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RESUMO 

A coletânea de informações científicas sobre as abelhas comprova a sua 
importância como polinizadores naturais, não apenas para as colheitas agrícolas, 
mas também para a diversidade genética de plantas que, em uma visão macro, 
significa a manutenção do estrato de produtores primários nos ecossistemas do 
mundo todo. O uso excessivo de agrotóxicos é um dos fatores que pode 
comprometer a saúde, o crescimento e a sobrevivência de colmeias e abelhas. A 
presente pesquisa teve como foco a análise do neonicotinóide, clotianidina, em 
amostras de tecidos da abelha sem ferrão Tetragonisca angustula pelo método 
QuEChERS otimizado e análise por UPLC-MS/MS empregando uma coluna C18 
(100 x 2,1 mm, 1,7 µm). Os percentuais de recuperação foram de 85,05; 99,01 e 
74,58% nos três níveis de fortificação estudados, 0,005; 0,01 e 0,05 mg L-1, 
respectivamente, com RSD menor que 20%. Os limites de detecção e de 
quantificação foram de 0,00155 e 0,005 mg L-1, respectivamente. Segundo o método 
desenvolvido e validado, foi encontrada clotianidina na concentração de 0,019772; 
0,005545 mg L-1 nas amostras ambientais de Santa Eudóxia, SP e Descalvado, SP. 
Além disso, nas amostras das abelhas Jataí que foram expostas à clotianidina de 
forma oral, foi detectado o analito em estudo. Os efeitos tóxicos também foram 
estudados a partir da exposição aguda oral dos adultos da abelha Tetragonisca 
angustula.  A DL50 foi determinada e foi de 0,1583 ng i.a./abelha após 24 horas de 
exposição. A atuação da clotianidina como uma substância neurotóxica foi 
confirmada com o estudo da atividade da acetilcolinesterase, enzima alvo da ação 
desse agrotóxico.  A partir dos dados obtidos nesse estudo, foi calculado o quociente 
de risco (QR) para análise preliminar de risco ambiental, mas também como possível 
risco da deriva, com base no produto comercial Zellus® SC. Os resultados 
mostraram que a clotianidina é uma substância tóxica e pode representar um risco 
de mortalidade para essas abelhas.  
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ABSTRACT 

The collection of scientific information on bees proves their importance as natural 
pollinators, not only for agricultural crops, but also for the genetic diversity of plants, 
which, in a macro view, means maintaining the stratum of primary producers in the 
world's ecosystems. The excessive use of pesticides is one of the factors that can 
compromise the health, growth and survival of hives and bees. The present research 
focused on the analysis of the neonicotinoid, clothianidin, in tissue samples from the 
stingless bee Tetragonisca angustula by the optimized QuEChERS method and 
analysis by UPLC-MS/MS with a C18 column (100 x 2.1 mm, 1.7 µm). The recovery 
percentages were 85.05; 99.01 and 74.58% in the three levels of fortification studied, 
0.005; 0.01 and 0.05 mg L-1, respectively, with RSD less than 20%. The detection 
and quantification limits were 0.00155 and 0.005 mg L-1, respectively. According to 
the developed and validated method, clothianidin was found at a concentration of 
0.019772; 0.005545 mg L-1 in environmental samples from Santa Eudóxia, SP and 
Descalvado, SP. In addition, the analyte in question was detected in samples of Jataí 
bees that underwent oral exposure. The toxic effects were also studied from the 
acute oral exposure of adults of the Tetragonisca angustula bee, the LD50 was 
determined and was 0.1583 ng a.i./bee after 24 hours of exposure. Clothianidin's 
performance as a neurotoxic substance was confirmed by studying the activity of 
acetylcholinesterase, the enzyme targeted by this pesticide. From the data obtained 
in this study, the risk quotient (RQ) was calculated for preliminary analysis of 
environmental risk, but also as a possible risk of drift, based on the commercial 
product Zellus® SC. The results showed that clothianidin is a toxic substance and 
may pose a mortality risk for these bees. 
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1. INTRODUÇÃO 

As abelhas são os principais agentes polinizadores, tanto de ambientes naturais 

como agrícolas e, neste último aspecto, são encarregadas por 80% dos serviços de 

polinização da agricultura global (Breeze et al., 2011; Cosmos: Possible Worlds, 

2020; More than honey, 2012), além de serem responsáveis pela polinização 

cruzada de muitas espécies de plantas, um importante processo evolutivo que ao 

longo dos anos geraram novas combinações de genes e fatores hereditários, 

promovendo o aumento da diversidade de espécies e da produção de frutos, flores e 

sementes (Araújo, 2019; Cosmos: Possible Worlds, 2020; Santos et al., 2018). Com 

esse processo esses insetos causam diversos impactos positivos, tanto sociais, 

quanto ambientais e econômicos (Cosmos: Possible Worlds, 2020; Saibt, 2017).  

Existem cerca de 20.000 espécies de abelhas descritas pelo mundo e todas 

apresentam diversidades biológicas, comportamentais e fisiológicas que favorecem 

a manutenção da biodiversidade. O Brasil conta com 1.902 espécies de abelhas 

sem ferrão, sendo a Tetragonisca angustula, conhecida como Jataí, uma espécie 

nativa deste país (Cham et al., 2019). 

As abelhas pertencem à Classe Insecta, Ordem Hymenoptera, Subordem 

Apócrita e Superfamília Apoidea, dentro da qual existem as linhagens Spheciforme 

que são as vespas e Anthophila, que são as abelhas. As abelhas, por sua vez, 

fazem parte da Família Apidae e Subfamília Apinae, dentro da qual estão 19 tribos, 

com destaque para a tribo Meliponini, que fazem parte todos os gêneros de abelhas 

sem ferrão, naturalmente existentes na faixa neotropical da Terra (Araújo, 2019). O 

gênero Tetragonisca angustula, objeto deste estudo, está incluído nesta tribo.  

As abelhas nativas sem ferrão são de extrema importância para a polinização e 

renovação da flora, sendo consideradas as abelhas mais adaptadas e eficientes. Por 

não possuírem ferrão e serem relativamente dóceis, estas abelhas podem ser 

criadas muito próximo das pessoas, tanto na zona rural quanto nas cidades (Araújo, 

2019; Cham et al., 2019; González, 2021). 

A Tetragonisca angustula (Figura 1) é uma abelha considerada cosmopolita no 

Brasil. Apresenta um desempenho flexível em relação à busca e exploração por 

recursos alimentares (forrageamento) como pólen, néctar e resina. Muitas vezes, na 
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procura por alimentos de maior valor energético e menor custo em sua demanda, 

coletam o resto de pólen derrubado e deixado nas flores por abelhas que possuem 

um maior porte (Malagodi-Braga, 2002).  

Quando se aproxima algum perigo ou quando é ameaçada, essa espécie de 

meliponídeo defende sua colônia fechando a entrada principal do ninho. E, mesmo 

sendo uma espécie que possui seu ferrão atrofiado, pode se defender com sua 

mandíbula, enroscar em cabelos ou pelos e penetrar nos orifícios (narinas e 

ouvidos) de animais ameaçadores de maior porte (Stuchi, 2009).  

A T. angustula apresenta alta flexibilidade de nidificação (Malagodi-Braga, 2002), 

ou seja, conseguem se adaptar facilmente a ambientes urbanos, podendo alojar-se 

em buracos de muros, troncos de árvores e pedras, telhados, tubulações e até 

caixotes abandonados, característica que indica o sucesso evolutivo da espécie, o 

que não ocorreu com outras espécies nativas (Stuchi, 2009).  

Além destas características, seu pequeno tamanho corporal (cerca de 4 a 5 mm), 

o número moderado de indivíduos em suas colônias (2.000 - 5.000), e sua pequena 

agressividade torna essa espécie de grande interesse para a economia, a ciência e 

a sociedade (Gonzáles, 2021; Stuchi et al., 2008). Produz um mel saboroso e suave, 

pólen e própolis considerados como tendo propriedades medicinais e, que são 

utilizados como anti-inflamatório e para o tratamento de doenças oftálmicas e 

pulmonares (Gonzáles 2021; Malagodi-Braga, 2002; Mora, 2021; Stuchi, 2009). Tais 

benefícios conferem uma grande importância socioeconômica não só à espécie 

Tetragonisca angustula, mas a todas as abelhas. 

 

Figura 1.Tetragonisca angustula. 

 

Fonte: abelhasjatai.com. br 

http://www.abelhasjatai.com.br/
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As abelhas, como dito anteriormente, são importantes agentes polinizadores. 

Porém, não só para a renovação dos ecossistemas, mas também para o meio 

agrícola e a sua sustentabilidade, sendo cerca de 60% das lavouras brasileiras 

dependentes da ação desses polinizadores, que contribuem para a qualidade dos 

frutos e grãos e geram um aumento na produtividade (Dorneles, 2015; Gallai et al., 

2009; Santos et al., 2018). 

Atualmente a diminuição das populações de abelhas está se tornando cada vez 

mais comum. Alguns fatores como: plantas geneticamente modificadas, a existência 

de parasitas e espécies invasoras, mudanças climáticas, manejo agrícola intensivo 

juntamente com a redução da vegetação nativa e o uso excessivo de agrotóxicos 

são causas hipotéticas para a morte e o desaparecimento desses insetos 

polinizadores (Castilhos et al., 2019; Jacob, 2019a; Jacob, 2019b; More than honey, 

2012; Odemer et al., 2018; Santos et al., 2018; SEI IBAMA n.11250518, 2021).  

Segundo a análise feita por Aizen e Harder (2009) da Food and Agriculture 

Organization (FAO), houve um crescimento de 45% da população global de abelhas 

durante a metade do século, e, segundo os autores, esse aumento populacional 

ocorreu devido aos serviços agrícolas e sua demanda por polinização. Porém esse 

serviço obteve um crescimento maior que 300% durante o mesmo período, e, 

vinculado ao uso de agrotóxicos nas lavouras, pode acarretar um estresse na 

população das abelhas e afetar a polinização por esses insetos (Aizen and Harder, 

2009; Breeze et al., 2011; Gallai et al., 2009; SEI IBAMA n.11250518, 2021).  

O uso de agrotóxicos na agricultura também está causando a mortalidade das 

abelhas devido a seus efeitos colaterais, e ainda, as doses subletais de resíduos 

desses agrotóxicos podem comprometer a resistência, o crescimento e a 

sobrevivência das colmeias e, vem afetando diretamente a maioria das espécies de 

abelhas (Christen et al., 2016; Gill et al., 2012; Goulson, 2013; Lu et al., 2014; More 

than honey, 2012; Odemer et al., 2018; Tison et al., 2019). Além disso esses 

agrotóxicos podem agir juntamente com outros fatores como: outros inseticidas e 

fungicidas, estresses causados pela vegetação ou clima e parasitas; 

comprometendo ainda mais a estabilidade das colmeias (Dorneles, 2015; Gill et al, 

2012; More than honey, 2012; Santos et al, 2018; SEI IBAMA n.11250518, 2021). 

Essa diminuição nas populações de abelhas é um fenômeno que recebeu o nome 



16 

 

 

de Colony Collapse Disorder (CCD), e gera um impacto direto na biodiversidade e 

na produtividade agrícola (Castilhos, 2018; Castilhos et al, 2019; Dainat et al, 2012; 

Lu et al, 2014; More than honey, 2012; Underwood e VanEngelsdorp, 2007). 

Devido aos impactos que poderão surgir futuramente com a diminuição das 

populações de abelhas, é necessário um estudo sobre a toxicidade dos agrotóxicos 

utilizados nas lavouras para estes insetos, sendo que existe a hipótese de que os 

agrotóxicos podem afetar o desenvolvimento e causar mudanças comportamentais 

nesses pequenos insetos (Castilhos, 2018; Gallai et al., 2009; Nauen et al, 2003; 

Santos et al, 2018; Tison et al, 2019). 

Os efeitos letais dos agrotóxicos sobre as abelhas podem ser analisados em 

laboratório através da determinação da dose letal média 50% (DL50) ou da 

concentração letal média 50% (CL50), em que metade da população testada morre. 

Também podem ser calculados os valores de DL20 e DL80 que correspondem a 

doses letais em que 20 e 80% da população testada morre, respectivamente. Essas 

análises são chamadas de testes de toxicidade aguda em insetos não- alvo. Os 

produtos utilizados nesses testes, podem ser administrados por diferentes vias de 

exposição, como a oral ou a de contato. Na exposição oral, por exemplo, as 

substâncias são expostas através do alimento ofertado e a mortalidade é registrada 

depois de algumas horas de exposição a este contaminante (OECD, 1998). Com os 

dados de toxicidade é possível realizar uma avaliação preliminar de risco ambiental 

pela determinação do quociente de risco (QR) associado à sua taxa de aplicação 

nas lavouras (Cham et al, 2020; IBAMA, 2017; SEI IBAMA n.11250518, 2021).  

Atualmente, os inseticidas neonicotinóides compreendem umas das principais 

classes de agrotóxicos sistêmicos utilizados. Essas substâncias ganham destaque 

devido ao seu grande potencial de extermínio dos insetos alvo apresentando uma 

ação neurotóxica, além de serem facilmente aplicáveis e possuírem um longo efeito 

residual (Codling et al., 2016; Jacob, 2019a; Jacob, 2019b; SEI IBAMA n.11250518, 

2021; Uneme, 2011). Desta forma, resíduos dessas substâncias podem permanecer 

no pólen das plantas dependendo da dose e da frequência de aplicação e, assim, 

entrar facilmente em contato com as abelhas, podendo comprometer toda a colmeia 

(Goulson, 2013; Jacob, 2019a; Jacob, 2019b; SEI IBAMA n.11250518, 2021). 
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Os neonicotinóides são substâncias derivadas da nicotina. Apresentam grande 

seletividade, além de serem moléculas pequenas, solúveis em água, biodegradáveis 

e de baixa volatilidade (Goulson, 2013; Uneme, 2011). Sua atuação, como já citada, 

é neurotóxica, ou seja, essas substâncias interagem com os receptores nicotínicos 

dos insetos e estimulam sua ação, causando um colapso do sistema nervoso 

(Christen et al., 2016; Domínguez, 2014; Jacob, 2019a; Jacob, 2019b; Uneme, 

2011). 

Dentre as principais substâncias que compõem essa classe de agrotóxicos está 

a clotianidina ((E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-ilmetil) -3-metil-2-nitroguanidina). 

Substância polar, de fórmula C6H8ClN5O2S e massa molar de 249,7 g mol-1, sua 

temperatura de fusão varia de 176-178 ºC, sua solubilidade em água é de 0,27 g L-1 

e seu pKa é de 11,09 a 20 ºC (Domínguez, 2014; Uneme, 2011). Foi criada a partir 

de uma melhoria do Nitenpyram e registrada para lavoura em abril de 2002, sendo 

utilizada em mais de quarenta países pelo mundo (Amaral, 2017; Uneme, 2011). 

Sua fórmula estrutural é ilustrada na Figura 2. 

 

Figura 2. Fórmula estrutural da clotianidina. 

 

Fonte: wikimidea.org 

 

Essa substância é um neonicotinóide de segunda geração, por conter um grupo 

clorotiazolidil heterocíclico em sua estrutura química. Usada largamente em 

plantações de algodão, feijão, soja e milho, sendo classificada como perigosa ao 

meio ambiente por ser altamente móvel, ou seja, pode se deslocar facilmente pelo 

solo e atingir águas subterrâneas. Sua aplicação é por via úmida, e de uso para o 

tratamento das sementes. (Amaral, 2017; Christen et al., 2016; Domínguez, 2014; 

Goulson, 2013; Uneme, 2011). 
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Por apresentar baixa interação e afinidade com as células nervosas humanas 

(SEI IBAMA n.11250518, 2021), esse agrotóxico passou a ser uma alternativa aos 

demais, porém sabe-se que os neonicotinóides podem afetar diretamente insetos 

alvo e os insetos não-alvo (Goulson, 2013; SEI IBAMA n.11250518, 2021), podendo 

ser um dos responsáveis pela morte e até pelo desaparecimento das abelhas e suas 

colônias. Devido a este problema e ao aumento do uso da clotianidina (Amaral, 

2017; Domínguez, 2014; SEI IBAMA n.11250518, 2021; Uneme, 2011; Whitehorn et 

al.,2012;) como agrotóxico verifica-se a necessidade de um estudo mais apurado 

sobre os resíduos presentes no corpo das abelhas e os efeitos da exposição oral a 

esta substância. 

Em 2012, o IBAMA liberou um comunicado que desautorizava a aplicação de 

agrotóxicos, que continham a clotianidina como ingrediente ativo, por pulverização 

aérea. Segundo o órgão, isto se justificava pelos efeitos adversos a abelhas 

descritos por estudos de várias partes do mundo (DOU nº139/2012). Em 2014, foi 

aberto o processo de reavaliação ambiental da clotianidina (DOU nº69/2014) que foi 

finalizado e liberado para consulta em dezembro de 2021 através de um comunicado 

no diário oficial da união (Comunicado nº11609968, 2021; SEI IBAMA n.11250518, 

2021).  

Segundo o documento de reavaliação ambiental, medidas mitigadoras foram 

definidas e serão implantadas no uso dos agrotóxicos que contenham a clotianidina 

como ingrediente ativo. A restrição da aplicação dos produtos por pulverização 

aérea e terrestre se mantém e os registros dos produtos que contenham esse 

ingrediente ativo e esse modo de aplicação foram cancelados. Com isso, o uso de 

agrotóxicos que contenham clotianidina só é autorizado para o tratamento de 

sementes, e é recomendado o uso de agentes de revestimentos e defletores de 

semeadura. No final, o comunicado deixa claro que as conclusões geradas por esse 

estudo podem ser reavaliadas se novas informações forem obtidas (Comunicado 

nº11609968, 2021; SEI IBAMA n.11250518, 2021).  

Estudos de resíduos da clotianidina, em laboratório, normalmente são realizados 

por meio da cromatografia líquida de alta eficiência. A cromatografia é uma técnica 

de separação, e/ou purificação de misturas e detecção analítica, composta de uma 

fase estacionária (FE) fixada na superfície da coluna ou de outro material/ 
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substância, e de uma fase móvel (FM), um fluido que “arrasta” os componentes da 

amostra a ser separada através da fase estacionária (Lanças, 2009; Snyder et al., 

2010). Existem diferentes tipos de técnicas cromatográficas atualmente e a 

classificação dessas é feita de acordo com: o mecanismo de separação empregado; 

a técnica empregada e o tipo de fase móvel utilizada.  

A fase móvel utilizada pode classificar essa técnica em cromatografia gasosa, 

quando esta é um gás, líquida quando é utilizado um líquido ou de fluido 

supercrítico, quando um fluido supercrítico é utilizado como fase móvel. O 

mecanismo de separação empregado pode ser de afinidade (troca iônica, adsorção 

e partição) ou exclusão por tamanho (gel). Na separação por afinidade ocorre uma 

interação dos analitos com a fase móvel e estacionária e é por meio dessas 

diferentes interações que ocorre a separação cromatográfica; no mecanismo de 

exclusão por tamanho ocorre uma separação física baseada nos diferentes 

tamanhos das partículas e não ocorrem interações nem com a fase móvel e nem 

com a estacionária. Já a técnica empregada classifica a cromatografia por meio de 

características mais específicas, alguns exemplos são: a colocação da fase 

estacionária que pode ser empacotada ou na forma de um filme na parede do 

tubo/coluna; a natureza da fase estacionária podendo ser sólida ou líquida; a 

quantidade de amostra utilizada e o detector que é empregado na técnica (Lanças, 

2009; Snyder et al., 2010). 

A cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE ou HPLC) é uma técnica 

cromatográfica moderna que surgiu após diversos aprimoramentos e mudanças 

realizados na cromatografia líquida clássica, sendo uma delas o aumento da 

pressão para favorecer a passagem da fase móvel. A base teórica dessa técnica é a 

mesma da citada acima, porém a HPLC conta com equipamentos automatizados, 

uma alta resolução, precisão e exatidão, e corridas em tempos curtos (Lanças, 2009; 

Santos-Neto, 2009; Snyder et al., 2010).   

Outra técnica cromatográfica mais recente que a HPLC é a UPLC (Ultra 

Performance Liquid Chromatography), inserida no mercado em 2004 pela Waters. A 

técnica conta com partículas menores que 2µm na fase estacionária, gerando um 

aumento na velocidade das corridas, resolução e sensibilidade do equipamento 

quando comparada com a HPLC (Chawla and Ranjan, 2016; Maldaner, 2012; 
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Taleuzzaman, 2015). Por serem técnicas altamente versáteis e úteis em diversos 

campos de análises químicas, estas, foram empregadas para alcançar os objetivos 

propostos neste trabalho. 

 

 

2. OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é o estudo quantitativo da clotianidina em 

amostras de tecido da abelha Tetragonisca angustula, estudos de toxicidade e 

estudos utilizando biomarcadores bioquímicos, para compreensão da ação desse 

agrotóxico e determinação da sensibilidade dessa espécie de polinizadores ao 

neonicotinóide.   

Os objetivos específicos do presente estudo são:  

1. Desenvolvimento e validação do método cromatográfico, no UPLC-MS/MS, para 

análise da clotianidina em amostras de tecidos da abelha Tetragonisca 

angustula. 

2. Determinar a sensibilidade oral aguda de abelhas forrageiras da espécie 

Tetragonisca angustula após serem expostas ao padrão analítico da clotianidina 

via alimento. 

3. Analisar as possíveis alterações na atividade enzimática da acetilcolinesterase 

de abelhas forrageiras da espécie Tetragonisca angustula após exposição oral 

aguda ao padrão analítico da clotianidina.  

4. Construir cenário de avaliação de risco ambiental para a clotianidina e para as 

abelhas Tetragonisca angustula com base no produto comercial contendo a 

clotianidina como ingrediente ativo.  
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3. MATERIAIS E METODOLOGIA 

3.1  Preparo das soluções analíticas 

Foi utilizado o padrão analítico sólido da clotianidina da Sigma-Aldrich com pureza 

≥ 98%. As soluções-estoque contendo os padrões foram preparadas nas 

concentrações de 1000 mg L-1 e as soluções trabalho usadas para os ensaios 

analíticos nas concentrações de 10 mg L-1,e, a partir dessas soluções, foram feitas 

as concentrações de clotianidina usadas para análise nos cromatogramas em H2O e 

acetonitrila (ACN) (1:1 v/v). A solução estoque foi preparada somente com 

acetonitrila enquanto a solução de trabalho foi preparada em acetonitrila e água (1:1 

v/v), sendo ambas refrigeradas a -2 ºC e renovadas a cada mês. O padrão analítico 

da clotianidina é de alta pureza, e os reagentes usados nas análises no HPLC e 

UPLC são de grau cromatográfico.  

