes tipos de matrizes requer um pré-tratamento da amostra, isso por que muitas vezes os 

analitos estão em pequenas quantidades e ainda ligados às proteínas (QUEIROZ; COLLINS; 

JARDIM, 2001; MOREAU; SIQUEIRA, 2011). 

A retirada das proteínas de amostras biológicas, pode ocorrer com a utilização de 

altas temperaturas, alteração da força iônica, osmótica ou do pH, precipitação com agentes 

orgânicos (figura 2) ou com a utilização de enzimas proteolíticas (MOREAU; SIQUEIRA, 

2011).  

Além do pré-tratamento, técnicas de extração e pré-concentração podem ser 

utilizadas com o objetivo da obtenção de uma sub-fração da amostra original enriquecida com 

as substâncias de interesse analítico, de forma que se obtenha uma separação cromatográfica 

livre de interferentes, com detecção adequada e um tempo razoável de análise (QUEIROZ; 

COLLINS; JARDIM, 2001), o que nem sempre é possível apenas com o pré-tratamento, 

embora alguns autores consigam bons resultados apenas com essa etapa, tornando o método 
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prático e rápido (MOSTAFA, 2011), porém, isso só é possível por conta da alta seletividade 

alcançada pelo detector de massa (EM) com a utilização do modo (MIS) monitoramento de 

íons selecionados (QUEIROZ; COLLINS; JARDIM, 2001). 

 

Figura 2 – Precipitação das proteínas por ação de agentes orgânicos. 

 

Fonte: MAJORS, 2014.  

 

Dentre as técnicas utilizadas na extração e pré-concentração de agrotóxicos em 

plasma sanguíneo se destacam a ELL, EFS e MEFS. No entanto, nenhuma técnica de 

preparação da amostra é universal, ou seja, adequada para todos os tipos de amostra, e a 

preparação da amostra é dependente da natureza dos analitos, da matriz, e do método de 

separação final (KATAOKA; SAITO, 2011). Segundo Kudo, et. al., (2012) no 

desenvolvimento de um método de determinação de 70 agrotóxicos em amostras de plasma 

sanguíneo, em que foi utilizado no preparo da amostra a ELL e EFS, foi observado que alguns 

dos agrotóxicos não foram recuperados por nenhuma das técnicas, sendo outros detectados 

apenas com o uso da ELL e outros pela EFS, nesse estudo também se observou uma grande 

variação na recuperação de alguns carbamatos, sendo esse fenômeno atribuído a instabilidade 

térmica dos mesmos e com isso, sendo sugerido apenas sua analise qualitativa.  

A técnica ELL é útil para separar os analitos de interferências dividindo a amostra 

entre duas fases líquidas imiscíveis. Uma das fases na ELL normalmente é aquosa e a segunda 

fase um solvente orgânico. Os compostos hidrofílicos preferem a fase aquosa polar, enquanto 

que os compostos mais hidrofóbicos têm preferência pelo solvente orgânico.  

Analitos extraídos para a fase orgânica são facilmente recuperados por evaporação 

do solvente, enquanto que os analitos da fase aquosa, muitas vezes podem ser injetados 

diretamente numa coluna de um cromatógrafo líquido de fase reversa. A mais popular 

abordagem para ELL utiliza um funil de separação, em que as fases podem ser facilmente 

separadas após o processo de particionamento. Em geral se conseguem bons resultados com a 
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utilização dessa técnica na análise de agrotóxicos em amostras biológicas sanguíneas 

(ARAOUD et al., 2012; KUDO, 2012; TENNAKOON; KARUNARATHNA; 

UDUGAMPALA, 2013), principalmente quando se faz uma boa seleção do solvente 

adequado que possua maior afinidade com os analitos de interesse e não com derivados do 

sangue, tais como, colesterol e ácidos gordurosos que podem interferir na detecção de muitos 

agrotóxicos (KUDO, 2012). 

A técnica EFS vem sendo uma das mais utilizadas para esse tipo de matriz 

(plasma sanguíneo). Essa técnica consiste basicamente da utilização de cartuchos de 

polipropileno na forma de seringas, recheados com cerca de 50 a 500mg de sorvente, com 

tamanho de partícula variando entre 40-60μm, fixados ao tubo por dois filtros, Em geral, os 

procedimentos de EFS contêm cinco etapas (figura 3).  

 

Figura 3 – Etapas da Extração em Fase Sólida (EFS). 

 

Fonte: MAJORS, 2014. 

  

Em geral a utilização dessa técnica no preparo da amostra tem proporcionado 

bons resultados na análise de agrotóxicos em amostras biológicas sanguíneas (BARR et al., 

2002; PETRPOULOU; TSARBOPOULOS; SISKOS, 2006; PÉREZ et al., 2010; 

MEDEHOUENOU et al., 2011; WANG et al., 2013). 

Estas técnicas de preparo da amostra, no entanto, possuem algumas desvantagens, 

incluindo operações complicadas e demoradas, assim como quantidades relativamente 

grandes de amostra biológica e de solventes orgânicos, sendo também processos difíceis de 

automação. Minimizar o número de etapas de preparação da amostra é eficaz na redução de 

fontes de erro, apresentar técnicas automatizadas para a preparação da amostra também é 

altamente eficaz na economia de tempo e na melhoria da reprodutibilidade em comparação 

com métodos manuais, mas isso envolve alguns custos (KATAOKA; SAITO, 2011). 
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A técnica de MEFS consiste em um dispositivo básico com um bastão de fibra 

ótica de sílica fundida com 100 mm de tamanho e 10 ou 20 mm da extremidade recoberta com 

um filme polimérico fino ou por um sólido adsorvente que pode variar em sua composição e 

característica, variando também em seu diâmetro de filme de 7 a 100 μm (VALENTE; 

AUGUSTO, 2000) (figura 4 e tabela 3). 

 

Figura 4 – Dispositivo da fibra de MEFS (a) fibra retraída (b) suporte utilizado para 

acomodar e expor a fibra de MEFS (c) fibra exposta. 

 

Fonte: O autor. 

 

Os dois principais modos de operação na MEFS são o direto e o headspace.  

 

Figura 5 – Sistemas de MEFS – Modo Direto (DI), Modo Headspace (HS). 

 

Fonte: O autor. 

 

Na MEFS-DI a fibra é inserida na solução ocorrendo um contato direto entre a amostra 

e a fibra (figura 5), quando se trata de matrizes complexas com interferentes de massa 

molecular elevada ou analitos voláteis se faz necessário à utilização da MEFS-HS, em que a 

fibra fica na parte superior do frasco sem contato algum com a solução (figura 5), assim os 

analitos têm que ser transportados através da barreira de ar antes de atingir o recobrimento da 
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fibra, o que gera uma maior proteção para o revestimento (PAWLISZYN, 2000; LANÇAS, 

2004). 

Atualmente um número grande de sorventes disponíveis comercialmente faz com 

que a técnica EFS possua um alto poder de seletividade, diferentemente da MEFS que possui 

relativamente poucas fases disponíveis (tabela 3), porém a MEFS possui vantagens como 

simplicidade, rapidez, eliminação parcial ou total de solventes orgânicos, alta sensibilidade, 

utiliza pequenos volumes de amostra, relativamente de baixo custo e de automação simples 

(KATAOKA; SAITO, 2011). Essa técnica por ser considerada relativamente nova tem poucas 

aplicações para analise de agrotóxicos em amostras biológicas (SHAH et al., 2006; ZHOU et 

al., 2007; KIM et al., 2013), porém, já se observa uma grande aplicação na análise de 

fármacos em amostras biológicas (KATAOKA; SAITO, 2011). 

Independente da técnica de preparo da amostra, várias são as variáveis 

experimentais que podem influenciar no rendimento de extração, na MEFS as variáveis 

podem ser: escolha da fibra, temperatura, tempo de extração, pH, velocidade de agitação, 

força iônica da solução e tempo de dessorção no cromatógrafo (LANÇAS, 2004). Baseado 

nisso fica difícil trabalhar com tantas variáveis, nessas condições o ideal é utilizar 

planejamentos fatoriais com o intuito de otimizar a extração. 
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Tabela 3 – Tipos de materiais comercialmente disponíveis para fibras MEFS.  

Revestimento da fibra 

Espessura do 

filme (µm) Polaridade 

Temperatura máxima 

de trabalho (°C) Técnica Compostos que podem ser analisados 

Polidimetilsiloxano (PDMS) 100 Apolar 280 CG/CL Voláteis 

PDMS 30 Apolar 280 CG/LL Não polares e semivoláteis 

PDMS 7 Apolar 340 CG/CL Médio a não polares e semivoláteis 

PDMS - Divinilbenzeno (DVB) 65 Bipolar 270 CG Voláteis polares 

PDMS – DVB 60 Bipolar 270 CL Uso geral 

PDMS – DVBa 65 Bipolar 270 CG Voláteis polares 

Poliacrilato (PA) 85 Polar 320 CG/CL Semivoláteis polares (Fenóis) 

Carboxen – PDMS 75 Bipolar 320 CG Gases e voláteis 

Carboxen – PDMSa 85 Bipolar 320 CG Gases e voláteis 

Carbowax – DVB 65 Polar 265 CG Polares (álcoois) 

Carbowax – DVBa 70 Polar 265 CG Polares (álcoois) 

Carbowax – Resina modelada 

(TPR) 50 Polar 240 CL Surfactantes 

DVB - PDMS – Carboxena 50/30 Bipolar 270 CG Odores e sabores 
a Fibra com 2cm de extremidade recoberta. 

Fonte: Adaptado de VAS; VÉKEY, 2004. 
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2.4 Planejamento fatorial 

 

O uso de planejamento fatorial ou experimental se baseiam em princípios 

estatísticos, com o objetivo de conseguir informações úteis para a otimização do sistema de 

trabalho com um número mínimo de experimentos reduzindo o tempo e os custos da analise 

(NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). Planejamentos fatoriais são constituídos de 

combinações de condições experimentais, os fatores ou tratamentos, nas quais alguns ou todos 

os fatores estudados ocorrem conjuntamente com dois ou mais níveis de outro fator 

(MAPA/ACS, 2011a).  

O planejamento fatorial vem sendo bastante utilizado na MEFS, o número de 

trabalhos científicos que utilizam esses planejamentos vem aumentando bastante nos últimos 

anos (HIBBERT, 2012), pois com eles é possível saber a significância das variáveis e de suas 

interações, fornecendo um conhecimento global de todo domínio experimental e não apenas 

um conhecimento local, somente dos pontos específicos em que foram realizados os 

experimentos (LEARDI, 2009); existem variados tipos de planejamentos que podem ser úteis 

de acordo com o objetivo do trabalho, os mais comuns são o planejamento fatorial completo, 

fatorial fracionado e o fatorial com componente central. 

Uma desvantagem dos planejamentos fatoriais completos esta relacionado ao 

grande número de experimentos a serem realizados quando se utiliza mais de dois níveis, 

podendo esse ser minimizado com a aplicação do planejamento com componente central 

(HIBBERT, 2012), esse planejamento possui o menor número de experimentos pelo fato de 

apenas serem feitas repetições do ponto central, sendo assim o erro do planejamento 

determinado por essas replicatas. 

O planejamento com componente central é um tipo de planejamento que permite a 

investigação de uma dada superfície de resposta entre as variáveis, a metodologia de 

superfície de resposta possui duas etapas distintas, a modelagem que normalmente é feita com 

ajuste do modelo simples, em geral, linear ou quadrático, e o deslocamento, sendo este a 

trajetória na qual a resposta varia de forma mais pronunciada (NETO; SCARMINIO; 

BRUNS, 2010). 

O fato desse planejamento possuir um ponto central, faz com que sejam feitas 

varreduras de três níveis de cada fator, não apenas dois o que permite a verificação da falta de 

ajuste para o modelo linear, o que seria impossível com a utilização de dois níveis. Quando o 

modelo linear de regressão não descreve satisfatoriamente a superfície de reposta devido à 



31 
 

 
 

falta de ajuste, a ampliação desse modelo pode ser feita de várias maneiras, sendo a mais 

comum a construção do chamado planejamento em estrela (figura 6), podendo este ser 

realizado em blocos (TEÓFILO, 2006; NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010). 

