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RESUMO - O presente trabalho tem por objetivo a 
otimização e validação de um método de extração e 
quantificação via espectrofotometria visando a 
obtenção de limites de quantificação adequados a 
determinação de paraquat em amostras de solos. Esta 
otimização visa subsidiar o monitoramento do paraquat 
de forma mais adequada em uma área na região de 
Bom Jardim - RJ onde é utilizado este produto.  A 
extração do paraquat por SPE em amostras de solos foi 
realizada em duas etapas: (i) extração do paraquat da 
matriz e (ii) limpeza e pré-concentração do extrato no 
cartucho SPE (C18). A validação do método foi 
realizada através da avaliação dos parâmetros: faixa 
linear, linearidade, sensibilidade, precisão, 
recuperação/exatidão, limites de detecção e limites de 
quantificação que se apresentaram dentro dos níveis 
aceitáveis. A recuperação do paraquat na amostra de 
solos estudada foi em torno de 83%. O limite de 
detecção e quantificação do método foram 1,30 e 4,33 
µg L-1 respectivamente. O método SPE-
Espectrofotometria apresentou-se adequado ao 
monitoramento de paraquat na amostra de solo 
estudada.  
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Introdução 

O 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridina-dicloreto foi 
introduzido na década de 30, porém suas propriedades 
como pesticida foram avaliadas em 1958 e alguns anos 
depois foi introduzido comercialmente com o nome de 
paraquat [1]. Na forma de um sal de cloreto, ele é um 
herbicida não seletivo largamente utilizado e 
conhecido comercialmente como Gramoxone®, 
Nerboxone®, Weedol® ou Panthclear® [2]. O paraquat 
é extremamente tóxico, podendo causar intoxicações 
fatais em humanos e animais. No homem, ele pode ser 
reduzido pela enzima NADPH (fosfato de 
nicotinamida adenina dinucleotídeo) - citocromo P450 
redutase, com a transferência de um elétron, formando 
o radical paraquat. Este, por sua vez, em presença de 
oxigênio oxida-se rapidamente produzindo um ânion 

radical superóxido e regenerando o paraquat. Desta 
maneira, ciclos repetidos de redução e re-oxidação do 
herbicida podem ocorrer gerando uma grande quantidade 
de espécies de oxigênio reduzido que levam o organismo 
ao stress oxidativo ou à peroxidação de gorduras [3]. O 
paraquat tem sido determinado por diversas técnicas 
analíticas como espectrofotometria, análise em fluxo, 
cromatografia líquida com detector de massa, voltametria, 
polarografia e imunoensaios [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Métodos 
colorimétricos são utilizados em análises qualitativas 
apresentando rapidez e facilidade. O paraquat pode ser 
identificado através de reações rápidas utilizando ditionito 
de sódio 1% em meio alcalino, esta mesma reação 
realizada via espectrofotometria, pode ser utilizada na 
quantificação de paraquat, porém apresenta-se baixa 
sensibilidade. De acordo com as considerações, o objetivo 
deste trabalho é otimizar e validar o método 
espectrofotométrico e avaliar a técnica de extração 
adequando-se o método ao monitoramento de paraquat em 
amostras de solos da região de Bom Jardim – RJ.  

Material e Métodos 

Materiais e Equipamentos 

 

Espectrofotômetro Spectronic Genesys 2; 

 

Agitador horizontal com aquecimento com 
capacidade para nove amostras Nova Ética; 

 

Balança Analítica Ohaus; 

 

Sistema à vácuo para extração em fase sólida 
(Agilent) com capacidade para 10 cartuchos 
acoplado a uma bomba de vácuo Modelo 13 da 
Prismatec; 

 

Cartuchos C18 de 500 mg (3 mL) da Agilent.  

Reagentes  

Todos os reagentes utilizados foram de grau p.a. As 
soluções foram preparadas com água desionizada. A 
solução padrão de paraquat de concentração 1000 mg L-1 

foi preparada a partir da dissolução de 0,1770 g de 
paraquat (Sigma-Aldrich 99,9%) previamente seco à 110 
ºC por 3 horas, em 100 mL de água desionizada. A partir 



  
da solução de 1000 mg L-1 foi preparada uma solução-
trabalho de concentração 50 mg L-1.    

Amostras 
As amostras de solos usadas para a validação da 

metodologia foram coletadas em 1 parcelas com o uso 
de pousio (22 x 4 m) instalada na região de Bom 
Jardim - RJ  e utilizadas em experimentos de perda de 
solo e de escoamento superficial. As amostras de 
solos foram secas à temperatura ambiente, 
desagregadas e passadas por peneira de 2 mm de 
malha, obtendo-se terra fina seca ao ar (TFSA).   