3.2  Reagentes e materiais utilizados 

Os reagentes, solventes e materiais utilizados neste projeto foram: água 

desionizada (Millipore 0,22 μm – 18,2 MΩ cm – 25 °C); sulfato de magnésio anidro 

(J. T. Baker); acetato de sódio anidro (J. T. Baker); C18 (Baker Bond); Sorbent PSA 

(Chromabond); acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker); ácido fórmico (Honeywell Fluka); 

ácido acético glacial (Synth); nitrogênio comprimido (Messer); microfiltros de 15 mm 

e tamanho de poro: 0,20 μm (Chromafil); DTNB (ácido 5,5- Dithio-bis (2-

Nitrobenzóico)) (Sigma-Aldrich); albumina soro sovina (BSA) (Sigma- Aldrich).  

3.3  Instrumentação 

Os equipamentos utilizados neste trabalho foram: Agitador Vortex – Genie 2 

(Scientific Industries); Centrífuga – Modelo 5702 (Eppendorf); Balança analítica de 

precisão – Modelo M214Ai (BEL engineering); Micropipetas automáticas com 

capacidades variáveis (Eppendorf); Sistema HPLC - DAD Agilent 1200 Series (Agilent 

Technologies, Santa Clara, USA): Configurado com desgaseificador G1322A, bomba 

quaternária G1311A, auto injetor G1329A, forno de coluna G1316A, detector de 

ultravioleta G1314B, e uma coluna Agilent NST C18 (4,6 x 250mm, 0,5μm); Leitora de 

placas multimodo modelo EnSpire (PerkinElmer); Mixer – Ultra 380 (Ultra Stirrer); 

Placa de Elisa de 96 Poços; UV da Shimadzu (UV – 1800); Sistema Waters 

ACQUITY UPLC H-Class acoplado ao espectrômetro de massas Xevo® TQ-D 
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quadrupolo tandem equipado com uma fonte Z-spray e uma coluna Kinetex® EVO 

C18 (2,1 x 100mm x 1,7µm).  

3.4 Estudos preliminares no HPLC -DAD  

No presente trabalho foram feitos estudos iniciais no HPLC-DAD para um melhor 

conhecimento do comportamento da clotianidina e da matriz estudada, tecido de 

abelhas Jataí. Esses estudos foram empregados para determinar as condições 

cromatográficas, o método de extração das amostras, a seleção do comprimento de 

onda para monitoramento da clotianidina e a seletividade e faixa linear do método 

cromatográfico. Além desses, o estudo da recuperação do método analítico no 

HPLC-DAD está descrito no ANEXO A deste trabalho. 

3.4.1 Condições cromatográficas do HPLC-DAD 

A escolha da fase móvel teve como base estudos anteriores do Laboratório de 

Química Analítica Ambiental e Ecotoxicologia (LaQuAAE) da USP. A fase móvel 

empregada foi 70:30 água destilada acidificada com 0,1% de ácido fórmico e 

acetonitrila no modo de eluição isocrática. As demais condições de análise para 

otimização do método estão descritas a seguir: Fluxo: 1,0 mL min-1; pressão na 

coluna: 163 bar; temperatura da coluna: 25 °C; volume de injeção das amostras: 20 

µL; tempo de análise: 12 minutos; comprimento de onda monitorado: 267 nm para a 

clotianidina. 

3.4.2  Método de extração da clotianidina de amostras de tecido da abelha 

Tetragonisca angustula 

O método de preparo de amostra deste estudo seguiu o procedimento pré-

estabelecido por estudos realizados anteriormente no mesmo laboratório.  As 

amostras de abelha para a determinação da clotianidina foram homogeneizadas e 

maceradas. No caso das amostras fortificadas, o analito, em solução de água e 

acetonitrila (1:1 v/v),  foi adicionado para a interação com a amostra por um período 

de 1h antes do início do processo de extração.  

 O método utilizado no processo de extração do presente estudo foi o Quick, 

Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS), anteriormente descrito na 

literatura como método apropriado para análise de agrotóxicos em amostras sólidas. 

O método consiste na utilização de sais como acetato de sódio e sulfato de 
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magnésio (efeito salting out) e extração com acetonitrila e ácido acético, sendo 

adicionados em seguida os sais dispersivos PSA e C18 para o clean-up da amostra. 

Todo o processo foi feito a partir da homogeneização da solução com vortex e 

centrifugação para a separação das fases. Após o processo de extração, o extrato 

final foi evaporado em fluxo moderado de N2, e então ressuspendido com a fase 

móvel utilizada na análise cromatográfica. Antes da análise, os extratos foram 

filtrados com microfiltros de 0,20 μm. 

3.4.3  Seleção do comprimento de onda para monitoramento da clotianidina 

Foi utilizado o espectrofotômetro UV da Shimadzu (UV – 1800) na CAQI -USP, 

para a varredura do comprimento de onda na região do UV - Vis (de 200nm a 

800nm) da clotianidina. Com base no resultado obtido e em buscas bibliográficas o 

comprimento de onda utilizado para monitoramento da clotianidina foi de 267,4 nm.   

3.4.4 Tempo de retenção 

O tempo de retenção da clotianidina foi determinado no HPLC -DAD por meio da 

análise do padrão analítico. A análise foi feita seguindo as condições 

cromatográficas definidas no início do estudo.  

3.4.5 Curva analítica e faixa linear 

Foi feito estudo no HPLC – DAD de análise em triplicata de soluções analíticas 

preparadas nas concentrações de 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15, mg L-1 da clotianidina 

utilizando como solvente H2O: Acetonitrila (1:1). Com os cromatogramas obtidos 

foram feitos os cálculos da regressão linear e o coeficiente de determinação (R2) foi 

medido para obter a linearidade do método.  

3.4.6 Seletividade do método 

A seletividade do método foi avaliada por comparação dos cromatogramas dos 

extratos de tecidos das abelhas sem conter o agrotóxico clotianidina, do padrão de 

clotianidina com concentração de 0,001 mgL-1 e dos extratos fortificados, nessa 

mesma concentração com esse contaminante. A análise foi feita no HPLC – DAD. 

Esses estudos foram iniciados no HPLC -DAD para que fosse possível 

determinar alguns parâmetros analíticos antes de usar o UPLC- MS/MS. Portanto, 

não foi feita validação de um método neste equipamento e sim no UPLC-MS/MS.  
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3.5 Validação do método cromatográfico no UPLC-MS/MS  

Após o período de testes no HPLC-DAD, foram feitos os estudos usando o UPLC 

– MS/MS (FAPESP - processo 2018/16244-0) no laboratório do Grupo de 

Cromatografia - CROMA, IQSC - USP. O método cromatográfico foi otimizado e 

validado seguindo os parâmetros definidos pela Sante (2019).  

3.5.1 Parâmetros analíticos do espectrômetro de massas 

O espectrômetro de massas utilizado no trabalho foi um Xevo® TQ-D quadrupolo 

tandem equipado com uma fonte Z-spray (ESI) operando no modo positivo, com 

monitoramento de reações múltiplas (MRM). A voltagem do capilar era de 2,20 kV; 

nitrogênio (N2) de alta pureza, na temperatura de 600 °C foi utilizado como gás de 

dessolvatação em um fluxo de 1000 L h-1. O fluxo do gás do cone foi de 50 L h-1 

(nitrogênio); O gás de colisão utilizado foi o Argônio com fluxo de 0,15 mL min-1.  

As transições de massas utilizadas para monitoramento da clotianidina foram:  

250,0400 m/z (íon precursor) > 131,9000 m/z (íon produto) para identificação do 

analito e 250,0400 m/z (íon precursor) > 169,1000 m/z (íon produto) para a 

quantificação de clotianidina; com Dwell time de 0,083s; voltagem do cone de 25V; e 

energia de colisão de 12V para ambas as transições. Os parâmetros foram 

selecionados com base em buscas bibliográficas dos seguintes autores: Abdallah et 

al., 2019; Fan e Shi, 2017; Gong et al., 2012; Galeano et al., 2013; Jovanov et al., 

2014; Kim et al., 2012; Lachat e Glauser, 2018; Paradis et al., 2014; Rahman et al., 

2015; Souza et al., 2021; Tanner e Czerwenka, 2011; Valverde et al., 2018; Zhang et 

al,. 2018. Também foram feitos testes em laboratório para definir a melhor condição 

experimental.  Foi utilizado o software MassLynx V4.2 da Waters para o 

processamento dos cromatogramas obtidos. 

3.5.2 Condições cromatográficas  

Após alguns testes utilizando o mesmo método desenvolvido no HPLC -DAD foi 

constatado que algumas modificações seriam necessárias para obtenção das 

melhores condições para o desenvolvimento do método analítico, devido às 

diferenças entre os equipamentos utilizados. A fase móvel empregada foi 60:40 água 

destilada acidificada com 0,1% de ácido fórmico e acetonitrila acidificada com 0,1% 

de ácido fórmico, no modo de eluição isocrática. As demais condições de análise 
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para otimização do método foram: Fluxo: 0,250 mL min-1; temperatura da coluna: 25 

°C; volume de injeção das amostras: 5 µL; tempo de corrida: 5 minutos.  

3.5.3 Método de extração de amostras de tecido da abelha Tetragonisca 

angustula 

Devido à maior sensibilidade do UPLC, foram feitos alguns ajustes no método de 

preparo de amostra original utilizado no HPLC. Foi necessário o aumento dos sais 

de limpeza (C18 e PSA), para um melhor clean- up da amostra e diminuição da 

massa de acetato de sódio. Porém, após o processo de extração, a secagem com 

N2 e ressuspensão do analito com ACN e H2O seguiu o mesmo processo definido 

para o HPLC - DAD.  Os extratos obtidos foram sempre filtrados com microfiltros de 

0,20 μm antes da análise.  

No caso de amostras fortificadas, o analito foi adicionado para a interação com a 

amostra por um período de 1h antes do início do processo de extração.  

3.5.4 Validação do método analítico  

A validação de método analítico tem como objetivo confirmar a precisão, exatidão 

e reprodutividade, ou seja, comprovar que o método é adequado ao que se propõe 

analisar. Esse estudo consistiu no desenvolvimento e validação do método para 

determinar resíduos do agrotóxico clotianidina em amostras de tecido da abelha 

Tetragonisca angustula. A validação teve como base o documento da Sante sobre 

procedimentos de controle de qualidade analítico e validação de métodos para 

análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos e sementes (Sante, 2019). As 

análises foram feitas em quintuplicata, e os parâmetros analisados foram 

linearidade, recuperação, efeito matriz e precisão do método analítico.  

 Além disso, foi utilizado o software ConfLab (https://www.conflab.com.br/) para 

processamento dos dados obtidos. No ANEXO B deste trabalho se encontra o 

relatório emitido pela ConfLab sobre a validação do método cromatográfico, e outros 

três relatórios para a confiabilidade dos dados de validação, determinados no 

presente estudo, em que foi utilizado o cálculo de incerteza da ConfLab.  Segundo o 

documento da Sante, o método cromatográfico desenvolvido é válido e a incerteza 

do método, nos pontos estudados, está dentro da incerteza aceita pelo documento.  

https://www.conflab.com.br/
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3.5.4.1 Linearidade 

A linearidade do método foi estudada para determinar se as soluções com 

concentração distinta de clotianidina analisadas no cromatógrafo tinham um 

comportamento linear com a área dos picos cromatográficos obtidos. Para tanto, foi 

feita uma curva com soluções com diferentes concentrações da clotianidina. As 

soluções analíticas foram preparadas nas concentrações de 0,005; 0,01; 0,025; 

0,05; 0,1 mg L-1 da clotianidina utilizando como solvente H2O: Acetonitrila (1:1). Com 

os cromatogramas obtidos foram feitos cálculos da regressão linear e o coeficiente 

de determinação (R2) foi medido para obter a linearidade do método.  

3.5.4.2 Recuperação 

No estudo da recuperação (exatidão) do método analítico, foram analisadas as 

amostras de tecido da abelha jataí fortificadas com clotianidina antes do processo de 

extração. Foram comparadas as áreas dos picos cromatográficos com as das 

amostras fortificadas depois do processo de extração, procedimento feito segundo 

recomendação da Sante (2019). Os níveis de fortificação das amostras de tecidos 

da abelha Jataí, foram com as concentrações de 0,005, 0,01 e 0,05 mg L-1. O cálculo 

da recuperação é dado como: 

 

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎çã𝑜 (%) =
𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑟é − 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑆𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑝ó𝑠 − 𝑓𝑜𝑟𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 . 100 

Equação 1. Cálculo de recuperação 

A precisão dos dados das quintuplicatas, pode ser calculada pela fórmula do 

desvio padrão relativo (RSD).  

3.5.4.3 Efeito Matriz 

O efeito matriz reflete no quanto a matriz, nesse caso o tecido de abelhas Jataí, 

interage com o analito de interesse, a clotianidina, com o equipamento ou com 

ambos, gerando aumento ou supressão do sinal analítico que pode, assim, interferir 

na análise do método cromatográfico, tornando – o menos confiável. Esse efeito 

pode ser observado quando comparadas as respostas obtidas nos cromatogramas 

de padrões no solvente e dos padrões na matriz (Sante, 2019).  
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No presente estudo, foram feitas curvas analíticas de clotianidina no extrato de 

amostras de tecido de abelhas nas mesmas concentrações em que a linearidade do 

método foi estudada, ou seja, 0,005; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 mg L-1. A análise foi feita 

toda em quintuplicata.  

3.5.4.4 Precisão intra e inter-dias 

Além dos outros parâmetros analíticos estudados, que corroboram para a 

precisão e exatidão do método analito. A repetitividade do método (precisão intra-

dia) foi calculada por meio do desvio padrão relativo (RSD) para a análise da 

concordância dos resultados obtidos pelo método cromatográfico. Já a precisão 

intermediária foi avaliada repetindo os procedimentos analíticos durante dias 

diferentes (inter-dias), para que também fosse possível observar a conformidade 

destes resultados. Para a Sante (2019), o desvio padrão relativo de cada nível 

testado deve estar dentro de 20% de variação.  

No caso desses parâmetros, a curva analítica foi feita com extrato de amostras 

de tecido da abelha Jataí fortificado com clotianidina antes do processo de extração. 

Os extratos foram analisados em quintuplicata em dias seguidos e dias alternados, 

para que fosse possível a análise da dispersão dos dados obtidos.  

 

3.6 Exposição da Tetragonisca angustula à clotianidina 

3.6.1. Agrotóxico usado nos testes de exposição  

Os testes de toxicidade podem ser feitos utilizando os ingredientes ativos ou os 

produtos comerciais do analito de interesse, neste caso a clotianidina. Nessa 

pesquisa para os bioensaios foi utilizado o padrão analítico da clotianidina. Padrão 

analítico sólido, Sigma-Aldrich com pureza ≥ 98%.  

3.6.2. Coleta e manutenção das abelhas 

Os estudos foram feitos utilizando abelhas adultas da espécie nativa 

Tetragonisca angustula L., conhecida também como Jataí, provenientes de cinco 

colônias adultas não irmãs, criadas em caixas padronizadas e mantidas ao ar livre 

no Meliponário Experimental instalado no Centro de Recursos Hídricos e Estudos 

Ambientais (CRHEA, EESC, USP) localizado no município de Itirapina -SP. A Figura 

3 apresenta o local de coleta das abelhas Jataí. 
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Figura 3. Meliponário experimental instalado no CRHEA-EESC-USP. 

 

Fonte: Autora 

 

3.6.3. Bioensaios de toxicidade aguda oral  

Os testes de toxicidade oral aguda foram feitos com base nas orientações do 

protocolo da OECD Nº 213 (OECD, 1998), com adaptações. Às vésperas do teste, e 

em horário de maior atividade das abelhas, foram coletadas forrageiras diretamente 

da entrada da colmeia utilizando as gaiolas-teste, ou seja, recipientes plásticos 

contendo furos para aeração. As colmeias que mostraram baixa atividade das 

forrageiras no momento da coleta foram evitadas, pois podem indicar fraqueza do 

ninho.  

As abelhas após coletadas foram mantidas com alimento emergencial, composto 

de uma solução 1:1 de mel e água destilada (xarope) e com pouca iluminação até a 

chegada ao laboratório, momento em que foram alocadas em incubadora BOD sem 

iluminação, sob condições controladas temperatura (28  1 C) e umidade (entre 50 

e 75%), até o dia seguinte (Figura 4). Cada bioensaio contou com, no mínimo, 5 

concentrações da clotianidina com 3 réplicas para cada concentração e com 10 

abelhas por réplica, além do grupo controle com o mínimo de 3 réplicas. 

Para determinar a faixa de resposta dos organismos para a clotianidina foram 

montados bioensaios preliminares baseando-se nas concentrações nominais de 

cada produto. O padrão é imiscível em água, portanto, foi utilizado acetona para 

facilitar a solubilidade da clotianidina. Uma solução – mãe de 1 mg mL-1 de 

clotianidina foi feita em água destilada e acetona (1:1), e a partir dessa solução foi 

feito ensaio preliminar com 5 diluições (0,00001; 0,0001; 0,001; 0,01 e 0,1) a partir 

da solução mãe, sendo que essas novas soluções foram diluídas em xarope para 
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ser oferecido às abelhas. Foi feito controle positivo, em que foi testada a acetona 

utilizada para diluir o ingrediente ativo, e um controle negativo, em que é esperada a 

mortalidade menor que 10% sem o uso do agrotóxico.  

Após serem feitos os testes preliminares e definido o intervalo de concentrações 

no qual houve variação da mortalidade das abelhas entre 0 e 100%, em média, 

foram definidas novas doses para os bioensaios definitivos. As soluções para o teste 

definitivo com a clotianidina foram: 0,00005; 0,000075; 0,0001; 0,00025; 0,0005; 

0,00075; 0,001; 0,0025 mg i.a./mL. Foi feito refinamento do teste definitivo 

aplicando-se a clotianidina nas seguintes concentrações: 0,00025; 0,0005; 0,00058; 

0,00065; 0,00075 mg i.a./mL. Todas as concentrações utilizadas nos bioensaios 

foram atingidas por diluições da solução mãe da clotianidina em xarope. O alimento 

contaminado foi oferecido para as abelhas em eppendorfs com uma pequena 

abertura na lateral, acoplados verticalmente nas gaiolas como mostrado na Figura 5.  

Tanto no teste preliminar quanto no definitivo, as abelhas foram submetidas a um 

jejum de 2 horas antes do teste. Após, foram expostas a 1 mL do alimento 

contaminado pelo período de 8 horas, sendo que após este período, os 

alimentadores com xarope contaminado foram substituídos por xarope sem 

contaminação, o qual permaneceu até o final do teste. Para determinar o consumo 

de xarope contaminado, os alimentadores foram pesados antes e após a exposição. 

No protocolo da OECD está definido o tempo de exposição de 4 a 6 horas ao 

alimento contaminado. No caso da abelha T. angustula foi feito, em caráter 

preliminar, um estudo para otimizar o tempo de oferta de alimento contaminado, 

sendo este tempo estipulado em 8 horas, pois havia a suspeita de que as abelhas 

não estavam se alimentando pelo tempo de 6 horas.  

As leituras dos efeitos agudos foram feitas em 8; 24; 48 e 72 horas de exposição. 

As abelhas consideradas mortas foram aquelas que se apresentaram 

completamente imóveis. Os testes foram considerados válidos quando não 

apresentaram mais do que 10% de mortalidade do controle. 



30 

 

 

Figura 4. Gaiola-teste contendo as abelhas T. angustula e em destaque o alimentador horizontal com 
alimento emergencial (solução de mel: água, 1:1). 

 

Fonte: Autora. 

 

Figura 5. Gaiola-teste contendo abelhas T. angustula e com destaque para o alimentador vertical 
com alimento contaminado (solução de mel e água (1:1) contendo a clotianidina). 

 

Fonte: Autora. 

3.6.4. Material biológico para análise de resíduos da clotianidina em amostras 

de tecido da abelhas Jataí e biomarcadores bioquímicos 

Em cada horário de leitura dos bioensaios de toxicidade aguda oral, em que foi 

conferida a mortalidade das abelhas T. angustula, as que morreram foram coletadas 

e armazenadas em eppendorfs e congeladas em freezer -80 °C para garantir que o 

metabolismo delas ficasse preservado e inibir a degradação da clotianidina. No 
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momento apropriado foi feita análise cromatográfica dessas amostras e análises dos 

biomarcadores bioquímicos.  

3.7 Teste de biomarcadores bioquímicos 

Os neonicotinóides agem de maneira neurotóxica nos insetos alvo e não- alvo 

como substâncias antagonistas competitiva às enzimas acetilcolinesterase (AChE), 

receptores de acetilcolina, segundo os seguintes autores: Domínguez, 2014; Iwasa 

et al, 2004; Jacob, 2019a; Jacob, 2019b; Odemer et al, 2018.  A atividade dessa 

enzima pôde ser determinada a partir da velocidade de degradação de acetilcolina 

nas abelhas, de acordo com o método descrito por Ellman et al., em 1961.  

Devido ao pequeno tamanho corporal da abelha jataí foram utilizadas 4 abelhas 

inteiras para esse estudo. Essas, foram pesadas e homogeneizadas em tampão 

Tris-HCL (0,1 mM L-1 - pH 8,0) na proporção de 1:4, e depois colocadas no mixer. 

Em seguida, foram centrifugadas por 30 minutos em 10.000 rpm a 4 °C. Para as 

análises o sobrenadante foi coletado e adicionado a DTNB ( ácido 5,5- Dithio-bis (2-

Nitrobenzóico)) dissolvido em tampão fosfato (0,1 mM L-1 – pH 8,0) e 0,5 mM L-1 de 

iodeto de acetilcolina. O meio reacional foi monitorado, pela absorbância, em 405 

nm no leitor de microplacas do Laboratório de Biotecnologia Microbiana da USP, na 

Área 2 da USP São Carlos.  

Para os cálculos e análises dos resultados foi utilizado o método de Bradford 

(Bradford, 1976) de determinação de proteínas totais nos extratos, utilizando 

albumina de soro bovina (BSA) e leitura no comprimento de onda de 595 nm.  

3.8 Avaliação preliminar de risco ambiental 

No Brasil, as diretrizes, requisitos e procedimentos para avaliação dos riscos de 

ingrediente(s) ativo(s) de agrotóxico(s) para insetos polinizadores, utilizando as 

abelhas como organismos indicadores, foram estabelecidos na Instrução Normativa 

IBAMA no 02/17 (IBAMA, 2017). Tais orientações constantes da IN foram 

sistematizadas no Manual de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos para 

abelhas (Cham et al, 2020), no âmbito do registro de agrotóxicos. 

De acordo com a metodologia descrita no referido manual, a avaliação de risco 

ambiental (ARA) é feita em quatro (4) fases, sendo as primeiras etapas mais 

conservadoras e menos realistas (Fases 1 e 2) e as últimas etapas menos 
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conservadoras e mais realistas (Fases 3 e 4). No nível de informação obtida neste 

trabalho, a avaliação de risco aqui determinada terá caráter preliminar e em Fase 1. 

O objetivo da ARA é determinar o quociente de risco (QR) e compará-lo com 

limites pré-estabelecidos, quer seja para risco agudo, quer seja para risco crônico. 