 

Figura 6 – Planejamento com componente central com pontos fatoriais e axiais do tipo 22.   

 

Fonte: Adaptado de YILMAZ; KARAMAN; KAYACIER, 2013. 

 

O fato de se trabalhar em blocos (dias diferentes) não afeta a estimativa dos 

coeficientes do modelo, pois caso ocorram erros sistemáticos entre um bloco e outro, pode ser 

corrigido com as repetições do ponto central, mais para que isso ocorra é necessário que a 

blocagem do planejamento seja ortogonal o que por sua vez depende do valor de α, deve-se 

tomar cuidado para que a escolha de α não sacrifique a rotabilidade do planejamento, porém 

já existem modelos propostos na literatura (tabela 4), que preservem esses parâmetros 

(NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010).  

 

Tabela 4 – Três planejamentos compostos centrais que podem ser realizados em blocos, 

sequencialmente, e que preservam a rotabilidade de um planejamento. 

Número de fatores (k) 2 4 5 

Parte cúbica 

   nfat 4 16 16 

Número de blocos 1 2 1 

ncentr,fat (em cada bloco) 3 2 6 

Total de pontos por blocos 7 10 22 

Parte axial (em um só bloco) 

   nax 4 8 10 

ncentr,ax 3 2 1 

Α 
 

2 2 

Total de pontos do planejamento 14 30 33 
 

Fonte: NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010. 
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O planejamento fatorial pode auxiliar o estudo de robustez na validação de 

métodos analíticos (MAPA, 2011a), o gráfico de pareto pode ser utilizado com essa finalidade 

uma vez que o mesmo mostra a significância dos parâmetros para a resposta y, ou seja, a 

pouca significância de algum fator do planejamento mostra indícios que o mesmo pode sofrer 

variações sem alterar significativamente a resposta y. 

 

2.5 Validação de método bioanalítico 

 

É fundamental que os laboratórios disponham de meios e critérios objetivos para 

demonstrar, através da validação, que os métodos de ensaio que executam conduzam a 

resultados confiáveis e adequados à qualidade pretendida. Se um método existente for 

modificado para atender aos requisitos específicos, ou um método totalmente novo for 

desenvolvido, o laboratório deve se assegurar de que as características de desempenho do 

método atendam aos requisitos para as operações analíticas pretendidas (INMETRO, 2007). 

No Brasil, há duas agências credenciadoras para verificar a competência de 

laboratórios de ensaios, a ANVISA e o INMETRO, estes órgãos disponibilizam documentos 

que orientam no desenvolvimento destes parâmetros (RIBANI et al., 2004), além desses, 

outros órgãos também orientam no desenvolvimento de validação para métodos analíticos, 

são eles: ABNT, 2005, MAPA, 2011a e o MAPA, 2011b, sendo esses documentos específicos 

para a análise de agrotóxicos e afins, resíduos e contaminantes em alimentos, fármacos em 

produtos para alimentação animal e medicamentos veterinários, respectivamente. 

Para validação de métodos bioanalíticos no Brasil, apenas a ANVISA dispõe de 

orientações nesse sentido com a ANVISA, RDC 89 de 2003, texto esse revogado pelo 

ANVISA, RDC 27 de 2012, sendo ambos com a finalidade de “estabelecer requisitos 

mínimos para a validação de métodos bioanalíticos empregados em estudos para registro e 

pós-registro de medicamentos no Brasil”. 

Em geral, essas orientações independentes do órgão se assemelham bastante em 

termos de figuras de mérito, sendo elas essencialmente divididas em: seletividade, curva de 

calibração ou linearidade, limite de detecção, limite de quantificação, precisão, exatidão e 

robustez, porém a maneira com que esses parâmetros podem ser determinados ou mesmo seu 

critério de aceitação pode diferir de acordo com a recomendação adotada.   
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Determinar a presença de carbofurano e carbaril em plasma sanguíneo de agricultores da 

região do perímetro irrigado do Baixo Jaguaribe-CE, com a utilização da MEFS-HS e CG-

EM. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Desenvolver um método de analise em CG-EM determinando a melhor velocidade 

linear para os compostos estudados através de diagramas de Van Deemter, explorando 

uma maior eficiência da coluna através da determinação dos coeficientes de difusão na 

fase móvel (Dm) e fase estacionária (De); 

 Otimização das condições de extração por MEFS-HS com utilização de planejamento 

fatorial com componente central do tipo 22 e determinar a superfície de resposta; 

 Determinar por RMN 1H quanto dos agrotóxicos degrada nas condições de MEFS; 

 Validar o método bioanalítico para análise de carbaril baseado no sinal gerado pelo 

seu produto de degradação térmica 1-naftol; 

 Avaliar o comportamento da razão entre o carbaril e dois padrões substitutos com 

propriedades diferentes (pirimicarbe e bendiocarbe), sendo o primeiro termicamente 

estável e o segundo termicamente instável; 

 Monitorar qualitativamente a presença do carbofurano em plasma sanguíneo, pelo 

sinal analítico gerado pelo carbofurano e seu produto de degradação térmica; 

 Aplicar o método desenvolvido em amostras de plasma de agricultores da região do 

Baixo Jaguaribe-CE. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Instrumentação 

 

 Agitador IKA, modelo C-MAG HS7; 

 Vortex Mixer, Kasvi, modelo 224K-8026;  

 Balança analítica de precisão com 4 casas decimais, modelo FA2104N, Bioprecisa; 

 Centrífuga, modelo 80 2B, Centribio; 

 Sistema de purificação de água Milli-Q Direct UV3®, Millipore (EUA); 

 Sistema RMN, Brucker, modelo Avance DRX-300 e modelo Avance DRX-500; 

 Sistema CG-EM – Cromatógrafo Gasoso, Shimadzu GC-2010, equipado com: 

  Detector seletivo de massas (Shimadzu GCMS QP-2010),  

  Coluna capilar de sílica fundida DB-5 (20 m x 0,18 mm d.i. x 0,4 μm); 

 

4.2 Reagentes, solventes e materiais utilizados 

 

 Hidrogêno fosfato de sódio Na2HPO4 p.a. (VETEC), Di-Hidrogêno fosfato de sódio 

KH2PO4 p.a. (Vetec); Cloreto de Sódio p.a. (VETEC); 

 Metanol grau de pureza analítico 99,9 % (VETEC); 

 Acetona grau de pureza analítico 99,9 % (VETEC); 

 Acetona grau técnico (SYNTH); 

 Hexano grau técnico (VETEC); 

 Gás Hélio 5.0 analítico usado como gás de arraste no sistema CG-EM (WHITE 

MARTINS); 

 Micropipetador de 2 à 20 µL (DIGIPET); 

 Micropipetador de 10 à 100 µL (DIGIPET); 

 Micropipetador de 100 à 1000 µL (GILSON); 

 Padrões de Agrotóxicos (SIGMA-FLUKA); 

  Carbofurano - 99,9 % de pureza; 

  Carbaril - 99,8 % de pureza; 

  Pirimicarbe - 98,5 % de pureza 

  Bendiocarbe - 98,9 % de pureza 

  1-naftol - 99,9 % de pureza 
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 Fibras MEFS (SUPELCO) - PDMS/DVB (65 μm), PA (85 μm) e CAR/PDMS (75 μm);  

 Vial de 40,0 mL (SUPELCO); 

 Vidrarias comuns de laboratório. 

 

4.3 Preparo das soluções 

 

As soluções estoque dos padrões foram preparadas individualmente, pesando 

aproximadamente 10,0 mg de cada padrão, considerando a pureza dos padrões sólido, para 

um volume final de solução de 100,0 mL através da dissolução em metanol grau de pureza 

analítico. Este procedimento permitiu a obtenção de soluções estoque na concentração de 

100,0 mg L-1. 

Após o preparo, as soluções foram transferidas para frascos âmbar de 100,0 mL 

contendo tampa plástica com rosca protegida com papel alumínio, rotuladas e armazenadas 

em freezer em temperatura de -20 ºC. 

Em seguida, foram preparadas através de diluições, soluções analíticas em 

metanol de cada composto, na concentração de 10,0 mg L-1 e uma mistura na concentração de 

5,0 mg L-1 contendo todos os compostos. 

A solução tampão Sorensen pH 5,5 foi preparada com a mistura de 25,0 mL de 

Na2HPO4 0,084 mol L-1 e 475 mL de KH2PO4 0,067 mol L-1, ambas as soluções foram 

preparadas em água Mili-Q. 

 

4.4 Limpeza das vidrarias 

 

As vidrarias foram limpas (escovadas) com uma solução de detergente neutro 5 

%, em seguida foram enxaguadas com bastante água da torneira, água destilada, acetona e 

hexano grau técnico, respectivamente, sendo as mesmas secas em lugar ventilado (ABNT, 

2003). 

 

4.5 Parâmetros analíticos 

 

Estudos preliminares foram realizados para otimização das condições 

cromatográficas, assim como consulta a trabalhos relacionados (PRZYBYLSKI; BONNET, 

2009; CAVALIERE et al., 2012). As análises cromatográficas foram realizadas utilizando um 
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cromatógrafo a gás, equipado com detector seletivo de massas, com coluna capilar de sílica 

fundida DB-5 (20 m x 0,18 mm d.i. x 0,4 μm). 

As condições analíticas foram: tempo de dessorção de sete minutos, temperatura 

do injetor 260 °C, interface e fonte de íons de 270 e 260 ºC, respectivamente, gás de arraste 

hélio com velocidade linear do método determinada experimentalmente para garantir a melhor 

eficiência da coluna, injetor no modo sem divisão de fluxo (splitless) e programação de 

temperatura do forno com temperatura inicial de 80 °C durante um minuto, em seguida, a 

partir 80 a 165 °C a uma taxa de 20 °C/min., subsequentemente a partir de 165 a 225 °C a 

uma taxa de 10 °C/min., finalmente, a partir 225 a 290 °C a uma taxa de 35 °C/min., sendo a 

temperatura final mantida por 1 min. O espectrômetro de massas foi operado no modo íon-

positivo de impacto de elétrons (IE), utilizando uma energia de ionização 70 eV. Inicialmente 

obteve-se com o modo varredura de íons, uma gama de massa de 40-450 m/z, para 

confirmação dos fragmentos principais de cada composto. Na determinação semi-quantitativa 

foi operado no modo MIS (monitoramento de íons selecionados), utilizando um único 

fragmento para cada composto, conforme a tabela 5. 

 

Tabela 5 – Programação de tempo e fragmentos utilizados na quantificação dos analitos. 

Composto Intervalo de tempo (min.) Fragmento m/z 

Bendiocarbe (produto de degradação) 3,00 - 5,50 151 

Carbofurano-7-fenol 5,51 - 6,50 164 

1-Naftol 6,51 - 7,80 144 

Bendiocarbe (PS) 7,81 - 9,00 151 

Carbofurano 9,01 - 10,00 164 

Pirimicarbe (PS) 10,01 - 10,60 166 

Carbaril 10,61 - 14,10 144 

 Fonte: O autor 

 

4.6 Coleta e transporte das amostras 

 

As amostras foram coletadas (figura 7) por profissionais do departamento de 

medicina da Universidade Federal do Ceará, conservada e transportadas em uma temperatura 

de 4 °C até a chegada ao laboratório, onde foi realizada a centrifugação para separação do 

plasma, em seguida o mesmo foi armazenado a uma temperatura de -20 °C até ser analisado 

pelo método desenvolvido. 
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Figura 7 – Coleta de sangue periférico de trabalhadores da região da chapada do Apodi-CE.     

 

Fonte: FILHO, 2013. 