Extração do Paraquat na amostra de solo 
O procedimento de extração do paraquat por SPE em 

amostras de solos foi dividido em duas etapas: (i) 
extração do paraquat da matriz e (ii) limpeza e pré-
concentração do extrato no cartucho SPE. A extração 
do paraquat em amostra de solo foi avaliada mediante a 
fortificação da amostra com uso de pousio (m = 5 g) 
com solução padrão de paraquat em três níveis de 
concentração (1,0, 5,0 e 10,0 µg L-1). Para 
incorporação do padrão de paraquat nas amostras de 
solos estes permaneceram em agitação constante por 
24 horas e posteriormente foram novamente secas à 
temperatura ambiente, desagregadas e passadas por 
peneira de 2 mm de malha, obtendo-se terra fina seca 
ao ar (TFSA).   Ensaios preliminares foram realizados 
para se determinar a melhor condição de extração, foi 
avaliada a concentração do solvente extrator (12, 24 e 
36 mol.L-1), tempo de extração (4, 8 e 12 horas) e 
temperatura (0 oC e 50 oC). O extrato foi filtrado e pré-
concentrado por extração em fase sólida de acordo com 
o método 549.2 do EPA [10], usado cartucho C18 

acoplado ao sistema à vácuo para extrações de até 10 
amostras simultâneas. O sistema foi ajustado quanto à 
vazão e os cartuchos condicionados de acordo com as 
condições necessárias. Após o condicionamento dos 
cartuchos, 25 mL da amostra foi eluída pelo cartucho a 
uma vazão de 5,0 mL/min. O pH das amostras foram 
ajustados com NaOH entre 7,0 e 9,0. Após a eluição da 
amostra, o cartucho foi eluído com 5,0 mL de metanol 
para lavagem, foi seco pela passagem de um fluxo de 
ar por alguns segundos e à seguir o paraquat foi eluído 
pela passagem de 4,5 mL de solução de eluição (H3PO4 

+ NH(C2H5)2) a um fluxo de 2 mL/min. O pH do  
extrato pré-concentrado foi ajustado entre 7 e 9 para 
posterior análise colorimétrica.  

Reação Colorimétrica  

O procedimento de quantificação do paraquat foi 
baseado na reação colorimétrica descrita no Método 
AOAC 969.09 [11], através da reação entre ditionito 
de sódio 1% preparado em solução de hidróxido de 
sódio 0,1 mol L-1 e soluções contendo paraquat.   

Validação do Método 

Para garantir a confiabilidade do método analítico 
proposto para quantificar o paraquat, foram avaliados os 
seguintes parâmetros: faixa linear, linearidade, 
sensibilidade, precisão, recuperação, limites de detecção, 
limites de quantificação e exatidão.  

Faixa linear: foram construídas curvas analíticas para o 
paraquat no intervalo de concentração de 1,00 a 200,00 µg 
L-1, e quando a reta começou a sofrer um desvio de 
linearidade, este valor de concentração foi tomado como 
sendo o valor máximo a ser determinado, o valor mínimo 
da faixa corresponde ao limite de quantificação do método. 

Linearidade (r): calculadas a partir da regressão linear 
de três curvas analíticas obtidas em um mesmo dia, 
empregando soluções padrão de paraquat no intervalo de 
concentração de 5,0 a 50,00 µg L-1. 

Sensibilidade: calculada a partir do coeficiente angular 
médio das curvas analíticas obtidas para o paraquat. 

Limite de detecção (LOD): calculado a partir de três 
curvas analíticas pela seguinte expressão:  

m

s
LOD xy /3

  

onde  sy/x é a estimativa do desvio padrão das curvas 
analíticas e “m” o coeficiente angular médios das curvas 
analíticas.  

Limite de quantificação (LOQ): calculado a partir de 
três curvas analíticas pela seguinte expressão:   

m

s
LOQ xy /10

  

onde  sy/x é a estimativa do desvio padrão das curvas 
analíticas e “m” o coeficiente angular médios das curvas 
analíticas.  