De acordo com as diretrizes da European and Mediterranean Plant Protection 

Organization - OEPP/EPPO (1993), o quociente de risco é definido como a relação 

entre a Concentração Ambiental Estimada (CAE) no pólen e no néctar (matrizes 

relevantes para as abelhas) e o endpoint de toxicidade (NOEC, DL50), em g i.a. 

/abelha. 

Anexado à metodologia adotada pelo IBAMA está uma planilha eletrônica de 

cálculo de Concentração Ambiental Estimada (CAE) da substância em matrizes 

relevantes para as abelhas, denominada de BeeREX. Por meio do valor de entrada 

da taxa de aplicação, é calculada a CAE, e esta, dividida pelo endpoint de toxicidade 

(DL50) gera o valor de Quociente de Risco. Da mesma forma foi anexado ao estudo 

de risco o Programa AgDRIFT® que estima a distância de deposição da deriva de 

agrotóxicos aplicados em lavouras e que podem afetar abelhas fora da área de 

cultivo. Ambas as ferramentas foram desenvolvidas pelo Office of Pesticide 

Programs, Environmental Fate and Effects Division, da USEPA. 

Na Fase 1 da avaliação de risco são adotados dois cenários de exposição às 

abelhas: para a espécie Apis mellifera na área tratada, ou seja, na área de plantio (in 

crop), e para as espécies não-Apis na área adjacente à área tratada (off crop), 

afetada pela deriva das aplicações na área tratada. O delineamento adotado no 

Brasil até o momento para a avaliação de risco dos agrotóxicos para as abelhas 

considera que apenas as espécies do gênero Apis visitam as áreas tratadas e que 

as não-Apis visitam as áreas fora da área tratada. Esse critério não abrange o risco 

aos pesticidas pelas espécies nativas que visitam as lavouras, mas é sabido que 

elas visitam. Portanto os dois cenários serão avaliados para a Tetragonisca 

angustula: na área tratada e fora da área tratada.  
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4. RESULTADOS 

4.1 HPLC -DAD 

4.1.1 Seleção do comprimento de onda da clotianidina 

Foi feita solução da clotianidina na concentração 0,5 mg L-1 em H2O:ACN (1:1). A 

Figura 6 apresenta o espectro da clotianidina. O comprimento de onda utilizado para 

análise no HPLC -DAD foi de 267,4 nm. Esse dado foi confirmado por estudos 

anteriores feitos no laboratório e em pesquisas bibliográficas. O comprimento de 

onda em 220 nm não foi selecionado para monitoramento da clotianidina por estar 

na faixa de absorção dos solventes e fases móveis utilizados (H2O e ACN) tornando 

a análise nesse comprimento de onda não confiável.  

Figura 6. Espectro UV da clotianidina obtido no espectrofotômetro  

 

Fonte: Autora. 
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4.1.2 Condições cromatográficas do HPLC-DAD 

As condições cromatográficas foram determinadas com o padrão da clotianidina 

na concentração de 1 mg L-1.  As condições utilizadas no método estão contidas na 

Tabela 1.  

Tabela 1. Condições cromatográficas utilizadas no sistema HPLC-DAD. 

Parâmetros HPLC - DAD 

Coluna Analítica  C18 NST (4,6 x 250 mm, 0,5 μm da marca Agilent) 

Fase Móvel (A) Água destilada acidificada com 0,1% de ácido fórmico e   
(B) Acetonitrila  

Forma de Eluição da FM Eluição Isocrática, 70% de A com 30% de B  

Vazão 1,0 mL.min-1 

Volume de Injeção  20 µL  

Detector  Detector de ultravioleta G1314B Agilent 

Fonte: Autora 

 

4.1.3  Método de extração QuEChERS otimizado 

A Figura 7 apresenta o fluxograma do método de extração QuEChERS otimizado 

para extração da clotianidina de amostras de tecido de abelhas Jataí. Esse método 

foi utilizado no laboratório por outros alunos, e como o método já estava otimizado 

não houve necessidade de mudanças.   
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Figura 7. Fluxograma com as etapas da extração da clotianidina de amostras de tecido da 

abelha jataí (QuEChERS) para a metodologia do HPLC-DAD. 

 

                                                            Fonte: Autora 
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4.1.4 Cromatogramas obtidos com o padrão da clotianidina e após extração 

do referido agrotóxico de amostras de tecido da abelhas Jataí 

No início da pesquisa o padrão puro da clotianidina, com concentração de 1 mg 

L-1, foi analisado no cromatógrafo HPLC-DAD para que fossem definidos alguns 

parâmetros, como o tempo necessário de análise cromatográfica, a proporção da 

mistura dos solventes utilizados na fase móvel, o fluxo da fase móvel, e o tempo de 

retenção da clotianidina. O comprimento de onda utilizado para sua detecção foi o 

de 267 nm.  

A Figura 8 apresenta o cromatograma referente ao padrão da clotianidina na 

concentração de 1 mg L-1, indicando que o tempo de retenção do analito é 6,273 

min. As condições cromatográficas utilizadas são as anteriormente citadas.  

Figura 8. Cromatograma do padrão da clotianidina com concentração de 1 mg L-1 obtido no HPLC-
DAD, monitorado em 267 nm. 

 

Fonte: Autora. 

Também foi feita a extração da clotianidina de amostras de tecidos da abelha 

Jataí, seguindo o método descrito na Figura 7. Essa análise foi feita para observar 

se na matriz em estudo estava presente o analito.  

A Figura 9 apresenta o cromatograma referente a análise do extrato da amostra 

de tecido da abelha Jataí após o processo de extração. Ao compararmos os 

cromatogramas do padrão da clotianidina e o proveniente do extrato da matriz de 

tecido da abelha jataí, verifica-se que a região de 6 minutos não apresenta o pico 

referente ao analito estudado, e, para ter certeza foram feitas dez extrações 

utilizando somente o tecido de abelhas e em nenhuma delas foi observado pico 

cromatográfico referente à clotianidina. Neste estudo, essas amostras foram 

chamadas de “testemunha”, ou seja, amostras que não continham o analito em 

estudo.  
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Também se tem a certeza de que os parâmetros cromatográficos e a detecção 

do analito estavam de acordo com o guia orientador da Sante (2019), isso indicou 

que poderia seguir para outros estudos usando esse equipamento.  

Figura 9. Cromatograma referente do extrato de amostra de tecidos da abelhas Jataí, após o 
processo de extração (“testemunha”) obtido no HPLC-DAD, monitorado em 267 nm.  

 

Fonte: Autora. 

 

4.1.5 Seletividade do método 

A seletividade do método foi feita tendo como base a comparação dos 

cromatogramas dos extratos de tecidos das abelhas como “testemunha”, o 

cromatograma do padrão da clotianidina na concentração de 1 mg L-1 e o 

cromatograma do extrato da amostra de tecido da abelha jataí fortificado após 

extração com a clotianidina nessa mesma concentração (1 mg L-1).  

Observa-se nas Figuras 10, 11 e 12, que na região próxima ao tempo de retenção 

da clotianidina, região de 6 min (cromatograma referente aos extratos de tecido da 

abelha Jataí) não apresenta pico referente à clotianidina ou de outros interferentes 

quando comparado ao cromatograma do padrão. Além disso, quando é adicionada 

clotianidina no extrato das amostras de tecido da abelha, observa-se o pico referente 

a este analito, indicando que as condições cromatográficas definidas estão 

otimizadas e são seletivas na identificação da clotianidina na matriz de tecido de 

abelhas Jataí.  

 



38 

 

 

Figura 10. Cromatograma do padrão da clotianidina na concentração de 1 mg L-1 obtido no 
HPLC-DAD, monitorado em 267 nm. 

 

Fonte: Autora. 

Figura 11. Cromatograma referente ao extrato da amostra de tecido da abelhas Jataí 
(“testemunha”) obtido no HPLC-DAD, monitorado em 267 nm. 

 

Fonte: Autora. 

Figura 12. Cromatograma referente ao extrato da amostra de tecido da abelhas jataí fortificado 
com o padrão da clotianidina com concentração de 1 mg L-1 obtido no HPLC-DAD, monitorado em 
267 nm. 

 

Fonte: Autora. 

 

4.1.6 Curva analitica e linearidade do método no HPLC-DAD 

A faixa de trabalho da clotianidina foi feita com o preparo de soluções analíticas 

nas concentrações de 0,01; 0,025; 0,05; 0,1; 0,15 mg L-1 em H2O : Acetonitrila (1:1) 

e a análise das referidas soluções foi feita em triplicata no HPLC – DAD. A Figura 13 

ilustra este estudo.  

Verifica-se pelo gráfico que há correlação linear entre as soluções analisadas e a 

área dos picos cromatográficos. Essa relação pode ser medida estatisticamente pelo 
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r2, ou seja, a medida de ajuste que indica o quão próximo os dados estão do modelo 

linear.  O r2 foi de 0,9976 indicando que existe uma linearidade relacionada ao 

aumento da concentração da clotianidina e ao aumento das áreas dos picos 

cromatográficos. A linearidade observada nesta curva está de acordo com os 

parâmetros sugeridos pela Sante (2019).  

Figura 13. Curva obtida pela análise (em triplicata) das soluções da clotianidina em H2O e ACN 
(1:1), para estudo da faixa linear de trabalho no HPLC -DAD. 

  

Fonte: Autora. 

  

4.2 Uso do UPLC – MS/MS para a análise da clotianidina em amostras de tecido 

da abelha jataí 

4.2.1. Método de extração QuEChERS  

Os estudos para o desenvolvimento do método cromatográfico para a análise da 

clotianidina em amostras de tecidos da abelha Jataí foi iniciado no HPLC- DAD. Isso 

foi feito para que as condições de análise fossem determinadas e quando testadas 

para o UPLC-MS/MS não demandassem muito tempo, uma vez que o equipamento 

para essas análises é muito requisitado. Observou-se que as condições 

determinadas no HPLC-DAD não eram apropriadas para o massas, então foram 

feitos alguns ajustes nessas condições para a análise da clotianidina em amostras 

de tecido da abelha Tetragonisca angustula no UPLC-MS/MS. Além das condições 
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do equipamento também foram feitos alguns ajustes no método de extração, isso 

feito para melhorar o clean-up da amostra. 

A primeira modificação no método de extração foi o aumento da massa dos sais 

de limpeza, C18 e PSA. Foram feitos testes, em triplicata, com 50 e 75mg de cada 

um dos sais, no modo scan com ionização no modo positivo e com a faixa de 

varredura de 100: 500 m/z. Na Figura 14, observa-se que, com o aumento da massa 

dos sais de extração houve uma melhora na limpeza do extrato proveniente das 

amostras de tecido da abelha estudada. Ao comparar o cromatograma a com o b, no 

pico próximo à região de 0,75 minutos. Porém, ao comparar essa mesma região do 

cromatograma b e c observa-se que não houve muita diferença na performance do 

cromatograma em relação à limpeza do extrato da matriz ao usar as massas de 50 e 

75mg dos sais de limpeza, com isso optou-se por usar a massa de 50mg para os 

sais de limpeza. 

 

Figura 14. Cromatogramas de íon total obtido no UPLC-MS/MS; cromatograma a utilizando a 
massa de 25mg, o b com 50mg e o último (c) com 75mg dos sais de limpeza (C18 e PSA).  

 

Fonte: Autora.  

 

Após esse teste, foram feitas pequenas modificações no método de extração, 

pois os resultados obtidos ainda não estavam muito bons para que o método fosse 

validado de acordo com os parâmetros da Sante (2019). A Figura 15 apresenta os 

cromatogramas referentes ao extrato da amostra em que foram feitas algumas 
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modificações no método original de extração, como por exemplo, alterações na 

proporção do ácido acético utilizado; do volume de ACN para extração; das massas 

dos sais de extração, todas descritas a seguir na legenda da Figura 15. Neste caso, 

manteve-se a massa de 50mg para cada um dos sais de limpeza, condição essa 

definida em estudos anteriores. A análise foi feita em triplicata.  

Com o scan da análise do extrato da matriz e testes anteriores observou-se que 

haveria uma melhora na performance do cromatograma e, consequentemente da 

análise, se o pico em 1,41 min (referente a interferente) fosse eliminado. Pois o 

interferente apresentou tempo de retenção próximo ao da clotianidina e poderia 

interferir em sua detecção e quantificação pelo espectrômetro de massas. Deste 

modo, por meio dos cromatogramas ilustrados na Figura 15, observa-se que a 

diminuição da massa de acetato de sódio (cromatograma 5) causa uma melhora na 

performance do cromatograma referente à matriz de tecido da abelha jataí, pois 

verifica-se ausência de picos de interferentes próximos ao tempo de retenção da 

clotianidina e nas regiões finais do cromatograma, o que indica uma melhora no 

método de extração.  
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Figura 15. Cromatogramas, obtidos no UPLC-MS/MS, dos extratos de tecidos da abelha Jataí 
referentes a mudanças no método de extração a fim de obter o extrato com menos interferentes.    

 

Fonte: Autora. 

 

O método de extração de tecido da abelha Jataí para a análise no UPLC-MS/MS 

está apresentado na Figura 16. As modificações neste método foram: a diminuição 

do volume de ACN utilizado para extração e, consequentemente o de ácido acético, 

mantendo uma proporção de 0,02%; a diminuição da massa de acetato de sódio 

para 0,10 gramas; e, o aumento da massa dos sais de limpeza, PSA e C18.  
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Figura 16. Método de extração de amostras de tecido da abelhas Jataí para análise no UPLC-
MS/MS. As modificações feitas estão destacadas.  

 

Fonte: Autora.  
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4.2.2. Otimização das condições cromatográficas no UPLC-MS/MS e estudos 

de ressuspensão do analito presente nos extratos das amostras de tecido 

da abelha Jataí 

Além dos testes de extração foram feitos os testes de ressuspensão do analito 

nas amostras depois de secar com corrente tênue de nitrogênio. Foram testadas a 

ressuspensão com H2O e ACN (1:1) e somente com H2O. Esse procedimento teve 

como base dados de pesquisa desenvolvida no grupo (Medina, 2021). O efeito 

matriz e a recuperação do método apresentaram resultados melhores com a 

ressuspensão do extrato de amostras de tecido da abelha jataí em H2O:ACN (1:1), e 

isto foi mantido do método original quando utilizou-se o HPLC-DAD.   

Também foram feitas mudanças nos parâmetros cromatográficos para se obter 

as melhores condições experimentais. Foram testadas três diferentes proporções da 

fase móvel: H2O acidificada com 0,1% de ácido fórmico e ACN na proporção de 

70:30; H2O e ACN ambas acidificadas com 0,1% de ácido fórmico na proporção de 

70:30; e, por último, H2O e ACN ambas acidificadas com 0,1% de ácido fórmico na 

proporção de 60:40. O extrato de tecido de amostras da abelha estudada fortificado 

antes da extração, o extrato de amostra de tecido da abelha jataí fortificado depois 

da extração e a solução do padrão da clotianidina em solvente (ACN:H2O na 

proporção 1:1), todas na concentração de 100 mg L-1, foram analisados em triplicata 

utilizando cada uma das proporções de fase móvel estudadas.  

A partir de cálculos de efeito matriz e recuperação do método definiu-se que a 

proporção da fase móvel em que foram observadas as melhores condições 

cromatográficas foi a de H2O:ACN ambas acidificadas com 0,1% de ácido fórmico na 

proporção de 60:40.  Os outros parâmetros cromatográficos foram definidos como: 

fluxo: 0,250 mL min-1; temperatura da coluna: 25 °C; volume de injeção das amostras: 

5 µL; tempo de análise: 5 minutos. Somente após estes testes serem concluídos, é 

que foi constatado que estas seriam as melhores condições experimentais para a 

análise da clotianidina em amostras de tecidos da abelha Jataí.  
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4.2.3. Validação do método analítico usando o UPLC-MS/MS 

O método cromatográfico foi validado seguindo o documento de orientação da 

Sante “Analytical Quality Control and Method Validation Procedures for Pesticides 

Residues Analysis in Food and Feed” (Nº SANTE/12682) de 2019.  

A limpeza da coluna foi feita, após cada análise, com o uso de ACN grau 

cromatográfico para que fosse confirmado que não havia resíduos de clotianidina de 

uma análise para as outras, além da limpeza de rotina que é sempre feita ao final do 

dia de trabalho. 

Os cromatogramas foram obtidos utilizando o software MassLynx V4.2 da Waters 

e para a análise e processamento dos dados obtidos foi utilizado o software ConfLab 

de validação e incerteza de métodos (https://www.conflab.com.br/). Em anexo a este 

documento (ANEXO B), estão disponíveis e detalhados os relatórios emitidos pela 

ConfLab.  

Ademais, foi constatado que o método cromatográfico é confiável, robusto, e 

seletivo e, que a incerteza do método está dentro dos parâmetros de incerteza 

aceitos, de acordo com o documento da Sante (2019). A seguir, são descritos os 

resultados obtidos nos estudos dos parâmetros analíticos para a validação do 

método cromatográfico.  

4.2.3.1 Linearidade 

A linearidade do método foi obtida da curva analítica da clotianidina em solvente 

(ACN:H2O) nas concentrações de 0,005; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 mg L-1. As soluções 

foram analisadas em quintuplicata, e foi feito o cálculo do coeficiente de correlação 

(R2), que indica o quão próximo os valores estão do modelo linear.  

A Figura 17, apresenta a reta e o coeficiente de correlação (R2= 0,9993), 

comprovando o comportamento linear da clotianidina, em relação às concentrações 

e as áreas dos picos cromatográficos, quando monitorada a transição de 

quantificação em (169,1 m/z). O R2 está de acordo com o documento da Sante 

(2019), e esse resultado também foi confirmado pela ConfLab.  
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Figura 17. Curva em solvente da clotianidina (em H2O e ACN (1:1)).  A análise das soluções 
contendo o analito foi feita em quintuplicata para o estudo da faixa linear de trabalho no UPLC-
MS/MS. 

 

Fonte: Autora. 

 

4.2.3.2 Recuperação do método 

A exatidão do método foi avaliada por meio de ensaios de recuperação utilizando 

três níveis de fortificação, de 0,005; 0,01 e 0,05 mg L-1. A análise foi feita em 

quintuplicata no UPLC-MS/MS. Os extratos que foram fortificados antes do processo 

de extração ficaram em contato com as soluções da clotianidina por uma hora. Já os 

extratos das amostras fortificadas após a etapa de extração foram ressuspendidos 

com a solução de clotianidina, nos três níveis de concentrações estudadas.  

A recuperação do método foi obtida por meio da Equação 1, em que a média da 

área dos picos cromatográficos referentes a esses níveis foi utilizada para os 

cálculos. Segundo parâmetros de validação cromatográficos os valores de 

recuperação devem estar entre 70 e 120%, com RSD ≤ 20% (Sante, 2019). Este 

estudo apresentou valores aceitáveis de recuperação nos níveis estudados. Quando 

o extrato foi fortificado com 0,005 mg L-1, nível mais baixo, a recuperação foi de 

85,05% (com RSD de 8,37%), com a fortificação de 0,01 mg L-1 nível médio, a 

recuperação foi de 99,01% (com RSD de 15,86%) e no último nível estudado, 0,05 

mg L-1, nível mais alto, a recuperação foi de 74,58% (com RSD de 4,30%).   

Ao estudar a recuperação observa-se o quanto o método de extração interfere na 

concentração da clotianidina inserida na amostra, e com isso, determinar se o 

método desenvolvido é exato, ou seja, se a concentração do analito depois da 
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extração e análise é próximo à concentração inicial na amostra. A partir deste 

estudo, pode-se afirmar que, ao analisar uma amostra ambiental desconhecida, a 

concentração do agrotóxico estudado na referida amostra será próxima à 

concentração real. Isso garante a confiabilidade do método analítico.   

4.2.3.3 Efeito Matriz 

O efeito matriz foi analisado com base na comparação entre a curva analítica da 

clotianidina obtida somente no solvente (Figura 17) e a curva analítica obtida com a 

fortificação das amostras de tecido de abelha Jataí antes do processo de extração, 

nas mesmas concentrações, ou seja, de 0,005; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 mg L-1, 

injetadas em quintuplicata.  

A Figura 18 ilustra a curva analítica da clotianidina em tecidos de abelha Jataí, e 

ao obtermos o coeficiente de correlação (R2=0,9990), confirmamos que o 

comportamento linear da clotianidina quando inserida na matriz de tecido de abelhas 

Jataí se mantém. E, ao comparar as duas curvas das Figuras 17 e 18, e a partir dos 

cálculos de efeito matriz (relatório da ConfLab), pode-se determinar que este efeito é 

menor do que 20%. O efeito matriz do método cromatográfico é aceitável e está 

dentro dos parâmetros Sante (2019).  

Também é possível analisar cada ponto obtido na curva da clotianidina em 

solvente e na matriz (Figura 17 e 18). Ao analisar os valores das áreas obtidas nos 

níveis de concentração 0,005; 0,025 e 0,1 mg L-1 observa-se que na matriz os 

valores das áreas são menores do que quando o analito está em solvente, indicando 

assim que o extrato de tecidos da abelhas Jataí causa uma supressão no sinal da 

clotianidina. Isto pode ocorrer devido à presença de interferentes que, mesmo com 

um bom clean-up do extrato, ainda estão presentes na matriz e interferem na 

detecção do analito. Porém, mesmo existindo um pequeno efeito matriz, este é 

aceitável segundo parâmetros da Sante e não interfere na confiabilidade do método 

desenvolvido. 
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Figura 18. Curva analítica obtida no dia 07.02.2022, pela análise (em quintuplicata) do extrato de 
amostras de tecido da abelha Jataí fortificados com clotianidina (0,005; 0,01; 0,025; 0,05; 0,1 mg L-1) 
antes do processo de extração para estudo da faixa linear de trabalho e efeito matriz no UPLC-
MS/MS. 

 

Fonte: Autora. 

 

Com base nas curvas analíticas das Figuras 18, 19 e 20 e por meio de cálculos 

dos desvios padrão de intercepto do sinal - FDA/ANVISA, feitos pelo software 

ConfLab, foi possível também determinar os limites de detecção e de quantificação 

do método analítico desenvolvido nesta pesquisa (relatório da ConfLab), sendo o 

limite de detecção de 0,00155 e o de quantificação de 0,005 mg L-1.  

Esses resultados apontam que o método analítico em questão é confiável, já que 

o limite de quantificação do método é o primeiro ponto da curva obtida, e, pela 

análise dos cromatogramas e da Figura 18, detectou-se e quantificou-se clotianidina 

presente no extrato de tecido da abelhas Jataí nessa concentração e em 

concentrações superiores. Além disso, o limite de detecção encontrado valida alguns 

estudos realizados em que concentrações menores do que 0,005 mg L-1 foram 

injetadas no UPLC-MS/MS e foram detectadas, porém estas concentrações 

possuem uma dispersão de dados relativamente alta, logo não se pode afirmar com 

confiança, a concentração de clotianidina nessas amostras porém pode se afirmar a 

presença do agrotóxico nas mesmas.  
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4.2.3.4 Precisão intra e inter-dias 

A repetibilidade do método foi analisada pelos cálculos dos desvios padrões 

relativos (RSD = DPR = CV) de cada nível de concentração da clotianidina 

estudada, na matriz do tecido de abelhas, e em todos os testes feitos de validação. 