 

4.7 Comportamento da degradação térmica 

 

Amostras de padrão de carbofurano e carbaril na concentração 2,5 μg L-1 foram 

injetadas no cromatógrafo nas condições pré determinadas no modo varredura de íons com o 

intuito de acompanhar os produtos de degradação térmica dos agrotóxicos, o mesmo foi feito 

com o 1-naftol para que fosse verificada sua estabilidade térmica e se o compostos originado 

pela degradação térmica do carbaril possuía o mesmo tempo de retenção do padrão 1-naftol. 

 

4.8 Determinação da melhor vazão volumétrica (velocidade linear) para o método 

 

A cromatografia é um método físico-químico que consegue separar componentes 

de uma mistura, realizada através da distribuição desses componentes em duas fases que estão 

em contato intimo, isso faz com que a cromatografia se destaque entre os métodos modernos 

de análises, sendo também uma técnica potente na identificação e quantificação, 

principalmente quando associada a outras técnicas como a espectrofotometria de massas 

(COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

A eficiência de uma coluna cromatográfica em uma dada separação pode ser 

determinada experimentalmente pela determinação da altura de pratos teóricos (H) (VAN 

DEEMTER; ZUIDERWEG; KLINKENBERG, 1956). A equação 3 de Golay descreve 

melhor a influência desses parâmetros na altura de pratos para uma coluna capilar com fase 

estacionária líquida a partir da variação da vazão volumétrica ou velocidade linear (GROB; 

BARRY, 2004). 

 

                                                        (Eq. 1) 
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Onde:  

O termo B está associado a difusão longitudinal; 

O termo C está associado a transferência de massa entre a fase móvel Cm e estacionária Ce; 

O termo ux se refere a velocidade linear. 

 

                                                 (Eq. 2) 

                                                          (Eq. 3) 

 

Onde, esses termos são dependentes das difusões na fase móvel (Dm) e estacionaria (De), que 

podem ser estimados pelas equações abaixo quando se conhecem os valores de Ce e Cm. 

 

                                                  (Eq. 4) 

                                           (Eq. 5) 

Onde: 

d é a espessura da fase estacionária; 

r é o raio da coluna; 

k o fator de retenção. 

Esse último termo esta relacionado com o tempo em que um componente é retido 

pela fase estacionária em uma coluna, ou seja, quanto maior tr mais retido e maior o valor de 

k: 

 

                                                      (Eq. 6) 

 

Onde: 

tr é o tempo de retenção do analito; 

tm é o tempo morto ou o tempo que um composto que não interage com a fase estacionária 

leva desde do momento da injeção até chegar ao detector. 

A importância desses termos para a cromatografia é fundamental para que se 

entendam alguns comportamentos e que se possam estimar possíveis melhorias em uma dada 
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separação. Baseado nisso foi injetada uma solução de padrão misto (carbaril e carbofurano) 

com concentração de 5 μg mL-1, em 16 vazões volumétricas (0,2; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 

0,8; 0,9; 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; 2,0 mL min-1), posteriormente convertida para velocidade 

linear (s cm-1), com isso, foi construído para cada agrotóxico e metabolito um gráfico de 

altura de prato versus velocidade linear no Microsoft Excel. 

Construiu-se um novo gráfico sobreposto ao obtido experimentalmente, 

atribuindo-se valores aleatórios para B, Ce e Cm e utilizando as mesmas velocidades lineares 

do experimento até a obtenção do perfil mais próximo do experimental. 

A dispersão dos valores obtido no experimento e na atribuição de valores de B, Ce 

e Cm pode ser verificada pela equação seguinte, na qual o erro mais significativo seria 

atribuído como sendo o valor mais próximo de 0.  

 

                                          (Eq. 7) 

 

Após a obtenção de um perfil mais próximo do diagrama de Van Deemter, um 

novo ajuste foi aplicado. Este procedimento foi desenvolvido com auxílio da ferramenta 

solver do Microsoft Excel.  

Os coeficientes de difusão foram estimados depois de encontrados os valores de B 

e C (Ce e Cm) que apresentaram o melhor perfil no diagrama de Van Deemter. 

Após isso foram determinadas a Difusão da fase móvel Dm e estacionária De. 

Dessa forma, determinou-se pelo gráfico a velocidade linear considerada ótima para os 

compostos carbofurano, carbaril, carbofurano-7fenol e 1-naftol, através do diagrama de Van 

Deemter pelo menor valor de H. 

 

4.9 Planejamento experimental (22) com componente central 

 

Um planejamento fatorial 22 com triplicata no ponto central foi realizado 

utilizando MEFS-HS variando temperatura, força iônica e três fibras de materiais e espessuras 

diferentes PDMS/DVB - 65μm, PA - 85μm e CAR/PDMS - 75μm (1° bloco), com isso foi 

determinada a linearidade de superfície de resposta e escolhida a fibra que tivesse mais 

afinidade com os analitos, sendo os resultados do planejamento avaliado pela soma das áreas 
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dos agrotóxicos e de seus respectivos produtos de degradação, sendo essa considerada como 

uma única área. 

Uma vez escolhida à fibra de trabalho e observada à falta de ajuste para o modelo 

linear, foi realizado um planejamento experimental do tipo estrela com pontos axiais e 

triplicata no ponto estrela central (2° bloco), com o intuito de determinar a superfície de 

resposta não linear do planejamento. 

Os resultados do ponto central dos dois blocos foram utilizados para cálculo dos 

erros padrões. Os experimentos foram conduzidos em ordem aleatória para a não introdução 

de erros sistemáticos à análise de dados. Os níveis dos fatores utilizados e seus valores 

codificados são apresentados na tabela 6. 

 

Tabela 6 – Variáveis utilizadas no planejamento experimental 22 com ponto central do tipo 

estrela. 

Fatores 

Níveis 

 

-  (–1) 0 (+1) 
 

 

Temperatura (T) °C 40 50 75 100 110 

Força Iônica (FI) % p/v 0,9 5 15 25 29,5 

Fonte: O autor 

 

Em que, os níveis são determinados pelas equações a seguir: 

 

                                                           (Eq. 8) 

 

                                                      (Eq. 9)    

 

Sendo, X1 os níveis para a temperatura, X2 os níveis para força iônica, T temperatura e FI 

força iônica. 

Os dados gerados neste planejamento foram tratados pelo programa Quality Tools 

– Response Surface Design. Neste planejamento foi utilizado o sistema da figura 8. Tendo 

como termos fixos a agitação de 1000 rpm, pH 5,5 fixado por um tampão Na2HPO4/KH2PO4, 

vaio de 40 mL e volume de 3 mL de solução (tampão, NaCl e padrões), concentração dos 

agrotóxicos 30 µg L-1 e tempo de extração de 20 min. 
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Figura 8 – Sistema de MEFS-HS utilizado na extração dos analitos no planejamento 

experimental 22 e nas amostras de plasma sanguíneo. 

 

Fonte: O autor.                                         

 

Uma vez feito o tratamento fatorial e a determinação da melhor fibra e dos 

melhores parâmetros de trabalho, foi determinado o tempo necessário para que o equilíbrio de 

extração fosse atingido variando o tempo de extração em 5, 10, 20, 30, 45, 60, 90, 120 e 180 

min, uma vez determinado esse ultimo parâmetro de extração e sabendo da instabilidade 

térmica dos agrotóxicos foi avaliado o comportamento de degradação nas condições de 

extração por RMN 1H. 

 

4.10 Degradação do carbaril na MEFS-HS determinado por RMN 1H 

 

Analises de RMN 1H foram realizados para o agrotóxico carbaril e seu metabólito 

1-naftol, com o intuito de determinar os deslocamentos químicos () para os sinais de H, 

sendo esses expressos em partes por milhão (ppm) e referenciados, pelos picos dos 

hidrogênios pertencentes às moléculas residuais não deuteradas do solvente deuterado 

utilizando clorofórmio ( 7,27) e metanol ( 3,31).  

Para a obtenção dos espectros, as amostras foram dissolvidas em 600 µL do 

solvente deuterado e as multiplicidades dos sinais em RMN 1H foram indicadas segundo a 

convenção: s (singleto), d (dubleto), t (tripleto), q (quarteto), m (multipleto), dd (duplo 

dubleto) e td (tripleto de dubletos). 
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Após se conhecer esses resultados 10 mg da amostra padrão de carbaril foram 

dissolvidos em 100 µL metanol em vial de 40 mL e submetida as mesmas condições de 

extração do método otimizado pelo planejamento fatorial, após ser submetido a esse processo 

a amostra foi liofilizada e retomada em 10 mL de metanol grau analítico para separação dos 

analitos dos sais inorgânicos, essa solução foi submetida a um fluxo de nitrogênio até a 

secura, em seguida foi adicionado 600 µL de clorofórmio deuterado e analisado por RMN, 

esse espectro foi confrontado com os individuais dos padrões e com isso determinado a % de 

1-naftol produzido pela degradação térmica do carbaril nas condições de trabalho. 

Não foi avaliada a degradação térmica do carbofurano pelo fato da não aquisição 

do seu suposto produto de degradação o que inviabilizou sua confirmação e determinação. 

 

4.11 Validação do método bioanalítico 

 

Todas as etapas do processo de validação foram realizadas em amostras de plasma 

de um único paciente saudável (sem estar contaminado por agrotóxico), confirmadas por 

injeção do branco obedecendo ao seguinte procedimento: Um volume de 500 µL de plasma 

foi transferido para um tubo cônico, foi adicionado 50 µL de metanol e 650 µL de acetona 

para precipitação das proteínas, essa solução foi agitada em vortex por 30 segundos, sendo 

posteriormente centrifugada durante 12 minutos a uma rotação de 4000 rpm, após a 

precipitação o sobrenadante foi transferido para um vial de 40 mL, em que foi concentrado 

com fluxo de gás nitrogênio por 5 minutos a um volume de aproximadamente 500 µL, em 

seguida foi adicionado 0,875 g de NaCℓ e 2,5 mL de solução tampão de Sorense pH = 5,5 e 

extraído por MEFS-HS. 

O mesmo procedimento foi realizado para 500 µL do plasma dopado, sendo que 

ao invés de 50 µL de metanol, foi adicionado 50 µL de solução metanólica acompanhada dos 

padrões (bendiocarbe e pirimicarbe), nesse caso considerado não como padrões internos e sim 

como padrões substitutos por participarem de todas as etapas inclusive do preparo da amostra. 

 

4.11.1 Seletividade/Especificidade 

 

A seletividade do método foi avaliada em amostras de plasma obtidas de seis 

indivíduos, sendo 4 amostras normais, uma lipêmica (amostra com alto teor de lipídeos) e 
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uma hemolisada (amostra biológica contendo hemácias lisadas em grau pré-definido e 

especificado pelo laboratório bioanalítico). 

 

4.11.1.1 Efeito residual 

 

Foram realizadas três injeções da mesma amostra branco, sendo uma antes e duas 

logo após a injeção de uma amostra processada do Limite Superior de Quantificação (LSQ). 

Esses resultados foram comparados com aqueles obtidos das amostras processadas do Limite 

Inferior de Quantificação (LIQ). 

 

4.11.2 Curva analítica 

 

A curva analítica foi construída pelo método de superposição da matriz (matrix-

matched), em que, quantidades conhecidas do agrotóxico foram adicionadas a amostra de 

plasma branco de um mesmo paciente, nas seguintes concentrações 12,0; 30,0; 40,0; 90,0; 

130; 180; 300; 420 e 600 µg L-1. Dentro dessa faixa de concentração foi determinada a faixa 

dinâmica de trabalho avaliando-se a perda da linearidade. 

Na determinação da linearidade do método foram avaliadas razões entre o analito 

e dois padrões substitutos (bendiocarbe e pirimicarbe), desses dois padrões classificados como 

carbamatos, apenas o bendiocarbe é termicamente instável produzindo um métabólito 

semelhante ao composto quantificado carbaril. 

Para confirmação de significância da linearidade e do modelo proposto foi 

realizado o teste F de significância, em que foi avaliada a falta de ajuste para o modelo e a 

significância da regressão. 

