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Os pesticidas têm sido amplamente utilizados no combate

de parasitas que afetam a produtividade animal. Em

conseqüência. considerando-se a segurança alimentar. a

presença de traços de pesticidas nos alimentos representa

muitas implicações. podendo provocar sérios problemas

comerciais. econômicos e de saúde ambiental e pública.

Portanto. a análise de traços de pesticidas em alimentos.

em especial no leite. torna-se necessária. requerendo o

desenvoMmento de metodologias analíticas. as quais

sejam rápidas. sensitivas e seletivas (Nakagawa. 2001).

De acordo com dados da Embrapa Gado de Leite (2004). o

Brasil é o 6° maior produtor de derivados lácteos do mundo

e a exportação neste setor vêm crescendo a cada ano.

Desenvolver e validar metodologias anallticas.

empregando a técnica de extração dispersá o da

matriz em fase sólida (DMFS). seguida por

cromatografia gasosa de alta resolução com

detector de massas (HRGC/MS). na análise de

traços do carrapaticida cipermetrina. na matriz leite.

Técnica de extração: dispersão da matriz em fase sólida (DMFS)

Principio ativo: cipermetrina (carrapaticida)

Matriz: leite bovino
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I st umental
Análise por cromatografia gasosa com detector de espectrometria de massas (CG/MS)
Condlçoes cromatogrlliflcas:

Temperatura do injetor: 2500C

Modo de injeçllo: Splitless

Volume de injeçllo: 111l

Coluna: DB-5; 30rnXO,25mrnXO,10l'ffi

Temperatura do forno: 190°C -10°Clmin - 270OC(2min)

Detectar de massas:

Temperatura da interface e fonte de fons: 2500C

íons monitorados: 163, 165, 181

A técnica dispersão da matriz em fase sólida apresenta vantagens quando comparada

com as técnicas clássicas de extração de pesticidas, uma vez que utiliza pequena

quantidade de amostra, pouco consumo de selventes orgânicos, poucas etapas

envolvidas e é rápida (Baker. 2000).

A metodologia de extraçM empregada na análise de cipermetrina (Figura 2) em leite

mostrou uma resposta linear. com coeficiente de correlaçêo de 0.998. limite de detecçêo

de 10 !JgIL e quantificação de 33 1J9IL.com valores de recuperaçêo variando de 87 a

95%. O limite de detecção foi inferior ao limite máximo de reslduo aceitável pela

legislaçãO para cipermetrina em leite. que é da ordem de 50 flQ!L (Trabbold. 1998).

Figura 2: Cromatograma do principio ativo cipermetrina (isómeros A. B. C e O). após
aplicação da técnica de extração DMFS.

A determinação de reslduos de cipermetrina em amostras

de leite. empregando a DMFs-GC/MS. mostrou ser uma

técnica apropriada na análise desse composto. sendo

detectado na concentração de 10 flQ!L. valor este inferior ao

limite máximo estabelecido pela legislação (SOI'9/L). A

técnica é rápida e simples. consumindo pequeno volume de

solventes orgânicos.
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