O desvio padrão relativo de cada concentração estudada ficou abaixo de 20%, 

parâmetro definido pela Sante como aceitável. Logo a repetibilidade do método pode 

ser comprovada e os referidos valores estão contidos na Tabela 2. 

A precisão intermediária foi determinada a partir da análise em quintuplicata de 

cada concentração da curva analítica dos extratos das amostras do tecido de 

abelhas Jataí fortificados com clotianidina. A análise foi feita em dias diferentes. 

Foram obtidas quatro curvas analíticas, em que três dessas curvas foram feitas em 

dias seguidos (07.02.2022 – Figura 18, 08.02.2022 – Figura 19 e 09.02.2022 – 

Figura 20), e outras três em dias alternados (07.02.2022, 09.02.2022 e 11.02.2022 – 

Figura 21). O cálculo da precisão intermediária também teve como base o 

coeficiente de variação (CV = RSD = DPR) dos valores encontrados, e podem ser 

verificados, também, na Tabela 2. Ambas as precisões ficaram dentro do parâmetro 

analítico definido como aceitável pela Sante e comprovaram a precisão do método 

cromatográfico do presente trabalho.  

Figura 19. Curva analítica obtida no dia 08.02.2022, pela análise (em quintuplicata) do extrato de 
amostras de tecido da abelha Jataí fortificados com clotianidina antes do processo de extração no 
UPLC-MS/MS. 

 

Fonte: Autora. 
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Figura 20. Curva analítica obtida no dia 09.02.2022, pela análise (em quintuplicata) do extrato de 
amostras de tecido da abelha Jataí fortificados com clotianidina antes do processo de extração no 
UPLC-MS/MS. 

 

Fonte: Autora.  

Figura 21. Curva analítica obtida no dia 11.02.2022, pela análise (em quintuplicata) do extrato de 
amostras de tecido da abelha Jataí fortificados com clotianidina antes do processo de extração no 
UPLC-MS/MS. 

 

Fonte: Autora. 
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Tabela 2.  Precisões intra e inter-dias do método cromatográfico desenvolvido para determinação da 
clotianidina em extrato de amostras de tecidos da abelhas Jataí. 

Concentração 

(mgL-1) 

Repetibilidade 

(Precisão 

Intra-dia) 

Precisão 

Intermediária 

(Inter-dias) 

RSD (%) 

0,005 14,13 15,88 

0,01 10,89 11,22 

0,025 5,31 6,12 

0,05 13,29 10,88 

0,1 12,11 9,00 

Fonte: Relatório da ConfLab.  

4.2.4. Aplicação do método validado em amostras ambientais 

O método cromatográfico, depois de validado, foi aplicado em amostras 

ambientais de abelhas Jataí. Com base na equação da reta obtida pela curva 

analítica da clotianidina feita com amostras do tecido das abelhas (Figura 18), y= 

30,04x + 5,04, determinou-se o analito nas amostras ambientais das abelhas Jataí. 

Essa constatação teve como base a média das áreas obtidas após a extração 

dessas amostras e a análise no UPLC-MS/MS. As análises foram feitas em 

quintuplicata.  

Dentre as amostras ambientais estão abelhas Tetragonisca angustula vivas, 

fornecidas por um criador de Ibaté, SP, um de São Carlos, SP, um de Descalvado, 

SP e outro da região rural de Santa Eudoxia, SP. Também foi feita análise de 

algumas abelhas que foram submetidas ao teste de exposição oral à clotianidina. 

Estas amostras foram coletadas e armazenadas para a aplicação do método e a 

confirmação da clotianidina em seu organismo. Os limites de detecção (LD) e de 

quantificação (LQ) foram de 0,00155 e 0,005 mg L-1, respectivamente. A Tabela 3 

apresenta os resultados obtidos da aplicação do método cromatográfico em 

amostras ambientais de tecido da abelha Jataí. 
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Tabela 3. Aplicação do método cromatográfico desenvolvido e validado para a análise da clotianidina 
em amostras ambientais da abelha Jataí.  

Amostras 
Clotianidina 

(mgL-1) 
Desvio RSD 

1 Santa Eudóxia, SP 0,019772 2,85 14,43 

2 Descalvado, SP 0,005545 0,65 11,67 

3 São Carlos, SP - - - 

4 São Carlos, SP - - - 

5 Ibaté, SP - - - 

6 Ibaté, SP - - - 

7 Exposição oral 0,010318 0,59 5,76 

8 Exposição oral 0,003754 0,46 12,34 

9 Exposição oral 0,003874 0,44 11,33 

10 Exposição oral 0,003987 0,56 14,15 
Fonte: Autora. 

Dentre as dez amostras ambientais em que o método cromatográfico foi aplicado, 

quatro delas apresentaram um perfil cromatográfico similar às amostras “testemunha 

de abelhas Jataí” portanto, não foi detectado clotianidina nas amostras de tecido 

dessas abelhas, duas dessas amostras vieram de São Carlos, SP (amostra 3 e 4) e 

as outras duas de Ibaté, SP (amostra 5 e 6). A Figura 22 ilustra o cromatograma de 

uma réplica das quintuplicatas das amostras de São Carlos e a Figura 23 o 

cromatograma de uma réplica das quintuplicatas das amostras de Ibaté.  

Nos cromatogramas apresentados a seguir (Figura 22 e 23), não é possível 

observar picos cromatográficos referentes à clotianidina nas transições de massas 

monitoradas, portanto não há média das áreas dos picos para calcular e utilizar na 

equação da reta da curva analítica. Por consequência não foi detectada e nem 

quantificada clotianidina nessas amostras.  

Ao analisar as outras amostras ambientais, é possível observar que mesmo em 

baixas concentrações da clotianidina, aparecem picos cromatográficos destacados 

nos cromatogramas em ambas as transições de massas, confirmando ainda mais 

que os tecidos de abelhas Jataí destas amostras (3; 4; 5 e 6) não contêm 

clotianidina segundo o método desenvolvido, validado e aplicado neste estudo.  
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   Figura 22. Cromatograma referente à amostra ambiental da abelha Jataí fornecida por um criador de 
São Carlos, SP, analisada no UPLC-MS/MS utilizando o método cromatográfico desenvolvido e 
validado, onde não é observado picos com áreas definidas no tempo de retenção da clotianidina nas 
transições de massas monitoradas.  

 

Fonte: Autora. 

Figura 23. Cromatograma referente à amostra ambiental da abelha Jataí fornecida por um criador de 
Ibaté, SP, analisada no UPLC-MS/MS utilizando o método cromatográfico desenvolvido e validado, 
onde não é observado picos com áreas definidas no tempo de retenção da clotianidina nas transições 
de massas monitoradas.  

 

Fonte: Autora. 

 

Foi detectada clotianidina nos tecidos das abelhas Jataí das amostras 8, 9 e 10. 

Essas amostras são de abelhas que não sobreviveram aos testes de exposição oral. 

Nesses testes, as abelhas da amostra 8 foram expostas ao alimento contaminado 

com 0,5 mg L-1 da clotianidina. As abelhas da amostra 9 foram expostas ao alimento 
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contaminado com a concentração de 0,58 mg L-1, e a amostra 10 é referente a 

abelhas expostas ao alimento contaminado na concentração de 0,65 mg L-1 de 

clotianidina.  

A Figura 24 apresenta o cromatograma obtido da análise de uma réplica das 

quintuplicatas da amostra 8, em que foi detectada clotianidina. Na imagem, observa-

se que aparece pico cromatográfico no tempo de retenção de 1,08 minutos, sendo 

este pico referente ao analito estudado.  

Utilizando a transição de quantificação (169,1 m/z), foi possível obter destas 

amostras, uma média das áreas dos picos referentes à clotianidina. Com este valor 

e a equação da reta da curva analítica, foi calculada a concentração da clotianidina. 

Como o valor da concentração obtido não está dentro do limite de quantificação do 

método cromatográfico desenvolvido por este trabalho, pode-se afirmar que essas 

amostras apresentam clotianidina, mas não é possível a quantificação do referido 

analito.  

Figura 24. Cromatograma referente à amostra de abelhas Jataí que não sobreviveram aos testes de 
exposição oral, na concentração de 0,5 mg L-1, analisada no UPLC-MS/MS utilizando o método 
cromatográfico desenvolvido e validado neste estudo. Neste cromatograma é possível observar um 
pico em 1,08 minutos referente a clotianidina.  

 

Fonte: Autora. 

 

Em outras três amostras ambientais detectou-se e quantificou-se a clotianidina 

nas amostras do tecido das abelhas estudadas. A amostra 1 foi fornecida por um 

criador de abelhas de região rural de Santa Eudóxia, SP. A amostra 2 é referente a 

abelhas fornecidas por um criador de Descalvado, SP. A amostra 7 é referente a 
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amostras de abelhas Jataí que não sobreviveram após serem expostas via alimento 

à clotianidina na concentração de 0,25 mg L-1. A Figura 25 ilustra o cromatograma da 

amostra 1 e a Figura 26 ilustra o cromatograma da amostra 2.  

Observa-se pelas duas Figuras, os picos cromatográficos referentes a 

clotianidina no tempo de retenção de 1,07 minutos. Com base na média das áreas 

dos picos cromatográficos fornecidos pelo massas na transição de quantificação 

(169,1 m/z), e a equação da reta obtida da curva analítica foi possível determinar a 

concentração da clotianidina nestas amostras. Neste caso, a concentração da 

clotianidina na amostra está dentro do limite de quantificação e, diante disso, pode-

se afirmar que esta amostra de tecido da abelha Jataí contém clotianidina (Tabela 3).  

Figura 25. Cromatograma referente à amostra ambiental da abelha Jataí fornecida por um criador da 
região rural de Santa Eudóxia, SP, analisada no UPLC-MS/MS utilizando o método cromatográfico 
desenvolvido e validado neste estudo. Neste cromatograma é possível observar um pico em 1,07 
minutos referente a clotianidina.  

Fonte: Autora. 
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Figura 26. Cromatograma referente à amostra ambiental da abelha Jataí fornecida por um criador de 
Descalvado, SP, analisada no UPLC-MS/MS utilizando o método cromatográfico desenvolvido e 
validado neste estudo. Neste cromatograma é possível observar um pico em 1,07 minutos referente a 
clotianidina.  

 

Fonte: Autora. 

 

4.3  Exposição oral da Tetragonisca angustula à clotianidina 

A partir dos ensaios realizados, a CL50 da clotianidina (mg i.a./mL) para as 

abelhas T. angustula foi determinada para os períodos de exposição de 8, 24, 48 e 

72 horas. Com esses valores e o cálculo do consumo de alimento contaminado 

pelas abelhas, juntamente com o número de abelhas presente em cada gaiola, foi 

possível determinar as doses letais (µg i.a./ abelha) de cada período de exposição. A 

diferença de peso dos alimentadores contaminados antes e após o período de 

exposição de 8h fornecia o consumo de amostra, quando dividido pelo número de 

abelhas vivas por gaiola no início do teste, fornecia uma aproximação do consumo 

de amostra por abelha, com esse dado e a densidade do alimento ofertado, nesse 

caso, mel e H2O (1:1), o volume consumido de amostra por abelha pode ser 

determinado e ao relacionar este valor com a concentração das soluções de 

clotianidina utilizadas nos testes de exposição, as doses letais eram obtidas. Para os 

referidos cálculos foi utilizado o programa Origin. A Figura 27 apresenta a relação 

entre as doses administradas, a mortalidade das abelhas e o período de exposição. 

Observa-se por esta figura, que a clotianidina tem efeito moderado nas primeiras 

horas de exposição, avançando para efeitos mais fortes no tempo, de modo que 

pequenos aumentos na concentração já provocam elevada mortalidade. 
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Figura 27. Gráfico que relaciona as doses administradas às abelhas T. angustula com a porcentagem 
de mortes por tempo de exposição. 

 

Fonte: Autora. 

Com base na relação dose-resposta, ou seja, o efeito de resposta causado pela 

variação da concentração das doses de clotianidina administradas via alimento para 

as abelhas, determinaram-se os endpoints (DL20, DL50 e DL80) para cada período de 

exposição. Esses dados estão ilustrados na Tabela 4.  

Tabela 4. Doses Letais da Clotianidina para as abelhas Jataí. 

Período de 
exposição 

(horas) 

Dose Letal (µg i.a./ abelha) 

DL20 DL50 DL80 

8 1,898E-04 2,483E-04 3,248E-04 

24 1,194E-04 1,583E-04 2,098E-04 

48 8,311E-05 1,141E-04 1,566E-04 

72 6,364E-05 9,897E-05 1,539E-04 
Fonte: Autora. 

 

Observa-se pelos dados da Tabela 4 uma relação entre o tempo de exposição e 

as doses letais, isto ocorre, pois, para atingir a mortalidade desejada a clotianidina 

causará o colapso do sistema nervoso das abelhas e para que isto ocorra em 

menores tempos de exposição maiores concentrações são necessárias. Existe, 

nesse caso, uma relação entre a atuação da clotianidina como uma substância 

antagonista competitiva aos receptores de acetilcolina (AChR) e o efeito da ligação 

desse inseticida a esta enzima, responsável por degradar as moléculas de 
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acetilcolina e, com isso, interromper os sinais nervosos. Quando há um acúmulo de 

acetilcolina no sistema do inseto, devido a presença de neonicotinóides, ocorre uma 

hiperexcitação do sistema nervoso levando-o à morte. Os seguintes autores, 

Domínguez, 2014; Iwasa et al, 2004; Jacob, 2019a; Jacob, 2019b; Odemer et al, 

2018 explicaram teoricamente o efeito da clotianidina no sistema nervoso de 

abelhas.  

Alguns estudos feitos com a clotianidina determinam a dose letal (DL50) oral da 

Apis mellifera em 24 horas, como sendo de 6,67 ng i.a./abelha (Souza, 2015), 3,79 

ng i.a./ abelha (European Food Safety Authority, 2013; Odemer et al, 2018; Pereira, 

2010) e 2,84 ng i.a./abelha (Laurino et al, 2011; Laurino et al, 2013). A divergência de 

valores é atribuída por alguns autores a diferenças morfológicas, bioquímicas, 

comportamentais de cada colônia de indivíduos, origem geográfica, modo de 

exposição, entre outros. Porém, mesmo apresentando algumas divergências todas 

as doses letais apresentadas para a abelha Apis são, no mínimo, dezessete (17) 

vezes maiores que a dose letal (DL50) da clotianidina para a T. angustula em 24hrs 

(0,158 ng i.a./abelha). 

Com esse resultado podemos observar que é maior a sensibilidade da T. 

angustula à clotianidina quando comparada à Apis e, desta forma, desperta para a 

necessidade de estudos de exposição de abelhas nativas aos agrotóxicos, já que 

cada resposta às doses de uma substância difere por gênero e espécie de abelha. 

Ademais, tal resultado foi superiores às estimativas encontradas nos trabalhos de 

meta análise feitos por Arena e Sgolastra (2014), que, embora tenham mostrado que 

ocorre uma alta variabilidade de sensibilidades entre espécies de abelhas aos 

agrotóxicos, verificou também que para 95% dos estudos de sensibilidade com 

abelhas sem ferrão ocorreu uma relação próxima de 10 quando comparada com a 

abelha Apis mellifera.  

Além disso, baseado nos testes de toxicidade aguda oral e nos valores de dose 

letal 50% encontrados para T. angustula, é possível caracterizar a clotianidina como 

altamente tóxica para as abelhas (0 ≤ DL50 ≤ 0.1, µg/abelha), pelos critérios da 

OEPP/EPPO (1993). 

Por fim, as doses letais obtidas mostram que os valores utilizados para 

comparação são as doses letais em que 50% da população de abelhas morre, o que 
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pode ser muito arriscado para a sobrevivência da colmeia. Contudo, se o limite 

adotado para a dose letal for de 20% que a população de abelhas morre (DL20), 

essas, podem ter mais chances de prosperar com o uso de agrotóxicos e serem 

protegidas, porém esta questão levantaria mais uma dificuldade para os fabricantes 

de agrotóxicos conseguirem registrar seus produtos no mercado e manter a 

eficiência agronômica no combate às pragas. 

4.4  Biomarcadores bioquímicos  

As abelhas Jataí foram expostas a soluções de xarope (mel de Apis: H2O 

destilada) contaminados com clotianidina na concentração letal de 24 horas, 

0,000526 mg de clotianidina/mL (CL50 de 24h), metade da concentração letal de 24 

horas, 0,000263 mg mL-1 (CL50/2) e o dobro da concentração da letal de 24 horas, 

0,001052 mg mL-1 (CL50*2). A exposição oral foi conduzida em um período de 24hrs 

e foram coletadas as abelhas que sobreviveram no teste oral. Para a concentração 

letal (CL50) foram utilizadas abelhas Jataí mortas e vivas separadamente, para que 

fosse possível observar se haveria alguma diferença nos testes de 

acetilcolinesterase. Na Figura 28 são apresentados, os resultados desse teste em 

forma de um gráfico de barras.  

Figura 28. Relação entre a velocidade da enzima acetilcolinesterase e a presença da clotianidina no 
organismo da abelha Tetragonisca angustula, no período de 24hrs de exposição oral.  

 

Fonte: Autora. 
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A acetilcolinesterase (AChE) é a enzima responsável pela quebra das moléculas 

de acetilcolina e a interrupção dos sinais nervosos.  A presença de clotianidina no 

organismo das abelhas faz com que ocorra um acúmulo de acetilcolina, já que o 

pesticida se liga a essa enzima impedindo sua ativação. A ligação da clotianidina a 

enzima AChE causa a diminuição de sua atividade enzimática que pode ser 

observado nos dados do gráfico da Figura 28, quando as concentrações letais são 

comparadas com o controle. 

Além disso, observa-se que não há uma diferença significativa na alteração da 

velocidade da enzima quando comparados os dados obtidos com as abelhas que 

sobreviveram ao teste em 24h (CL50 vivas) e abelhas que estavam mortas depois de 

24h de exposição (CL50 mortas), então, pode-se dizer que o teste da AChE pode ser 

feito tanto com as abelhas sobreviventes como as que não sobreviveram ao teste de 

exposição aguda oral.    

Portanto, os resultados obtidos confirmam a presença da clotianidina no sistema 

das abelhas, e que esta causa distúrbios neurotóxicos. Além de corroborar com os 

dados obtidos através da exposição oral aguda da Tetragonisca angustula.   

 

4.5 Avaliação preliminar de risco ambiental da clotianidina para T. angustula 

Antes de iniciar a análise de risco ambiental (ARA), é preciso destacar que a 

condição para esta análise passa por duas premissas: que haja a exposição do 

produto comercial sobre as abelhas e que o produto seja tóxico para esse inseto. Se 

um dos dois elementos não ocorrer, quer seja a exposição, quer seja a toxicidade, 

não há risco.  

O foco para o delineamento do cenário preliminar de risco neste trabalho foi 

considerando a exposição aguda da abelha T. angustula nas lavouras de algodão 

tratadas com o produto comercial Zellus® SC (SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL 

REPRESENTAÇÕES LTDA). Quanto à hipótese de exposição, sabe-se que as flores 

do algodão são atrativas para as abelhas, incluindo a T. angustula, portanto, a 

exposição pode ocorrer. Do mesmo modo, sabe-se que a clotianidina tem efeito 

tóxico sobre a espécie, de acordo com os resultados obtidos nos testes orais, 

mesmo considerando que a toxicidade foi relativa ao padrão da clotianidina.  
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O Zellus® é um inseticida sistêmico do grupo dos neonicotinóides, composto por 

20% (m/v - 215 g/L) de clotianidina e os outros 80% (m/v) por ingredientes inertes. É 

aplicado em pulverização foliar nas plantações de algodão para o controle do 

pulgão-do-algodoeiro (Aphis gossypii) utilizando-se aplicação única de 86,0 – 107,5 

g/ha de ingrediente ativo, ou por pulverizador costal motorizado ou barra tratorizado, 

e tamanho de gotas de finas a muito finas (100-200 µm). Os dados sobre Categoria 

de gota e Classes de DMV (Diâmetro Mediano Numérico) seguem aquelas 

propostas pela ASABE- S572 (ASABE, 2020).  

Para delinear o cenário preliminar de risco, foi considerado o pior cenário, ou 

seja, o risco às abelhas a partir da maior taxa de aplicação recomendada que, neste 

caso, correspondeu a 107,5 g i.a./ha.  

O QR agudo aqui calculado foi comparado com um valor de gatilho de 0,4. Este 

valor foi estabelecido pela US-EPA com base na média histórica da relação dose-

resposta de estudos de toxicidade aguda com abelhas Apis, na presença de uma 

inclinação média de 3,2 e no nível de 10% de mortalidade, que é o limite de 

mortalidade aceito nos grupos-controle quando submetidos aos testes de toxicidade. 

QRs que superarem o gatilho representam um cenário no qual 10% ou mais das 

abelhas, no meio ambiente, seriam mortas se expostas ao agrotóxico na dose 

avaliada. Portanto, tal QR sinaliza potencial risco para as abelhas. Para os QRs que 

não superem o valor de gatilho presume-se risco aceitável. 

Para o cálculo do QR foi utilizado o modelo de cálculo BeeREX, desenvolvido 

pela USEPA (2015) e adotado pelo Ibama para avaliação de risco de agrotóxicos em 

abelhas (Cham et al, 2020; IBAMA, 2017). Destaca-se, no entanto, que a planilha 

BeeREX utiliza-se de dados biológicos da abelha Apis mellifera, que, pela falta de 

dados sobre espécies de abelhas sem ferrão, ainda é utilizada como representante 

destes polinizadores.  

O método adotado pelo Ibama inclui avaliar dois ambientes e situações de risco 

para abelhas. O primeiro para a espécie Apis mellifera na área tratada (no cultivo 

propriamente dito) e o segundo para espécies de abelhas sem ferrão, ou abelhas 

não Apis, fora da área tratada (nos arredores) a partir da deriva dos agrotóxicos 

aplicados na área tratada.  
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Para a avaliação de risco ambiental por deriva dos produtos é utilizado o 

programa AgDRIFT (Spray Drift Task Force Software, versão 2.1.1), desenvolvido 

também pela US-EPA. Esse programa pode estimar a deposição de deriva dos 

pesticidas aplicados por pulverização nas plantações e as possíveis zonas de 

segurança (Cham et al, 2020; IBAMA, 2017; US-EPA, 2022). Os valores de QR da 

deriva foram obtidos tomando como base as taxas de aplicação dos agrotóxicos 

corrigidas em extensão de deriva em função do tamanho da gota. 

Baseado nas informações fornecidas pela bula do produto comercial, Zellus® SC, 

foram definidos os dados do programa: Categoria de gota (VMD): muito fina a fina 

(Classes de DMV (μm) propostas pela ASABE); Aplicações terrestres; Altura da 

barra: alta (1,27m do solo); 90º percentil para os dados gerados no programa; Linhas 

de aplicação de 20 faixas. Foi utilizada a triagem ou Tier I, em que são necessárias 

informações menos detalhadas sobre a utilização desse inseticida, sendo uma 

análise mais conservadora.  