 

Tabela 7 – Tabela de análise de variância para determinação de ajuste do modelo matemático. 

Fonte de variação Soma quadrática (SQ) Nº graus de 

liberdade 

Média quadrática 

(MQ) 

Regressão (R) SQR = ∑ (yest – ymg)
2 p – 1 MQR = SQR/p – 1 

Resíduo (r) SQr = ∑ (yexp – yest)
2 n – p MQr = SQr/n – p 

Falta de ajuste (faj) SQfaj = ∑ ( yexp – ymn)
2 m – p MQfaj = SQfaj/m – p 

Erro puro (ep) SQep = ∑ (yest – ymn)
2 n – m MQep = SQep/n – m 

Total (T) SQT = ∑ (yexp – ymg)
2 n – 1 

 % de variação explicada: SQR/SQT 

 % máxima de variação explicável: (SQT – SQep)/SQT 

 
 

Fonte: Adaptado de NETO; SCARMINIO; BRUNS, 2010. 
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Sendo, n o número total de observações; m o número de níveis distintos; p o número de 

parâmetros do modelo; yexp os valores experimentais de y; yest os valores estimados 

(calculados) de y; ymg a média global dos valores experimentais de yi; ymn a média dos valores 

obtidos no nível i. 

De acordo com a tabela 7 é possível determinar a significância da regressão pelo 

valor de F = MQR/MQr, assim como a falta de ajuste para o modelo determinado por F = 

MQfaj/MQep, respeitando os graus de liberdade para o modelo e usando o limite de confiança 

de 95 % para todas as determinações. 

Para a determinação dos resíduos deixados pelos modelos foram construídos 

gráficos dos resíduos versus concentração, em que o resíduo é determinado pela equação 12. 

 

Resíduo = yexp - yest                                                (Eq. 10) 

 

Para determinação da significância dos coeficientes angular (a) e linear (b) na 

determinação de y, foi utilizado o teste t de student (SKOOG et al., 2006, p. 135), de acordo 

com os valores de inclinação (a) e intercepto (b) e seus respectivos desvios padrões sa e sb, 

obtidos com auxílio da ferramenta proj.lin do Microsoft Excel (SKOOG et al., 2006, p. 190) e 

considerando xa como uma inclinação de valor 1 e xb como um intercepto de valor 0 

(equações 13 e 14), para hipótese nula de que y = x, ou seja, que y é dependente apenas de x. 

 

                                                               (Eq. 11) 

                                                              (Eq. 12)  

 

Para valores de tcal. > ttab., respeitando o número de graus de liberdade para 

determinação de s, se faz falsa a hipótese nula de que y = x, ou seja, que y em função de x é 

dependente dos termos do modelo linear em questão a e b. 

 

4.11.3 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

O LD e o LQ foram determinados de três maneiras diferentes com o intuito de 

comparar os valores e verificar se as variações eram significativas entre diferentes métodos. 
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O LD e o LQ foram determinados de acordo com a ANVISA, RDC 899 de 2003 

para validação de métodos bioanalíticos por meio da análise de matriz biológica contendo 

concentrações decrescentes do analito até o menor nível detectável e quantificável com 

precisão e exatidão aceitáveis. 

O LD e o LQ também foram determinados de acordo com a ANVISA, RDC 899 

de 2003  para validação de métodos analíticos pela construção de, no mínimo, 3 curvas de 

calibração construídas contendo concentrações do agrotóxico próxima ao suposto limite de 

quantificação utilizando as equações a seguir: 

 

                                                            (Eq. 13) 

                                                          (Eq. 14) 

 

Sendo, DPa o desvio padrão do intercepto das 3 curvas de calibração com o eixo Y (desvio 

padrão do coeficiente linear b) e IC a inclinação da curva de calibração (média dos 

coeficientes angulares a das 3 curvas), para o modelo: y = ax + b. 

Este desvio padrão pode ainda ser obtido a partir da curva de calibração 

proveniente da análise de um número apropriado de amostras do branco. 

O LD e o LQ também foram determinados pela construção de uma curva média 

de calibração, média dos três valores de cada concentração, com utilização das equações a 

seguir (MILLER; MILLER, 2005, p. 115-122): 

 

                                                            (Eq. 15) 

                                                          (Eq. 16) 

 

Sendo, a o declive da regressão (coeficiente angular) e Sy/x representa o desvio padrão da 

regressão determinado pela equação 19. 

 

                                             (Eq. 17) 
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Sendo, yexp o valor experimental de y, yest o valor estimado (calculado pela curva de 

calibração) e n o número de pontos utilizados na curva de calibração. 

 

4.11.4 Repetibilidade (precisão) 

 

A precisão do método foi avaliada em dois níveis (intra e inter corridas), feita em 

amostras de plasma saudáveis, o plasma foi dopado em níveis de concentração, baixo LIQ, 

médio CM e alto LSQ, com (n = 5) replicatas de cada ponto, e determinada pela equação a 

seguir. 

 

                                            (Eq. 18) 

 

Sendo, CV o coeficiente de variação em %, que também pode ser expresso em DPR desvio 

padrão relativo, si o desvio padrão e  xi(exp,mn) a concentração média experimental. 

 

4.11.5 Recuperação (exatidão) 

 

A exatidão do método foi avaliada pela recuperação em dois níveis (intra e inter 

corridas), feita em amostras de plasma saudáveis, o plasma foi dopado em níveis de 

concentração, baixo LIQ, médio CM e alto LSQ, com (n = 5) replicatas de cada ponto, e 

determinada pela a equação a seguir. 

 

                                            (Eq. 19) 

 

Sendo, REC a recuperação em %, xi(exp,mn) a concentração média experimental e xi(est,mn) a 

concentração média estimada (calculado pela curva de calibração). 

 

4.12 Determinação dos agrotóxicos no plasma sanguíneo dos pacientes 

 

A aplicação do presente método foi investigada em uma população de 

trabalhadores agrícolas, expostos ocupacionalmente de maneira direta ou indireta ao contato 
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com agrotóxicos na região do perímetro irrigado do baixo Jaguaribe-CE. Amostras de sangue 

foram coletadas de 30 pacientes por meio de doação voluntária, dessas 30 amostras, 10 foram 

selecionadas de acordo com o histórico de vida dos pacientes de diferentes faixas etárias e 

sexo e em seguida foram analisadas pelo método desenvolvido. 

 

4.13 Considerações éticas 

 

Esse estudo foi desenvolvido em parceria com a pesquisa: Estudo das alterações 

citogenômicas da medula óssea de trabalhadores rurais expostos a agrotóxicos. Esse estudo 

obteve aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Walter Cantídio da 

Universidade Federal do Ceará, através do Protocolo CEP Nº 016.02.11 (EM ANEXO), tendo sido 

cumpridas todas as exigências da resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Após análise dos resultados, os sujeitos nos quais foram observados alguma alteração 

laboratorial foram convidados para acompanhamento ambulatorial e suporte psicológico no 

Serviço de Hematologia do Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal 

Ceará.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 Comportamento de degradação térmica 

 

Na injeção dos padrões de carbamato (carbofurano e carbaril) observa-se para 

cada padrão mais de um sinal gerado, um sinal referente ao padrão injetado e outro referente a 

produtos da degradação térmica dos mesmos, (figuras 9(a) e 10); esta degradação é 

frequentemente catalisada por sítios ativos em algum lugar do sistema cromatográfico, os 

grupos silanóis normalmente presentes nas superfícies de vidro do liner, podem causar 

degradação de componentes da amostra (GROB; BARRY, 2004), principalmente em altas 

temperaturas, sendo assim, diferentes temperaturas no injetor podem influenciar na 

intensidade dessa degradação térmica. 

Como esse trabalho foi desenvolvido em CG-EM com carbamatos termicamente 

instáveis, o sistema de detecção por espectrometria de massa acaba sendo bastante importante, 

pois esse produto de degradação é identificado durante a análise devido à comparação do 

espectro produzido com o espectro da biblioteca do equipamento, o que não seria possível em 

outros detectores, a menos que fossem utilizados padrões de referência (GROB; BARRY, 

2004), vale ressaltar que os resultados gerados pela biblioteca do espectrômetro de massa, 

podem não ser suficientes para a identificação de um composto desconhecido, embora alguns 

trabalhos já evidenciem os compostos provenientes da degradação térmica desses carbamatos 

(CHU; FAN, 2009; RAEPPEL, et al., 2011; REMYA; LIN, 2011; FENOLL et al., 2013). 

Existem alternativas de minimizar ou evitar essa degradação térmica no injetor de 

um cromatografo a gás, uma delas é a utilização de liners desativados, em que os grupos 

silanóis são convertidos para grupos trimetilsilil éteres, ou também a utilização de injeções 

diretas na coluna “injeção on-colum” (PRZYBYLSKI, 2009), uma vez que a coluna capilar de 

sílica fundida é revestida com menos grupos silanóis ativos em fase líquida e as injeções são 

geralmente realizadas a temperaturas mais amenas (GROB; BARRY, 2004), essas 

alternativas, porém, são pouco utilizadas ou por falta de conhecimento de alguns usuários ou 

por questões financeiras, uma vez que ambas alternativas requerem um alto valor aquisitivo se 

comparado aos liners e injetores convencionais.  

Outra alternativa seria a derivatização, que são reações químicas que servem para 

modificar as características da amostra termicamente instável em CG-EM (SANTALAD et 

al., 2008; CHEN et al., 2009; CHU; FAN, 2009; RAEPPEL, et al., 2011), esse processo é 
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utilizado para melhorar a simetria dos picos a volatilidade e a estabilidade térmica na 

separação cromatográfica, podendo também proporcionar uma melhora na seletividade e nos 

limites de detecção para a análise espectral de massa (GROB; BARRY, 2004). 

Como os cromatogramas gerados na injeção dos carbamatos estudados produzem 

mais de um sinal analítico, foi realizada uma investigação para determinação da quantidade de 

produtos gerados pela degradação térmica dos carbamatos, assim como suas identificações, 

com injeções dos padrões no modo varredura de íons, conforme figuras 9 e 10. 

 

Figura 9 – Cromatograma do padrão carbaril (a) e 1-naftol (b) em metanol na concentração 

de 2,5 mg L-1, modo varredura de íons, injeção direta de 1µL. 

 

Fonte: O autor 

 

Como pode ser observado no cromatograma da figura 9(a), quase todo o carbaril 

foi convertido em 1-naftol 93,81 %. A figura 9(b) confirma que o composto sugerido pela 

biblioteca do espectrômetro de massa como produto de degradação do carbaril seja realmente 

o 1-naftol, assim como confirma a estabilidade térmica do 1-naftol no CG-EM o que 

demonstra que a transformação do carbaril em 1-naftol no injetor do equipamento pode ser 
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considerado como uma derivatização, ou seja, a transformação de um padrão termicamente 

instável em um termicamente estável. 

Baseado nessa constatação a determinação do carbaril durante todo trabalho, será 

realizada pelo sinal analítico e área do 1-naftol, porém a nomenclatura carbaril será 

preservada. 

 

Figura 10 – Padrão de carbofurano em metanol na concentração de 2,5 mg L-1, modo 

varredura de íons, injeção direta de 1µL. 
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Fonte: O autor 

 

Como pode ser observado no cromatograma do carbofurano (figura 10), 76,57 % 

dele foi convertido em outra substância, sendo sugerido pela biblioteca do espectrometro de 

massa como carbofurano-7-fenol, porém, não pôde ser confirmado com análise do respectivo 

padrão devido sua ausência, restando 23,43 % do padrão de carbofurano injetado. 

Baseado nessa constatação a determinação do carbofurano durante todo trabalho, 

será realizada pelo somatório do sinal analítico do carbofurano e de seu produto de 

degradação térmica denominado (carbofurano-7-fenol), sendo os dois sinais qualitativamente 

monitorados nas amostras de plasma dos pacientes. 