Recuperação: Amostras de solo com uso de pousio 
foram fortificadas em três níveis de concentração e 
submetidas ao procedimento de extração juntamente com o 
seu branco, e os valores de recuperação foram obtidos pelo 
método da padronização externa. A fortificação das 
amostras (triplicata) foi realizada através da adição de 0,25, 
1,25 e 2,5 mL de uma solução padrão contendo paraquat 
na concentração de 0,1 mg L-1 sobre 5 g de amostra de 
solo.  A recuperação foi calculada através da equação:  

R = massa obtida x 100 / massa esperada  

Precisão intra-ensaio (Repetibilidade): foi avaliada 
mediante análise consecutiva (n=3) em um mesmo dia de 
uma solução contendo paraquat  nas concentrações de 5,0; 
20,0 e 50,0 µg.L-1.  A precisão foi expressa pela estimativa 
do desvio padrão relativo (RSD), obtido pela equação:  

100(%)
X

s
RSD

  

s: estimativa do desvio padrão absoluto 



  
X : média dos resultados 
Precisão inter-ensaio: foi avaliada mediante análise 

de uma solução contendo 20,00 µg L-1 de paraquat, 
respectivamente, em cinco dias diferentes. Todas as 
determinações foram realizadas em triplicata. A 
precisão foi expressa pela estimativa do desvio padrão 
relativo (RSD).  

Resultados 

A condição que apresentou melhor resultado na 
extração do paraquat na amostra de solo (83%) foi: 
ácido sulfúrico 36 mol.L-1,  com agitação constante por 
3 horas e aquecimento (50 oC).  Em outras condições a 
recuperação foi menor, variando entre 23 e 66%. 

As figuras de mérito: faixa linear, linearidade e 
sensibilidade foram estabelecidas a partir da curva 
analítica (Figura 1):  

  

Faixa linear: 1 a 100 µg L-1 

  

Linearidade: 09983 

  

Sensibilidade (unidades de absorvância L g-1):    
0,0097 

O limite de detecção e quantificação do método 
foram 1,30 e 4,33 µg L-1 respectivamente. 

O resultado da precisão está apresentado conforme 
Tabela 1.  

Discussão 

O paraquat só foi eficientemente extraído (83%) do 
solo estudado quando se utilizou como agente extrator 
ácido sulfúrico 36 mol.L-1 com aquecimento (50oC) e 
agitação constante. Estes resultados estão de acordo 
com os encontrados por MOYER & LINDWALL, 
1985 [12] que também usaram como agente extrator de 
paraquat do solo ácido sulfúrico.  Com ácido sulfúrico 
12 e 24 mol.L-1, sem aquecimento e sem agitação a 
recuperação foi muito baixa. 
Portanto, para o paraquat, não só a utilização de ácido 
sulfúrico foi essencial, como também exposição à 
temperatura e agitação. 

A pré-concentração com a utilização da extração em 
fase sólida foi de cerca de 100 vezes, este resultado foi 
satisfatório, pois permitiu utilizarmos o método 
espectrofotométrico que a princípio apresenta baixa 
sensibilidade para determinação de paraquat. 

Os intervalos aceitáveis de recuperação para análise 
de resíduos geralmente estão entre 70 e 120%, com 
precisão de até ± 20% [13], estando o valor médio de 
83% dentro do valor aceitável.  

Em métodos de análise de traços ou impurezas, são 
aceitos RSD de até 20%, dependendo da complexidade 
da amostra [14], portanto todos os parâmetros de 
validação apresentaram resultados aceitáveis de acordo 
com as normas estabelecidas para este tipo de análise.  

O método proposto SPE-Espectrofotometria se destacou 
em relação aos métodos citados na literatura pelo baixo 
consumo de reagentes, principalmente solventes orgânicos, 
e a pré-concentração das amostras proporcionando a 
análise por espectrofotometria que é um equipamento 
simples e comum a vários laboratórios.  

Conclusões 

A extração com ácido sulfúrico em agitação constante e 
aquecimento com posterior pré-concentração em cartucho 
C18 apresentou eficiência na extração do paraquat para a 
amostra de solo analisada, permitindo a determinação pelo 
método espectrofotométrico. Desta forma o método é 
adequado para o monitoramento de paraquat em solos na 
região de Bom Jardim e será usado na determinação de 
paraquat nas amostras de solos coletadas em parcelas onde 
são aplicadas produto.  
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Quadro 1: Precisão para amostra fortificada e pré-concentrada em cartuchos C18  

                       Parâmetros Resultados 

Precisão intra-ensaio (% RSD, n=3)  

      (1) 5,0 g L-1  3,52 

      (2) 20,0 g L-1  2,46 

      (3) 50,0 g L-1  1,38 

Precisão Inter-ensaio (% RSD, n=3) 6,52 
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                                                 Figura 1: Curva analítica de Paraquat determinada pelo método SPE-Espectrofotometria                    



This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

http://www.win2pdf.com