 

4.5.1. Avaliação preliminar de risco ambiental na lavoura 

O resultado da DL50 aguda oral 24 horas da clotianidina para T. angustula 

(0,0001583 µg i.a./abelha) foi tomado como dado de entrada na planilha BeeREX, 

juntamente com a maior taxa de aplicação do produto Zellus em campo (0,1075 kg 

i.a./ha).  O resultado foi um QR de 19.435,58. Este valor está muito acima do gatilho 

(0,4), indicando que não é possível descartar o risco para a espécie naquelas 

condições (Tabela 5). Portanto são necessárias medidas mitigadoras para este 

produto, incluindo outros estudos que se aproximem mais da realidade do campo, de 

modo que o valor de QR se ajuste ao valor de gatilho.  

Ao ser feita uma comparação com a DL50 média 24 horas da clotianidina para a 

abelha Apis mellifera, a partir de dados secundários oriundos da literatura (DL50 

0,00667 µg i.a./abelha (Souza, 2015), DL50 0,00379 µg i.a./ abelha (European Food 

Safety Authority, 2013; Odemer et al, 2018; Pereira, 2010) e DL50 0,00284 µg 

i.a./abelha (Laurino et al, 2011; Laurino et al, 2013), com DL50 média resultante de 

0,00443 ± 0,00199 µg i.a./abelha, observou-se que o QR para esta espécie foi de 

694,50, ou seja, apresentando uma diferença de, aproximadamente, 28 vezes em 
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relação ao QR para T. angustula (Tabela 5), mas ainda assim não sendo possível 

descartar o risco também para esta espécie. 

Quanto às diferenças entre os QR é preciso considerar que na planilha BeeREX 

a Concentração Ambiental Estimada toma como base o consumo de néctar e pólen 

pela A. mellifera, de modo que o valor do QR para T. angustula pode sofrer 

influência, uma vez que há diferenças morfológicas e biológicas entre as duas 

espécies. Tais comparações são úteis no sentido de detectar a adequabilidade do 

método de ARA para abelhas nativas sem ferrão, levando em consideração neste 

trabalho que estas espécies nativas também visitam a lavoura. 

 

Tabela 5. Dados do quociente de risco agudo oral da clotianidina para a abelha Tetragonisca 
angustula e para a abelha Apis mellifera na plantação (in crop). 

  QR agudo oral   

Produto Cultura T. angustula Apis mellifera 

Zellus® SC Algodão 19.435,58 694,50 

Fonte: Autora. 

 

4.5.2. Avaliação de risco ambiental fora da plantação 

Sabe – se que parte da calda química aplicada em uma lavoura pode se perder 

por deriva. Nesse cenário, as abelhas podem ser contaminadas com esse pesticida 

por meio de superfícies contaminadas, consumo de néctar e pólen contaminado e 

até mesmo pelo contato direto com a pulverização/ poeira nos arredores das 

plantações (Cham et al, 2020; IBAMA, 2017). Portanto, valores de QR da deriva 

puderam ser calculados utilizando-se o programa AgDRIFT. O programa possibilita 

estimar a taxa de deposição do produto (deriva) em função da distância da lavoura. 

Entra-se com a taxa máxima de aplicação do produto e, a partir de 1 metro até 50 

metros de distância, são estimadas taxas de deposição por deriva que, de volta à 

planilha BeeREX, permite calcular o valor do QR. Os valores de QR na deriva são, 

então, comparados ao valor de gatilho agudo de 0,4. Se até 50 metros de distância o 

valor de QR não for menor ou igual a 0,4 há possibilidade de risco e medidas 

mitigadoras mais restritivas devem ser tomadas. Logo, se esse valor reduzir a 0,4, 

ou a valores menores, em até 50 metros de distância da plantação, medidas 

mitigadoras menos restritivas devem ser sugeridas e presume-se risco aceitável. 
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Assim, para a T. angustula não foi possível descartar o risco agudo da deriva 

mesmo a 50 metros da lavoura, uma vez que o valor de QR, nesta distância, foi de 

289,27 (Tabela 6), muito acima do gatilho (0,4). Para outras distâncias o QR também 

foi calculado e a Tabela 6 mostra seus valores.  

Como citado anteriormente, o IBAMA em sua metodologia de ARA para abelhas 

considera que nos arredores das lavouras existe a possibilidade de risco às abelhas 

nativas sem ferrão por deriva e, portanto, exatamente para estes casos, são 

utilizados os endpoints de toxicidade deste grupo de abelhas. Caso este endpoint 

não esteja determinado, o IBAMA orienta que se aplique o endpoint obtido para a 

Apis mellifera dividido por um fator de 10. Este fator advém do fato de que, com 

base no que se têm de estudos de toxicidade das abelhas sem ferrão, estas são, em 

média, dez vezes mais sensíveis do que a Apis mellifera (Arena & Sgolastra, 2014). 

Assim, em caráter comparativo, foi calculado o QR da deriva utilizando-se o valor 

do endpoint de toxicidade aguda oral da clotianidina para a abelha A. mellifera 

dividido por um fator de 10, resultando em uma DL50 de 0,000443 µg i.a./abelha. 

Desta forma, o QR a 50 metros da lavoura foi de 103,37.  

 

Tabela 6. Valor de QR oral agudo da deriva obtido para T. angustula e A. mellifera, com a 
sensibilidade aplicada, a diferentes distâncias da plantação (off crop). 

 

 

Produto 

 

 

Cultura 

QR agudo oral a partir da deriva 

T. angustula Apis mellifera 

 

QR 

Distância 
da área 

tratada (m) 

 

QR 

Distância 
da área 

tratada (m) 

Zellus® SC Algodão 

289,27 50 103,37 50 

131,17 100 46,97 100 

51,80 200 18,51 200 

27,97 300 9,99 300 

Fonte: Autora. 

 

Com base na Tabela 6, é possível observar que mesmo a 300 metros da 

plantação a clotianidina apresenta um potencial risco de exposição oral para as 

abelhas nativas da espécie T. angustula e para a abelha Apis mellifera, com isso 

medidas mitigadoras mais restritivas devem ser adotadas para a utilização desse 
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pesticida. E, como esperado, houve uma diferença entre os dados calculados para 

cada espécie de abelha, tendo que levar em consideração, novamente, a diferença 

morfológica e biológica da Apis e da T. angustula, no programa BeeREX.  

Além disso, essa primeira fase de experimentos funciona como uma ferramenta 

de triagem por utilizar dados menos refinados que não contam com a influência de 

fatores ambientais e ser baseada no worst case scenario. Essa fase de avaliação de 

risco pode descartar um risco com segurança, mas não se pode afirmar que há um 

risco com precisão. Com isso, é possível concluir que o uso de dados da Apis para a 

determinação de possível risco ou não na fase 1 do ARA corroboram com os dados 

encontrados para a Jataí, mesmo essa última apresentando uma maior 

sensibilidade.  Logo, nessa primeira fase de avaliação de risco ambiental, tanto para 

a Tetragonisca angustula quanto para a Apis mellifera são necessários estudos mais 

realistas e detalhados sobre esse pesticida.  

4.5.3. Avaliação de risco ambiental agudo por contato 

Os procedimentos para ARA teste agudo por contato são os mesmos aplicados 

para agudo oral e aqui foram feitos em caráter investigativo da metodologia de ARA 

adotada no Brasil.  

Sabe-se que as abelhas T. angustula, são classificadas como abelhas de 

pequeno porte, com seu tamanho corporal variando de 4-5 mm (Stuchi et al., 2008). 

Devido a esta característica, estudos de exposição de contato nessas abelhas 

podem gerar erros e os resultados podem não ser precisos, especialmente pela 

dificuldade de se aplicar o procedimento de exposição. 

Portanto, para realizar a ARA aguda por contato foi considerada a DL50 média 

aguda de contato 24 horas da clotianidina para a abelha Apis mellifera dividida por 

um fator de 10 e aplicado para estimativa do potencial de risco na lavoura (in crop) e 

fora da lavoura (of crop).  

Valores de dose letal (DL50) para A. mellifera foram tomados da literatura. Dois 

estudos anteriores foram considerados como fonte para os dados de DL50 aguda de 

contato (24 horas) da clotianidina para a Apis mellifera. Esses valores foram 0,0218 

µg i.a./abelha (Iwasa et al, 2004; Pereira, 2010) e 0,04426 µg i.a./abelha (European 

Food Safety Authority, 2013; Pereira, 2010).  A DL50 média resultante foi de 0,03303 

± 0,0159 µg i.a./abelha. Como orientado pelo estudo de Arena & Sgolastra (2014) 
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este valor foi dividido por 10 para representar a sensibilidade das espécies não Apis, 

ou seja, a DL50 tópica aguda, de 24 horas, da clotianidina para representar a T. 

angustula foi de 0,003303 µg i.a./abelha.  

O valor de QR encontrado (78,11) indica um possível risco associado à 

exposição por contato das abelhas T. angustula a este pesticida quando forrageiam 

as plantações de algodão (Tabela 7), sendo que o valor encontrado, segundo a 

planilha BeeREX, foi de, aproximadamente, 195 vezes mais alto que o valor gatilho 

de 0.4. Portanto, com base nesses primeiros estudos de risco ambiental, a aplicação 

de valores de DL50/10 indica que são necessárias medidas mitigadoras para a 

aplicação desse pesticida nas plantações, como também variações e revezamento 

de meios de controle de pragas para salvaguardar as abelhas.  

Como foi aplicada uma sensibilidade 10 vezes menor para ajustar a sensibilidade 

da Apis à da não-Apis, para a Apis, nesse caso, o QR seria de 7,811 e indicaria 

também um possível risco ambiental para esta espécie, corroborando mais uma vez 

com os dados obtidos para a T. angustula.  

Tabela 7. Dados do quociente de risco ambiental tópico agudo da clotianidina para a abelha Jataí na 
plantação (in crop).  

  QR  
(T. angustula) Produto* Cultura 

Zellus® SC  Algodão 78,11 
Fonte: Autora. 

A Tabela 8 mostra os valores de quociente de risco da deriva ainda com base na 

DL50/10 e, à diferentes distâncias da área tratada. Para as abelhas nativas, os dados 

indicam que a uma distância de 50 metros, esse valor resulta em um possível risco 

(1,16) e a 120 metros o QR se aproxima do valor de gatilho (0,42). Com base 

nesses resultados, medidas mitigadoras mais restritivas adotadas e estudos em 

Fase 2 da avaliação de risco ambiental devem ser realizados.  
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Tabela 8. Valores de quociente de risco tópico agudo à deriva (off crop) das plantações para a abelha 
Tetragonisca angustula. 

 

Produto 

 

Cultura 

QR agudo de contato (por deriva) 

 

QR 

Distância da área 
tratada 

(m) 

Zellus® SC Algodão 

1,16 50 

0,52 100 

0,42 120 
Fonte: Autora.  

 

Portanto, nesse cenário onde os valores de QR oral e de contato mostram um 

possível risco ambiental à abelha T. angustula, novos estudos devem ser realizados, 

em condições mais realistas e de maior complexidade como os estudos de semi-

campo e campo, ou seja, migrando para as outras fases do modelo fornecido pelo 

IBAMA. Além disso, foi possível observar que o modelo descrito e utilizado pelo 

IBAMA fornece uma resposta coerente quando utiliza os dados da Apis mellifera e 

uma aproximação de sensibilidade para a espécie nativa T. angustula e para o 

inseticida clotianidina, indicando a possibilidade de ser um protocolo funcional para 

as diferentes espécies de abelhas, após estudos com outras espécies de abelhas 

nativas sem ferrão. 

Porém ainda sim existem diferenças de sensibilidade, morfologia, biologia e 

comportamento entre a abelha Apis mellifera e as abelhas nativas, e o manual de 

avaliação de risco não engloba todos os meios de exposições que as abelhas 

nativas podem sofrer, como por exemplo, os materiais para a construção do ninho 

dessas abelhas que podem vir de plantas que foram tratadas com pesticidas 

sistêmicos, material do solo, como lama e argila que podem ter sido expostos a 

pesticidas utilizados no tratamento de sementes, e  fezes de animais que podem ter 

sido expostos a antibióticos, ou seja, meios em que o risco de exposição para a Apis 

é considerado baixo (Cham et al, 2018). Logo, por mais viável que o protocolo de 

avaliação de risco ambiental seja, ainda são necessários estudos e/ou validações na 

metodologia para que seja possível assegurar a proteção de todas as espécies de 

abelhas.  
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4.5.4. Avaliação de risco ambiental da clotianidina  

Em 2021 um parecer do IBAMA foi liberado sobre uma reavaliação de risco 

ambiental realizada com agrotóxicos que continham a clotianidina como ingrediente 

ativo. Nesse documento muito é discutido sobre os efeitos da clotianidina sobre as 

abelhas e diversas pesquisas são citadas para corroborar com a necessidade de 

estudos sobre essa substância (Cham et al., 2018; Christen et al., 2016; 

Comunicado nº11609968, 2021; Gallai et al., 2008; Goulson, 2013; Lu et al, 2014; 

Pistorius et al., 2009; SEI IBAMA n.11250518, 2021).  

O documento descreve algumas medidas mitigadoras que serão adotadas para 

que seja possível utilizar a clotianidina como agrotóxico e gerar riscos em níveis 

aceitáveis para as abelhas. Algumas dessas medidas são proibir o modo de 

aplicação por pulverização aérea ou terrestre de produtos que contenham esse 

ingrediente, restringindo o produto exclusivamente para o tratamento de sementes, 

com a utilização de substâncias redutoras de poeira e defletores nas semeaduras, a 

qual também é fonte de exposição de agrotóxicos às abelhas, além de incluir na bula 

dos produtos que, o mesmo, é tóxico para as abelhas (Comunicado nº11609968, 

2021; SEI IBAMA n.11250518, 2021).  

A partir da reavaliação ambiental da clotianidina alguns produtos comerciais 

tiveram seus registros cancelados devido à solicitação do titular do registro ou aos 

resultados obtidos no estudo, como foi o caso do Zellus® SC (SUMITOMO 

CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA), MAPA nº 6405, utilizado para 

a avaliação de risco ambiental do presente trabalho. Ademais, o documento também 

cita diversas incertezas relacionadas a avaliação de risco ambiental, sendo uma 

delas os dados obtidos a partir de abelhas Apis e o quanto esse grupo é 

representativo para proteger as abelhas nativas de nossa região e as abelhas 

solitárias, já que seus comportamentos, estratégias de forrageamento e alimentação 

diferem e, portanto, o grau de exposição à clotianidina pode afetá-las de maneira 

diferente também (Cham et al., 2018; Comunicado nº11609968, 2021; SEI IBAMA 

n.11250518, 2021). Logo, os dados trazidos por este parecer corroboram com os 

resultados obtidos nessa pesquisa sobre a importância de estudos com a 

clotianidina e com as abelhas nativas de nossa região. 
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Por fim, o documento cita que, além do Brasil, diversos países também 

disponibilizaram estudos relacionados à clotianidina. Na União Europeia, desde 

2018, produtos que contenham clotianidina são proibidos de serem usados ao ar 

livre, ficando restrito somente às estufas enquanto o tratamento de sementes deve 

ser realizado por profissionais em instalações específicas (Pistorius et al., 2009; US-

EPA, 2011 a). Nos Estados Unidos medidas mitigadoras foram implantadas em 

2020, como a diminuição das taxas de aplicação de produtos. No Canadá, desde 

2019, o registro de produtos que contenham clotianidina é permitido seguindo 

algumas mudanças, como o cancelamento de aplicações em gramados, locais de 

indústrias e residências. Na Austrália o processo envolvendo neonicotinóides está 

em andamento e tem previsão de ser publicado em 2023 (Comunicado nº11609968; 

SEI IBAMA n.11250518, 2021). 
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5. CONCLUSÕES 

1. Foi desenvolvido e validado um método cromatográfico confiável, robusto e 

seguro no UPLC-MS/MS, para análise da clotianidina em amostras de tecidos da 

abelha Tetragonisca angustula. 

2. Foi feita a aplicação do método cromatográfico validado em amostras ambientais 

da abelha Jataí. Foi encontrada clotianidina em duas das seis amostras de 

abelhas analisadas. Dentre as amostras ambientais, as da região de São Carlos, 

SP e Ibaté, SP não apresentaram o analito e, nas amostras da região rural de 

Santa Eudóxia, SP e de Descalvado, SP a clotianidina estava presente. 

3. A sensibilidade oral aguda de abelhas forrageiras da espécie Tetragonisca 

angustula em 24hrs foi determinada como 0,158 ng i.a./abelha, após testes de 

exposição ao padrão analítico da clotianidina via alimento. Com base nesses 

resultados, a sensibilidade dessa abelha comparada a Apis mellifera foi de, no 

mínimo, dezessete vezes maior.  

4. Foi aplicado o método cromatográfico desenvolvido e validado para a análise de 

amostra de abelhas que foram expostas via alimento a clotianidina.  Foi 

detectada clotianidina nas referidas amostras confirmando os resultados 

encontrados nos testes de exposição.  

5. Constatou alteração da atividade enzimática da acetilcolinesterase de abelhas 

forrageiras da espécie Tetragonisca angustula após serem expostas na forma 

oral ao padrão analítico da clotianidina.  

6. Constatou-se que o produto comercial Zellus® SC, contendo clotianidina como 

ingrediente ativo e aplicação na forma de pulverização foliar, apresenta um 

cenário de risco ambiental às abelhas Tetragonisca angustula. 

7. Observou-se que o modelo de avaliação de risco ambiental utilizado pelo IBAMA 

fornece respostas coerentes ao utilizar os dados das abelhas Apis mellifera 

aplicando critérios tais como, sensibilidade para as abelhas nativas. Porém, 

observou-se que as abelhas nativas apresentam diferenças comportamentais, 

morfológicas e biológicas que o manual de avaliação de risco não engloba.  

8. Foi discutido um documento liberado pelo IBAMA sobre a reavaliação ambiental 

da clotianidina, em que produtos que possuem este analito como ingrediente 
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ativo podem ser usados somente para o tratamento de sementes. Além disso, o 

documento reafirma a importância de pesquisas e obtenção de informações 

sobre a clotianidina e as abelhas nativas de nossa região, corroborando com os 

dados obtidos neste trabalho.  

 

6. PROPOSTAS FUTURAS  

1. Analisar outros tipos de agrotóxicos nas abelhas Tetragonisca angustula, além 

dos neonicotinóides.  

2. Avaliar a sensibilidade de outras espécies de abelhas nativas à clotianidina. E, 

com base nestes resultados, delinear cenário de avaliação de risco ambiental 

para outras espécies e avaliar se este se mantém o mesmo.  

3. Desenvolver método cromatográfico em que outras matrizes relacionadas com 

abelhas podem ser analisadas, como mel e pólen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 

 

 

7. REFERÊNCIAS1 

ABDALLAH, O. L., EL-HAMID, R. M. A., RAHEEM, E. H. A. Clothianidin residues in 
green bean, pepper and watermelon crops and dietary exposure evaluation based on 
dispersive liquid – liquid microextraction and LC-MS/MS. Journal of Consumer 
Protection and Food Safety, Basel, v. 14, p. 293-300, 2019. 

AIZEN, M. A.; HARDER, L. D. The global stock of domesticated honeybees is 
growing slower than agricultural demand for pollination. Current Biology, 
Cambridge, v. 19, p. 915–918, 2009. 

AMARAL, P. O. Caracterização química dos neonicotinóides em águas 
superficiais via cromatografia liquida de alta eficiência acoplada à 
espectrometria de massas em Tandem (HPLC-MS/MS). Orientador: José Oscar 
Veja Bustilhos. 2017. 126 f. Dissertação (Mestre em ciências na área de tecnologia 
nuclear-materiais). Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, associada à 
Universidade de São Paulo, 2017. 

AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL ENGINEERS 
(ASABE).  ASABE S572. Spray Nozzle Classification by Droplet Spectra, feb.  
2020. Disponível em: https://cdn2.hubspot.net/hub/95784/file-32015844-
pdf/docs/asabe_s572.1_droplet_size_classification.pdf  Acesso em: 25  mar. 2021.  

ARAÚJO, W. L. Toxicidade de inseticidas sobre abelhas sem ferrão. Orientador: 
Jacinto de Luna Batista. 2019. 73 f. Tese (Doutor em agronomia). Universidade 
Federal da Paraíba – Centro de Ciências Agrárias, 2019.   

ARENA, M. ;  SGOLASTRA, F.  A meta-analysis comparing the sensitivity of bees to 
pesticides. Ecotoxicology, Dordrecht, v. 23 n. 3, p. 324–334, 2014. 

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram 
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Analytical 
Biochemistry, San Diego,  v. 72, p. 248-254, 1976.  

BRASIL. ANVISA.  Listas de ingredientes ativos com uso autorizado e banidos 
no Brasil. G64 – Clotianidina, Brasília, 2017. Disponível em: 
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-
busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_
col_id=column-
1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_1
01_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitl
e=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-
1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-
busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_m
ode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-
1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0
%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587
%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_actio
n%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Da

 
1 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT NBR 6023). 

https://cdn2.hubspot.net/hub/95784/file-32015844-pdf/docs/asabe_s572.1_droplet_size_classification.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hub/95784/file-32015844-pdf/docs/asabe_s572.1_droplet_size_classification.pdf
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true


73 

 

 

grot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824
476958&inheritRedirect=true   Acesso em: 11 dez. 2020.  

BRASIL. ANVISA. Resolução da diretoria colegiada – RDC nº 166, de 24 de julho 
de 2017. Disponível em. 
http://antigo.anvisa.gov.br/documents/10181/2721567/RDC_166_2017_COMP.pdf/d5
fb92b3-6c6b-4130-8670-4e3263763401 Acesso em:  27 abr. 2020.  

BRASIL. IBAMA - Instrução Normativa Nº 2, de 9 de fevereiro de 2017. Diário 
Oficial da União. Edição 30, Seção 1, p. 33. 2017. Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&force=1&legislacao
=136950  Acesso em: 23 set. 2020.  

BRASIL. IBAMA. Comunicado nº139, 19 de julho de 2012. Desautoriza o uso de 
agrotóxicos por via aérea. Diário Oficial da União. ISSN 1677-7069, seção 3 pg. 
112. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/diarios/38800981/dou-secao-3-19-
07-2012-pg-112  Acesso em: 13 jun. 2022. 

BRASIL. IBAMA. Comunicado nº69, 10 de abril de 2014. Abertura do processo de 
reavaliação ambiental. Diário Oficial da União. ISSN 1677-7069, seção 3 pg. 129. 
Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/consultapublica/2021/2021-
09-15-Comunicado-1-2014-Tiametoxam-Clotianidina.pdf  Acesso em: 13  jun. 2022.  