 

5.2 Estudo de otimização da velocidade linear para o método 

 

No estudo de otimização da velocidade linear, diagramas de Van Deemter (figura 

11) foram construídos para mostrar as melhores velocidades lineares de acordo com a menor 

altura de pratos teóricos da coluna para os agrotóxicos e seus respectivos produtos de 

degradação térmica no método desenvolvido, mostrando também a influência dos termos Cux 

e B/ux no valor de H conforme a equação de Van Deemter. 
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Figura 11 – Diagramas de Van Deemter para determinação da menor altura de prato (mm) 

versus velocidade linear (cm s-1). 

 

 

 
Fonte: O autor 

 

Para o carbofurano-7-fenol o 1-naftol(carbaril) e carbofurano as menores alturas 

de prato (H) foram experimentalmente observadas nas velocidades lineares 49,4; 51,5 e 45,1 

cm s-1, respectivamente, levando em conta que são três compostos avaliados e que ocorrem 

pequenas inclinações após as velocidades lineares ótimas, pois a variação de H com o 

aumento da vazão no diagrama de Van Deemter é pequena quando se utiliza o gás He e 

colunas com diametro interno pequeno 0,18 mm (GROB; BARRY, 2004). Baseado nesse 

comportamento, foi escolhida como velocidade linear para o método 50,5 cm s-1, o mais 

próximo da velocidade linear do 1- naftol, sem que se afetasse de maneira brusca a eficiência 

da separação dos outros compostos. 

 

Tabela 8 – Parâmetros cromatográficos determinados experimentalmente para melhor 

eficiência de separação. 

Composto k (Médio) Ce (s) De (m2/s) Cm (s) Dm (m2/s) Erro 

Carbofurano-7-fenol 9,0 4,61.10-6 2,1.10-9 4,72.10-6 1,8.10-5 6,1.10-3 

1-Naftol 12,1 5,64.10-6 1,3.10-9 5,98.10-6 1,6.10-5 1,3.10-3 

Carbofurano 15,6 5,23.10-6 1,1.10-9 5,21.10-6 5,0.10-6 1,1.10-4 

Carbaril 18,4 5,76.10-6 9,0.10-10 5,97.10-6 5,6.10-6 4,9.10-5 

Fonte: O autor 
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Sendo, k = Fator de retenção, Ce e Cm = transferencia de massa na fase estacionaria e móvel, 

De e Dm = coeficientes de difusão na fase estacionária e móvel e o respectivo erro associado 

na determinação. 

Como pode ser observado a contribuição dos termos Ce e Cm para o termo C são 

semelhantes (tabela 8), o que é esperado para colunas com espessuras de fase estacionária de 

0,4 μm, pois de acordo com a espessura desse filme essa contribuição pode variar (figura 12). 

Para colunas com espessura de filme (> 2,0 μm) espera-se uma maior contribuição para o 

termo C advinda de Ce, para filmes com espessuras entre (0,2 e 2,0 μm) espera-se uma 

contribuição de ambos os termos Ce e Cm o que não deve ocorrer para colunas com 

espessuras de filme (< 0,2 μm), onde a contribuição para C é advinda apenas do termo Cm 

(MCNAIR; MILLER, 1997, p. 46). 

 

Figura 12 – Colunas com cortes transversais e espessuras de filmes diferentes (fase 

estacionária), (a) espessura de filme < 0,2 μm, (b) 0,2 < espessura de filme < 2,0 μm e (c) 

espessura de filme > 2,0 μm. 

 

Fonte: O autor. 
 

De acordo com os valores de De e Dm observados (tabela 8), é possível verificar 

que esses valores são coerentes uma vez que o comportamento esperado ocorre, pois a medida 

que o valor de De diminue espera-se que o valor de k aumente pelo fato do composto ficar 

mais retido na fase estacionária, o mesmo comportamento é esperado para o valor de Dm,  a 

diferença de difusão esperada entre De e Dm é da grandeza de 104 uma vez que a difusão no 

gás é bem maior que em um líquido (HARRIS, 2012). Essa coerência gera maior 

credibilidade aos valores calculados na determinação da vazão otima para o método a ser 

validado. 

 

5.3 Planejamento experimental (22) com componente central 

 

No planejamento experimental realizado nesse estudo alguns fatores foram 

fixados, diminuindo o número de variáveis e com isso o planejamento (SHAH et al. 2006). 



53 
 

 
 

A escolha de se trabalhar com agitação (1000 rpm), ao invés de se trabalhar sem 

agitação, já foi evidênciada em vários trabalhos em extração do tipo Headspace sendo esse 

um parâmetro que melhora a extração e diminui o tempo levado para que o equilibrio seja 

alcançado na extração (PAWLISZYN, 1997). 

A escolha do pH 5,5 foi apenas para evitar a hidrólise dos padrões no momento da 

extração, na tentativa que os compostos extraidos pela fibra fossem de fato os agrotóxicos e 

não seus produtos de degradação térmica (CHEN et al., 2009; CHU; FAN, 2009), uma outra 

preocupação com relação ao pH pouco ácido é com a integridade da fibra e do dispositivo que 

a mantém (holder), que podem sofrer desgaste em pHs muito ácidos ou básicos (LANÇAS, 

2004). 

O volume da solução foi fixado em 3,0 mL com o objetivo de deixar a maior 

quantidade de espaço livre para que fosse ocupado pelo vapor a ser adsorvido pela fibra, um 

volume menor de 2,0 mL foi verificado antes do planejamento, porém, devido a agitação 

magnética e um volume pequeno, gotas da solução eram ejetadas na parede do vaio e na fibra, 

o que ocasionou a oxidação do suporte da fibra devido a alta concentração salina da solução. 

Para o planejamento cúbico (1º bloco) com triplicata nos pontos centrais, foi 

avaliada, a afinidade de três fibras com suportes diferentes pelos agrotóxicos (figura 13). 

 

Figura 13 – Área dos picos obtida por MEFS-HS com três fibras diferentes. Extração dos 

padrões nas melhores condições do planejamento cúbico 22 (Temperatura 100 °C, NaCl 25 

%). 

 

Fonte: O autor 
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Observa-se que as fibras PDMS/DVB e PA foram as que tiveram mais afinidade 

pelos agrotóxicos, isso demonstra coerência com as características químicas observadas na 

tabela 3, em que ambas possuem afinidade por compostos polares, voláteis e semivoláteis 

(fenóis), respectivamente. Baseado nessas condições a fibra PDMS/DVB foi escolhida como a 

fibra de trabalho, essa afinidade da fibra PDMS/DVB pelos compostos em estudo, já havia 

sido demonstrada por Cavaliere et al., (2012), porém no modo de extração direta-DI e em 

diferentes condições de extração, já a fibra PA demonstrou uma baixa afinidade química pelos 

compostos, o que foi completamente diferente nas condições desse estudo com a utilização do 

modo headspace-HS. 

Com o planejamento cúbico foi possível observar se a região de superfície de 

resposta investigada possuía uma curvatura considerada importante, ou se haveria a 

necessidade de deslocar para uma região mais interessante de superfície, assim como observar 

se a superfície de resposta estimada era linear (tabelas 10 e 11), o que não ocorreu, com isso 

foi realizado o modelo com os pontos axiais (2º bloco). 

Os valores do planejamento experimental realizados nos dois blocos podem ser 

analisados na tabela 9. 

 

Tabela 9 – Resultados dos dois blocos do planejamento 22 com pontos centrais, em que x1 

(Temperatura) e x2 (Força Iônica).  

Ordem aleatória Ordem Blocos x1 x2 y Carbofurano y Carbaril 

5 1 1 0 0 31664 38080 

4 2 1 1 1 182705 186188 

6 3 1 0 0 30199 38480 

1 4 1 -1 -1 14297 14672 

3 5 1 -1 1 11507 13059 

2 6 1 1 -1 75976 110231 

7 7 1 0 0 33033 39855 

8 8 2 -1,41 0 8311 10913 

10 9 2 0 -1,41 12251 18745 

9 10 2 1,41 0 200713 231630 

12 11 2 0 0 24288 28496 

13 12 2 0 0 22633 32992 

14 13 2 0 0 23065 33612 

11 14 2 0 1,41 67660 63060 
Fonte: O autor 
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As tabelas a seguir, mostram numericamente qual o melhor modelo a ser adotado 

na determinação das áreas dos agrotóxicos nos intervalos estudados utilizando o teste F de 

significância. 

 

Tabela 10 – Análise de variância para o ajuste do modelo linear y = b0 +b1.x1 +b2.x2, aos 

dados do 1º bloco da tabela 9 para o carbofurano. 

Fonte de variação Soma quadrática  Nº graus de liberdade Média quadrática 

Regressão 1,63.1010 2 8,13.109 

Resíduo 5,68.109 4 1,42.109 

Falta de ajuste 5,67.109 2 2,84.109 

Erro puro 4,00.106 2 2,00.106 

Total 2,19.1010 6 

 % de variação explicada: 74,12 

 % máxima de variação explicável: 99,98 

 Fonte: O autor 

 

Como pode ser observado (tabela 10), o modelo linear para o carbofurano é 

inadequado devido a baixa percentagem de variação explicada SQR/SQT = 74,12 %. 

A avaliação do ajuste do modelo linear pela analise das variâncias ou (teste F de 

significância) foi indispensável para o carbofurano e o carbaril, sendo o valor de F = 

MQfaj/MQep = 1418, muito alto quando comparado com o valor de F tabelado (19,00) para 2 e 

2 graus de liberdade, com nível de confiança de 95 %, o que evidencia falta de ajuste para o 

modelo linear proposto para o carbofurano. 

 

Tabela 11 – Análise de variância para o ajuste do modelo quadrático y = b0 + b1.x1 + b2.x2 + 

b11.(x1)
2 + b22.(x2)

2 + b12.x1.x2, aos dados do 1º e 2º bloco da tabela 9 para o carbofurano. 

Fonte de variação Soma quadrática  Nº graus de liberdade Média quadrática 

Regressão 4,99.1010 5 9,98.109 

Resíduo 3,87.108 8 4,80.107 

Falta de ajuste 2,77.108 3 9,20.107 

Erro puro 1,10.108 5 2,20.107 

Total 5,03.1010 13 

 % de variação explicada: 99,23 

 % máxima de variação explicável: 99,78 

 Fonte: O autor 

 

Como pode ser observado o modelo quadrático conseguiu explicar uma maior 

percentagem de variação, sendo o resíduo e a falta de ajuste para esse modelo bem menores 

que para o modelo linear; para esse modelo o valor de F = MQfaj/MQep = 4,18 determinado 



56 
 

 
 

por valores da tabela 11, foi  menor que o F tabelado (9,01) para 3 e 5 graus de liberdade, com 

nível de confiança de 95 %, o que demonstra não haver falta de ajuste significativo para o 

modelo quadrático (equação 22). 

   

       (Eq. 20) 

 

As mesmas observações são feitas para o modelo linear proposto para o carbaril 

com baixa percentagem de variação explicada SQR/SQT = 80,98 % e valor de F = MQfaj/MQep 

= 2281, também muito elevado quando comparado com o valor de F tabelado (19,00) para 2 e 

2 graus de liberdade, com nível de confiança de 95 %, o que evidência falta de ajuste para o 

modelo linear proposto para o carbaril, assim como já evidenciado para o carbofurano. 

Observa-se que o modelo quadrático consegue explicar uma maior percentagem 

de variação, sendo o resíduo e a falta de ajuste para esse modelo bem menores que para o 

modelo linear; para esse modelo o valor de F = MQfaj/MQep = 4,05, foi  menor que o F 

tabelado (6,26) para 4 e 5 graus de liberdade, com nível de confiança de 95 %, o que 

demonstra não haver falta de ajuste significativo para o modelo quadrático (equação 23). 

 

              (Eq. 21) 

 

Para o modelo proposto para o carbaril o termo (x2)
2, da equação foi desprezado, 

pois o mesmo não foi considerado significativo na determinação de y, isso fez com que 

houvesse uma diferença nos graus de liberdade para o modelo quadrático entre o carbaril e o 

carbofurano devido uma variação no valor de p das tabelas. 