BRASIL. IBAMA. Diretoria de Qualidade Ambiental (DIQUA), Coordenação-Geral de 
Avaliação e Controle de Substâncias Químicas (CGASCQ), Coordenação de 
Controle Ambiental de Substâncias e Produtos Perigosos (CCONP). Parecer 
técnico, SEI IBAMA nº11250518, 2021.  Disponível em: 
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/reavaliacao-
ambiental/2021/2021-12-17_parecer_tecnico_final_reavaliacao-clotianidina.pdf 
Acesso em: 15  jun.  2022.  

BRASIL. IBAMA. Ministério do meio ambiente. Comunicado nº11609968, de 
dezembro de 2021. Diário Oficial da União. Publicado em: 29/12/2021, edição: 245, 
seção 3 pg. 143. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-/comunicado-n-
11609968-de-23-de-dezembro-de-2021-370754714 Acesso em: 13 jun. 2022. 

BREEZE, T.D.; BAILEY, A.P.; BALCOMBE, K.G.; POTTS, S.G. Pollination services in 
the UK : how important are honeybees?. Agriculture, Ecosystems and 
Environment, Kidlington, v. 142, p. 137– 143, 2011. 

CASTILHOS, D. Desaparecimento de morte de abelhas no Brasil, registrados 
no aplicativo bee alert. Orientador: Lionel Segui Gonçalves. 2018. 163 f. Tese 
(Doutorado). Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 2018. 

CASTILHOS, D.; BERGAMO, G. C.; GRAMACHO, K. P.; GONÇALVES, L. S. Bee 
colony losses in Brazil: a 5-year online survey. Apidologie, Paris, v. 50, p. 263-272. 
2019. 

CHAM, K. O.; NOCELLI, R. C. F.; BORGES, L. O.; VIANA- SILVA, F. E. C.; TONELLI, 
C. A. M.; MALASPINA, O.; MENEZES, C.; ROSA-FONTANA, A. S.; BLOCHTEIN, B.; 
FREITAS, B. M.; PIRES, C. S. S.; OLIVEIRA, F. F.; CONTRERA, F. A. L.; TOREZANI, 

http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://antigo.anvisa.gov.br/resultado-de-busca?p_p_id=101&p_p_lifecycle=0&p_p_state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_assetEntryId=3197746&_101_type=content&_101_groupId=219201&_101_urlTitle=consulta-publica-sobre-avaliacao-toxicologi-1&redirect=http%3A%2F%2Fantigo.anvisa.gov.br%2Fresultado-de-busca%3Fp_p_id%3D3%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1%26_3_advancedSearch%3Dfalse%26_3_groupId%3D0%26_3_keywords%3Dbanco%2Bde%2Bdados%26_3_assetCategoryIds%3D34587%26_3_delta%3D20%26_3_resetCur%3Dfalse%26_3_cur%3D1%26_3_struts_action%3D%252Fsearch%252Fsearch%26_3_format%3D%26_3_assetTagNames%3Dagrot%25C3%25B3xicos%26_3_andOperator%3Dtrue%26_3_formDate%3D1441824476958&inheritRedirect=true
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&force=1&legislacao=136950
http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&force=1&legislacao=136950
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/38800981/dou-secao-3-19-07-2012-pg-112
https://www.jusbrasil.com.br/diarios/38800981/dou-secao-3-19-07-2012-pg-112
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/consultapublica/2021/2021-09-15-Comunicado-1-2014-Tiametoxam-Clotianidina.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/consultapublica/2021/2021-09-15-Comunicado-1-2014-Tiametoxam-Clotianidina.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/reavaliacao-ambiental/2021/2021-12-17_parecer_tecnico_final_reavaliacao-clotianidina.pdf
http://www.ibama.gov.br/phocadownload/agrotoxicos/reavaliacao-ambiental/2021/2021-12-17_parecer_tecnico_final_reavaliacao-clotianidina.pdf
https://www.in.gov.br/web/dou/-/comunicado-n-11609968-de-23-de-dezembro-de-2021-370754714
https://www.in.gov.br/web/dou/-/comunicado-n-11609968-de-23-de-dezembro-de-2021-370754714


74 

 

 

K. R. S.; RIBEIRO, M. F.; SIQUEIRA, M. A. L.; ROCHA, M. C. L. S. A. Pesticide 
exposure assessment paradigm for stingless bees. Environmental Entomology, 
Oxford, v.48, n. 1, p. 36-48, 2019.  

CHAM, K. O.; REBELO, R. M.; OLIVEIRA, R. P.; FERRO, A. A; VIANA SILVA, F. E.  
C.; BORGES, L.  O.; SARETTO, C. O. S. D.; TONELLI, C. A. M.; MACEDO, T.C. 
Manual de avaliação de risco ambiental de agrotóxicos para abelhas. Brasília: 
Ibama/Diqua, 2020. 105 p. 

CHAWLA, G., RANJAN, C. Principle, instrumentation and applications of uplc: a 
novel technique of liquid chromatography. Open Chemistry Journal, Berlin, v. 3, p. 
1-16, 2016.  

CHRISTEN, V., MITTNER, F., FENT, K. Molecular effects of neonicotinoids in 
honeybees (Apis Mellifera). Environmental Science & Technology, New York v. 50, 
p. 4071-4081, 2016.  

CODLING, G., NAGGAR, Y.A., GIESY, J.P., ROBERTSON, A.J. Concentrations of 
neonicotinoid insecticides in honey, pollen and honeybees (Apis mellifera L.) in 
central Saskatchewan, Canada. Chemosphere, Kidlington, v. 144, p. 2321-2328. 
2016.  

COSMOS: POSSIBLE WORLDS. Direção: Ann Druyan e Brannon Braga. Produção: 
Ann Druyan, Brannon Braga e Jason Clark. Roteiro: Ann Druyan e Brannon Braga. 
Apresentador: Neil deGrasse Tyson. Cosmos Studios e Fuzzy Door Productions, 
2020. Temporada 2, episódio 1, 44min. 

DAINAT, B., VANENGELSDORP, D., NEUMANN, P. Colony Collapse Disorder in 
Europe. Environmental Microbiology Reports, New Jersey, v. 4, n. 1, p. 123-125, 
2012.  

DOMÍNGUEZ, D. H. Determinación de tiametoxam, clotianidina e imidacloprida 
y metabolitos en miel. Orientador: Teresa Martín Gómez. 2014. 63 f. Dissertação 
(Máster de Técnicas Avanzadas en Química.) Universidade de Valladolid, 2014.  

DORNELES, A. D. Toxicidade de Inseticidas Organofosforados para as abelhas 
sem ferrão Scaptotrigona bipunctata e Tetragonisca fiebrigi. Orientador: Betina 
Blochtein. 2015. 60 f.  Dissertação (Mestrado). Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul, 2015. 

ELLMAN, G. L., COURTNEY, K. D., ANRES JR, V., FEATHERSTONE, R. M. A new 
and rapid colorimetric determination of acetylcholinesterase activity. Biochemical 
Pharmacology, Kidlington, v. 7, p. 88-95, 1961.  

EU REFERENCE LABORATORIES FOR RESIDUES OF PESTICIDES. Analytical 
quality control and method validation procedures for pesticides residues analysis in 
food and feed.  Doc. Nº SANTE/12682, 2019..: Documento de orientação., 2019.  
Disponível em: https://www.eurl-
pesticides.eu/userfiles/file/EurlALL/AqcGuidance_SANTE_2019_12682.pdf          
Acesso em: 28 jun.2021.  



75 

 

 

EUROPEAN AND MEDITERRANEAN PLANT PROTECTION ORGANISATION - 
OEPP/EPPO. Decision-making scheme for the environmental risk assessment of 
plant protection products. Bulletin OEPP/EPPO (23), New Jersey, v. 1, p. 157, 1993.  

EUROPEAN COMMISSION HEALTH. Food Safety. Neonicotinoids, 2018. 
Disponível: em: 
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_ren
ewal/neonicotinoids_en   Acesso em:  13  jun. 2022.  

EUROPEAN COMMISSION. EU Pesticides Database. Disponível em: 
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en Acesso em: 
14 jun. 2022.  

EUROPEAN FOOD SAFETY AUTHORITY. Conclusion on the peer review of the 
pesticide risk assessment for bees for the active substance clothianidin. EFSA 
Journal, Hoboken, v. 11, n. 1, p. 3066, 2013.  

FAN, Y., SHI, X. Characterization of the metabolic transformation of thiamethoxam to 
clothianidin in Helicoverpa armigera larvae by SPE combined UPLC–MS/MS and its 
relationship with the toxicity of thiamethoxam to Helicoverpa armigera larvae. 
Journal of Chromatography B, Amsterdam, v.  1061- 1062, p. 349-355, 2017.  

FERREIRA, B. D. Crise de reprodutibilidade científica em química analítica: 
avaliação com foco na validação dos métodos na incerteza dos resultados. 
Orientador: Vitor Hugo Polisél Pacces. 2021. 140 f. Dissertação (Mestre em 
Ciências). Universidade de São Paulo, Instituto de Química de São Carlos, 2021.  

FREITAS, B. M.; PINHEIRO, N. J. Polinizadores e pesticidas: princípios de manejo 
para os agroecossistemas brasileiros. Brasília: MMA, 2012.112 p.  

GALEANO, M. P., SCORDINO, M. SABATINO, L., PANTÒ, V., MORABITO, G. 
CHIAPPARA, E., TRAULO, P., GAGLIANO, G. UHPLC/MS-MS Analysis of Six 
Neonicotinoids in Honey by Modified QuEChERS: Method Development, Validation 
and Uncertainty Measurement. International Journal of Food Science, London,  7 
p. , 2013.  

GALLAI, N., SALLES, J., SETTELE, J., VAISSIÈRE, B. E. Economic valuation of the 
vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological 
economics, Amsterdam, v. 68, p. 810-821, 2009.  

GIANNINI T. C.; CORDEIRO G. D.; FREITAS B. M.; SARAIVA A. M.; IMPERATRIZ-
FONSECA V. L.; The Dependence of Crops for Pollinators and the Economic Value 
of Pollination in Brazil. Journal of Economic Entomology, New York , v. 108, p. 
849–857, 2015.  

GILL, R. J.; RAMOS – RODRIGUEZ, O.; RAINE, N. E. Combined pesticide exposure 
severely affects individual – and colony – level traits in bees. NATURE, London, v. 
491, p. 105-109, 2012.   

GONG, Y., CHEN, J., WANG, H. LI, J. Separations and Identification of Photolysis 
Products of Clothianidin by Ultra-Performance Liquid Tandem Mass Spectrometry. 
Analytical Letters, Philadelphia, v. 45, n. 17, p. 2483-2492, 2012.  

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/approval_active_substances/approval_renewal/neonicotinoids_en
https://ec.europa.eu/food/plants/pesticides/eu-pesticides-database_en


76 

 

 

GONZÁLEZ, J. F.  S. Determinación de la capacidad antioxidante de la miel 
producida por Tetragonisca angustula, procedente de los productores 
asociados a la red de meliponicultores de “Alianza Campesina Flora Nueva”. 
Orientador: M.Sc. Eduardo Umaña Rojas. 2021. 40 f. Dissertação (Mestre em 
Apicultura Tropical). Universidad Nacional de Costa Rica, 2021.  

GOULSON, D. An overview of the environmental risks posed by neonicotinoid 
insecticides. Journal of Applied Ecology, London, v. 50, p. 977-987, 2013.  

GUO, D., GUO, Y., HUANG, Y., CHEN, Y., DONG, X., CHEN, H., LI, S. Preparation 
and electrochemical treatment application of Ti/Sb- SnO2-Eu&rGO electrode in the 
degradation of clothianidin wastewater. Chemosphere, Amsterdam, v. 265, p. 126-
129, 2021.  

IWASA, T.; MOTOYAMA, N; AMBROSE, J. T.; ROE, R. M. Mechanism for the 
differential toxicity of neonicotinoid insecticides in the honeybee, Apis mellifera. Crop 
Protection, London, v. 23, p. 371–378, 2004.  

JACOB, C. R. O. Impacto de inseticidas neonicotinóides em abelhas 
africanizadas e nativas sem ferrão (Hymenoptera: Apoidera): toxicidade, 
alteração na atividade de locomoção e riqueza de espécies em pomares de 
citros. Orientador: Pedro Takao Yamamoto. 2019. 83 f. Tese (Doutor em Ciências). 
Universidade de São Paulo – Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz”, 
2019a. 

JACOB, C. R. O.; ZANARDI, O. Z.; MALAQUIAS, J. B.; SILVA, C. A. S.; 
YAMAMOTO, P.T. The impact of four widely used neonicotinoid insecticides on 
Tetragonisca angustula (Latreille) (Hymenoptera: Apidae). Chemosphere, 
Amsterdam, v. 224, p. 65-70, 2019b. 

JOVANOV, P., GUZSVÁNY, V., FRANKO, M., LAZIC, S., SAKA, M., MILOVANOVIC, 
I., NEDELJKOVIC, N. Development of multiresidue DLLME and QuEChERS based 
LC-MS/MS method for determination of selected neonicotinoid insecticides in honey 
liqueur. Food Research International, Amsterdam, v. 55, p. 11-19, 2014. 

KIM, B. M., PARK, J., CHOI, J., EL-ATY, A.M. A., NA, T. W., SHIM, J. Residual 
determination of clothianidin and its metabolites in three minor crops 
via tandem mass spectrometry. Food Chemistry, London, v. 131, p.1546-1551, 
2012.  

LACHAT, L., GLAUSER, G. Development and Validation of an Ultra- Sensitive 
UHPLC-MS/MS Method for Neonicotinoid Analysis in Milk. Journal of Agricultural 
and Food Chemistry, Washington, v. 66, p. 8639-8646, 2018. 

LANÇAS, F. M. A cromatografia líquida moderna e a espectrometria de massas: 
finalmente “compatíveis”?. Scientia Chromatographica, São Paulo, v.1, n. 2, 2009. 

LANÇAS, F. M. Cromatografia líquida moderna: HPLC /CLAE, 2. ed.  Campinas: 
Átomo, 2009. cap. 1 



77 

 

 

LAURINO, D.; MANINO, A.; PATETTA, A.; ANSALDI, M.; PORPORATO, M. Acute 
oral toxicity of neonicotinoids on different honeybee strains. REDIA, Firenze,  v. 
XCIII, Terza serie, p. 99-102, 2010. 

LAURINO, D.; MANINO, A.; PATETTA, A.; PORPORATO, M. Toxicity of neonicotinoid 
insecticides on different honeybee genotypes. Bulletin of Insectology, Bologna, v. 
66, n. 1, p. 119-126, 2013. 

LAURINO, D.; PORPORATO, M.; PATETTA, A.; MANINO, A. Toxicity of neonicotinoid 
insecticides to honeybees: laboratory tests. Bulletin of Insectology, Bologna, v. 64, 
n. 1, p. 107-113, 2011. 

LIMA, M. C.; ROCHA, S. A. Efeitos dos agrotóxicos sobre as abelhas silvestres 
no Brasil. Brasília: MMA, 2012. 88 p.  

LU, C., WARCHOL, K. M., CALLAHAN, R. A. Sub-lethal exposure to neonicotinoids 
impaired honeybees winterization before proceeding to colony collapse disorder. 
Bulletin of Insectology, Bologna, v. 67, n. 1, p. 125-130, 2014. 

MALAGODI- BRAGA, K. S. Estudo de agentes polinizadores em cultura de 
morango (Fragaria x ananassa Duchesne-Rosaceae). Orientador: Astrid de Matos 
Peixoto Kleinert. 2002. 110 f. Tese (Doutor em Ciências). Universidade de São 
Paulo, 2002.  

MALDANER, L., JARDIM, I. C. S. F. UHPLC – uma abordagem atual: 
desenvolvimentos e desafios recentes. Scentia Chromatographica, São Paulo, v. 4, 
n. 3, p. 197-207, 2012.  

MEDINA, A. M. B. Análise de resíduos de neonicotinóides no pólen forrageado 
e em tecidos das espécies de abelhas Apis Mellifera africanizada e 
Tetragonisca Angustula Latreille (1811). Orientador: Eny Maria Vieira. 2021. 141 f. 
Tese (Doutorado em Química). Instituto de Química, Universidade de São Paulo. 
2021.  

MOHANTA, D., AHMARUZZAMAN, Md. A novel Au-Sno2-rGO ternary 
nanoheterojunction catalyst for UV-LED induced photocatalytic degradation of 
clothianidin: Identification of reactive intermediates, degradation pathway and in-
depth mechanistic insight. Journal of Hazardous Materials, Netherlands, v. 397, p. 
122685, 2020. 

MORA, M. A. Potencial de la miel de Tetragonisca angustula y Scaptotrigona 
pectoralis para la formulación de un medicamento antibacteriano y cicatrizante 
de uso veterinario. Orientador: M.Sc. Eduardo Umaña Rojas e M.Sc. Natalia Fallas 
Matamoros. 2021. 27 f. Dissertação (Mestre em Apicultura Tropical). Centro de 
Investigaciones Apícolas Tropicales (CINAT) de la Universidad Nacional, 2021. 

MORE THAN HONEY. Direção: Markus Imhoof. Produção: Pierre-Alain Meier, 
Markus Imhoof, Thomas Kufus e Helmut Grasser. Roteiro: Markus Imhoof e Kerstin 
Hoppenhaus. Fotografia: Attila Boa e Jörg Jeshel. Edição: Anne Fabini. Kino Lorber 
Inc. Suíça, Alemanha, Áustria, 2012, 95min.  



78 

 

 

NAUEN, R., EBBINGHAUS-KINTSCHER, U., SALGADO, V. L., KAUSSMANN, M. 
Thiamethoxam is a neonicotinoid precursor converted to clothianidin in insects and 
plants. Pesticide Biochemistry and Physiology, New York, v. 76, p. 55-69, 2003.  

ODEMER, R.; NILLES, L.; LINDER, N.; ROSENKRANZ, P.  Sublethal effects of 
clothianidin and Nosema spp. On the longevity and foraging activity of free flying 
honeybees.  Ecotoxicology,  Netherlands, v. 27, p. 527–538, 2018.  

OECD. Organization for Economic Co-operation and Development. Test no. 213: 
Honeybees, Acute Oral Toxicity Test.1998. Disponível em: https://www.oecd-
ilibrary.org/environment/test-no-213-honeybees-acute-oral-toxicity-
test_9789264070165-en  Acesso em: 15 set  2020. 

PARADIS, D., BÉRAIL, G., BONMATIN, J., BELZUNCES, L. P. Sensitive analytical 
methods for 22 relevant insecticides of chemical families in honey by GC-MS/MS and 
LC-MS/MS. Analytical and Bioanalytical Chemistry, Heidelberg, v. 406, p. 621- 
633, 2014. 

PEREIRA, A. M. Efeitos de inseticidas na sobrevivência e no comportamento de 
abelhas. Orientador: Odair Correa Bueno. 2010. 125 f. Tese (Doutorado em Ciências 
Biológicas). Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 
2010. 

PISTORIUS, J., BISCHOFF, G., HEIMBACH, U., STÄHLER, M. Bee poisoning 
incidents in Germany in spring 2008 caused by abrasion of active substance from 
treated seeds during sowing of maize. In: International Symposium of the ICP-Bee 
Protection Group, 10., 2008. Bucharest. Resumos […] Romania Julius Kühn 
Archive, Berlin, 2009, p. 423.   

PRADO, F. C. R. Análise cromatográfica da abamectina e do difenoconazol em 
amostras de tecido de abelhas da espécie Melipona scutellaris e avaliação de 
efeitos de biomarcadores bioquímicos. Orientador: Eny Maria Vieira. 2020. 127 f. 
Tese (Doutorado em Ciências). Instituto de Química, Universidade de São Paulo. 
2020. 

RAHMAN, M. M.; FARHA,W.; EL-ATY, A. M. A.; KABIR, Md. H.; IM, S. J.; JUNG, D.; 
CHOI, J.; KIM, S.; SON, Y. W.; KWON, C.; SHIN, H.; SHIM, J. Dynamic behavior and 
residual pattern of thiamethoxam and its metabolite clothianidin in Swiss chars using 
liquid chromatography – tandem mass spectrometry. Food Chemistry, London, v. 
174, p. 248-255, 2015.  

RIBANI, M.; BOTTOLI, C. B. G.; COLLINS, C. H.; JARDIM, I. C. S. F. Validação em 
Métodos Cromatográficos e Eletroforéticos. Química Nova, São Paulo, v. 27, n. 5, p. 
771-780, 2004.  

SAIBT, N. Determinação multirresíduo de agrotóxicos em abelha e pólen 
apícola empregando método QuEChERS modificado e LC-MS/MS. Orientador: 
Renato Zanella. 2017. 95 f. Dissertação (Mestre em Química). Universidade Federal 
de Santa Maria, 2017. 

https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-213-honeybees-acute-oral-toxicity-test_9789264070165-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-213-honeybees-acute-oral-toxicity-test_9789264070165-en
https://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-213-honeybees-acute-oral-toxicity-test_9789264070165-en


79 

 

 

SANTOS, C. F.; OTESBELGUE, A.; BLOCHTEIN, B. The dilemma of agricultural 
pollination in Brazil: Beekeeping growth and insecticide use. PLoS One, San 
Francisco, v. 13, n. 7, 2018.   

SANTOS-NETO, A. J. Uma visão técnica para a compreensão e resolução de 
problemas em sistemas de cromatografia líquida. Scientia Chromatographica, São 
Paulo, v. 1, n. 2, 2009.  

SILVA, I. P. Exposição a pesticidas em abelhas (Apis mellifera L.) utilizadas na 
polinização do melão (Cucumis melo L.). Orientador: Elton Lucio de Araújo. 2015. 
116 f. Tese (Doutorado em Ciência Animal). Universidade Federal Rural Do Semi- 
árido (UFERSA), 2015. 

SNYDER, L. R.; KIRKLAND, J. J.; DOLAN, J. W. Introduction to modern liquid 
chromatography.  3. ed. New Jersey: John Wiley, 2010.  

SOUZA, A. P. F., PETRARCA, M. H., BRAGA, A. C. B., RODRIGUES, N. R., REYES, 
F. G. R. Analysis of insecticide residues in honey by liquid chromatography tandem 
mass spectrometry using QuEChERS optimized by the Plackett Burman design. 
Journal of Food, New Jersey, v. 19, n. 1, p. 326-332, 2021.  

SOUZA, J. R. Toxicidade da clotianidina para a abelha africanizada Apis 
mellifera Linnaeus (Hymenoptera: Apidae). Orientador: César Freire Carvalho 
2015. 140 f. Tese (Doutorado). Universidade Federal de Lavras, 2015. 

SOUZA, N. R. S. Desenvolvimento de metodologia para avaliação de resíduos 
de agrotóxicos em café torrado. Orientador: Sandro Navickiene. 2015. 106 f.  
Dissertação (Mestre em Química). Universidade Federal do Sergipe. 2015. 

STUCHI, A. L. P. B. Toxicidade e expressão gênica em abelhas do gênero 
Tetragonisca após a contaminação com agrotóxicos. Orientador: Maria Claudia 
Colla Ruvolo Takasusuki. 2009. 120 f. Tese (Doutor em Zootecnia). Universidade 
Estadual de Maringá, 2009.  

STUCHI, A. L. P. B.; TAKASUSUKI, M. C. C. R.; TOLEDO, V. A. A. Análise da 
genética de populações em abelhas Jataí (Tetragonisca angustula Latreille) por meio 
de isoenzimas. Magistra, Cruz das Almas, v. 20, n. 1, p. 68-77, jan./mar., 2008.  

SUMITOMO CHEMICAL DO BRASIL REPRESENTAÇÕES LTDA. (Titular do 

Registro). Bula do produto Zellus SC. Registrado no Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - MAPA sob n.º 006405. Disponível em: 
https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2020-
10/zellus_sc.pdf  Acesso em: 20 abr.2021. 

TALEUZZAMAN, M., ALI, S., GILANI, SJ., IMAM, SS., HAFEEZ, A. Ultra-
Performance Liquid Chromatography (UPLC) – a review. Analytical and 
Pharmaceutical Chemistry, Heidelberg , v. 2, n. 6, p. 1056, 2015.  

TANNER, G., CZERWENKA, C. LC-MS/MS Analysis of Neonicotinoids Insecticides in 
Honey: Methodology and Residue Findings in Austrian Honeys. Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Washington,, v. 59, p. 12271- 12277, 2011. 

https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/zellus_sc.pdf
https://www.adapar.pr.gov.br/sites/adapar/arquivos_restritos/files/documento/2020-10/zellus_sc.pdf


80 

 

 

TISON, L., RÖßNER, A., GERSCHEWSKI, S., MENZEL, R. The neonicotinoid 
clothianidin impairs memory processing in honeybees. Ecotoxicology and 
Environmental Safety, London,  v. 180, p. 139-145, 2019.  

UNDERWOOD, R. M., VANENGELSDORP, D. Colony collapse disorder: have we 
seen this before?. Pennsylvania, 2007.  Disponível em: 
https://www.researchgate.net/publication/235257051_Colony_Collapse_Disorder_Ha
ve_we_seen_this_before  Acesso em:  15 jun. 2022. 

UNEME, H. Chemistry of clothianidin and related compounds, . Journal of 
Agricultural and Food Chemistry, Washington, v. 59, p. 2932-2937, 2011. 

UNITED STATES Environmental Protection Agency. AgDRIFT. BeeREX.  2022.  
Disponível em: https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-
risks/models-pesticide-risk-assessment Acessado em: 25 mar. 2021. 

UNITED STATES Environmental Protection Agency. Clothianidin and Thiamethoxam 
Proposed Interim Registration Review. Docket Numbers EPA-HQ-OPP-2011-0865 
and EPA-HQ-OPP-2011-0581, 2020. Disponível em: 
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-
01/documents/clothianidin_and_thiamethoxam_pid_final_1.pdf Acesso em: 17 jun. 
2022.  

UNITED STATES Environmental Protection Agency. Final Bee Risk Assessment to 
Support the Registration Review of Clothianidin and Thiamethoxam. Office of 
Chemical Safety and Pollution Prevention, 2020. Disponível em: 
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-
01/documents/clothianidin_and_thiamethoxam_pid_final_1.pdf  Acesso em: 17 jun. 
2022.   

VALVERDE, S., ARES, A. M., ARRIBAS, M., BERNAL, J. L., NOZAL, M. J., BERNAL, 
J. Development and validation of UHPLC-MS/MS methods for determination of 
neonicotinoid insecticides in royal jelly – based products. Journal of Food 
Composition and Analysis, San Diego, v. 70, p. 105-113, 2018. 

WHITEHORN, P. R.; O’CONNOR, S.; WACKERS, F. L.; GOULSON, D. Neonicotinoid 
pesticide reduces bumble bee colony growth and queen production. Science, 
Washington, v. 336, Apr 2012.  

ZHANG, Q., WANG, X., LI, Z., JIN, H., LU, Z., YU, C., HUANG, Y., ZHAO, M. 
Simultaneous determination of nine neonicotinoids in human urine using isotope-
dilution ultra-performance liquid chromatography – tandem mass spectrometry. 
Environmental Pollution, Heidelberg,  v. 240, p. 647-652, 2018. 

 

 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/235257051_Colony_Collapse_Disorder_Have_we_seen_this_before
https://www.researchgate.net/publication/235257051_Colony_Collapse_Disorder_Have_we_seen_this_before
https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/models-pesticide-risk-assessment
https://www.epa.gov/pesticide-science-and-assessing-pesticide-risks/models-pesticide-risk-assessment
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-01/documents/clothianidin_and_thiamethoxam_pid_final_1.pdf
https://www.epa.gov/sites/default/files/2020-01/documents/clothianidin_and_thiamethoxam_pid_final_1.pdf


81 

 

 

8. ANEXOS 

• ANEXO A - Exatidão e precisão do método analítico no HPLC -DAD.  

A exatidão do método foi avaliada por meio de ensaios de recuperação utilizando 

dois níveis de fortificação, de 0,5 e 1 mg L-1. A análise foi feita em triplicata no HPLC 

– DAD. Os extratos que foram fortificados antes do processo de extração ficaram em 

contato com as soluções da clotianidina por uma hora. Já as amostras fortificadas 

após a etapa de extração foram ressuspendidas com a solução da clotianidina.  

A recuperação do método foi obtida por meio da Equação 1, em que a média das 

áreas dos picos cromatográficos referentes a esses níveis foi utilizada para os 

cálculos. Segundo parâmetros de validação cromatográficos os valores de 

recuperação devem estar entre 70 e 120%, com RSD ≤ 20% (Sante, 2019). Este 

estudo apresentou valores aceitáveis de recuperação nos dois níveis estudados. 

Quando o extrato foi fortificado com 0,5 mg L-1 da clotianidina a recuperação foi de 

93,92% (com RSD de 9,43%) e 72,82% de recuperação no nível de 1 mg L-1 de 

fortificação (com RSD de 17,69%).  

 

• ANEXO B - Relatórios de validação e incerteza da ConfLab.  
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RELATÓRIO DE VALIDAÇÃO DO MÉTODO DE
DETECÇÃO DE CLOTIANIDINA EM ABELHAS JATAÍ

1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí - Dia 01 (5-100 ppb)  
Método: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí 
Analito: Clotianidina  
Matriz: Tecidos de abelhas Jataí 

2. RESUMO DE RESULTADOS

2.1. PARÂMETROS E CRITÉRIOS DA VALIDAÇÃO

PRECISÃO

Coeficiente de variação <= 20  %

PRECISÃO INTERMEDIÁRIA

Coeficiente de variação <= 20  %

EXATIDÃO

Coeficiente de variação <= 20  %
Exatidão entre Min. 70  % - Max. 120  %

LINEARIDADE

Coeficiente de determinação (r²) >= 0.99
Anova
Teste de Intercepto
Desvio Max. 20  %
Coeficiente de variação (CV) <= 20  %
Resíduo Relativo <= 20  %
Outliers
Teste de Normalidade
Teste de Independência

dL: 1.35   dU: 1.49
Teste de Homecedasticidade

LOD E LOQ

Coeficiente de variação <= 20  % 
Exatidão Min. 80  % - Max. 120  %

EFEITO MATRIZ

1 
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2.2. PRECISÃO (REPETIBILIDADE)

Nível 5 ppb - CV: 14.13%

Nível 10 ppb - CV: 10.89%

Nível 25 ppb - CV: 5.31%

Nível 50 ppb - CV: 13.29%

Nível 100 ppb - CV: 12.11%

2.3. PRECISÃO (INTERMEDIÁRIA)

Nível 5 ppb - CV: 15,88%

Nível 10 ppb - CV: 11,22%

Nível 25 ppb - CV: 6,12%

Nível 50 ppb - CV: 10,88%

Nível 100 ppb - CV: 9,00%

2.4. EXATIDÃO

EXATIDÃO COM AMOSTRAS FORTIFICADAS

Nível Exatidão (%) Desvio (%) CV (%)
5 ppb 100,44 ± 0,44 14,13

10 ppb 98,32 ± 1,68 10,89
25 ppb 101,30 ± 1,30 5,31
50 ppb 94,64 ± 5,36 13,29
100 ppb 100,41 ± 0,41 12,11

2.5. LINEARIDADE

Avaliação da Homocedasticidade (Teste Cochran)
Calculado 0,77 Tabelado 0,54 Heterocedastico

REGRESSÃO ORDINÁRIA (MMQO)

Parâmetros Regressão Ordinária (MMQO)
Equação y=30,01x -6,24
Coeficiente de determinação (r²) 0,9989
Anova Y efetivamente varia em função de X.

Teste de Significância para Intercepto Não existe diferença entre o valor médio b
experimental e o valor 0.

Maior Desvio (%) 24,80
Maior Coeficiente de Variação - Precisão (%) 13,70
Maior Resíduo (%) 27,26
Outlier para resíduos totais Grubbs: 1residuo
Outlier para resíduos por niveis Grubbs: Nenhum

Teste de Normalidade para Resíduos (Shapiro-wilk) Os residuos não possuem distribuição
normal.

Teste de Independência para Resíduos (Durbin-Watson) Inconclusivo
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REGRESSÃO PONDERADA (MMQP)

Parâmetros Regressão Ponderada (MMQP)
Equação y=30,04x 5,04
Coeficiente de determinação (r²) 0,9990
Anova Y efetivamente varia em função de X.

Teste de Significância para Intercepto Não existe diferença entre o valor médio b
experimental e o valor 0.

Maior Desvio (%) 22,19
Maior Coeficiente de Variação - Precisão (%) 13,70
Maior Resíduo (%) 28,39
Outlier para resíduos totais Grubbs: 1 residuo
Outlier para resíduos por niveis Grubbs: Nenhum

Teste de Normalidade para Resíduos (Shapiro-wilk) Os residuos não possuem distribuição
normal.

Teste de Independência para Resíduos (Durbin-Watson) Inconclusivo

2.6. LOD E LOQ

FDA/ANVISA (INTERCEPTO)

Ordinária Ponderada
LOD 2,456 ppb 1,550 ppb
LOQ 7,442 ppb 4,698 ppb

 
Informações das Curvas

 
Ordinária

 Curva 1 Curva 2 Curva 3
Coef. de determinação (r²) 0,9989 0,9981 0,9975

Coef. de correlação (r) 0,9995 0,9991 0,9988
 

Ponderada
 Curva 1 Curva 2 Curva 3

Coef. de determinação (r²) 0,9990 0,9955 0,9945
Coef. de correlação (r) 0,9995 0,9978 0,9973

EXPERIMENTAL

LOQ 5 ppb
CV 14,135 %

Exatidão 100,440 %
Desvio ± 0,440 %

 

2.7. EFEITO MATRIZ

DIFERENÇAS ENTRE AS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

Avaliação do Efeito Matriz na Curva Ordinária

Resultados - Teste F

Teste F para coeficiente angular

F crítico 9,605 F calculado 32,922 Teste T Variâncias
Diferentes

Teste F para coeficiente linear

F crítico 9,605 F calculado 12,232 Teste T Variâncias
Diferentes
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Resultados - Teste T

Teste T para coeficiente angular
T crítico 2,780 T calculado 1,161 APROVADO

Teste T para coeficiente linear
T crítico 2,780 T calculado 0,406 APROVADO

Avaliação do Efeito Matriz na Curva Ponderada

Resultados - Teste F

Teste F para coeficiente angular

F crítico 9,605 F calculado 28,385 Teste T Variâncias
Diferentes

Teste F para coeficiente linear

F crítico 9,605 F calculado 9,275 Teste T Mesma
Variância

Resultados - Teste T

Teste T para coeficiente angular
T crítico 2,780 T calculado 2,056 APROVADO

Teste T para coeficiente linear
T crítico 2,310 T calculado 0,807 APROVADO
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3. DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES E RASTREABILIDADE

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: ConfLab

Endereço:
Avenida Trabalhador Sancarlense ,  400 
Parque Arnold Schimidt   13566-590   Universidade de São Paulo 
São Carlos   SP 
BRASIL

Telefone: (16) 3373-6670

E-mail:

3.2. PESSOAL ENVOLVIDO NA VALIDAÇÃO

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Bruna Drielen Ferreira Gonçalves

ANALISTAS

Gabriela Fernandes Biscassi 

3.3. DOCUMENTOS UTILIZADOS NA VALIDAÇÃO

SANTE 118013/2017 
SANTE 12682/2019 

3.4. RASTREABILIDADE (EQUIPAMENTO E REAGENTES)

GRUPOS DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE MÉTODOS

Configuração 1
     • Agitador Vortex – Genie 2 (Scientific Industries)
     • Centrífuga – Modelo 5702 (Eppendorf)
     • Balança analítica de precisão – Modelo M214Ai (BEL engineering)
     • Micropipetas automáticas com capacidades variáveis (Eppendorf)
     • Sistema Waters ACQUITY UPLC H-Class acoplado ao espectrômetro de massas Xevo® TQ-D quadrupolo
tandem
     • Coluna Kinetex® EVO C18 (2,1 x 100mm x 1,7µm)
 

INSUMOS/REAGENTES

Padrão analítico sólido de clotianidina da Sigma-Aldrich com pureza = 98.0% 
Água deionizada (Millipore 0,22 µm – 18,2 MO cm – 25 °C) 
Sulfato de Magnésio Anidro (J. T. Baker) 
Acetato de Sódio Anidro (J. T. Baker) 
C18 (Baker Bond) 
Sorbent PSA (Chromabond) 
Acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker) 
Ácido fórmico (Honeywell Fluka) 
Ácido Acético glacial (Synth) 
Nitrogênio comprimido (Messer) 
Microfiltros de 15 mm e tamanho de poro: 0,20 µm (Chromafil) 
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4. DETALHAMENTO DA VALIDAÇÃO

4.1. PRECISÃO (REPETIBILIDADE)

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi

Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1

Data de Realização do Teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de Concentração (ppb) Replicatas 
5 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23
10 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05
25 23,53 27,06 25 24,87 26,16
50 47 49,13 56,26 45,3 38,91

100 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

RESULTADOS

Nível 5 ppb - CV: 14.13%

Nível 10 ppb - CV: 10.89%

Nível 25 ppb - CV: 5.31%

Nível 50 ppb - CV: 13.29%

Nível 100 ppb - CV: 12.11%
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4.2. PRECISÃO INTERMEDIÁRIA

ENTRADA DE DADOS

Nível 1 (5 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 6,6 5,46 3,93 5,27 4,28

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 6,25 5,62 4,33 5,1 4,26

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 6,52 4,93 4,08 5,23 5,16

 
Nível 2 (10 ppb)

Analista Data Ensaio Replicatas 
Gabriela Fernandes

Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 8,81 9,88 10,22 10,94 8,2

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 8,3 7,81 10,77 9,79 8,51

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 9,54 9,5 10,52 11,4 8,72

 
Nível 3 (25 ppb)

Analista Data Ensaio Replicatas 
Gabriela Fernandes

Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 23,53 27,06 25 24,87 26,16

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 25,92 28,89 26,15 27,29 26,8

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 25,03 26,49 26,45 24,51 25,45

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 25,55 22,43 22,73 26,5 24,5

 
Nível 4 (50 ppb)

Analista Data Ensaio Replicatas 
Gabriela Fernandes

Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 47 49,13 56,26 45,3 38,91

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 45,7 47,7 56,1 44,75 43,03

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 43,95 46,39 52,44 43,01 41,83

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 47,36 50,35 58,15 45,02 42,82

 
Nível 5 (100 ppb)

Analista Data Ensaio Replicatas 
Gabriela Fernandes

Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 99,97 99,59 108,96 94,41 100,96

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 88,09 115,6 106 86,91 99,46

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 96,38 99,57 114,12 99,19 108,93
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RESULTADOS

Nível 5 ppb - CV: 15,88%

Nível 10 ppb - CV: 11,22%

Nível 25 ppb - CV: 6,12%

Nível 50 ppb - CV: 10,88%

Nível 100 ppb - CV: 9,00%

4.3. EXATIDÃO

EXATIDÃO COM AMOSTRAS FORTIFICADAS

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi

Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1

Data de Realização do Teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de Concentração
(ppb) Replicatas 

5 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23
10 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05
25 23,53 27,06 25 24,87 26,16
50 47 49,13 56,26 45,3 38,91

100 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

RESULTADOS

Nível Exatidão (%) Desvio (%) CV (%)
5 ppb 100,44 ± 0,44 14,13

10 ppb 98,32 ± 1,68 10,89
25 ppb 101,30 ± 1,30 5,31
50 ppb 94,64 ± 5,36 13,29
100 ppb 100,41 ± 0,41 12,11

4.4. LINEARIDADE

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi

Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1

Data de Realização do Teste: 01/07/2022

8 



ConfLab  
Avenida Trabalhador Sancarlense, 400 Parque Arnold Schimidt
Universidade de São Paulo  
13566-590 São Carlos SP BRASIL  
(16) 3373-6670  
 
Versão do Software 1.0.1.0

ENTRADA DE DADOS

DADOS DA CURVA

Níveis de  
Concentração  (ppb) Sinais(Replicatas) (área)

5 181 150 141 175 132
10 263 278 307 347 307
25 712 818 756 752 791
50 1417 1481 1695 1366 1174

100 2890 2974 3307 2506 3430

RESULTADOS

AVALIAÇÃO DA HOMOCEDASTICIDADE

Avaliação da Homocedasticidade (Teste Cochran)
Calculado 0,77 Tabelado 0,54 Heterocedastico

REGRESSÃO DOS MÍNIMOS QUADRADOS ORDINÁRIOS (MMQO)

Parâmetros Regressão Ordinária (MMQO)
Equação y=30,01x -6,24
Coeficiente de determinação (r²) 0,9989
Anova Y efetivamente varia em função de X.

Teste de Significância para Intercepto Não existe diferença entre o valor médio
b experimental e o valor 0.

Maior Desvio (%) 24,80
Maior Coeficiente de Variação - Precisão (%) 13,70
Maior Resíduo (%) 27,26
Outlier para resíduos totais Grubbs: 1residuo
Outlier para resíduos por niveis Grubbs: Nenhum

Teste de Normalidade para Resíduos (Shapiro-wilk) Os residuos não possuem distribuição
normal.

Teste de Independência para Resíduos (Durbin-Watson) Inconclusivo
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TESTES GERAIS

Teste de Normalidade para Resíduos (Shapiro-wilk)
W Calculado 0,85 W Tabelado 0,92 Os residuos não possuem distribuição normal.

 
Teste de Independência para Resíduos (Durbin-Watson)

D Calculado 2,64 D Tabelado dL: 1,35    dU: 1,49 Inconclusivo
 

Teste Anova
F Calculado 2738,04 F Tabelado 17,44 Y efetivamente varia em função de X.

 
Teste de Significância para Intercepto(teste t)

T Calculado 0,17 T Tabelado 2,78 Não existe diferença entre o valor médio b
experimental e o valor 0.

RESÍDUOS ABSOLUTOS

RESÍDUOS RELATIVOS

OUTLIERS(GRUBBS POR NÍVEL)

Conc. (ppb) Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Replicata 4 Replicata 5
5 37,208 6,208 -2,792 31,208 -11,792
10 -30,824 -15,824 13,176 53,176 13,176
25 -31,918 74,082 12,082 8,082 47,082
50 -77,076 -13,076 200,924 -128,076 -320,076

100 -104,391 -20,391 312,609 -488,391 435,609

OUTLIERS(GRUBBS TOTAL)

Conc. (ppb) Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Replicata 4 Replicata 5
5 37,208 6,208 -2,792 31,208 -11,792
10 -30,824 -15,824 13,176 53,176 13,176
25 -31,918 74,082 12,082 8,082 47,082
50 -77,076 -13,076 200,924 -128,076 -320,076

100 -104,391 -20,391 312,609 -488,391 435,609
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DESVIO

Conc. ((ppb)) Desvio (%)
Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Replicata 4 Replicata 5

5 24,800 4,138 1,861 20,801 7,860
10 10,272 5,273 4,391 17,722 4,391
25 4,255 9,876 1,611 1,077 6,276
50 5,137 0,872 13,392 8,537 21,334

100 3,479 0,680 10,418 16,276 14,517

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Conc. ((ppb)) Coeficiente de Variação (%)
5 13,702
10 10,734
25 5,280
50 13,234

100 12,089

REGRESSÃO DOS MÍNIMOS QUADRADOS ORDINÁRIOS(MMQO)

Parâmetros Regressão Ponderada(MMQP)
Equação y=30,04x5,04
Coeficiente de determinação (r²) 0,9990
Anova Y efetivamente varia em função de X.

Teste de Significância para Intercepto Não existe diferença entre o valor médio
b experimental e o valor 0.

Maior Desvio (%) 22,19
Maior Coeficiente de Variação-Precisão(%) 13,70
Maior Resíduo(%) 28,39
Outlier para resíduos totais Grubbs: 1 residuo
Outlier para resíduos por niveis Grubbs: Nenhum

Teste de Normalidade para Resíduos (Shapiro-wilk) Os residuos não possuem distribuição
normal.

Teste de Independência para Resíduos (Durbin-Watson) Inconclusivo
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TESTES GERAIS

Teste de Normalidade para Resíduos(Shapiro-wilk)
W Calculado 0,85 W Tabelado 0,92 Os residuos não possuem distribuição normal.

 
Teste de Independência para Resíduos(Durbin-Watson)

D Calculado 2,63 D Tabelado dL: 1,35    dU: 1,49 Inconclusivo
 

Teste Anova
F Calculado 32473,97 F Tabelado 17,44 Y efetivamente varia em função de X.

 
Teste de Significância para Intercepto(teste t)

t Calculado 0,35 t Tabelado 2,78 Não existe diferença entre o valor médio b
experimental e o valor 0.