O gráfico de Pareto (figura14) foi avaliado para que se conhecesse o peso de 

contribuição de cada fator para a resposta y, assim como o efeito da interação entre estas 

variáveis, sendo o comprimento das barras proporcionais ao valor absoluto dos efeitos 

estimados. Tanto para o carbofurano, como para o carbaril, observa-se que apenas a 

temperatura foi considerada significativa. 

A pouca significância da força iônica nos indica que a mesma poderia ser 

analisada como um parâmetro de robustez do método de extração, podendo a diminuição da 

força iônica, preservar a integridade da fibra de MEFS, porém esse estudo não foi realizado 

por se tratar de uma extração no modo HS, em que não há o contato direto entre a fibra e a 
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solução, desde que alguns cuidados sejam tomados como é o caso da agitação já discutido 

anteriormente.    

 

Figura 14 – Gráfico de pareto para os agrotóxicos carbofurano e carbaril para o modelo 

quadrático. 

 
Fonte: O autor 

 

Os gráficos de superfície de resposta nos mostram que as melhores condições de 

superfície de resposta podem não ter sido alcançadas e que poderíamos trabalhar em 

intervalos maiores de temperatura, uma vez que a mesma se mostrou muito significativa na 

extração (figura 15), isso já era esperado uma vez que o aumento da temperatura influencia no 

aumento da constante de Henry, porém, temperaturas mais elevadas nesse caso, podem 

provocar a degradação térmica dos analitos ainda na extração, influenciando diretamente no 

equilíbrio da extração. 

 

Figura 15 – Superfície de resposta para os agrotóxicos carbofurano e carbaril. 

 

Fonte: O autor 
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Podemos observar que o equilíbrio de extração (figura 16), só foi atingido para o 

carbaril, com os tempos de 90 min., uma vez que a temperatura de 110,0 °C e a força iônica 

(NaCl) de 29,5 % (gráfico 7), foram adotadas como condições ótimas no planejamento 

experimental. 

 

Figura 16 – Verificação do equilíbrio de extração em função do tempo para os agrotóxicos 

carbofurano e carbaril.  

 

Fonte: O autor 

 

O aumento na temperatura e consequentemente da constante de Henry faz com 

que o equilíbrio seja alcançado em um menor intervalo de tempo, porém, isso aumenta o 

coeficiente de difusão no sistema o que gera uma diminuição da quantidade extraída quando o 

equilíbrio é alcançado, no entanto, quando os tempos de equilíbrio são longos um pré-

equilíbrio para quantificação pode ser considerado, porém, é importante que as condições do 

sistema (temperatura, agitação, força iônica, pH, dentre outros), sejam  mantidas constantes, a 

fim de se obter uma boa precisão (PAWLISZYN, 2000). 

Baseado nesses conceitos o tempo de extração para análise quantitativa escolhido 

foi de 40 min., pois nesse tempo uma grande quantidade dos analitos foi extraída, uma vez 

que tempos de extração longos inviabilizam o método a ser validado. 

Uma vez definido esses parâmetros e se conhecendo a instabilidade térmica dos 

agrotóxicos estudados se fez necessário determinar a degradação dos mesmos ainda na 

extração e para isso, foi usado o método de comparação por RMN 1H. 

 

 



59 
 

 
 

5.4 Degradação do carbaril na MEFS-HS determinado por RMN 1H 

 

Como a temperatura de extração determinada como ótima foi de 110,0 °C, um 

estudo para determinação de quanto do pesticida carbaril se degradou em 1-naftol no vial com 

o tempo de extração de 40 min. 

Como pode ser observado nos espectros individuais do carbaril (figura 17) e do 1-

naftol (figura 19), o singleto referente ao H-2’ em 2,85 ppm (tabela 12) é específico para o 

carbaril, sendo que a relação entre esse singleto e o duplo dubleto em 8,21 ppm no H-8 do 1-

naftol (tabela 13) pode dar de maneira direta a relação de degradação do carbaril em 1-naftol 

nas condições de extração do método (PRZYBYLSKI, 2009).   

Como pode ser observada na figura 18, a determinação de degradação pôde ser 

feita pela relação entre os sinais de Hidrogênio aromático H-8 do carbaril e 1-naftol, por 

estarem em um ambiente químico muito semelhante, sendo o sinal H-8 do carbaril um 

multipleto em 7,94 ppm e do H-8 do 1-naftol um duplo dubleto em 8,21 ppm, com isso ao 

considerarmos o sinal do H-8 do carbaril como 1,00, obtemos um sinal de integração 

correspondente para o H-8 do 1-naftol de 0,08 (figura 22), o que nos mostra de maneira direta 

que nessa mistura temos 8,0 % de 1-naftol produzido pela degradação térmica do carbaril 

após ser submetido as condições de extração do método MEFS, essa determinação pôde ser 

feita, uma vez que se observa (figura 22) uma boa resolução na separação entre o H-8 e o H-5 

do carbaril. 
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Figura 17 - Espectro de RMN 1H do carbaril (Metanol deuterado/500 MHz). 

 

Fonte: O autor 

 



61 
 

 
 

Figura 18 - Expansão do espectro de RMN 1H do carbaril (Metanol deuterado/500 MHz). 

 

Fonte: O autor 
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Figura 19 - Espectro de RMN 1H do 1-naftol (Metanol deuterado/500 MHz). 

 

Fonte: O autor 



63 
 

 
 

Figura 20 - Expansão do espectro de RMN 1H do 1-naftol (Metanol deuterado/500 MHz). 

 

Fonte: O autor 
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Tabela 12 - Dados de RMN 1H do carbaril (Metanol deuterado/500 MHz) 

Nº 1H (ppm) Multp. J (Hz) 

1 - - - 

2 7,24 d 7,45 

3 7,46 t 7,88 

4 7,74 d 8,25 

4ª - - - 

5 7,89 m - 

6 7,51 m - 

7 7,52 m - 

8 7,94 m - 

8ª - - - 

1’ - - - 

2’ 2,85 s - 
Fonte: O autor 
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Tabela 13 - Dados de RMN 1H do 1-naftol (Metanol deuterado/500 MHz). 

Nº 1H (ppm) Multp. J (Hz) 

1 - - - 

2 6,83 dd 7,35 – 0,9 

3 7,25 t 4,05 

4 7,32 d 8,25 

4ª - - - 

5 7,75 dd 6,75-2,35 

6 7,39 m - 

7 7,42 m - 

8 8,21 dd 8,18-1,28 

8ª - - - 
Fonte: O autor 
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Figura 21 - Espectro de RMN 1H do carbaril degradado (carbaril + 1-naftol) (Clorofórmio deuterado/300 MHz). 

 

 

Fonte: O autor 
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Figura 22 - Expansão do espectro de RMN 1H do carbaril degradado (carbaril + 1-naftol) (Clorofórmio deuterado/300 MHz). 

 

Fonte: O autor 
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5.5 Validação do método 

 

A validação do método para determinação quantitativa, foi realizada apenas para o 

carbaril pela razão área do 1-naftol e dois “padrões internos” (pirimicarbe e bendiocarbe) 

melhor denominado como “padrões substitutos”, uma vez que não faz sentido utilizar a 

denominação padrão interno quando se utliza a técnica de MEFS, porém, a nomenclatura 

carbaril continuará sendo utilizada, mesmo que o sinal analítico avaliado seja o do 1-naftol. 

Pelo fato de não existirem normas ou regulamentações específicas para 

determinação de agrotóxicos em matrizes biológicas, foram seguidas as recomendações 

ANVISA, RDC 899 de 2003 e ANVISA, RDC 27 de 2012 para validação de métodos 

bioanalíticos, embora essas resoluções sejam específicas, para o emprego de registro e pós-

registro de medicamentos no Brasil, ela nos fornece orientações importantes para 

manipulação das amostras de plasma sanguíneo. 

 

5.5.1 Seletividade 

 

Pelo fato da matriz biológica “plasma” ser uma matriz bastante complexa é 

importante que se consiga uma boa seletividade para o método, a utilização da MEFS-HS 

como técnica de preparo da amostra, ajuda na seletividade uma vez que essa técnica tem 

como uma de suas principais vantagens selecionar amostras passíveis de injeção, 

selecionando apenas substâncias que possuam afinidade com a fibra selecionada, sendo a 

afinidade dos agrotóxicos pelo material da fibra avaliado no planejamento experimental. 

Outro fator que influenciou nessa determinação foi à utilização do EM no modo MIS, 

selecionando apenas o íon de interesse até o detector eliminado possíveis interferentes. 

O método se mostrou seletivo para as amostras, uma vez que não foram 

detectados interferentes nos mesmos tempos de retenção do 1-naftol, carbofurano, 

carbofurano-7-fenol, pirimicarbe e bendiocarbe (produto de degradação) com as injeções dos 

brancos de 6 indivíduos, sendo 4 dessas normais uma lipêmica e outra hemolisada, isso 

garante que o método pode ser utilizado com confiabilidade para amostras de plasma de 

pacientes com alguma dessas características. 
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5.5.1.1 Efeito residual 

 

O efeito residual foi avaliado, sendo o valor do resíduo inferior a 20 % da resposta 

do analito nas amostras processadas do LIQ e inferiores a 5 % da resposta do padrão 

substituto. A avaliação desse resíduo é importante para garantir que uma análise não seja 

afetada por análises anteriores, o que já era esperado pelo fato de que a cada injeção da 

amostra era feita uma para limpeza da fibra e consequentemente do sistema CG-EM. A 

avaliação desse efeito residual serve como indicativo de que as etapas de limpeza realizadas 

foram bem sucedidas. 

 

5.5.2 Curva analítica 

 

Na construção da curva analítica para o carbaril, pelo método de superposição da 

matriz com avaliação dos padrões substitutos (pirimicarbe e bendiocarbe) na faixa de 

concentração de 12 – 600 µg L-1, pôde ser observado uma perda na linearidade a partir da 

concentração 180 µg L-1 (Figura 23), esse comportamento ocorreu para ambos os padrões 

substitutos avaliados e com isso foi determinado como faixa linear de trabalho o intervalo de 

12 – 180 µg L-1, podendo o segundo intervalo de 180 – 600 µg L-1 ser utilizado para o caso de 

concentrações mais elevadas serem encontradas no plasma de algum paciente. 

 

Figura 23 – Determinação da faixa linear de trabalho. 

 

Fonte: O autor 
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Para ambas as curvas analíticas construídas com padrões substitutos diferentes, 

obtiveram-se uma linearidade aparentemente boa, ou seja, R > 0,99, porém, o pirimicarbe foi 

escolhido como padrão substituto para ser utilizado na validação do método devido os 

melhores valores do coeficiente de correlação R, sendo esses mais próximos de 1, assim 

como, melhor precisão das triplicatas, ou seja, melhor reprodutibilidade. 

Após a determinação do melhor padrão substituto é apresentada a curva analítica 

utilizada neste trabalho, assim como sua equação da reta e seus valores de R2 e R, para a 

menor faixa de concentração 12 – 180 µg L-1 (figura 24), uma vez que se espera que no 

plasma dos pacientes tenham baixas concentrações. 

 

Figura 24 – Curva analítica (n = 3), com 6 níveis de concentrações diferentes e seus 

respectivos desvios padrões, equação da reta, R2 e R. 

 

Fonte: O autor 

 

De acordo com o valor de R = 0,999, a curva demonstra possuir linearidade 

significativa, sendo esse modelo aparentemente o mais adequado para essa faixa de trabalho, 

ou seja, modelo linear, porém uma avaliação mais criteriosa se faz necessário na determinação 

dessa linearidade, com a utilização de testes estatísticos que comprovem a linearidade e que o 

modelo proposto é o mais adequado e confiável na estimativa das concentrações na matriz. 
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5.5.2.1 Teste F de significância 

 

Interpretações equivocadas sobre a linearidade de uma curva analítica podem 

existir quando se toma como único parâmetro de avaliação apenas o valor do coeficiente de 

correlação R; embora esse termo possua valor importante na determinação de uma regressão, 

valores de R elevado por si só não querem dizer que o modelo não possua falta de ajuste 

significativa; isso pode ser observado quando se avalia o modelo linear proposto para os nove 

pontos da curva com faixa de concentração de 12 – 600 µg L-1 modelo C da Tabela 14, em 

que se observa um valor de R = 0,992 acima do recomendado por várias literaturas (ANVISA, 

2003; ABNT, 2005; MAPA, 2011a), porém ao realizar o teste F para falta de ajuste 

MQfaj/MQep = 14,4, observa-se um valor acima do F tabelado (2,58), para 7 e 18 graus de 

liberdade, com 95 % de confiança, o que demonstra uma falta de ajuste significativa para o 

modelo linear proposto, baseado nisso, não faz sentido estatisticamente, fazer previsões 

baseadas nessa regressão (PIMENTEL; NETO, 1996). Nesse caso o modelo deve ser ajustado 

e uma alternativa seria a aplicação de uma equação quadrática conforme demonstrado no 

modelo D ou E da Tabela 14, melhorando a regressão e resolvendo o problema de falta de 

ajuste do modelo, porém esse mecanismo não é muito comum em química analítica, em que 

se dá preferência para eliminação de alguns pontos procurando se trabalhar apenas na faixa 

considerada linear. 

 

Tabela 14 – Verificação da significância da regressão e da falta de ajuste dos modelos e a 

relação deste com o valor de R, dentro da faixa dinâmica de trabalho para a razão 

carbaril/pirimicarbe. 

Faixa de 

concentração 

(µg L-1) Equação para modelo (n = 3) R 

F = MQR/MQr F = MQfaj./MQep 

Fcal. Ftab. G. L. Fcal. Ftab. G. L. 

A - 12 – 180 y = 0,0012x + 0,0043 0,999 5129 246 1 – 16 0,4 5,9 4 – 12 

B - 180 – 600 y = 0,0023x – 0,2041 0,999 1437 242 1 – 10 0,3 19,4 2 – 8 

C - 12 – 600 y = 0,0020x – 0,0590 0,992 1424 249 1 – 25 14,4 2,6 7 – 18 

D - 12 – 600 y = 1,4.10-6x2 + 0,001x – 0,004 0,998 2740 19 2 – 24 2,0 3,9 6 – 18 

E - 12 – 600 y = 1,2.10-6x2 + 0,001x – 0,005 0,999 3170 19 2 – 21 0,8 4,6 5 – 16 

F - 12 – 300 y = 0,0016x – 0,0208 0,985 607 248 1 – 19 98,0 4,6 5 – 14 
Fonte: O autor 

 

Sendo, R = coeficiente de correlação; F Cal. = valor de F calculado; F Tab.. = valor exato ou 

aproximado de F tabelado, no nível de significância de 5 % (nível de confiança de 95 %); G. 

L. = Graus de liberdade. 



71 
 

 
 

A análise de variância para o modelo linear A da tabela 14 e figura 24, é detalhado 

e discutido a seguir com avaliação dos valores calculados utilizando a tabela de variância para 

o ajuste do modelo. 

 

Tabela 15 – Análise de variância para o ajuste do modelo linear y = ax + b para curva 

analítica carbaril/pirimicarbe 12 – 180 µg L-1. 

Fonte de variação Soma quadrática  Nº graus de liberdade Média quadrática 

Regressão 9,57.10-2 1 9,57.10-2 

Resíduo 2,98.10-4 16 1,86.10-5 

Falta de ajuste 3,34.10-5 4 8,36.10-6 

Erro puro 2,65.10-4 12 2,21.10-5 

Total 9,60.10-2 17 

 % de variação explicada: 99,69 

 % máxima de variação explicável: 99,72 

 Fonte: O autor 

 

Como pode ser observado o valor de F calculado MQfaj/MQep = 0,38, é bastante 

inferior ao valor de F tabelado (5,41) para 4 e 12 graus de liberdade, no nível de significância 

de 5 % (nível de confiança de 95 %). Isso demonstra que não há indicação de falta de ajuste 

significativa para o modelo linear proposto. 

Analisando também o F de significância da regressão MQR/MQr = 5129, observa-

se que o valor calculado é altíssimo quando comparado com o F tabelado ( 248) para 1 e 16 

graus de liberdade, para o nível de confiança de 95 %, o que evidencia uma regressão 

altamente significativa, outro valor que chama a atenção na tabela 15 é o de percentagem de 

variação explicada 99,69, ser muito próxima da percentagem máxima de variação explicável 

99,72. 

Tão importante quanto realizar o teste F é examinar cuidadosamente os resíduos 

deixados pelo modelo observado na figura 25 (PIMENTEL; NETO, 1996), uma distribuição 

normal é o que nos fornece mais garantias de uma boa linearidade e de que um modelo é 

confiável. 

Apesar do número pequeno de níveis de concentração para os modelos lineares, 

figura 25A e 25B, observa-se que para esses modelos os resíduos estão distribuídos 

aleatoriamente, e não há nada que indique que sua variância não é constante, ou seja, resíduos 

com homocedastidade e normalmente distribuídos. 

O mesmo não se observa quando se analisa o mesmo gráfico de resíduo para o 

modelo linear figura 25C, que nos mostra um exemplo clássico de desvio da linearidade em 

uma determinada faixa de concentração uma vez que se observa um comportamento de U 
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gerado pelos resíduos (RIBEIRO, 2008), uma alternativa de melhorar os resíduos da figura 

25C é a aplicação de um polinômio de ordem superior a um (MAPA, 2011a) conforme o 

figura 25D, nesse caso observa-se resíduos bem distribuídos com uma possível amostra 

atípica na concentração 180 µg L-1 (MILLER; MILLER, 2005), a exclusão desse nível (figura 

25E), melhora os resíduos, assim como a regressão e a falta de ajuste para o modelo. Apesar 

dos bons resultados para o modelo quadrático E o melhor é a utilização dos dois modelos 

lineares A e B, considerando essa faixa com dois intervalos lineares diferentes, conforme 

figura 23. 

A figura 25F de resíduos demonstra como uma curva linear pode sofrer grandes 

alterações (figura 25A) quando a ela é acrescentada uma concentração 300 µg L-1, que 

ocasiona o desvio da linearidade, nessa figura assim como na 25C, se observa indícios da 

presença de heteroscedasticidade entre os resíduos, o que evidencia um modelo inadequado 

(PIMENTEL; NETO, 1996). 
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Figura 25 – Gráficos de resíduos para os seis modelos propostos da tabela 14. 

 

Fonte: O autor 
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O mesmo teste F de significância foi aplicado para a curva analítica de 

concentrações mais alta para o modelo linear (180 – 600 µg L-1), sendo os valores 

MQfaj/MQep = 0,20 e MQR/MQr = 1437,3, o que mostra que não há falta de ajuste para o 

modelo e que a regressão linear é significativa para essas concentrações, esses valores, 

fornece confiança estatística para fazer previsões baseadas nessa linearidade, caso alguma 

amostra de paciente analisada possua concentração acima de 180 µg L-1, mesmo com a curva 

não possuindo a quantidade mínima de níveis diferentes de concentração para determinação 

de uma linearidade, segundo a recomendação (ANVISA, 2003). 

 

5.5.2.2 Teste t student 

 

O teste t realizado para avaliação de significância do coeficiente angular e linear 

das equações da reta para o modelo A e B da tabela 14, são observados na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Determinação dos valores t student para os coeficientes lineares e angulares para 

os modelos A e B. 

Modelo linear y = ax ± b G. L. t tab. t cal. a t cal. b 

A y = 0,0012x + 0,0043 4 2,78 87290 3,77 

B  y = 0,0023x – 0,2041 2 4,30 28430 14,34 
Fonte: O autor 

 

Sendo, G. L. = Graus de liberdade; t tab. = valor de t tabelado; t Cal. a = valor de t calculado para 

o coeficiente angular; t Cal. b = valor de t calculado para o coeficiente linear; valores estimados 

no nível de significância de 5 % (nível de confiança de 95 %). 

De acordo com os valores de t calculado pode-se perceber que ambos os termos 

são significativos na determinação de y, ou seja, os valores de t calculado para o coeficiente 

angular e para o coeficiente linear são superiores ao valor de t tabelado para os respectivos 

graus de liberdade com 95 % de confiança, isso mostra que a hipótese nula y = x deve ser 

rejeitada e que os termos a e b são significativos na determinação de y (DANZER; CURRIE, 

1998). 

 

5.5.3 Limite de Detecção (LD) e Limite de Quantificação (LQ) 

 

Os valores de LD e LQ foram determinados pelo Método da relação sinal/ruído e 

por dois Métodos baseados em parâmetros da curva analítica, sendo também observadas 

faixas diferentes de concentração (tabela 17). 
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Tabela 17 – Determinação do LD e LQ pela relação sinal/ruído e pelos parâmetros da curva 

em diferentes faixas de concentração. 

 

Faixa de concentração (µg L-1)   

Método 12 – 180  180 – 600  

 
LD LQ LD LQ 

Relação sinal/ruído 

 

   

RIBANI, 2004 3,0 12,0 --- --- 

Parâmetros da curva analítica 

 

   

ANVISA, 2003 5,3 17,8 26,1 87,2 

MILLER; MILLER, 2005 4,1 13,6 13,8 46,2 
Fonte: O autor 

 

A razão altura do sinal/ruído (n = 3) para a concentração 3,0 µg L-1 foi de 2,3 e 

para a concentração 12,0 µg L-1 foi de 8,2, valores próximos aos recomendados (ANVISA, 

2003). 

Como pode ser observado os valores de LD e LQ determinado pelo Método da 

relação sinal/ruído não apresentou diferenças muito grande com os valores determinado pelos 

Métodos baseado nos parâmetros da curva analítica quando se utiliza como LIQ um nível de 

concentração próximo ou igual ao LQ na construção da curva (RIBANI et al., 2004), o que 

mostra que nesse caso qualquer dos métodos utilizados poderia fornecer valores aproximados 

para LD e LQ. 

A determinação do LD e LQ pelo Método baseado nos parâmetros da curva 

analítica para uma faixa de concentração maior, em que o LIQ é muito superior ao LQ nos 

forneceu valores bem diferentes dos discutidos anteriormente, embora seja comum essa 

prática de utilizar faixas lineares bem acima do valor de LQ na validação de métodos 

analíticos, essa variação nos valores de LD e LQ faz do Método da relação sinal/ruído o mais 

confiável para determinação desses parâmetros em métodos cromatográficos, em que o LQ ou 

concentrações próximas não são utilizados como nível de concentração na construção da 

curva analítica, ou seja, quando não é respeitado que LIQ  LQ, os valores de LD e LQ 

calculados tendem a ficar distante dos reais. 

Em comparação a outros trabalhos que determinam carbaril em amostras 

biológicas de plasma sanguíneo, observa-se para Petropoulou e colaboradores, (2006) valores 

de LD = 0,03 µg L-1 e LQ = 0,11 µg L-1, e para Barr et al., (2002) valores de LD = 20 µg L-1 e 

LQ = 66 µg L-1. 
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5.5.4 Precisão (Repetibilidade) 

 

A precisão intra-corrida (tabela 18) do método foi determinada em termos de 

repetibilidade através dos cálculos do Coeficiente de Variação (CV %), também conhecido 

como Desvio Padrão Relativo (DPR), levando em consideração as orientações (ANVISA, 

2003), em que três níveis de concentração (baixa, média e alta) do analito foram avaliados em 

5 replicatas. 

Como podem ser observados, os valores de precisão se encontram com variações 

menores que 15 % para as amostras de Concentração Média (CM) e alta (LSQ), assim como 

menores que 20 % para a amostra de concentração baixa (LIQ) (ANVISA, 2003). 