RESÍDUOS ABSOLUTOS

RESÍDUOS RELATIVOS

OUTLIERS(GRUBBS POR NÍVEL)

Conc. (ppb) Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Replicata 4 Replicata 5
5 25,735 -5,265 -14,265 19,735 -23,265
10 -42,489 -27,489 1,511 41,511 1,511
25 -44,162 61,838 -0,162 -4,162 34,838
50 -90,283 -26,283 187,717 -141,283 -333,283

100 -119,527 -35,527 297,473 -503,527 420,473

OUTLIERS(GRUBBS TOTAL)

Conc. (ppb) Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Replicata 4 Replicata 5
5 25,735 -5,265 -14,265 19,735 -23,265
10 -42,489 -27,489 1,511 41,511 1,511
25 -44,162 61,838 -0,162 -4,162 34,838
50 -90,283 -26,283 187,717 -141,283 -333,283

100 -119,527 -35,527 297,473 -503,527 420,473
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DESVIO

Conc. ((ppb)) Desvio (%)
Replicata 1 Replicata 2 Replicata 3 Replicata 4 Replicata 5

5 17,131 3,505 9,496 13,137 15,487
10 14,142 9,149 0,503 13,816 0,503
25 5,879 8,233 0,022 0,554 4,638
50 6,010 1,750 12,496 9,405 22,186

100 3,978 1,182 9,901 16,759 13,995

COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Conc. ((ppb)) Coeficiente de Variação (%)
5 13,702
10 10,734
25 5,280
50 13,234

100 12,089

REGRESSÃO DOS MÍNIMOS QUADRADOS ORDINÁRIOS(MMQO) VERSUS 
REGRESSÃO DOS MÍNIMOS QUADRADOS PONDERADOS(MMQP)

4.5. LOD E LOQ

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi

Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1

Data de Realização do Teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

CALCULOS TEÓRICOS-DESVIO PADRÃO DE INTERCPTO DO SINAL - FDA/ANVISA

DADOS DA CURVA 1 DE CALIBRAÇÃO

Níveis de Concentração (ppb) Sinais(Replicatas)  (área)
5 181 150 141 175 132
10 263 278 307 347 307
25 712 818 756 752 791
50 1417 1481 1695 1366 1174

100 2890 2974 3307 2506 3430
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DADOS DA CURVA 2 DE CALIBRAÇÃO

Níveis de Concentração (ppb) Sinais(Replicatas)  (área)
5 202 172 132 167 141
10 260 288 297 316 244
25 709 787 715 745 732
50 1228 1281 1501 1203 1158

100 2652 2642 2888 2506 2678

DADOS DA CURVA 3 DE CALIBRAÇÃO

Níveis de Concentração (ppb) Sinais(Replicatas)  (área)
5 187 169 132 154 130
10 246 232 317 289 252
25 727 769 768 712 739
50 1271 1341 1515 1244 1210

100 2540 3332 3055 2506 2867

CALCULOS EXPERIMENTAIS

Níveis de Concentração (ppb) Replicatas (ppb)
5 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23

RESULTADOS

CALCULOS TEÓRICOS - DESVIO PADRÃO DE INTERCPTO DO SINAL - FDA/ANVISA

Ordinária Ponderada
LOD 2,456 ppb 1,550 ppb
LOQ 7,442 ppb 4,698 ppb

 
Informações das Curvas

 
Ordinária

 Curva 1 Curva 2 Curva 3
Coef.de determinação(r²) 0,9989 0,9981 0,9975

Coef.de correlação(r) 0,9995 0,9991 0,9988
 

Ponderada
 Curva 1 Curva 2 Curva 3

Coef.de determinação(r²) 0,9990 0,9955 0,9945
Coef.de correlação(r) 0,9995 0,9978 0,9973

CALCULOS EXPERIMENTAIS

LOQ 5 ppb
CV 14,135 %

Exatidão 100,440 %
Desvio ± 0,440 %
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4.6. EFEITO MATRIZ

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi

Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1

Data de Realização do Teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

DIFERENÇAS ENTRE AS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

DADOS DA CURVA DE CALIBRAÇÃO (ANALITO NA MATRIZ)

Níveis de Concentração (ppb) Sinais(Replicatas)  (área)
5 181 150 141 175 132
10 263 278 307 347 307
25 712 818 756 752 791
50 1417 1481 1695 1366 1174

100 2890 2974 3307 2506 3430

DADOS DA CURVA DE CALIBRAÇÃO (ANALITO NO SOLVENTE)

Níveis de Concentração (ppb) Sinais(Replicatas)  (área)
5 150 179 152 151 154
10 315 279 275 306 310
25 828 880 857 921 835
50 1575 1616 1609 1642 1621

100 3215 3119 3253 3175 3263

RESULTADOS

DIFERENÇAS ENTRE AS CURVAS DE CALIBRAÇÃO

Avaliação do Efeito Matriz na Curva Ordinária

Resultados - Teste F

Teste F para coeficiente angular

F crítico 9,605 F calculado 32,922 Teste T Variâncias
Diferentes

Teste F para coeficiente linear

F crítico 9,605 F calculado 12,232 Teste T Variâncias
Diferentes

Resultados - Teste T

Teste T para coeficiente angular
T crítico 2,780 T calculado 1,161 APROVADO

Teste T para coeficiente linear
T crítico 2,780 T calculado 0,406 APROVADO
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Avaliação do Efeito Matriz na Curva Ponderada

Resultados - Teste F

Teste F para coeficiente angular

F crítico 9,605 F calculado 28,385 Teste T Variâncias
Diferentes

Teste F para coeficiente linear

F crítico 9,605 F calculado 9,275 Teste T Mesma
Variância

Resultados - Teste T

Teste T para coeficiente angular
T crítico 2,780 T calculado 2,056 APROVADO

Teste T para coeficiente linear
T crítico 2,310 T calculado 0,807 APROVADO
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5. ANEXOS

5.1. DADOS BRUTOS
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RELATÓRIO DE INCERTEZA
1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí - Dia 01 (5-100 ppb)  
Método: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí 
Analito: Clotianidina  
Matriz: Tecidos de abelhas Jataí 

2. RESUMO DE RESULTADOS

Equação do mensurando: 0

INCERTEZA

Linearidade

Precisão
Interm

Exatidão

2.1. FONTES DE INCERTEZA

LINEARIDADE

Título descritivo da fonte: Linearidade
Tipo da fonte: Linearidade
Incerteza padrão: 0,7279 ppb
Mensurando: 5,0000 ppb
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 14,5571%
 

PRECISÃO INTERM

Título descritivo da fonte: Precisão Intermediária
Tipo da fonte: Precisão(Intermediária)
Incerteza padrão: 0,81 ppb
Mensurando: 5,00 ppb
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 16,22%
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EXATIDÃO

Título descritivo da fonte: Exatidão
Tipo da fonte: Exatidão(Amostras Fortificadas)
Incerteza padrão: 6,35 %
Mensurando: 100,44 %
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 6,32%
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2.2. INCERTEZA FINAL CALCULADA

Incerteza Padrão Incerteza Expandida Fator K Expansão

22,69 45,38 2

3 
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3. DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES E RASTREABILIDADE

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: ConfLab

Endereço:
Avenida Trabalhador Sancarlense ,  400 
Parque Arnold Schimidt   13566-590   Universidade de São Paulo 
São Carlos   SP 
BRASIL

Telefone: (16) 3373-6670

E-mail:

3.2. PESSOAL ENVOLVIDO NA INCERTEZA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Bruna Drielen Ferreira Gonçalves

ANALISTAS

Gabriela Fernandes Biscassi 

3.3. DOCUMENTOS UTILIZADOS NA INCERTEZA

SANTE 118013/2017 
SANTE 12682/2019 

3.4. RASTREABILIDADE (EQUIPAMENTO E REAGENTES)

GRUPOS DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE MÉTODOS

Configuração 1
     • Agitador Vortex – Genie 2 (Scientific Industries)
     • Centrífuga – Modelo 5702 (Eppendorf)
     • Balança analítica de precisão – Modelo M214Ai (BEL engineering)
     • Micropipetas automáticas com capacidades variáveis (Eppendorf)
     • Sistema Waters ACQUITY UPLC H-Class acoplado ao espectrômetro de massas Xevo® TQ-D quadrupolo
tandem
     • Coluna Kinetex® EVO C18 (2,1 x 100mm x 1,7µm)
 

INSUMOS/REAGENTES

Padrão analítico sólido de clotianidina da Sigma-Aldrich com pureza = 98.0% 
Água deionizada (Millipore 0,22 µm – 18,2 MO cm – 25 °C) 
Sulfato de Magnésio Anidro (J. T. Baker) 
Acetato de Sódio Anidro (J. T. Baker) 
C18 (Baker Bond) 
Sorbent PSA (Chromabond) 
Acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker) 
Ácido fórmico (Honeywell Fluka) 
Ácido Acético glacial (Synth) 
Nitrogênio comprimido (Messer) 
Microfiltros de 15 mm e tamanho de poro: 0,20 µm (Chromafil) 
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4. DETALHAMENTO DA INCERTEZA

4.1. LINEARIDADE

FONTE

Linearidade

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi
Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1
Data de Realização do teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de
Concentração 

(ppb)
Sinais(Replicatas) 

(área)

5 181 150 141 175 132
10 263 278 307 347 307
25 712 818 756 752 791
50 1417 1481 1695 1366 1174

100 2890 2974 3307 2506 3430

REGRESSÃO PONDERADA

Concentração avaliada
5

RESULTADOS

Incerteza padrão: 0,7279 ppb
Mensurando: 5,0000 ppb
Incerteza percentual: 14,5571%

4.2. PRECISÃO (INTERMEDIÁRIA)

FONTE

Precisão Interm
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ENTRADA DE DADOS

Nível 1 (5 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 6,6 5,46 3,93 5,27 4,28

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 6,25 5,62 4,33 5,1 4,26

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 6,52 4,93 4,08 5,23 5,16

 

Nível 2 (10 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 8,81 9,88 10,22 10,94 8,2

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 8,3 7,81 10,77 9,79 8,51

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 9,54 9,5 10,52 11,4 8,72

 

Nível 3 (25 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 23,53 27,06 25 24,87 26,16

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 25,92 28,89 26,15 27,29 26,8

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 25,03 26,49 26,45 24,51 25,45

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 25,55 22,43 22,73 26,5 24,5

 

Nível 4 (50 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 47 49,13 56,26 45,3 38,91

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 45,7 47,7 56,1 44,75 43,03

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 43,95 46,39 52,44 43,01 41,83

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 47,36 50,35 58,15 45,02 42,82

 

Nível 5 (100 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 99,97 99,59 108,96 94,41 100,96

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 88,09 115,6 106 86,91 99,46

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 96,38 99,57 114,12 99,19 108,93
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Nível a ser considerado
Nível 1 - 5 (ppb)

RESULTADOS

Incerteza padrão: 0,81 ppb
Mensurando: 5,00 ppb
Incerteza percentual: 16,22%

4.3. EXATIDÃO (AMOSTRAS FORTIFICADAS)

FONTE

Exatidão

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi
Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1
Data de Realização do teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de
Concentração 

(ppb)
Sinais(Replicatas) 

(ppb)

5 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23
10 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05
25 23,53 27,06 25 24,87 26,16
50 47 49,13 56,26 45,3 38,91

100 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Nível a ser considerado para a incerteza 5 (ppb)
Descrição MR Utilizado null
Incerteza do MR 0
Fator K de Expansão 2
Sobre a Exatidão Exatidão é aplicada à correção do resultado final

RESULTADOS

Incerteza padrão: 6,35 %
Mensurando: 100,44 %
Incerteza percentual: 6,32%
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5. ANEXOS

5.1. DADOS BRUTOS
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RELATÓRIO DE INCERTEZA
1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí - Dia 01 (5-100 ppb)  
Método: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí 
Analito: Clotianidina  
Matriz: Tecidos de abelhas Jataí 

2. RESUMO DE RESULTADOS

Equação do mensurando: 0

INCERTEZA

Linearidade

Precisão
Interm

Exatidão

2.1. FONTES DE INCERTEZA

LINEARIDADE

Título descritivo da fonte: Linearidade
Tipo da fonte: Linearidade
Incerteza padrão: 1,3485 ppb
Mensurando: 25,0000 ppb
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 5,3938%
 

PRECISÃO INTERM

Título descritivo da fonte: Precisão Intermediária
Tipo da fonte: Precisão(Intermediária)
Incerteza padrão: 1,56 ppb
Mensurando: 25,00 ppb
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 6,26%
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EXATIDÃO

Título descritivo da fonte: Exatidão
Tipo da fonte: Exatidão(Amostras Fortificadas)
Incerteza padrão: 2,41 %
Mensurando: 101,30 %
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 2,38%
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2.2. INCERTEZA FINAL CALCULADA

Incerteza Padrão Incerteza Expandida Fator K Expansão

8,60 17,19 2

3 
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3. DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES E RASTREABILIDADE

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: ConfLab

Endereço:
Avenida Trabalhador Sancarlense ,  400 
Parque Arnold Schimidt   13566-590   Universidade de São Paulo 
São Carlos   SP 
BRASIL

Telefone: (16) 3373-6670

E-mail:

3.2. PESSOAL ENVOLVIDO NA INCERTEZA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Bruna Drielen Ferreira Gonçalves

ANALISTAS

Gabriela Fernandes Biscassi 

3.3. DOCUMENTOS UTILIZADOS NA INCERTEZA

SANTE 118013/2017 
SANTE 12682/2019 

3.4. RASTREABILIDADE (EQUIPAMENTO E REAGENTES)

GRUPOS DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE MÉTODOS

Configuração 1
     • Agitador Vortex – Genie 2 (Scientific Industries)
     • Centrífuga – Modelo 5702 (Eppendorf)
     • Balança analítica de precisão – Modelo M214Ai (BEL engineering)
     • Micropipetas automáticas com capacidades variáveis (Eppendorf)
     • Sistema Waters ACQUITY UPLC H-Class acoplado ao espectrômetro de massas Xevo® TQ-D quadrupolo
tandem
     • Coluna Kinetex® EVO C18 (2,1 x 100mm x 1,7µm)
 

INSUMOS/REAGENTES

Padrão analítico sólido de clotianidina da Sigma-Aldrich com pureza = 98.0% 
Água deionizada (Millipore 0,22 µm – 18,2 MO cm – 25 °C) 
Sulfato de Magnésio Anidro (J. T. Baker) 
Acetato de Sódio Anidro (J. T. Baker) 
C18 (Baker Bond) 
Sorbent PSA (Chromabond) 
Acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker) 
Ácido fórmico (Honeywell Fluka) 
Ácido Acético glacial (Synth) 
Nitrogênio comprimido (Messer) 
Microfiltros de 15 mm e tamanho de poro: 0,20 µm (Chromafil) 
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4. DETALHAMENTO DA INCERTEZA

4.1. LINEARIDADE

FONTE

Linearidade

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi
Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1
Data de Realização do teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de
Concentração 

(ppb)
Sinais(Replicatas) 

(área)

5 181 150 141 175 132
10 263 278 307 347 307
25 712 818 756 752 791
50 1417 1481 1695 1366 1174

100 2890 2974 3307 2506 3430

REGRESSÃO PONDERADA

Concentração avaliada
25

RESULTADOS

Incerteza padrão: 1,3485 ppb
Mensurando: 25,0000 ppb
Incerteza percentual: 5,3938%

4.2. PRECISÃO (INTERMEDIÁRIA)

FONTE

Precisão Interm
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ENTRADA DE DADOS

Nível 1 (5 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 6,6 5,46 3,93 5,27 4,28

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 6,25 5,62 4,33 5,1 4,26

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 6,52 4,93 4,08 5,23 5,16

 

Nível 2 (10 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 8,81 9,88 10,22 10,94 8,2

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 8,3 7,81 10,77 9,79 8,51

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 9,54 9,5 10,52 11,4 8,72

 

Nível 3 (25 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 23,53 27,06 25 24,87 26,16

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 25,92 28,89 26,15 27,29 26,8

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 25,03 26,49 26,45 24,51 25,45

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 25,55 22,43 22,73 26,5 24,5

 

Nível 4 (50 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 47 49,13 56,26 45,3 38,91

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 45,7 47,7 56,1 44,75 43,03

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 43,95 46,39 52,44 43,01 41,83

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 47,36 50,35 58,15 45,02 42,82

 

Nível 5 (100 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 99,97 99,59 108,96 94,41 100,96

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 88,09 115,6 106 86,91 99,46

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 96,38 99,57 114,12 99,19 108,93

 

7 



ConfLab  
Avenida Trabalhador Sancarlense, 400 Parque Arnold Schimidt
Universidade de São Paulo  
13566-590 São Carlos SP BRASIL  
(16) 3373-6670  
 
Versão do Software 1.0.1.0

Nível a ser considerado
Nível 3 - 25 (ppb)

RESULTADOS

Incerteza padrão: 1,56 ppb
Mensurando: 25,00 ppb
Incerteza percentual: 6,26%

4.3. EXATIDÃO (AMOSTRAS FORTIFICADAS)

FONTE

Exatidão

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi
Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1
Data de Realização do teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de
Concentração 

(ppb)
Sinais(Replicatas) 

(ppb)

5 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23
10 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05
25 23,53 27,06 25 24,87 26,16
50 47 49,13 56,26 45,3 38,91

100 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Nível a ser considerado para a incerteza 25 (ppb)
Descrição MR Utilizado null
Incerteza do MR 0
Fator K de Expansão 2
Sobre a Exatidão Exatidão é aplicada à correção do resultado final

RESULTADOS

Incerteza padrão: 2,41 %
Mensurando: 101,30 %
Incerteza percentual: 2,38%
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5. ANEXOS

5.1. DADOS BRUTOS
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RELATÓRIO DE INCERTEZA
1. IDENTIFICAÇÃO

Título: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí - Dia 01 (5-100 ppb)  
Método: Detecção de clotianidina em abelhas Jataí 
Analito: Clotianidina  
Matriz: Tecidos de abelhas Jataí 

2. RESUMO DE RESULTADOS

Equação do mensurando: 0

INCERTEZA

Linearidade

Precisão
Interm

Exatidão

2.1. FONTES DE INCERTEZA

LINEARIDADE

Título descritivo da fonte: Linearidade
Tipo da fonte: Linearidade
Incerteza padrão: 12,1604 ppb
Mensurando: 100,0000 ppb
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 12,1604%
 

PRECISÃO INTERM

Título descritivo da fonte: Precisão Intermediária
Tipo da fonte: Precisão(Intermediária)
Incerteza padrão: 9,09 ppb
Mensurando: 100,00 ppb
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 9,09%
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EXATIDÃO

Título descritivo da fonte: Exatidão
Tipo da fonte: Exatidão(Amostras Fortificadas)
Incerteza padrão: 5,44 %
Mensurando: 100,41 %
Coeficiente de sensibilidade: 1
Incerteza percentual: 5,42%
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2.2. INCERTEZA FINAL CALCULADA

Incerteza Padrão Incerteza Expandida Fator K Expansão

16,12 32,24 2

3 
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3. DETALHAMENTO DE INFORMAÇÕES E RASTREABILIDADE

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Empresa: ConfLab

Endereço:
Avenida Trabalhador Sancarlense ,  400 
Parque Arnold Schimidt   13566-590   Universidade de São Paulo 
São Carlos   SP 
BRASIL

Telefone: (16) 3373-6670

E-mail:

3.2. PESSOAL ENVOLVIDO NA INCERTEZA

RESPONSÁVEL PELO PROJETO

Bruna Drielen Ferreira Gonçalves

ANALISTAS

Gabriela Fernandes Biscassi 

3.3. DOCUMENTOS UTILIZADOS NA INCERTEZA

SANTE 118013/2017 
SANTE 12682/2019 

3.4. RASTREABILIDADE (EQUIPAMENTO E REAGENTES)

GRUPOS DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE MÉTODOS

Configuração 1
     • Agitador Vortex – Genie 2 (Scientific Industries)
     • Centrífuga – Modelo 5702 (Eppendorf)
     • Balança analítica de precisão – Modelo M214Ai (BEL engineering)
     • Micropipetas automáticas com capacidades variáveis (Eppendorf)
     • Sistema Waters ACQUITY UPLC H-Class acoplado ao espectrômetro de massas Xevo® TQ-D quadrupolo
tandem
     • Coluna Kinetex® EVO C18 (2,1 x 100mm x 1,7µm)
 

INSUMOS/REAGENTES

Padrão analítico sólido de clotianidina da Sigma-Aldrich com pureza = 98.0% 
Água deionizada (Millipore 0,22 µm – 18,2 MO cm – 25 °C) 
Sulfato de Magnésio Anidro (J. T. Baker) 
Acetato de Sódio Anidro (J. T. Baker) 
C18 (Baker Bond) 
Sorbent PSA (Chromabond) 
Acetonitrila grau HPLC (J. T. Baker) 
Ácido fórmico (Honeywell Fluka) 
Ácido Acético glacial (Synth) 
Nitrogênio comprimido (Messer) 
Microfiltros de 15 mm e tamanho de poro: 0,20 µm (Chromafil) 
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4. DETALHAMENTO DA INCERTEZA

4.1. LINEARIDADE

FONTE

Linearidade

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi
Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1
Data de Realização do teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de
Concentração 

(ppb)
Sinais(Replicatas) 

(área)

5 181 150 141 175 132
10 263 278 307 347 307
25 712 818 756 752 791
50 1417 1481 1695 1366 1174

100 2890 2974 3307 2506 3430

REGRESSÃO PONDERADA

Concentração avaliada
100

RESULTADOS

Incerteza padrão: 12,1604 ppb
Mensurando: 100,0000 ppb
Incerteza percentual: 12,1604%

4.2. PRECISÃO (INTERMEDIÁRIA)

FONTE

Precisão Interm
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ENTRADA DE DADOS

Nível 1 (5 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 6,6 5,46 3,93 5,27 4,28

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 6,25 5,62 4,33 5,1 4,26

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 6,52 4,93 4,08 5,23 5,16

 

Nível 2 (10 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 8,81 9,88 10,22 10,94 8,2

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 8,3 7,81 10,77 9,79 8,51

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 9,54 9,5 10,52 11,4 8,72

 

Nível 3 (25 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 23,53 27,06 25 24,87 26,16

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 25,92 28,89 26,15 27,29 26,8

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 25,03 26,49 26,45 24,51 25,45

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 25,55 22,43 22,73 26,5 24,5

 

Nível 4 (50 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 47 49,13 56,26 45,3 38,91

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 45,7 47,7 56,1 44,75 43,03

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 43,95 46,39 52,44 43,01 41,83

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 47,36 50,35 58,15 45,02 42,82

 

Nível 5 (100 ppb)
Analista Data Ensaio Replicatas 

Gabriela Fernandes
Biscassi 07/02/2022 Configuração 1 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Gabriela Fernandes
Biscassi 08/02/2022 Configuração 1 99,97 99,59 108,96 94,41 100,96

Gabriela Fernandes
Biscassi 09/02/2022 Configuração 1 88,09 115,6 106 86,91 99,46

Gabriela Fernandes
Biscassi 11/02/2022 Configuração 1 96,38 99,57 114,12 99,19 108,93
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Nível a ser considerado
Nível 5 - 100 (ppb)

RESULTADOS

Incerteza padrão: 9,09 ppb
Mensurando: 100,00 ppb
Incerteza percentual: 9,09%

4.3. EXATIDÃO (AMOSTRAS FORTIFICADAS)

FONTE

Exatidão

IDENTIFICAÇÃO

Analista: Gabriela Fernandes Biscassi
Configuração de Equipamentos Utilizada: Configuração 1
Data de Realização do teste: 01/07/2022

ENTRADA DE DADOS

Níveis de
Concentração 

(ppb)
Sinais(Replicatas) 

(ppb)

5 5,86 4,83 4,53 5,66 4,23
10 8,59 9,09 10,05 11,38 10,05
25 23,53 27,06 25 24,87 26,16
50 47 49,13 56,26 45,3 38,91

100 96,04 98,83 109,92 83,25 114,01

Nível a ser considerado para a incerteza 100 (ppb)
Descrição MR Utilizado null
Incerteza do MR 0
Fator K de Expansão 2
Sobre a Exatidão Exatidão é aplicada à correção do resultado final

RESULTADOS

Incerteza padrão: 5,44 %
Mensurando: 100,41 %
Incerteza percentual: 5,42%
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5. ANEXOS

5.1. DADOS BRUTOS
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