 

Tabela 18 – Precisão (repetibilidade) intra-corrida para o método em três níveis de 

concentração (LIQ = 12,0 µg L-1; CM = 90,0 µg L-1; LSQ = 180,0 µg L-1). 

Níveis de 

concentração  

  
Razão entre as áreas (n = 5) 

  

Dados estatísticos 

 
1 2 3 4 5 Média CV % 

LIQ 0,0155 0,0184 0,0186 0,0156 0,0190 0,0174 10,01 

CM 0,1062 0,1172 0,0963 0,1138 0,1008 0,1068 8,15 

LSQ 0,2197 0,2466 0,2583 0,2226 0,2726 0,2440 9,35 
Fonte: O autor 

 

O mesmo se observou para a determinação inter-corrida (tabela 19), os valores de 

precisão se encontram com variações menores que 15 % para as amostras de Concentração 

Média (CM) e alta (LSQ), assim como menores que 20 % para a amostra de concentração 

baixa (LIQ) (ANVISA, 2003). 

 

Tabela 19 – Precisão (repetibilidade) inter-corrida para o método em três níveis de 

concentração (LIQ = 12,0 µg L-1; CM = 90,0 µg L-1; LSQ = 180,0 µg L-1). 

Níveis de 

concentração  

  
Razão entre as áreas (n = 5) 

  

Dados estatísticos 

 
1 2 3 4 5 Média CV % 

LIQ 0,0218 0,0178 0,0162 0,0163 0,0164 0,0177 13,41 

CM 0,1056 0,1360 0,1189 0,1093 0,1183 0,1176 10,01 

LSQ 0,2147 0,2214 0,2813 0,2654 0,2797 0,2525 12,73 
Fonte: O autor 
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5.5.5 Exatidão (Recuperação) 

 

Para determinação da exatidão (recuperação) intra-corrida (tabela 20) e inter-

corrida (tabela 21), foram seguidas as recomendações (ANVISA, 2003), em que três níveis de 

concentração (baixa, média e alta) do analito foram avaliados em 5 replicatas, com variação 

dos valores de recuperação variando entre 15 % para as amostras de Concentração Média 

(CM) e alta (LSQ), e variações entre 20 % para a amostra de concentração baixa (LIQ) 

(ANVISA, 2003). 

Como podem ser observados, os valores de recuperação se encontram próximos 

de 100 % e dentro do recomendado, ou seja, com variações menores que ±15 % para as 

amostras de Concentração Média (CM) e alta (LSQ), assim como menores que ±20 % para a 

amostra de concentração baixa (LIQ) (ANVISA, 2003). 

 

Tabela 20 – Exatidão (recuperação) intra-corrida para o método em três níveis de 

concentração (LIQ = 12,0 µg L-1; CM = 90,0 µg L-1; LSQ = 180,0 µg L-1). 

Níveis de 

concentração  

  
Razão entre as áreas (n = 5) 

  

Dados estatísticos 

 
1 2 3 4 5 Média Rec. % 

LIQ 0,0155 0,0184 0,0186 0,0156 0,0190 0,0174 91,68 

CM 0,1062 0,1172 0,0963 0,1138 0,1008 0,1068 93,41 

LSQ 0,2197 0,2466 0,2583 0,2226 0,2726 0,2440 108,69 
Fonte: O autor 

 

Como podem ser observados para os ensaios inter-corrida, os valores de 

recuperação se encontram próximos de 100 % e dentro do recomendado, isso mostra que o 

método validado é exato em repetições consecutivas intra-corrida (tabela 20) e após um 

intervalo de semanas com a variação do analista inter-corrida (tabela 21) na determinação de 

carbaril por degradação térmica em 1-naftol em plasma sanguíneo na faixa de trabalho 

investigada. 

 

Tabela 21 – Exatidão (recuperação) inter-corrida para o método em três níveis de 

concentração (LIQ = 12,0 µg L-1; CM = 90,0 µg L-1; LSQ = 180,0 µg L-1). 

Níveis de 

concentração  

  
Razão entre as áreas (n = 5) 

  

Dados estatísticos 

 
1 2 3 4 5 Média Rec. % 

LIQ 0,0218 0,0178 0,0162 0,0163 0,0164 0,0177 93,29 

CM 0,1056 0,1360 0,1189 0,1093 0,1183 0,1176 102,85 

LSQ 0,2147 0,2214 0,2813 0,2654 0,2797 0,2525 112,49 
Fonte: O autor 
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5.6 Determinação dos agrotóxicos no plasma sanguíneo dos pacientes 

 

Foram analisadas 10 amostras de plasma de trabalhadores do perímetro irrigado 

do baixo Jaguaribe-CE, porém não foi detectada presença de carbaril de acordo com o método 

validado pela presença de 1-naftol. No caso do carbofurano e seu produto de degradação, o 

monitoramento do mesmo foi realizado de maneira qualitativa, não sendo detectado, nem 

sinal significativo do carbofurano nem o carbofurano-7-fenol para os 10 pacientes, isso 

também evidencia a não presença do benfurocarbe, carbosulfano e furatiocarbe.   

 A não existência desses resíduos nas amostras analisadas pode ser devido ao 

metabolismo e excreção dos compostos. Por isso, é necessária uma análise de amostras de 

urina destes trabalhadores, a fim de rastrear os metabolitos dos compostos alvos. Mais 

pesquisas sobre o metabolismo de agrotóxicos em seres humanos ocupacionalmente expostos 

devem ser realizadas a fim de justificar o comportamento desses metabólitos no corpo.  

Outros fatores, também podem ter influenciado na não detecção desses 

agrotóxicos, uma vez que dos pacientes que compareceram para a doação de sangue, muitos 

já não estavam em atividade ou os que estavam em atividade não tinham contato direto com 

os agrotóxicos, ou seja, trabalhavam em setores afastados do local de aplicação dos produtos, 

esse não comparecimento dos trabalhadores potenciais para a doação, pode ter ocorrido pelo 

fato de que a aplicação dos agrotóxicos ocorre nos fins de semana, principalmente aos 

sábados segundo informações dos próprios trabalhadores, o que coincidiu com a data da 

coleta 08/02/2014, uma vez que a coleta de segunda a sexta é inviável até pela própria rotina 

dos trabalhadores.  

Muitos trabalhadores também relataram o medo que alguns companheiros têm em 

receber punições por parte das empresas pelo fato do comparecimento na doação, o que 

dificulta ainda mais o rastreamento. 
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6 CONCLUSÕES 

 

O método desenvolvido nesse trabalho conseguiu separar bem os agrotóxicos e 

seus produtos de degradação/metabólitos estudados, proporcionando boa resolução na 

separação, a determinação da vazão ótima utilizando o diagrama de Van Deemter nos 

proporciona uma maior eficiência da coluna; com a utilização do detector de massa foi 

possível identificar os tempos de retenção dos metabólitos gerados por cada pesticida por 

degradação térmica, confirmado no caso do 1-naftol pela injeção do seu padrão. 

Esse trabalho demonstra de maneira clara a utilização da MEFS-HS e a aplicação 

do planejamento fatorial com dois níveis e duas variáveis 22 com componente central, em que 

três fibra com fases extratoras diferentes foram avaliadas, sendo a PDMS/DVB (65 µm) a que 

possuiu maior afinidade com os analitos, sendo determinada como condições ótimas o tempo 

40min de extração com 30 % p/v de força iônica (NaCl) e 110 °C de temperatura, essas 

condições foram responsáveis pela degradação térmica de 8 % de carbaril em 1-naftol 

determinada por RMN 1H. 

 O método bioanalítico validado se mostrou seletivo para os analitos 1-naftol 

(carbaril), carbofurano, seu produto de degradação/metabólito carbofurano-7-fenol e para o 

padrão substituto pirimicarbe, foi determinada a faixa linear de trabalho, em que a regressão e 

o modelo proposto foram avaliados pelo teste F de variância, assim como os resíduos 

deixados pelo método, foi realizada também o teste t student para determinação de 

significância dos coeficientes a e b do modelo linear, esses teste estatísticos foram utilizados 

de maneira satisfatória tornando confiáveis os dados da curva de calibração. 

Os Limites de Detecção e Quantificação foram determinados por métodos 

diferentes, não sendo observadas variações consideráveis entre os mesmos a não ser quando 

se utilizou faixas de concentração em que o LIQ foi muito superior ao LQ; em comparação 

com outros métodos os valores de LD e LQ se mostraram satisfatórios, porém de acordo com 

o objetivo desse trabalho em determinar agrotóxicos em matrizes biológicas complexas 

(plasma sanguíneo) o ideal é que o LD e o LQ sejam ainda menores gerando mais 

sensibilidade ao método. 

O método também se mostrou preciso e exato, tanto nas análises intra-corrida 

como nas análises inter-corrida obedecendo aos limites máximos permitidos pela 

recomendação adotada; nas amostras analisadas dos 10 pacientes não foram detectadas a 

presença do 1-naftol (carbaril), carbofurano e carbofurano-7-fenol. 
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Desenvolver um método que contemple uma gama maior de agrotóxicos 

pertencentes a classes químicas diferentes, podendo ser identificados e quantificados em 

plasma sanguíneo. 

Ampliar o espaço amostral, passando a analisar um maior número de amostras de 

trabalhadores e de moradores da região do Baixo Jaguaribe-CE. 

Trabalhar com amostras de urina para que os agrotóxicos possam ser monitorados, 

caso os mesmos estejam sendo excretados pelos pacientes. 
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ANEXO I 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
 

Universidade Federal do Ceará/UFC 
Introdução: Estamos desenvolvendo uma pesquisa intitulada Estudo das alterações 

citogenômicas na medula óssea de agricultores expostos a agrotóxicos no estado do 

Ceará, realizada pela Universidade Federal do Ceará (UFC), para a qual estamos 

coletando exames laboratoriais de pessoas que trabalham na plantação de banana, com o 

intuito de identificar os agravos à saúde daqueles que se encontram expostos.  

Termo de consentimento livre e esclarecido: Estamos convidando você a participar de uma 

pesquisa sobre agravos à saúde relacionados à exposição a agrotóxicos em trabalhadores do 

cultivo da banana na Chapada do Apodi. Para isso, estamos pedindo a sua autorização para 

participar desta pesquisa. Neste estudo, colheremos informações sobre o seu trabalho e a sua 

saúde através de questionário, exame médico e análises clínicas, toxicológicas e avaliação da 

medula óssea, ou seja, o órgão que produz o sangue. Sua participação é importante para que 

se possa conhecer o perfil de saúde-adoecimento destes trabalhadores, o que pode ajudar a 

empresa, os órgãos públicos e os próprios trabalhadores a prevenirem eventuais problemas de 

saúde. Esclarecemos que a sua participação neste estudo é de caráter voluntário – você não é 

obrigado a participar. Você pode recusar-se a participar ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem penalidade alguma. Não haverá nenhum tipo de remuneração por sua 

participação. As informações obtidas na pesquisa são confidenciais e não será identificada a 

sua pessoa. A divulgação da pesquisa será feita em eventos e publicações cientificas da área 

da saúde, trabalho e meio ambiente, sem mencionar os nomes dos participantes. Os 

procedimentos adotados nessa pesquisa não oferecem risco à sua saúde, podendo gerar 

desconforto durante a coleta de aproximadamente 10 ml de sangue da medula óssea e dos 

vasos sanguíneos. Você terá acesso aos resultados dos exames e, caso seja encontrada alguma 

alteração, será oferecido acompanhamento e tratamento no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal do Ceará.  

Eu, ___________________________________________, declaro que, após ter sido 

esclarecido (a) pelo pesquisador e ter entendido o que me foi explicado, aceito participar 

voluntariamente deste protocolo de pesquisa e permito que minhas informações sejam 

analisadas e utilizadas pelo estudo.  

Telefone de contato:  

Pesquisador responsável: Luiz Ivando Pires Filho: 85 -9933-5519  

____________________________________________________  
Sujeito da Pesquisa 


